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fokus

Mitra Keluarga Grup

Siap Melayani Masyarakat 
yang Semakin Cerdas

M
asyarakat saat ini adalah masyarakat yang sangat 
cerdas, well inform (memiliki akses informasi yang 
sangat luas) dan melek teknologi. Masyarakat saat 

ini sudah tidak lagi membayangkan prosedur bedah (operasi) 
sebagai tindakan yang menakutkan. Bayangan bahwa tubuh 
akan disayat-sayat hingga meninggalkan bekas luka operasi 
yang sangat mengganggu dari sisi kosmetik, tidak lagi menjadi 
momok yang mengkhawatirkan. 

Tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap fasilitas 
dan pelayanan kesehatan terbilang sangat memadai. Mereka 
telah memiliki informasi yang cukup terhadap perkembangan 
teknologi kedokteran (medis). Banyak pasien yang datang ke 
rumah sakit telah memiliki opsi terhadap tindakan yang ingin 
dilakukan. Sebut saja pasien wanita penderita batu kantung 
empedu yang datang ke rumah sakit dan minta dilakukan 
kolesistektomi laparoskopik sebagai prosedur tindakan yang 
ingin dijalaninya. 

Rupanya, pasien wanita tersebut telah membekali diri dengan 
pengetahuan mengenai prosedur bedah penyakit kantung 
empedu, bahkan dengan cantas mengatakan bahwa prosedur 

laparoskopi kolesistektomi merupakan gold standard (standar 
emas) bedah minimal invasif pengangkatan kantung empedu, 
yang menjanjikan rasa aman, nyaman, dan bersahabat 
terhadap pasien.

Ia sangat paham bahwa teknik bedah minimal invasif memiliki 
banyak keunggulan dibanding bedah konvensional, mulai 
dari penerapan sayatan operasi yang minimal -- sehingga 
tidak akan mengganggu dari sisi kosmetik-- sampai dengan 
pemulihan paska operasi yang relatif cepat sehingga 
memberinya peluang untuk bisa segera beraktivitas kembali. 

Yang menarik, masyarakat juga paham bahwa teknik bedah 
minimal invasif tidak hanya berlaku untuk bidang bedah 
umum, bahkan berharap dapat dilakukan pada semua bidang 
bedah, termasuk bedah saraf (tempurung kepala) dan bedah 
jantung. 
  
Persoalannya, tidak semua rumah sakit di Indonesia 
menyediakan fasilitas, pelayanan, dan tenaga ahli medis yang 
memiliki kemampuan untuk itu. Terutama untuk bidang bedah 
saraf (otak) dan jantung yang tergolong rumit, sehingga belum 
banyak tenaga ahli yang mampu melakukannya. 

Selain itu, dibutuhkan kepedulian managemen rumah sakit 
dalam memfasilitasi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan 
menyediakan peralatan pendukung (instrumen dan teknologi) 
bedah minimal invasif, beserta tenaga medis yang memiliki 
kompetensi dan keahlian yang tinggi. 

Pemimpin Redaksi

Nurvantina Pandina

Life
Love

Laughter
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Life Love Laughter
MAJALAH KELUARGA ANDA

P
enguasaan dan ketersediaan piranti 
teknologi menjadi keniscayaan 
pada fasilitas dan pelayanan di 

rumah sakit, termasuk penguasaan 
pada perkembangan ilmu dan teknologi 
dalam menerapkan teknik bedah 
minimal invasif yang semakin menjadi 
tuntutan kebutuhan masyarakat. 

Sementara masyarakat semakin cerdas, 
banyak memiliki informasi, berpikiran 
maju dan cukup kritis dalam mengikuti 
perkembangan teknologi medis. Mereka 
memiliki ekspektasi dan tuntutan yang 
tinggi  terhadap fasilitas dan pelayanan 
rumah sakit. 

Tidak mengherankan jika masyarakat 
(pasien) yang datang ke rumah sakit 
akan bertanya mengenai keunggulan 
dari fasilitas maupun metode tindakan 
yang bisa dilakukan sebagai terapi 
- pengobatan penyakitnya. Bahkan, 
tak sedikit pasien yang ‘mampu’ 
menguji ketersedian dan kecanggihan 
peralatan, hingga sejauhmana keahlian 
tenaga medis yang tersedia. Bukan 
tidak mungkin pula, mereka akan 
membanding-bandingkannya dengan 
fasilitas dan pelayanan rumah sakit 
ternama di luar negeri.

Untuk menjawab fenomena itulah, 
majalah Mitra Keluarga edisi kali ini 
mencoba ‘membedah’ dan memaparkan 

bahwa Mitra Keluarga Grup merupakan 
salah satu dari sedikit rumah sakit di 
Indonesia yang mampu memenuhi 
tuntutan dan ekspektasi masyarakat 
(pasien). Materi kali ini sengaja kami 
pilih mengenai keunggulan fasilitas dan 
pelayanan pada prosedur bedah minimal 
invasif yang bisa dilakukan di semua 
Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup.

Selain didukung teknologi perangkat dan 
peralatan operasi terkini yang canggih, 
lengkap, dan senantiasa terupdate, Mitra 
Keluarga Grup digawangi tenaga medis 
--dokter spesialis dan sub spesialis— 
dengan keahlian dan kompetensi yang 
boleh dibandingkan dengan tenaga 
medis di luar negeri. Satu hal yang 
terbukti, fakta melalui testimoni pasien 
yang mengaku puas dan mengungkap 
keberhasilan penanganan di hampir 
semua bidang bedah minimal invasif 
yang telah dilakukan. 

Fasilitas dan Pelayanan

Memahami, Melayani dan 
Memenuhi Ekspektasi 
Pasien
Keahlian tenaga medis, dalam hal ini tim bedah minimal invasif 
dan ketersedian perangkat dan peralatan pendukungnya 
menjadi ciri dan karakter dari sebuah lembaga pelayanan 
medis yang bonafide, kredibel dan terpercaya.
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rekomendasi

Prosedur Tindakan

Inovasi pada Bedah Jantung 
dan Susunan Saraf Pusat
Pesatnya kemajuan teknologi di bidang medis yang didukung kompetensi dan keahlian 
tenaga kesehatan (dokter ahli bedah) telah membuka peluang dilakukannya inovasi pada 
teknik bedah jantung dan susunan saraf pusat (otak). Teknik bedah dengan perspektif terkini 
yang diterapkan Mitra Keluarga Grup ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam 
mengurangi rasa nyeri, trauma psikologis dan penderitaan pasien.

❝Dengan bedah konvensional, pasien 
membutuhkan waktu antara 2-3 bulan 
paska operasi untuk kembali melakukan 

aktivitas normal. Dengan minimal 
invasif, hanya butuh waktu sekitar 2 
minggu atau paling lama satu bulan 

pasien sudah bisa aktif kembali❞

dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV
Mitra Keluarga Kelapa Gading

❝Prinsip minimal invasif pada bedah 
saraf adalah sedikit melukai organ 

sedikit melukai kulit dan  
sedikit melukai otot❞

dr. Mardjono, Sp.BS
Mitra Keluarga Kemayoran  

dan Kalideres

BEdAh JAnTunG MInIMAl InVASIf 
Hingga kini, prosedur tindakan bedah jantung masih 
dilakukan dengan cara konvensional yang disebut sternotomi 
(insisi melalui irisan panjang membelah tulang dada) 
untuk mendapatkan akses ke jantung. Pada teknik bedah 
konvensional, operator tindakan bedah harus memotong 
tulang dada bagian depan dengan sayatan sepanjang 17cm-
25cm, dari bawah leher sampai sedikit di atas perut. Hasil insisi 
ini meninggalkan irisan besar yang panjang dan bekas luka 
yang tidak sedap dilihat.

Kini telah dikembangkan teknik minimally invasive cardiac 
surgery (MICS) untuk coronary artery bypass surgery (CABG), 
dan bedah katup jantung. Menurut dr. Arinto Bono Adji, 
Sp.BTKV, Mitra Keluarga Kelapa Gading sudah menerapkan 
prosedur bedah minimal invasif untuk perbaikan atau 
penggantian katup mitral. Untuk bedah pada katup aorta 
dilakukan dengan hanya memotong sebagian tulang dada. 
Bahkan bypass bisa dilakukan hanya dengan sayatan kecil di 
dada sebelah kiri.

“Memang, tidak seperti bedah minimal invasif di bidang lainnya 
yang cuma membutuhkan sayatan kecil sekali (0,5cm-2cm), 
pada bedah jantung masih mengaplikasikan sayatan sekitar 
4cm-5cm,” ungkapnya. Namun, sayatan (insisi) sebesar itu 
masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjang sayatan 
pada bedah konvensional. Hal penting lainnya, kata dr. Arinto, 
insisi dibuat pada sela-sela tulang iga dada sebelah kanan, 
tanpa memotong tulang sternum. Sedangkan untuk sayatan 
di depan bisa dibuat insisi sepanjang 5cm, dengan hanya 
memotong sebagian kecil dari tulang dada bagian depan. “Jadi 
sayatannya tetap kecil,” ujarnya. 

Namun, teknik minimal invasif untuk prosedur tindakan bedah 
jantung akan lebih baik jika dilakukan kepada pasien yang 
kondisinya stabil, sehingga tindakannya bisa direncanakan dan 
selektif, sehingga tim pelaksana memiliki gambaran yang tepat 
pada kondisi pasien. Karena, dari sisi pengerjaannya masih 
tergolong sulit. Harus dilakukan oleh operator dan pelaksana 
bedah dalam tim yang benar-benar ahli dan telah memiliki 
‘jam terbang’ tinggi.
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Sementara, dari sisi peralatan pendukung pun belum banyak 
rumah sakit yang mampu melakukannya. Bahkan, standar 
internasional untuk prodesur tindakan bedah jantung masih 
mengacu pada bedah konvensional. Itu sebabnya, belum 
banyak rumah sakit di Indonesia yang memiliki pelayanan 
bedah minimal invasif untuk prosedur bedah jantung. 

MInIMAl InVASIf To ThE BRAIn
Tak jauh berbeda dengan bedah jantung, prosedur bedah 
minimal invasif pada susunan saraf pusat (otak) pun tidak 
bisa serta merta dikonversi seperti teknik bedah minimal 
invasif pada umumnya. Karena itulah, dr. Mardjono, Sp.BS 
menyebutnya sebagai Minimal Invasif to The Brain. Menurut 
dokter spesialis bedah saraf yang praktik di Mitra Keluarga 
Kemayoran dan Kalideres ini, minimnya sayatan di kulit bukan 
menjadi hal utama, tetapi harus lebih mengutamakan sayatan 
kecil pada tulang (tempurung kepala). 

Menurut dokter yang akrab disapa dengan dr. Joy ini, minimal 
invasif di bidang bedah saraf –khususnya di kepala (otak)— 
tetap melakukan prosedur bedah terbuka (open surgery), 
namun bukan berarti membuat sayatan sepanjang 15cm-
20cm, seperti pada bedah konvensional. “Kita tetapkan insisi 
sekitar 7cm di kulit kepala, namun buka tulang (tempurung 
kepala) hanya 2cm-3cm saja,” ungkapnya.
 
Karena yang ditangani berada di dalam rongga kepala. 
Sementara, otak tidak boleh bergeser sama sekali. Posisinya 
harus stasioner pada saat tindakan bedah dilakukan, karena 
sangat sensitif dengan sentuhan. Tidak boleh bergeser, apalagi 
terangkat. Risikonya tinggi sekali. Goyang sedikit saja bisa 
menimbulkan terjadinya malfunction. “Paska tindakan bisa 
terjadi komplikasi stroke,” ucapnya.

Jadi, sambung dr. Joy, minimal invasifnya lebih ke otak, bukan 
sayatan pada kulit kepala. Soal kulit kepala bisa dimanipulasi, 
bisa buat sayat di bawah rambut (tanpa mencukur rambut 
pasien) atau mengikuti garis alis, sehingga hasil akhirnya tidak 
akan kelihatan. “Tetap baik dari sisi kosmetik. Itu yang kami 
lakukan untuk semua kasus penyakit saraf pada otak, seperti 
tumor otak, stroke, hingga penyakit pembuluh darah otak 
seperti aneurisma,” jelasnya. 

Prosedur tindakan bedah ini menggunakan perangkat 
mikroskop dan endoskop. “Mitra Keluarga Kemayoran memiliki 
peralatan microsurgery untuk bedah saraf yang termasuk 
paling canggih. Ukurannya milimeter, sehingga kita tidak 
mengorbankan organnya (otak), buka tulang juga tidak terlalu 
besar. Paling besar 3cm, atau insisi paling kecil di bidang 
bedah susunan saraf pusat (otak) yang pernah dilakukan di 
Indonesia,” timpalnya.

Baik cara konvensional atau minimal invasif memiliki 
tujuan utama yang sama; melakukan tindakan bedah untuk 
membebaskan pasien dari penyakitnya. Tetapi, dengan 
menerapkan sayatan yang kecil, maka tujuan akhir yang 
bisa dicapai adalah, pasien hanya mengalami nyeri minimal, 
sehingga masa penyembuhan menjadi lebih cepat dan 
berdampak pada masa rawat inap yang lebih singkat. Yang 
paling penting, pasien bisa segera kembali bekerja, atau 
melakukan aktivitas normal yang lebih cepat dibanding jika 
dilakukan dengan bedah konvensional. 
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rekomendasi

M
asyarakat saat ini sudah sangat cerdas, mereka 
terbiasa browsing di internet dan mengikuti 
perkembangan teknologi terkini, termasuk di bidang 

medis. Hanya saja, persepsi masyarakat Indonesia masih 
terpaku dan berpikiran bahwa penanganan pengobatan di luar 
negeri pasti lebih canggih. 

dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV punya pengalaman menarik 
ketika menangani seorang pasien wanita yang telah mencari 
second opinion, hingga berbagai informasi ke rumah sakit 
ternama di luar negeri. Namun, pasien tersebut memutuskan 
untuk melakukan operasi penggantian katup mitral di 
Indonesia. Operasi berhasil, pasien puas, dan membuat 
testimoni di beberapa media (majalah wanita nasional). 

Menurut pengalaman dr. Arinto, yang pernah ‘sowan’ ke 
rumah sakit di luar negeri yang dikenal memiliki penanganan 
terbaik di bidang bedah jantung, teryata peralatannya tidak 
selengkap Mitra Keluarga. Bahkan kompetensi dokter ahlinya 
pun tak jauh berbeda (setara) dengan keahlian tenaga medis 
di Indonesia. “Indonesia sebenarnya jauh lebih mapan, baik 
dari sisi keahlian tenaga medis maupun peralatannya. Mitra 
Keluarga Kelapa Gading termasuk yang paling siap dari sisi 
peralatan. Sangat siap,” sebutnya.
 
Mitra Keluarga Kemayoran, juga sama. Bahkan, mendekati 
fasilitas dan tenaga ahli yang hampir setara dengan rumah 
sakit besar di Eropa. Untuk tindakan minimal invasif to 
the brain, Mitra Keluarga Kemayoran memiliki peralatan 
microsurgery yang paling canggih. “Alat ini bisa kita gunakan 
untuk menyambung pembuluh darah yang besarnya cuma 
0,7mm,” kata dr. Marjono.

Selain itu, sambungnya, Mitra Keluarga memiliki modalitas 
eksklusif untuk kepentingan diagnosa dan penanganan tumor 
otak dengan alat yang disebut yellow brain 65 (teknologi blue 
ray). Tindakan bedah mikroskopik dengan menggunakan alat 
ini bisa mengangkat tiga tumor di otak dalam satu satuan 
waktu. “Artinya dengan dukungan tenaga ahli yang mampu 
melakukannya, kita bisa memberikan yang terbaik, dengan 
hasil akhir yang setara dengan di luar negeri. 

Tak heran, Mitra Keluarga Kemayoran memiliki angka keber-
hasilan yang tinggi untuk penanganan tumor dan aneurisma 
otak. “Meski belum dilengkapi peralatan secanggih Mitra 
 Kemayoran, namun tindakan minimal invasif untuk stroke 
 sudah bisa kita lakukan di Mitra Keluarga Kalideres,” ujar dokter 
spesialis bedah saraf yang juga praktik di Mitra Kalideres ini. 

Mitra Keluarga Grup

didukung Tenaga Ahli Bedah dan 
Peralatan Mumpuni
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testimoni

Roosdar dewi
Pasien dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV

H
ampir semua dokter jantung yang aku kunjungi 
menyatakan bahwa satu-satunya jalan mengatasi 
masalah saya ialah melakukan operasi katup 

jantung secepat mungkin. Mereka menyarankan agar 
aku menjalani operasi di Singapura, Malaysia, atau 
Australia dimana terdapat dokter ahli bedah jantung 
yang mampu melakukan metode MICS (Minimal Invasive 
Cardiac Surgery). Menurut mereka, angka keberhasilan 
mengatasi kasus kebocoran katup jantung di sana sangat 
tinggi.

Faktanya, hasil komunikasi dengan para dokter di 
negara-negara tersebut memberikan jadwal yang terlalu 
lama untuk bisa bertemu, sedangkan kondisiku sudah 
semakin mengkhawatirkan.  

Syukurlah, Tuhan memberikan jalan terbaik untukku. 
Ditengah kebingunganku, seorang teman menyarankan 
untuk melakukan konsultasi dengan ahli bedah jantung 
dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV di Jakarta. 

Terus terang, awalnya aku masih agak pesimis karena 
sudah terlanjur putus asa. Namun, setelah bertemu 
dengan dr. Arinto Bono, ternyata orangnya masih muda, 
profesional, dan sangat menenangkan. 

*Disarikan dari artikel kisah sejati Roosdar Dewi  
di majalah Kartini Edisi 18 Agustus - 1 September 2016

❝Aku berterimakasih 
kepada dokter beserta 

tim karena telah merubah 
persepsiku tentang 

kemampuan dan ketulusan 
dokter-dokter di Tanah Air 
yang tidak kalah dengan 

dokter di luar negeri❞
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mitra utama

M
inimallly invasive surgery (bedah minimal invasif) 
merupakan teknik pada tindakan operasi dengan 
seminimal mungkin melakukan sayatan di daerah 

operasi. Ukuran lubang yang diperlukan untuk operasi hanya 
sekitar 0,5cm-1,0cm, jauh lebih kecil dibandingkan sayatan 
pada tindakan bedah konvensional (open surgery) yang bisa 
mencapai hingga 20cm.

Menurut dr. Michael Setiawan, Sp.B, prosedur bedah minimal 
invasif dilakukan menggunakan teknik dan instrumen khusus 
seperti kamera mikro atau peralatan video fiber optic dan 
kadangkala menggunakan petunjuk gambar, ultrasound 
atau teknologi Tomografi Komputer (CT) untuk mengakses 
bagian tententu. Melalui tindakan minimal invasif yang disebut 
endoskopi, dokter dapat melakukan fungsi diagnostik (untuk 
menegakkan diagnosa) dan terapetik (tindakan pengobatan) 
dalam satu satuan waktu.

“Tindakan bedah minimal invasif di bidang bedah umum 
dilakukan untuk memeriksa dan menangani kelainan atau 

penyakit di dalam rongga perut. Namun, berbeda dengan 
teknik bedah terbuka (konvensional), teknik ini lebih unggul 
karena hanya meninggalkan luka bekas operasi yang jauh 
lebih kecil. Karena alasan itulah operasi bedah minimal invasif 
disebut juga keyhole surgery (bedah lubang kunci),” ucapnya.

Keunggulan lainnya, kata dokter spesialis bedah umum di 
Mitra Keluarga Kelapa Gading ini, tindakan yang dilakukan 
melalui lubang (sayatan kecil) ini mampu meminimasi 
kerusakan jaringan lunak yang berdampak pada nyeri paska 
operasi, masa rawat inap bisa menjadi lebih singkat dengan 
proses pemulihan yang lebih cepat, sehingga pasien bisa 
segera kembali melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. 
“Sementara, bedah minimal invasif yang hanya menyisakan 
bekas luka (parut) minimal menjadi sangat menguntungkan 
dari sisi kosmetik, terutama bagi wanita,” sebutnya.

PIlIhAn PEnAnGAnAn 
Di Mitra Keluarga Grup, teknik bedah minimal invasif 
diaplikasikan di hampir semua cabang ilmu kedokteran, seperti 

Bedah Minimal Invasif

Prosedur Bersahabat
Pilihan Pasien

Teknik bedah minimal invasif sebagai pencapaian ilmu pengetahuan dan 

teknologi bidang kedokteran semakin menjadi pilihan pasien. Teknik ini 

dinilai unggul dalam meminimalkan luka sayatan dan memaksimalkan 

hasil operasi.

❝Dengan kemajuan aplikasi laser di 
dunia kesehatan yang memberikan 
kenyamanan dalam pengobatan/

therapy pada pasien, maka dunia medis 
harus mengikuti perkembangan jaman 
untuk memberikan kebaikan teknologi 

(goodness of medical treatment)  
bagi pasien❞

dr. ferdy limengka Sp.B, fInACS
Mitra Keluarga Bekasi

❝Bedah minimal invasif merupakan 
Gold Standard untuk berbagai 

prosedur tindakan operasi di bidang 
bedah umum seperti  penanganan 

pada kelainan kandung empedu 
(kolesistektomi laparoskopik) dan 
apendisitis akut maupun kronik 
(apendektomi laparoskopik)❞

dr. Michael Setiawan Sp.B
Mitra Keluarga Kelapa Gading
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bedah umum dan digestif, urologi, obstetri dan ginekologi, 
kolorektal, tulang (orthopaedy), telinga hidung tenggorokan 
(THT/otolaringologi), jantung dan pembuluh darah (vaskular),  
saraf, dan lainnya.

TEKnoloGI lASER
Sebut saja Mitra Bekasi Barat dan Kenjeran yang telah 
mengaplikasikan teknik bedah kolorektal terkini,  Latest 
Technique Minimal Invasive Laser Procedure - LHP® pada 
gangguan hemoroid. Penanganan penyakit yang kerap 
dianggap ‘tabu’ untuk dibicarakan atau dikenal dengan wasir 
(homorrhoid).

Sebelumnya, penatalaksanaan penyakit hemorid dilakukan 
dengan modifikasi diet, medikasi, serta tindakan bedah 
konvensional dan terapi bedah non eksisi. Hanya saja, kata 
dr. Ferdy Limengka Sp.B, FINACS, teknik bedah konvensional 
memiliki kelemahan pada penyembuhan paska operasi yang 
lama dan rasa sakit yang sangat terasa (painful). Sementara, 
pilihan terapi bedah non-eksisi pada homorrhoid –yang 
lebih baik— karena menggunakan metode PPH (stapled 
hemorrhoidopexy) dan THD (transanal hemorrhoidal 

dearterialization), masih memiliki angka rekurensi (masalah 
paska tindakan) yang cenderung tinggi.

Saat ini, telah dikembangkan teknologi Laser Hemorrhoido-
plasty Procedure (LHP®) sebagai teknik minimal invasif yang 
memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien di Mitra 
 Keluarga Bekasi Barat. “Sayangnya, hanya sedikit rumah sakit di 
Indonesia yang memiliki  tenaga ahli bedah terlatih yang dapat 
melakukan penanganan hemoroid dengan metode LHP®,” ujar 
 dr. Ferdy Limengka Sp.B dari Mitra Keluarga Bekasi Barat yang 
telah memperdalam teknik Minimal Invasive Laser Surgery 
Course di Koln, Jerman, medio Maret 2017 lalu.
 
Menurut dr. Adhitya Angga Wardhana, Sp.B di Mitra Keluarga 
Kenjeran, LHP® merupakan suatu tindakan operasi hemor-
rhoid minimal invasif dengan menggunakan teknologi laser. 
Pada penerapannya, laser akan menyebabkan koagulasi pada 
pleksus hemorhoidalis dan berdampak pada mengempisnya 
jaringan  hemoroid yang  membengkak/menonjol. 

Dibandingkan dengan dua teknik bedah sebelumnya 
(konvensional dan non eksisi), treatment LHP® memiliki 

❝Metode Penanganan Laser pada  
pe nyakit varises tungkai kaki  

(EndoVenous Laser Ablation/EVLA) 
diperkenalkan di Mitra Keluarga  

Kenjeran pada 2015, tepat setelah 
kepulangan kami pada Clinical  

Felowship Program di  Vascular Surgery 
Departement, University  Medical  
Center, Utrecht, The Netherlands 

(2014-2015)❞

dr. niko Azhari hidayat Sp.BTKV
Mitra Keluarga Kenjeran

❝Tindakan bedah minimal 
invasif dengan teknik laser (Laser 

Hemorrhoidoplasty Procedure-LHP) 
untuk penanganan hemoroid telah 
menjadi pilihan karena memberikan 

hasil kesembuhan tuntas, tanpa 
meninggalkan keluhan nyeri paska 
operasi yang sangat mengganggu❞

dr. Adhitya Angga Wardhana, Sp.B
Mitra Keluarga Kenjeran
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Prosedur Bedah Minimal Invasif di Mitra 
Keluarga Grup:

 Bedah Umum
 Kebidanan dan Kandungan
 Urologi 
 Ortopedi
 Otolaringologi (Telinga, Hidung dan Tenggorokan)
 Bedah Saraf
 Bedah Vaskular
 Bedah Jantung 
 Bedah Kolorektal

o

Keterbatasan Bedah Minimal Invasif

 Tidak selalu sesuai, khususnya pada pasien dengan 
kondisi tertentu

 Memerlukan pelatihan spesialis sehingga tidak selalu 
tersedia di rumah sakit

 Pada kondisi tertentu atau situasi yang tidak diinginkan, 
bedah minimal invasif dapat berubah menjadi bedah 
terbuka.

keunggulan antara lain, dilakukan tanpa sayatan (no incision), 
tidak ada tissue organ yang dibuang atau tidak dilakukan 
pemotongan pada jaringan hemoroid. Nyeri minimal dan 
dapat dilakukan secara one day care (kecuali pada kasus-kasus 
tertentu).

Saat ini, fasilitas dan pelayanan LHP® menjadi pilihan utama 
pasien untuk kasus-kasus hemoroid. “Tingkat keberhasilan 
operasi LHP® di Mitra Kenjeran sangat baik dan pasien 
umumnya puas dengan hasil operasi. Dalam evaluasi 
yang kami lakukan, tidak didapatkan komplikasi dan hanya 
menemukan nyeri paska operasi yang sangat minimal. Esok 
hari paska operasi, pasien sudah melakukan aktivitas sehari-
hari tanpa keluhan yang mengganggu,” jelasnya.

TERAPI VASKulAR  
Masih di Mitra Keluarga Kenjeran, teknik bedah minimal invasif 
terkini yang juga tengah menjadi pilihan pasien ialah fasilitas 
dan pelayanan di unit Vein Clinic yang merupakan pusat 
layanan untuk memeriksa dan menangani gangguan vaskuler.  

Sesuai dengan nama unit unggulan di Mitra Keluarga Kenjeran 
tersebut, Vein Clinic menyediakan fasilitas dan pelayanan 
pengobatan/terapi dengan teknik minimal invasif di bidang 
bedah vaskular (endovaskular), baik untuk penyakit pembuluh 
darah arteri (EVAR/TEVAR, Peripheral Angioplasty/Stenting) 
maupun pembuluh darah vena (ablasi vena varises dengan 
teknik laser).

Menurut dr. Niko Azhari Hidayat Sp.BTKV, teknik laser 
digunakan pada kasus seperti varises tungkai, yakni 

EndoVenous Laser Ablation (EVLA) atau EndoVenous Laser 
Therapy (EVLT). Metode ini, sebenarnya termasuk operasi kecil 
yang memiliki banyak kelebihan, diantaranya prosedur operasi 
yang singkat namun tidak merusak jaringan sehat di sekitarnya. 

“Sebelum dilakukan operasi, pasien diperiksa menggunakan 
USG Duplex Scan untuk menentukan lokasi titik refluks dan 
menentukan besarnya diameter vena yang sakit. Setelah 
titik refluks dipetakan, barulah dilakukan prosedur operasi. 
Dilanjutkan dengan anastesi lokal pada pasien kemudian 
kateter dimasukkan ke dalam pembuluh vena. Laser akan 
bekerja, mengempiskan dan merusak vena yang sakit,” jelas 
dokter spesialis bedah vaskular dan endovaskular di Mitra 
Keluarga Kenjeran ini.

Sebagai prosedur minimal invasif dengan metode 
(EndoVenous Laser Ablation / EVLA) pada penyakit varises 
tungkai merupakan tindakan tanpa meninggalkan rasa sakit 
(less pain) ini tengah menjadi prosedur yang sangat diminati 
pasien. “Risiko yang paling sering biasanya timbul memar 
(hematome) dengan derajat ringan dan akan hilang dalam 1 
minggu,” jelas dr. Niko. 

Tak heran, unit unggulan yang memiliki tingkat keberhasilan 
sangat tinggi pada penanganan varises tungkai ini banyak 
melayani pasien yang tidak hanya datang dari kota Surabaya 
dan sekitarnya, tapi juga dari berbagai kota di luar pulau Jawa 
yang mencari solusi pengobatan varises tungkainya.  

mitra utama

Penderita hemoroid interna grade III di Mitra Keluarga 
Bekasi Barat ini merasa puas dengan hasil treatment/
tindakan LHP® (Laser Hemorrhoidoplasty Procedure) 
yang dijalaninya. Tindakan operasi berlangsung sangat 
cepat dan tidak terasa sama sekali. Paska operasi saya bisa 
duduk dan langsung jalan.

Saya merasa beruntung memiliki kesempatan mendapat 
tindakan dengan alat canggih (LHP®). Yang saya tahu, 
fasilitas dan pelayanan canggih ini baru dimiliki oleh tiga 
rumah sakit, salah satunya Mitra Keluarga Bekasi Barat. 

Agus haryadi - Pasien dr. Ferdi Limengka
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Selain menjanjikan nyeri minimal dan risiko komplikasi yang jauh lebih 

rendah, teknik laparoskopi di bidang bedah umum juga memberikan 
kenyamanan dari sisi kosmetik.

referensi

M
endengar kata operasi bagi sebagian orang masih 
menjadi ‘momok’ yang menakutkan, termasuk 
operasi usus buntu, batu empedu, atau hernia yang 

merupakan penyakit umum dengan tingkat keberhasilan 
penanganan dan pengobatan yang cukup tinggi. 

Kekhawatiran semacam itu timbul karena adanya kekhawatiran 
terhadap prosedur operasi yang membutuhkan sayatan besar 
dan panjang agar dokter beserta timnya bisa melakukan 
tindakan pembedahan, atau dikenal sebagai prosedur bedah 
terbuka (open surgery). 

Saat ini, telah berkembang metode minimal invasif, atau 
teknik operasi yang hanya membutuhkan sayatan kecil untuk 
melakukan tindakan operasi yang disebut bedah laparoskopi. 

“Di bidang bedah umum, teknik minimal invasif diterapkan 
pada prosedur bedah untuk penanganan penyakit radang usus 
buntu (laparoskopi appendektomi), batu empedu (laparoskopi 
kolesistektomi), penutupan lubang hernia (laparoskopi 
perbaikan hernia),” kata dr. Adimas Tjindarbumi, Sp.B. 
Sedangkan laparoskopi diagnostik adalah prosedur kesehatan 
dengan metode minimal invasif untuk memeriksa organ 
dalam, terutama perut dan panggul.

Menurut dokter spesialis bedah yang praktik di Mitra Keluarga 
Cikarang ini, prinsip dari teknik laparoskopi sebagai metode 
bedah minimal invasif ialah melakukan prosedur bedah 
menggunakan instrumen khusus melalui akses minimal pada 
tubuh, tanpa melihat dan menyentuh organ target secara 
langsung. Tetapi, melalui citra pada monitor video dengan 
menggunakan teleskop dan sistem endo-kamera.

lAPARoSKoPI APPEndEKToMI
Ambil satu contoh, operasi usus buntu yang dalam istilah 
medis dikenal sebagai appendectomy, yaitu suatu prosedur 
operasi untuk memotong dan membuang appendix (usus 
buntu). Hingga saat ini, ada dua metode utama pengobatan 
usus buntu, yaitu dengan metode konvensional (prosedur 
bedah terbuka/open surgery) atau metode minimal invasif 
dengan laparoskopik appendektomi. 

Pada prosedur bedah terbuka, dokter bedah akan membuat 
satu sayatan pada bagian kanan bawah perut dan melihat 
langsung kondisi usus di dalam rongga perut. Usus buntu 
dipotong dan dibuang, lalu luka sayatan ditutup dengan 
jahitan. Pada teknik laparoskopi appendektomi, dokter bedah 
menjangkau organ target melalui beberapa sayatan kecil 
(masing-masing hanya berukuran 0,5cm - 1,5cm) di tiga 
titik lokasi. Biasanya di bawah pusar sebagai akses masuk 
instrumen laparoskopi yang berupa tabung dilengkapi kamera 
beresolusi tinggi dan lampu. 

Laparoskopi Appendektomi

Prosedur Bedah yang Tak lagi 
Menakutkan

Endoscopy
Pemeriksaan yang menggunakan teropong untuk melihat 
secara langsung dan akurat tentang kelainan di saluran 
pencernaan (usus) pasien sehingga dapat mendeteksi, 
luka, kanker, polip, infeksi, radang usus buntu, dan lainnya 
secara akurat.

Laparoskopi
Tindakan bedah minimal invasif di bidang bedah umum 
ataupun bidang lainnya yang dilakukan untuk memeriksa 
dan menangani adanya kelainan atau penyakit, khususnya 
pada rongga perut dan perut bawah (pelvis).
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Kamera bertugas mengambil gambar organ target secara 
langsung dan mengirimkannya ke layar monitor sebagai 
panduan visual dalam tindakan operasi. Prosedur ini sangat 
memungkinkan dan memudahkan dokter bedah untuk melihat 
ke dalam rongga perut dan membimbing instrumen (alat-
alat operasi) agar tepat sasaran dalam melakukan operasi 
(memotong usus buntu) tanpa harus menyentuh organ seperti 
pada operasi terbuka. Setelah usus buntu dibuang, sayatan 
kecil dibersihkan dan ditutup dengan kasa steril. 

“Sebelum prosedur bedah laparoskopi appendektomi 
dilakukan, perut pasien akan dipompa dengan gas 
karbondioksida (CO2) melalui tabung kecil (kanula), sehingga 
rongga perut membesar dan dokter bisa mendapat gambar 
organ perut yang lebih jelas,” urainya. 

Masih seperti kata dr. Adimas, jika dibandingkan dengan 
metode konvensional, teknik laparoskopi banyak memberikan 
segi keunggulan, salah satunya risiko infeksi yang jauh lebih 
rendah karena luka sayatan yang lebih kecil, dimana prosedur 
operasi dilakukan tanpa menyentuh organ target secara 
langsung. 

dr. Adimas Tjindarbumi, Sp.B
Mitra Keluarga Cikarang

Keunggulan Bedah Laparoskopi

 Sisi kosmetik lebih baik karena luka sayatan lebih kecil
 Meringankan nyeri sehingga mengurangi kebutuhan 
obat-obatan pereda nyeri

 Berkurangnya trauma tubuh
 Menekan risiko pendarahaan (hemoragik) saat dan 
paska operasi 

 Risiko infeksi lebih kecil
 Masa perawatan dan pemulihan yang lebih cepat

Selain memberikan nyeri paska operasi yang jauh lebih 
minimal dan luka paska operasi yang sangat bagus dari sisi 
kosmetik, bedah laparoskopi juga membawa dampak pada 
cost efficiency perawatan yang menjadi lebih rendah. “Karena 
pasien bisa pulang lebih cepat, kembali beraktivitas secara 
normal sehingga produktivitas tidak terhambat oleh masa 
perawatan dan pemulihan yang panjang,” ujarnya.

Dengan semua keunggulannya itu, kata dr. Adimas, bedah 
laparoskopi umumnya menjadi pilihan pasien di Mitra Keluarga 
Cikarang yang diakui memiliki tingkat keberhasilan tinggi 
untuk kasus peradangan usus buntu dengan laparoskopi 
appendektomi.

Hanya memang, prosedur laparoskopi tidak selalu berjalan 
mulus, utamanya ketika timbul faktor penyulit karena adanya 
risiko komplikasi yang mungkin terjadi seperti perlengketan 
hebat, infeksi pada luka, usus perforasi (pecah), atau lainnya. 
“Ketika menemukan faktor penyulit seperti ini, maka dokter 
bedah akan melakukan konversi ke bedah terbuka demi 
keselamatan pasien,” ungkap dr. Adimas. 

❝Minimal invasif dalam dunia kedokteran  
adalah suatu bentuk prosedur medis yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil 
klinis yang baik dengan meminimalisir  

kerusakan jaringan sekitar❞
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referensi

G
aya hidup modern yang akrab dengan kebiasaan 
tak sehat seringkali memicu berbagai masalah pada 
tubuh, tak terkecuali gangguan urologi yang berfokus 

pada gangguan ginjal dan saluran kemih (baik laki-laki dan 
perempuan) dan sistem reproduksi laki-laki. Hingga saat ini, 
kasus urologi yang paling banyak ditemui adalah terbentuknya 
batu di saluran kemih dan gangguan prostat.

Yang mengkhawatirkan, penurunan fungsi tubuh tersebut 
kian hari justru banyak dialami penderita berusia muda. Berita 
baiknya, penanganan untuk gangguan urologi saat ini telah 
didukung oleh teknologi yang jauh lebih baik, lebih nyaman, 
dan aman bagi pasien.

Seiring dengan perkembangan jaman, timbul teknik-teknik 
bedah terkini yang dikenal dengan istilah minimal invasif, yaitu 
teknik bedah yang menggunakan alat bantu seperti kamera 
dan perangkat lain untuk memudahkan tindakan operasi. 
“Prinsipnya adalah memanfaatkan akses, lubang alamiah atau 
membuat sayatan kecil sebagai jalur masuk ke dalam jaringan 
dengan menggunakan kamera, sebagai pengganti mata kita. 
Selanjutnya, melalui akses minimal dengan luka trauma yang 
minimal itu kita bisa melakukan tindakan selayaknya operasi 
yang selama ini dilakukan sebagai tindakan bedah,” kata dr. 
Syamsu Hudaya, Sp.U.

EndouRoloGI
Menurut Urolog di Mitra Keluarga Bekasi ini, jika bicara 
minimal invasif maka urologi merupakan bidang yang paling 
dekat dengan teknologi tesebut. Saat ini, teknik pembedahan 
untuk gangguan urologi umumnya bisa dilakukan dengan 
tindakan pembedahan tanpa sayatan yang dikenal dengan 
endourologi. “Hampir semua tindakan urologi menggunakan 
teknik bedah minimal invasif yang disebut endourologi. 
Bahkan, sebagian besar operasi ginjal dan saluran kemih kita 
lakukan dengan bantuan alat-alat endoskopi, alat-alat minimal 
invasif,” ungkapnya.

Sebut saja ketika hasil diagnosa dan CT Scan menemukan 
ada batu sebesar 5mm atau lebih di ureter, dengan 
pembengkakan ginjal. Langkah selanjutnya, pasien akan 
dirujuk untuk melakukan tindakan Ureterorenoscopy (URS) 
untuk pengambilan batu. “URS merupakan piranti medis 
yang merupakan bagian dari endourologi untuk menangani 
batu di muara saluran kemih (ureter distal), hingga batu yang 
menyumbat di pangkal saluran kemih (ureter proximal) di 
daerah sekitar pielum ginjal,” jelas dr. Syamsu.

Prosedur URS dilakukan dengan memasukkan kamera dan 
alat-alat endoskopi ke dalam saluran kencing untuk kemudian 
memecah batu yang menyumbat ureter dan menyedotnya 
keluar. Jadi tidak perlu lagi membuat sayatan. Begitu pula pada 
pananganan untuk kasus batu kandung kemih. Namun, khusus 
untuk mengambil batu ginjal yang besar atau > 2cm dilakukan 
dengan metode PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy). 
Berbeda dengan URS, prosedur tindakan PCNL harus 
dilakukan melalui lubang buatan (sayatan kecil) di daerah 
pinggang. Teknik ini tetap termasuk dalam kategori minimally 
invasive surgery.

Sementara itu, untuk kasus pembesaran prostat, 
penanganannya disebut dengan Trans Urethral Resection 
of the Prostate (TURP). Mirip dengan URS, TURP dilakukan 
dengan cara memasukkan alat endoskopi melalui lubang 
penis (saluran uretra) menuju prostat untuk dibersihkan 
(dikerok – seperti dikuret).  “Teknik ini merupakan pengganti 
teknik penanganan gangguan prostat sebelumnya yang harus 
melakukan tindakan bedah terbuka,” urainya.

lAPARoSKoPI uRoloGI
Belakangan, berkembang metode laparoskopi urologi. 
Kehadiran metode ini ditujukan untuk mengatasi kasus-
kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan metode endoskopi 
(endourologi). Untuk mengangkat batu ureter yang terlalu 
besar, misalnya. Atau ketika ditemukan adanya kanker prostat, 

Endourologi dan Laparoskopi Urologi

Tindakan Bedah Tanpa luka 
Sayatan

Penanganan gangguan urologi saat ini telah didukung oleh teknologi 
yang jauh lebih baik, lebih nyaman dan aman bagi pasien.
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jika dulu harus dilakukan tindakan bedah terbuka untuk 
mengangkat tumornya, saat ini bisa diselesaikan dengan 
laparoskopi urologi.
 
Dengan laparoskopi semua bisa dilakukan, tetapi yang utama 
adalah untuk operasi pengangkatan ginjal, batu ureter besar, 
kista ginjal, kemudian prostat (kanker prostat), kanker kandung 
kemih, dan kanker ginjal. Juga untuk testis (buah zakar) yang 
tidak turun ke tempatnya. “Semua kasus ini tidak bisa diatasi 
dengan endourologi, tetapi harus dengan laparoskopi urologi. 

Di Mitra Keluarga Bekasi, laparoskopi urologi merupakan 
layanan terbaru yang telah diluncurkan. “Mungkin di seluruh 
Mitra Keluarga Grup, hanya Mitra Keluarga Bekasi yang 
menyediakan fasilitas dan layanan ini,” kata dr. Syamsu. Karena 
itulah, untuk urologi, Mitra Keluarga Bekasi termasuk yang 
paling lengkap. 

“Hampir semua jenis operasi minimal invasif untuk kasus-
kasus urologi bisa kita lakukan di sini. Bahkan, kita juga punya 
ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) khusus untuk 
penanganan batu ginjal dan ureter bagian atas yang berukuran 
kecil. Berbeda dengan URS, pemecahan batu ginjal dengan 
prosedur ESWL ini menggunakan gelombang kejut (shock 
wave) yang ditransmisi dari luar tubuh. Prosesnya singkat, 
hanya memakan waktu sekitar satu jam, tanpa memasukkan 
alat operasi dan tidak membuat luka sama sekali (non invasif). 
Dengan atau tanpa pembiusan dan bisa dilakukan tanpa rawat 
inap. Pasien bisa langsung pulang setelah terapi,” paparnya.

dr. Syamsu hudaya, Sp.u 
Mitra Keluarga Bekasi

Yang pasti, hampir semua kasus urologi bisa ditangani 
dengan teknik minimal invasif. “Ketika endourologi tidak 
mampu menanganinya, kita punya laparoskopi urologi untuk 
mengatasinya,” papar dr. Syamsu.

Masih seperti kata pakar urologi ini, tujuan operasi mininal 
invasif adalah meminimalkan trauma jaringan dengan hasil 
yang sama baiknya dengan operasi terbuka. Beberapa 
keunggulan dari penerapan teknik minimal invasif pada kasus-
kasus gangguan urologi adalah, tindakan dilakukan tanpa 
sayatan (endourologi) atau hanya menerapkan sayatan kecil, 
sekitar 1cm - 1,5cm (laparoskopi urologi), masa rawat inap 
yang lebih singkat, tanpa perawatan luka, pasien lebih cepat 
sembuh dan bisa segera melakukan aktivitas lebih cepat.

Risiko komplikasi tentu ada, namun memiliki risiko yang sangat 
kecil seperti terhadap problem ereksi atau kejantanan yang 
sering dikhawatirkan. “Untuk tindakan yang umum dilakukan 
seperti batu dan prostat bisa dikatakan sangat minim risiko. 
Kalaupun ada, biasanya hanya berupa pendarahan, infeksi, 
dan penyempitan yang bisa diselesaikan dengan persiapan pre 
operasi dan terapi yang baik. Artinya bukan risiko yang perlu 
dikhawatirkan,” timpalnya.

Bicara tingkat keberhasilan, dr. Syamsu menyebut angka > 
95%. Menurutnya, keahlian tenaga medis di bidang urologi 
di Indonesia boleh dibilang setara dengan tenaga medis di 
luar negeri. Bahkan, secara teknologi dan peralatan pun tak 
bisa dibilang ketinggalan. Mitra Keluarga Bekasi termasuk 
yang paling lengkap, didukung dengan keahlian tenaga medis 
mumpuni dan tim dokter yang solid.  (nwng)

❝Jika tindakan bedah sebelumnya 
identik dengan insisi, sayatan besar, 
dan trauma paska operasi, maka bedah 
minimal invasif merupakan tindakan 
operasi yang mampu meminimalkan 
trauma pada jaringan❞

dr. Entjeng hidayat Sp.u
Mitra Keluarga Bekasi



18 | Edisi 20 - 2017

referensi

Laparoskopi Ginekologi

untuk hasil yang lebih 
Memuaskan

Teknik bedah minimal invasif dengan laparoskopi ginekologi hanya 
membutuhkan 3-4 sayatan berukuran 0,5cm - 1cm. Tidak ada lagi 
tindakan yang membutuhkan sayatan besar di perut seperti cara 
konvensional sebelumnya.

A
da banyak keunggulan dari teknik bedah laparoskopi 
dibanding bedah konvensional (bedah terbuka/
laparotomi). Salah satunya adalah, bagian tubuh dibuka 

dengan sedikit sayatan saja. Alhasil, kerusakan pada jaringan 
tubuh dan jumlah perdarahan dapat diminimalisir dan pasien 
dapat pulih dengan lebih cepat. Disamping itu nyeri paska 
operasi, komplikasi terhadap peristaltik usus, dan luka operasi 
(infeksi luka operasi atau terbukanya luka operasi) juga lebih 
rendah.

Menurut dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG, khusus mengenai 
pemulihan peristaltik usus pada bedah laparoskopi 
dimungkinkan menjadi lebih cepat terjadi karena organ (usus) 

tidak perlu dikeluarkan dari perut dan dipegang/disentuh oleh 
operator. Itu sebabnya rata-rata pasien bisa diijinkan pulang 
setelah dua hari paska operasi laparoskopi.

Lebih dari itu, perlengketan paska operasi yang dapat 
menyebabkan nyeri berulang setelah operasi, sumbatan usus, 
dan infertilitas juga lebih jarang terjadi. Yang paling menarik, 
secara kosmetik/estetik, laparoskopi jauh lebih unggul 
dibandingkan laparotomi. Karena, bekas luka operasi relatif 
tidak terlihat. “Kemungkinan terjadinya keloid pada bekas 
operasi juga sangat minimal,” ungkap dokter spesialis obstetri 
dan ginekologi di Mitra Keluarga Bekasi Barat dan Timur ini.

❝Di Indonesia penggunaan teknik 
bedah minimal invasif belum dapat 

diterapkan secara luas. Hal ini 
dikarenakan tidak semua RS di daerah 
memiliki peralatan laparoskopi. Selain 
itu, dibutuhkan pelatihan khusus bagi 
dokter spesialis untuk mendapatkan 

kompetensi dalam menggunakan 
peralatan laparaskopi❞

dr. Wisnu  Wardhana, Sp.oG
MItra Keluarga Tegal

❝Data survei (n=20) yang kami himpun 
menyebutkan bahwa 90% pasien paska 
operasi laparoskopi diijinkan pulang di 
hari ke-3 dan kembali bekerja di hari 
ke-15. Hasil survei yang sama hanya 

menemukan 10% pasien paska operasi 
laparotomi yang diijinkan pulang di 

hari ke-3 dan hanya 5% yang mampu 
kembali bekerja di hari ke-15❞

dr. herman Trisdiantono, Sp.oG, MARS
Mitra Keluarga Bekasi & Bekasi Timur
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 ♥ Anatomi dapat diperbesar sehingga memungkinkan 
melakukan bedah mikro pada organ reproduksi.

 ♥ Arsitektur rahim indung telur, saluran telur, dan 
daerah dasar panggul dapat dievaluasi lebih hati-
hati, baik permukaan, bentuk, warna, konsistensi, dan 
mobilitasnya.

 ♥ Tekanan yang ditimbulkan menyebabkan kurangnya 
perdarahan sehingga lapangan operasi lebih bersih. 
Dengan demikian, lebih sedikit menimbulkan 
perlekatan paska operasi.

 ♥ Pemulihan paska operasi lebih singkat.
 ♥ Nyeri paska operasi biasanya dirasakan lebih ringan
 ♥ Dapat didokumentasikan baik dalam bentuk foto 
maupun video

Beberapa Keunggulan

lAPARoSKoPI GInEKoloGI
Di bidang obstetri dan ginekologi (kesehatan organ reproduksi 
wanita), kondisi yang dapat ditangani dengan teknik 
laparoskopi antara lain mioma uteri, kista/tumor ovarium, 
endometriosis, sterilisasi tuba, perlengketan saluran tuba, nyeri 
haid, adenomiosis, infertilitas, kehamilan di luar kandungan/
kehamilan ektopik, hingga pengangkatan rahim atau ovarian 
drilling.

Laparoskopi merupakan metode bedah minimal invasif 
(MIS) yang dikenal dengan istilah “bedah lubang kunci’’ atau 
teknik pembedahan dengan membuat 2-3 lubang sayatan 
kecil (diameter 5mm-10mm) pada dinding perut pasien dan 
menggunakan mikroskop modern dan canggih yang dilakukan 
oleh tim dokter yang profesional dan terampil di bidangnya. 
“Teknik ini juga menggunakan instrumen khusus seperti 
kamera mikro atau peralatan video fiber optic,” timpal dr. 
Wisnu Wardhana, Sp.OG, di Mitra Keluarga Tegal.
 
Pada tahap awal, yang dilakukan adalah memasukkan jarum ke 
dalam sayatan tadi untuk memompakan gas carbon dioksida 
(CO2) ke dalam rongga perut. Tujuannya untuk mengangkat 
dinding perut, sehingga terbentuk rongga yang cukup luas 
sebagai area kerja dokter. 

Selanjutnya, kata dr. Wisnu Wardhana, prosedur laparoskopi 
dilakukan dengan memasukkan peralatan laparoskopi berupa 
tabung kecil ke dalam rongga perut melalui sayatan tadi. 
“Setelah itu, alat-alat operasi lainnya menyusul dimasukkan 
di daerah kanan-kiri perut bagian bawah, sehingga dokter 
bedah atau operator dapat melakukan tindakan pembedahan 
di dalam rongga perut dengan tuntunan (guiding) melalui layar 
monitor,” imbuhnya.

Dengan semua keunggulannya 
itu, teknik laparoskopi mampu 
memberikan informasi lebih banyak, 
terutama pada kasus endometriosis 
baik derajat ringan maupun sedang 
dimana pada endometriosis derajat 
tidak bisa dideteksi hanya dengan 
periksa dalam - pemeriksaan fisik dan 
USG. Karena itulah, laparoskopi telah 
dijadikan sebagai standar baku (gold 
standar) dalam menegakkan adanya 
endometriosis pada seorang wanita. 

Yang pasti, timpal dr. Herman, 
teknik laparoskopi pada kasus-
kasus ginekologi memberi peluang 
pada operator untuk mendapatkan 
visual yang lebih detail dan mampu 
mencapai sudut yang tidak bisa 
dilakukan pada operasi terbuka 

(konvensional), sehingga tingkat presisi menjadi lebih baik 
dengan hasil operasi yang lebih memuaskan. 

TIndAKAn SEGERA 
Saat ini hampir 85% tindakan di bidang ginekologi dilakukan 
dengan teknik bedah minimal invasif, melalui tindakan bedah 
laparoskopi secara terencana. Namun, untuk kasus kehamilan 
di luar kandungan, kista yang terpuntir, dan kasus nyeri perut 
hebat yang belum diketahui sebabnya, harus disiapkan operasi 
laparoskopi segera pada hari/saat itu juga.

Hanya memang, pada beberapa kasus tertentu seperti adanya 
mioma yang sangat besar (> 12 cm), atau adanya multiple 
mioma berukuran besar, biasanya disarankan untuk dilakukan
laparotomi (operasi terbuka). “Beberapa kasus dengan kontra 
indikasi seperti adanya gangguan jantung, usia lanjut, obesitas 
yang berat, gangguan pernafasan juga dianjurkan operasi 
konvensional (laparotomi),” jelasnya. 



20 | Edisi 20 - 2017

referensi

H
ampir semua masalah sendi yang berkaitan dengan 
bidang orthopaedic (ortopedi), seperti masalah pada 
sendi bahu, siku, pergelangan tangan, sendi panggul, 

lutut, dan pergelangan kaki, dapat diselesaikan dengan 
prosedur artroskopi. 

Menurut dr. I Gusti Made Febri Siswanto, Sp.OT, artroskopi 
merupakan prosedur bedah minimal invasif di bidang ortopedi 
untuk melihat, mendiagnosa, dan menindaklanjuti problem di 
dalam sendi. “Berasal dari kata arthros yang artinya sendi dan 
copy yang artinya melihat. Jadi, arthroscopy merupakan alat 
yang digunakan untuk melihat keseluhan isi dari persendian,” 
jelasnya.

Sebelum prosedur artroskopi dilakukan, diperlukan beberapa 
pemeriksaan penunjang seperti MRI (Magnetic Resonance 
Imaging), semacam scanning ala roentgen yang lebih 
mendetail untuk mengetahui apa yang terjadi pada sendi yang 
bermasalah. 

“Pemeriksaan MRI dilakukan untuk mendeteksi masalah 
yang ada di dalam sendi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk 
mendapatkan gambaran yang berguna dalam perencanaan 
atau pemetaan masalah, alat-alat yang harus disiapkan serta 
tindakan apa saja yang akan dilakukan,” urai dokter spesialis 
ortopedi yang akrab disapa dr. Febry ini.

Tak jauh berbeda dengan prosedur operasi lainnya, sebelum 
tindakan dilakukan, akan dijalankan SOP (standar operational 
procedure) untuk menilai kondisi pasien memungkinkan untuk 
dilakukan tindakan. Jika memungkinkan, pasien segera di 
bawa masuk ke kamar operasi dimana pasien kemudian akan 
dibius dan dilakukan sterilisasi pada lokasi persendian yang 
akan dioperasi.

Selanjutnya, tindakan artroskopi dilakukan hanya dengan 
membuat 2-3 titik insisi (perlukaan) pada kulit, masing-masing 
sebesar 0,5 cm – 1 cm. Lubang-lubang kecil tersebut nantinya 
digunakan sebagai akses masuk instrumen-instrumen bedah 
minimal invasif seperti kamera dengan lensa fiber optik 
dengan sumber cahaya untuk melihat isi dari sendi yang 
ditampilkan pada layar monitor. 

dIAGnoSTIK dAn TERAPEuTIK
“Ujung belakang instrumen dipastikan terhubung dengan 
kabel serat fiber ke arthroscopy tower unit sehingga gambaran 
pada bagian dalam sendi dapat terlihat pada layar monitor dan 
bisa dilakukan diagnostic serta terapi prosedur atau tindakan 
terhadap apa yang ditemukan (therapeutic),” ujar dokter 
praktik di Mitra Keluarga Cibubur ini.

Melalui prosedur ini dokter dapat melihat dan mengevaluasi 
seluruh ruang sendi (fungsi diagnostik) sehingga dapat 
mengetahui masalah apa saja yang ada atau masalah yang 
tidak tampak pada pemeriksaan pendahuluan yang telah 
dilakukan. “Kelainan di dalam sendi yang sulit dideteksi dengan 
pemeriksaan radiologi canggih pun dapat dilihat secara 
langsung,” ungkap, dr. Febry.

Dengan gambaran kondisi di dalam persendian yang terlihat 
lebih jelas pada layar monitor dan dapat diperbesar sesuai 
kebutuhan, akan mempermudah untuk melihat adanya 
kelainan sehingga dapat segera dilakukan terapi atau tindakan 
secara lebih akurat dengan hasil operasi yang lebih baik (fungsi 
terapeutik).

TAnPA KERuSAKAn JARInGAn 
Berbeda dengan prosedur bedah ortopedi sebelumnya 
(konvensional), artroskopi yang berbasis pada teknik bedah 
minimal invasif ini hanya menyisakan luka paska operasi yang 

Bedah Ortopedi

lebih Sempurna dengan 
Prosedur Artroskopi

Tindakan arthroscopy (artroskopi) dijadikan rujukan utama penanganan 

masalah persendian agar permasalahan tersebut dapat diatasi secara akurat, 

program rehabilitasi bisa segera dilakukan dan kekakuan sendi dapat dihindari.
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sangat minim, sehingga sangat menguntungkan dari sisi 
estetika. 

Kelebihan lainnya, prosedur artroskopi tidak menyebabkan 
terjadinya kerusakan pada jaringan otot, seperti yang 
berlaku pada bedah konvensional. Untuk mencapai bagian 
dalam sendi yang akan diterapi dengan prosedur bedah 
konvensional, jaringan otot sisi luar sendi ‘harus’ dilukai/
dirusak secara sengaja untuk memperoleh akses guna 
memperbaiki problem pada sisi dalam sendi. “Prosedur seperti 
ini seringkali berdampak pada risiko terjadinya kekakuan sendi, 
paska operasi,”ujar dr. Febri.

Selain itu, risiko paska tindakan seperti infeksi, kekakuan sendi, 

❝Tindakan operasi untuk masalah sendi dengan sayatan besar (bedah konvensional) di bidang ortopedi saat ini 
telah banyak digantikan dengan tindakan 
artroskopi. Saat ini, pasien yang memiliki 
masalah sendi lebih disarankan menjalani 
tindakan artroskopi❞

 Beberapa Tindakan Artroskopi 
 Cedera pada bahu dan lutut merupakan masalah ortopedi 

yang banyak dialami oleh orang-orang tua yang mengalami 
pengapuran (osteoarthritis) maupun mereka yang 
mengidap penyakit osteoporosis. Selain itu, kasus-kasus 
ortopedi juga banyak dialami mereka yang memiliki profesi 
atlet atau mereka yang aktif berolahraga.

 Subacromial decompression
 Perbaikan pada ruang lingkup gerakan sendi bahu yang 

menjadi tidak normal akibat pengapuran (osteoarthritis) 
pada celah atau daerah subacromial.

 Rotator Cuff Repair / Reconstrution
 Tindakan perbaikan pada otot-otot gelang bahu yang robek 

akibat trauma yang mengenai sendi bahu. Cedera seperti ini 
sering dialami para atlet bulu tangkis, tennis, atau mereka 
yang melakukan olahraga menggunakan lengan dengan 
posisi bahu lebih dari 90 derajat 

dr. I Gusti Made febry Siswanto, Sp.oT
Mitra Keluarga Cibubur

perdarahan dalam sendi (haemarthrosis), atau terbentuknya 
jaringan parut (keloid) pada luka operasi, hampir selalu terjadi 
pada terapi konvensional. Namun, semua risiko tersebut 
menjadi sangat kecil,  bahkan hampir dipastikan tidak ada 
sama sekali, jika dilakukan dengan prosedur artroskopi.

“Dengan minimnya kerusakan jaringan, maka perdarahan 
juga menjadi sangat minimal dan nyeri paska operasi yang 
hampir tidak berarti, sehingga program rehabilitas bisa 
segera dilakukan untuk menghindari risiko kekakuan sendi,” 
kata dokter ahli ortopedi yang banyak melakukan prosedur 
artroskopi terhadap pasien dengan masalah pada sendi bahu 
(shoulder), siku (elbow), lutut (knee), dan pergelangan kaki 
(ankle), di Mitra Keluarga Cibubur ini.  (ang)

 Superior labrum Antero-Postosterior Repair dan Bankart’s 
Repair

 Tindakan perbaikan pada jaringan “labrum” yang robek 
sehingga stabilitas (mengalami pergeseran) sendi bahu 
dapat kembali normal.

 Anterior dan Posterior ligament Reconstrution  
(ACl-R dan PCl-R)

 Pada sendi lutut, masalah yang banyak terjadi adalah 
penggantian ligament atau perbaikan ligament akibat 
robekan pada jaringan pengikat antara tulang paha bagian 
bawah dengan tulang kering bagian atas.

 Meniscus Repair 
 Tindakan perbaikan robekan pada bantalan sendi lutut.

 Eksisi Medial Plica Syndrome 
 Tindakan artroskopi untuk membuang lipatan jaringan pada 

sisi dalam (medial plica) lutut yang menebal.
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P
erkembangan teknologi yang pesat dewasa ini telah 
membawa berbagai kemudahan dalam hidup manusia, 
salah satunya adalah pada aspek kesehatan. Jika 

umumnya operasi merupakan sebuah tindakan medis yang 
besar dan selalu meninggalkan bekas luka yang tidak indah 
dipandang, saat ini hal tersebut dapat diminimalis, yaitu 
dengan teknik minimal invasif, atau metode laparoskopi di 
bidang ginekologi.

Metode minimal invasif – laparoskopi ginekologi, mampu 
melaksanakan peran diagnostik dengan hasil yang akurat 
dan temuan patologi yang jelas. Bahkan, dapat langsung 
dilanjutkan dengan laparoskopi operatif terhadap patologi 
yang ditemukan. Sebut saja untuk pengangkatan kehamilan 
ektopik, penanganan endometriosis, kistoma ovarii, dan 
myoma uteri.

PERAn oPERATIf dAlAM PEnAnGAnAn TuMoR 
oVARIuM dAn MyoMA uTERI

A. KISTA EndoMETRIoSIS
Saat ini standar baku “gold standard” untuk menegakkan 
adanya endometriosis adalah dengan melakukan laparoskopi 
pada seorang wanita yang diduga menderita endometriosis. 
Karena dengan laparoskopi banyak informasi yang didapat 
tentang penyakit ini, tertutama endometriosis ringan dan 
sedang dimana pada endometriosis derajat ini hanya 
didapatkan fokus-fokus endometriosis dan perlekatan-
perlekatan yang tidak bisa dideteksi hanya dengan periksa 
dalam/pemeriksaan fisik dan USG saja. 

Screening Kista ovarium 
dan Myoma uteri

dr. Aji Pramudito W. Sp.oG, M.Kes 
Mitra Keluarga Tegal

 ajipramudito

❝Infertilitas merupakan gejala yang berhubungan 
dengan endometriosis. Kejadian infertilitas  

yang disebabkan endometriosis menempati  
posisi antara 30%-40%❞

Tindakan operasi ditujukan untuk menghilangkan 
gejala, meningkatkan fertilitas, menghilangkan implant/
kista endometriosis, serta menahan laju kekambuhan. 
Pembedahan bertujuan pula untuk mengangkat semua 
implan endometriosis dan melepaskan perlengketan, serta 
memperbaiki kembali struktur anatomi organ reproduksi. 
Penanganan operatif kista endometriosis yang terakhir 
dianut adalah melakukan kistektomi laparoskopi.. Jadi 
peran laparoskopi disini tidak hanya sebagai alat diagnostik 
(‘diagnostic laparoscopy’) tetapi juga dapat sebagai suatu 
metode untuk mengobati/mengangkat/mengoperasi 
endometriosis ‘operative laparoscopy’.

B. MIoMA uTERI
Mioma uteri merupakan kasus tumor jinak terbanyak 
pada perempuan usia reproduksi. Insidennya berkisar 30% 
hingga 70%, dengan insiden puncak pada usia 35-49 tahun.  
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Gejala Mioma Uteri
“Gejala berupa benjolan di perut bagian bawah, nyeri 
saat haid ataupun di luar haid, gangguan buang air kecil 
atau buang air besar dan adanya gangguan haid. Wanita 
dengan keluhan-keluhan seperti ini sebaiknya dilakukan 
operasi/pengambilan mioma uteri”

Gambaran Endometriosis:
“Sebuah hasil survai menyebutkan bahwa dua dari tiga 
perempuan usia reproduksi mengalami endometriosis. 
Endometriosis memiliki gejala klinis yang sangat khas, 
umumnya berupa dismenorea (80%) dan nyeri panggul 
(50%), dengan gambaran endometriosis ovarium 
bervariasi, mulai dari kista ukuran kecil hingga kista yang 
besar”

Mioma Uteri

Mioma

Mioma

Mioma

utero

Vagina

Arteria
uterina Arteria

uterina

Pengobatan/terapi, pilihan terapi, ada 2 macam yaitu; yang 
pertama adalah non operatif terapi hanya dengan monitoring/
kontrol/check up rutin untuk melihat perkembangan mioma, 
apakah ukurannya tetap atau bertambah besar. Yang kedua 
adalah operatif, yaitu melakukan tindakan pembedahan atau 
pengambilan mioma dengan cara dioperasi. Terapi ini sangat 
dianjurkan kepada wanita-wanita dengan mioma uteri yang 
telah terdapat keluhan/gejala. 

Tindakan yang dilakukan dengan metode laparoskopi 
miomektomi ataupun kistektomy, memiliki kelebihan seperti 
luka sayatan minimal, penyembuhan cepat, perdarahan 
minimal, angka morbiditas dan komplikasi rendah, nyeri paska 
bedah minimal, lama rawat inap menjadi singkat dan yang 
paling penting, dapat mengevaluasi rongga perut lebih jelas 
dan dapat diperbesar (zoom) untuk mengantisipasi kejadian 
perlengketan yang rendah.  
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Konsisten dan fokus
pada Bedah Saraf Vaskuler

dokter spesialis bedah saraf yang gemar kongko bersama rekan sehobi 
di komunitas otomotif ini mematok target menjadikan Brain and Spine 

Center Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya menjadi center bedah 
saraf vascular yang komprehensif dan menjadi rujukan pasien dengan 

penyakit kelainan saraf dan pembuluh darah untuk mendapatkan 
pelayanan terbaik di Indonesia.

dr. nur Setiawan Suroto Sp.BS(K) 
Mitra Keluarga Surabaya
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U
sianya masih terbilang muda, namun jangan tanya 
profesionalisme dari pakar endovascular neurosurgeon 
yang praktik di Mitra Keluarga Surabaya ini. Anggota 

dari Surabaya Neuroscience Institue (SNei) ini memiliki 
subspesialisasi pada vaskuler, yaitu penanganan bedah saraf 
yang berhubungan dengan vascular (pembuluh darah otak). 

Tak heran, selain kongko bersama rekan sehobi atau bisa 
menikmati waktu untuk travelling bersama keluarga, momen 
paling berharga bagi dr. Nur Setiawan Suroto Sp.BS(K) 
adalah kesempatan untuk mengamalkan ilmunya hingga 
mengantarkan kesembuhan yang memberikan kebahagian 
kepada pasien dan keluarganya. 

Menurut dr. Iwan – begitu ia akrab disapa— salah satu 
pengalaman menarik dan berkesan yang pernah dialaminya 
ialah ketika menangani pasien dengan kondisi koma karena 
serangan aneurisma otak pecah (ruptured aneurysm). 
“Masalahnya, pasien sudah cukup berumur. Pilihan 
penangannya sangat riskan dan berisiko, namun saya tetap 
melakukan kateterisasi dengan coiling aneurysme dan 
pemasangan selang permanen. Syukurlah, dengan perawatan 
intensif dan dukungan penuh dari keluarga, pasien berhasil 
sembuh dan membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga,” 
ucapnya, mengenang.
  
GEnCAR MEnIMBA IlMu
Pasti, keahlian ‘tergolong langka’ yang dimiliki tentu tidak 
diperolehnya dengan mudah. Alumni SMU 1 Surakarta, 
tahun 1999 ini harus melalui pendidikan medis yang cukup 
panjang, mulai dari jenjang pendidikan dokter umum dan 
melanjutkannya dengan mengambil Neurosurgical Residency 
Program di Universitas Airlangga, Surabaya.

Tak cuma itu, pehobi olahraga renang dan sepeda ini masih 
memperdalam ilmunya di berbagai lembaga pendidikan di luar 
negeri. Menurut dr. Iwan, untuk menekuni bidang vaskuler 
(yang berkaitan dengan pembuluh darah otak dan sumsum 
tulang belakang) utamanya mempelajari neuroendovascular, 
suatu teknik minimal invasif untuk pengobatan kelainan di 
pembuluh darah otak menggunakan kateterisasi, ia harus 
melakoni berbagai pelatihan dan pendidikan bedah saraf di 
luar negeri seperti Skull Base Neurovascular Course di Tokyo 
Woman University, Shinsu Hospital, Fujita Health University 
Jepang di tahun 2011; Neuroendovascular observer di Capital 
medical University Xuanwu Hospital, Beijing, China di tahun 
2012 dan Clinical fellowship program on Endovascular serta 
Neurosurgery surgical management of Neurointervention di 
Seoul National University-Bundang Hospital, Korea pada tahun 
2012 hingga 2013.

Dengan bekal yang terbilang lengkap itu, dr. Iwan merasa 
sangat pas berada di Mitra Keluarga Surabaya. Menurutnya, 
pengananan penyakit vaskuler pembuluh darah otak seringkali 
terapinya adalah tindakan kombinasi antara kateterisasi 

endovascular dengan tindakan open surgery, demi mencapai 
tingkat kesembuhan yang total. Oleh karena itu penanganan 
terpadu satu atap oleh tim dokter yang komprehensif sangat 
diperlukan. Mitra Keluarga Surabaya dengan Brain Spine 
Center-nya memberikan dukungan terapi yang dibutuhkan 
seperti itu. “Layanan terpadu Brain and Spine Center Mitra 
Keluarga Surabaya memberi peluang dan kemudahan 
bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan yang optimal,” 
sebutnya.  (ruben)

❝Pelayanan  ter baik, termasuk   penerapan 
teknik minimal  invasif pada bedah saraf 

merupakan suatu keniscayaan dan menjadi 
tantang an para dokter  untuk meningkatkan 

k emampuan dan kompetensi diri❞
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profil

Gemar 
Menikmati 
Aktivitas 

Outdoor dan 
Mengasah Bakat

Selain fokus dan memiliki concern yang tinggi terhadap profesi, dokter spesialis 
bedah yang tertib mengonsumsi makanan sehat dan olahraga ringan ini 
memanfaatkan waktu luangnya untuk menikmati hobi sambil mengasah  

bakat bawaan yang dimiliki.

S
ejatinya, Julius lumenta muda memilih fakultas 
kedokteran karena mengikuti keinginan almarhum 
ayah tercinta. Namun entah kenapa, sejak aktif sebagai 

mahasiswa, calon dokter berdarah Sulawesi Utara ini jatuh 
cinta berat dengan ilmu fisiologi manusia. Masih di kampus 
yang sama, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
(FKUI), tahun 1989 ini menuntaskan Program Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS) dan dikukuhkan sebagai dokter 
spesialis bedah umum pada tahun 2003.

“Saya memilih spesialisasi bedah umum, karena saya 
menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan, 
dimana hasil dari tindakan tersebut bisa langsung dilihat dan 
dirasakan, terutama pada pasien,” ungkap pehobi diving untuk 

mengambil gambar (photography) di bawah laut ini.

Masih seperti kata dr. Julius Lumenta, Sp.B, bidang yang 
digelutinya membutuhkan knowledge yang ditunjang dengan 
skill yang handal. Sebut saja keahlian menerapkan prosedur 
penanganan bedah minimal invasif yang memberi rasa 
nyaman kepada pasien. Tak heran, selain aktif berorganisasi di 
lingkungan sejawat dan banyak menelurkan karya tulis yang 
telah dipublish, ia tergolong aktif mengikuti workshop ilmiah 
di dalam dan luar negeri.

SIAP MEndEnGAR
Menurutnya, semua aktivitas itu dilakukan untuk memperluas 
wawasan, jaringan, dan peningkatan skill yang sangat 

dr. Julius lumenta, Sp.B
Mitra Keluarga Depok
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❝Di era yang sangat menghargai waktu 
seperti saat ini, penerapan bedah Minimal 

Invasif merupakan suatu keharusan. 
Pasien lebih memilih tindakan yang tidak 

menakutkan dan tidak memerlukan 
perawatan (masa rawat inap) yang lama  

di rumah sakit dan dapat segera  
beraktivitas kembali❞

diperlukan. “Sebagai dokter spesialis bedah umum, saya 
harus menyediakan telinga untuk mendengarkan keluhan 
pasien, memiliki empati, pengetahuan, dan skill (psikomotorik) 
yang baik. Namun, yang paling penting adalah kemampuan 
membebaskan pasien dari penyakit yang diderita sehingga 
dapat memberikan kebahagiaan dan rasa lega bagi mereka 
(pasien dan keluarganya),” ujar dokter praktik di Mitra Keluarga 
Depok sejak rumah sakit ini berdiri, persisnya, tanggal 7 Juli 
2008.

Tapi jangan salah, dokter ahli bedah yang terkesan serius dan 
perfectsionist ini ternyata memiliki hobi dan bakat yang luar 
biasa. Bagaimana tidak. Selain menyempatkan diri menikmati 
waktu bersama keluarga, hampir setiap week end, apalagi 
kesempatan libur panjang, sebagian waktunya akan digunakan 
untuk riding motorcycle melibas jalan panjang dan berkelok 
atau touring bersama rekan-rekan komunitas (club). 

Masih bersama dengan teman-teman sehobi, kesempatan 
yang ada juga dinikmati untuk naik panggung, tampil sebagai 
guitarist atau sekadar ngejam dengan sesama musisi. “Saat-
saat seperti itu, riding motorcyle, diving, dan nge-band 
bersama teman musisi, merupakan refreshing yang paling 
mengasikkan buat saya,” ucapnya, tersenyum. Wow!   
(mk-dhara).
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dokter anda

Bagaimana 
Mengantisipasi 

luka Paska operasi

Tanya

Dear Dokter, 

Dalam waktu dekat saya akan melakukan operasi usus buntu. 
Selain karena pertimbangan biaya yang lebih murah, tidak 
memiliki alasan kosmetik dan kecepatan recovery, saya 
memilih bedah konvensional (terbuka). Hanya saja saya kerap 
melihat adanya masalah pada bekas luka operasi yang tak 

Jawab

Salam sehat selalu ibu Riana dan keluarga,
Terima kasih bu Riana atas kepercayaannya kepada kami 
dalam menanggapi kekhawatiran ibu tentang masalah luka 
bekas operasi usus buntu yang tidak kunjung sembuh.

Dalam bidang kedokteran, kami mengenal tiga kategori luka 
yang akan dilakukan operasi:

1. Operasi yang steril, contohnya operasi section caesaria
2. Operasi steril dan kemudian terkontaminasi seperti 

operasi pada usus, dimana kita ketahui di dalam 
usus terdapat banyak bakteri yang bila dilakukan 
pembedahan dapat mengkontaminasi luka operasi 
steril yang kita lakukan

3. Operasi pada luka kotor dan terkontaminasi, terjadi 
pada operasi luka yang kotor atau operasi usus yang 
pecah dimana isi dalam usus yang kotor keluar dan 
mengkontaminasi rongga perut, misalnya pada usus 
buntu yang sudah pecah.

Untuk operasi usus buntu yang ibu akan jalankan ini, termasuk 
dalam kategori kedua, dimana operasi yang dilakukan steril 
tetapi harus berhubungan dengan usus yang meradang 
karena infeksi memiliki risiko menjadi luka operasi yang 
terkontaminasi dan tidak bisa dihindarkan.

Faktor lain menentukan operasi berjalan lancar atau tidaknya 
adalah:

1. Faktor usia dan kesehatan, dimana semakin lanjut usia 
dan semakin menurun kesehatan kita, akan semakin 
sukar untuk penyembuhan lukanya

2. Faktor berat badan, dimana berat badan yang 
berlebih mempersulit operasi, karena lemak yang 
tebal akan menutupi usus buntu serta memperlambat 
penyembuhan luka.

3. Jenis usus buntunya, usus buntu yang infiltrat dimana 
sudah terjadi perlengketan dimana-mana, apalagi 
usus buntu yang sudah pecah, akan semakin berisiko 
menyebabkan luka operasi yang semakin lama 
sembuhnya

Saran kami, apabila memang dokter sudah mendiagnosa 
usus buntu dari hasil pemeriksaan yang ada, semakin cepat 
ditindaklanjuti, semakin baik hasilnya. Penundaan yang 
terlalu lama dapat memperburuk hasil operasinya. Demikian 
penjelasan singkat kami, semoga bermanfaat. 

dr. Irwan Tjahjadi

kunjung sembuh (abses dan bernanah). Pertanyaan saya, 
mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Lantas, bagaimana 
sebaiknya saya melakukan antisipasi agar luka paska operasi 
saya nantinya tidak mengalami hal seperti itu. Sebelumnya 
diucapkan terima kasih atas perhatian dan kecepatan 
responnya dok.

Riana 
Jelambar, Jakarta Barat
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korporasi

P
T Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (Mitra Keluarga MIKA: 
Indonesia) ini baru saja menggelar kick off terkait dengan 
project Jasa Management Informasi dan Teknologi yang 

merupakan sinergi antara Mitra Keluarga dan Telkomsigma.

Menurut CEO Mitra Keluarga, Kerjasama ini merupakan 
wujud komitmen Mitra Keluarga untuk memberi solusi terbaik 
bagi industri kesehatan di Indonesia, terkait pengelolaan 
dan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) untuk 
mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Mitra Keluarga mempercayakan Telkomsigma sebagai partner 
dalam memberikan dukungan TI yang mumpuni sehingga 
dapat meningkatkan kecepatan dan kepuasan pelayanan 
kepada pasien serta mendukung dan mengukuhkan Mitra 
Keluarga sebagai digital hospitals.

Pertimbangan dalam membangun kerjasama dengan 
Telkomsigma diantaranya adalah, keberadaan data center 
Telkomsigma yang certified dan didukung kapasitas terluas 
dengan ketersediaan 100.000 meter persegi yang tersebar di 
seluruh Indonesia. 

“Dengan kapasitas sebesar itu, kami percaya Telkomsigma 
mampu mendukung Mitra Keluarga dalam menjalankan bisnis 
ke depan dengan jaminan keamanan data,” kata CEO Mitra 
Keluarga. 

VAluE AddEd PoSITIf
Pada kesempatan itu, CEO Telkomsigma Judi Achmadi 
mengatakan, kesehatan merupakan pasar yang besar 
dan potensial dengan market size yang selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pasar yang besar dan banyaknya 
instansi yang terlibat, membutuhkan solusi teknologi informasi 
untuk memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan 
kenyamanan terhadap layanan kesehatan.

Dalam kaitan itulah, sebagai perusahaan penyedia solusi dan 
layanan IT terbesar di Indonesia, Telkomsigma berkomitmen 
untuk memberi solusi terbaik bagi industri kesehatan.

Komitmen tersebut ditunjukkan Telkomsigma dengan 
dukungannya terhadap Mitra Keluarga melalui penerapan jasa 
manajemen dan pelaksanaan infrastruktur sistem dan layanan 
terkelola SAP terkait fasilitas infrastructure server system and 
managed services, data center, disaster recovery center, 
UseeTV dan wi-fi, hingga layanan sambungan komunikasi 
(communication link). 

“Implementasi dari solusi TI tersebut, akan sangat mendukung 
dan mempermudah pengelolaan bisnis Mitra Keluarga Grup, 
sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih 
baik dan diyakini akan memberikan value added yang positif 
terhadap pelayanan pasien Mitra Keluarga,” timpalnya.

Kerjasama Mika Grup - Telkomsigma

Kick off Implementasi Solusi TI 
untuk Kecepatan dan Kepuasan 
Pelayanan kepada Pasien
untuk menjadi rumah sakit terbaik yang berbasis solusi Teknologi Informasi (TI), PT Mitra 
Keluarga Karyasehat, TBK., menggandeng Telkomsigma, sebagai partner dalam memberikan 
dukungan infrastruktur TI mumpuni sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan kepuasan 
pelayanan kepada pasien. Kerjasama ini semakin mengukuhkan Mitra Keluarga Grup sebagai 
digital hospital pertama di Indonesia.

❝Kolaborasi dan sinergi antara Mitra Keluarga 
dan Telkomsigma diharapkan dapat sukses dalam 

memajukan industri healthcare di Indonesia❞

--Rustiyan Oen
Direktur Utama PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk--
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Sebelumnya PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk., telah 
bekerjasama dengan PT Abyor International dan T-System 
sebagai implementor sistem SAP dan sistem yang terintegrasi 
di rumah sakit, guna meningkatkan efisiensi operasional dan 
biaya serta meningkatkan pelayanan medis pasien. T-System 
merupakan subsidari dari perusahaan telekomunikasi & 
teknologi global, Deustche Telkom. Selain itu, ada EY 
Consultant yang membantu dalam proses penyelarasan 
organisasi, pemetaan business process, dan pengelolaan risiko 
yang mungkin terjadi.

Implementasi TI di Mitra Keluarga Grup yang kemudian disebut 
sebagai Proyek Genesis ini telah menyelesaikan kebijakan, 
bisnis proses, alur kerja, dan penentuan implementasi sistem 

dukungan Infrastruktur yang Semakin lengkap

aplikasi yang terintegrasi, yaitu SAP (System 
Application and Product in Data Processing) 
dan internal blue print. 

SAP merupakan IT Solution dalam bentuk sistem aplikasi 
yang dikembangkan oleh SAP AG, Jerman. Aplikasi ini 
digunakan untuk memproses semua data yang diperlukan 
untuk mengelola semua sumber daya yang dimiliki oleh 
suatu perusahaan. Nama modulenya adalah Cerner i.s.h. dan 
Cerner i.s.h.med yang merupakan produk SAP untuk industri 
rumah sakit yang terintegrasi, meliputi Patient Management, 
Patient Accounting, dan data rekam medis (Electronic Medical 
Record). Solusi industri rumah sakit ini akan terintegrasi 
dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP).

JAMInAn KEAMAnAn dATA
Layanan data center Telkomsigma menerapkan standard 
dan praktik-praktik terbaik internasional dengan jaminan 
keamanan data yang sahih. Selain itu, Mitra Keluarga Grup 
tidak perlu khawatir terhadap kehandalan sarana utama ICT 
untuk kelangsungan bisnisnya, karena keseluruhan aspek 
security, reliability, dan availability infrastruktur ICT-nya 
dijamin oleh Telkomsigma yang didukung penuh oleh Telkom 
Indonesia. 

Dengan diterapkannya kerjasama ini diharapkan dapat semakin 
mendukung terwujudnya visi Mitra Keluarga Grup, yaitu 
terciptanya kepuasan pasien yang meningkat melalui Patient 
Experience yang lebih baik, terbangunnya standarisasi mutu 

pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Patient 
Care dan Patient Safety, serta terciptanya sistem pelaporan 
yang mudah diakses, tepat waktu, akurat, dan komprehensif. 

“Dengan diimplementasikannya solusi IT  
dari Telkomsigma, diharapkan  

dapat meningkatkan  
kepuasan dan kecepatan pelayanan”

--Rustiyan Oen
Direktur Utama PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk--

“Sebagai perusahaan penyedia solusi dan layanan IT 
terbesar di Indonesia, Telkomsigma berkomitmen 

untuk memberi solusi terbaik bagi industri kesehatan”

--Judi Achmadi - CEO Telkomsigma--
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kesehatan

N
yeri sering kali diabaikan dan hanya dianggap sebagai 
gejala, bukan sebagai penyakit tunggal yang perlu 
diobati. Tak heran penanganan nyeri hanya berfokus 

pada penggunaan obat-obatan anti nyeri. Bahkan, pada kasus 
nyeri dengan penyebab yang jelas seperti kanker, tumor, HNP 
(Herniasi Nukleus Pulposus), atau karena penyakit tertentu, 
terapi berupa tindakan bedah juga dapat dilakukan. Hanya saja, 
tidak semua kasus nyeri dapat diatasi dengan kedua modalitas 
terapi tersebut (terapi obat dan operatif).

Pengelolaan nyeri merupakan hal yang kompleks dan berbeda 
antar satu pasien dengan pasien lainya. Apalagi, dahulu tidak 
ada standar yang pasti mengenai penanganan nyeri kronik 
sehingga kemampuan setiap dokter dalam menangani nyeri 
pun berbeda-beda. Akibatnya, pengelolaan nyeri menjadi tidak 
optimal dan seringkali gagal dalam meningkatkan kualitas 
hidup pasien.

Lebih dari itu, nyeri yang berlangsung lama atau nyeri kronis 
sering kali sulit untuk dikelola sehingga memerlukan obat 
golongan opioid dengan dosis tinggi yang perlu diawasi 
ketat penggunaannya. Sementara, tak sedikit penderita 
yang mengalami nyeri berulang hingga beberapa kali sehari. 
Akibatnya, seringkali menambah frekuensi atau dosis obat 
tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Padahal, 
penggunaan obat golongan tersebut berpotensi menyebabkan 
kematian akibat overdosis.

SoluSI IPM
Saat ini, dengan perkembangan teknologi, fasilitas, dan 
pelayanan yang semakin mumpuni, tersedia program 
manajemen nyeri intervensi yang tidak hanya bertujuan untuk 
meredakan berat dan lamanya nyeri, tetapi juga meningkatkan 
kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan 
kemampuan dalam menghadapi datangnya nyeri.

Di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, fasilitas - pelayanan 
(Klinik Nyeri/Pain Clinic) disebut interventional pain 
management (IPM). Menurut dr. Agus Setiyana Sp.An-
KAKV, FIPM, IPM merupakan cabang ilmu kedokteran yang 
mempelajari tentang diagnosis dan pengobatan gangguan 
nyeri, yaitu dengan menerapkan teknik-teknik intervensi dalam 
menangani nyeri sub-akut, kronik, persisten, dan nyeri yang 
sulit diatasi, baik secara independen maupun bersama dengan 
modalitas terapi lainnya.

“IPM adalah metoda tatalaksana nyeri kronis dengan 
menggunakan alat–alat intervensi non pembedahan yang 
dalam pelaksanaannya harus menggunakan sarana penuntun/
guiding secara live (tidak boleh blind, atau membabi buta dan 
hanya meraba-raba),” jelasnya. 

Masih seperti kata dr. Agus, pelayanan IPM di Mitra Keluarga 
Waru didukung dengan fasilitas penuntun (guiding) USG dan 

Interventional Pain Management (IPM)

Solusi Terbaik Penanganan  
nyeri Kronik

Dengan metode interventional pain management (IPM), pasien bisa tidur 

lebih nyenyak dan nyaman bersosialisasi seiring kualitas hidup yang 
meningkat.

 ♥ Pasien dengan nyeri pinggang kronis
 ♥ Pasien HNP mulai daerah leher hingga pinggang
 ♥ Pasien OA Lutut grd III dan IV yang seharusnya 
dioperasi tapi pasien menolak atau ada sakit lain yang 
berat

 ♥ Nyeri akibat herpes ( PHN )
 ♥ Nyeri hebat kepala
 ♥ Nyeri hebat wajah
 ♥ Nyeri hebat leher
 ♥ Nyeri bahu yang tidak kunjung membaik
 ♥ Nyeri akibat jepitan di syaraf perifer / tepi, mis. CTS,TTS, 
dan lainnya.

Mereka yang harus Melakukan
Terapi IPM
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C Arm, yang kemudian dikombinasi terapi intervensi dengan 
menggunakan Radio Frequeny (RF), Laser, PRP (Platelet Rich 
Plasma), Obat anesthesi lokal, Corticosteroid, Hyaluridase, 
NaCl Pekat 3% dan 10%, Alkohol 90%, Dextrose pekat, hingga 
Botox.

Berbeda dengan prosedur terapi konvensional selama ini, 
IPM diterapkan tanpa menggunakan obat minum ataupun 
tindakan dengan sayatan operasi. Hanya saja, pada IPM mutlak 
dibutuhkan sarana penuntun / guiding untuk bisa mencapai 
sumber nyeri dengan pasti, tanpa meraba – raba / blind, dan 
dikerjakan dengan standar sterilisasi yang memadai dengan 
aspek safety yang sangat terjamin.

“Sebelum dilakukan terapi IPM, pasien akan diperiksa  
keadaan klinis nyerinya oleh seorang Pain Physician, hal ini 
mutlak dilakukan untuk mengetahui sumber nyerinya, atau 
melakukan diagnosa secara klinis yang disesuaikan sarana 
pemeriksaan penunjang, seperti USG, Photo Roentgen, CT 
scan  atau MRI,” kata dr. Agus Setiyana, seraya menambahkan, 
prosedur selanjutnya, pasien diterapi dengan menerapkan 
terapi intervensi langsung ke sumber nyeri dengan target 
menghilangkan nyeri atau dikurangi secara permanen. 

Dengan mengikuti IPM di Pain Clinic Mitra Keluarga 
Waru, pasien dengan nyeri kronis / menahun yang sudah 
mengganggu kualitas tidur, produktivitas kerja, ketergantungan 
pada lingkungan, menimbulkan kelemahan ataupun kecacatan 
anggota gerak karena nyeri yang hebat setiap mobilisasi akan 
diterapi untuk mengembalikan, bahkan meningkatan kualitas 
hidup dan produktivitas pasien.

Yang menarik, selama mengikuti program IPM, pemakaian 

dr. Agus Setiyana Sp.An-KAKV, fIPM
MItra Keluarga Waru

 ♥ PLDD ( Percutaneous Laser Disc Decompression ) 
untuk HNP dari daerah leher hingga pinggang

 ♥ Radio Frequency (RF) pada nyeri kepala maupun leher 
yang hebat

 ♥ RF pada nyeri pinggang
 ♥ RF pada Nyeri Kanker
 ♥ Neurolysis pada nyeri kanker / mematikan syaraf 
penghantar nyeri

 ♥ Epidurolysis pada nyeri akibat perlengketan serat syaraf 
 ♥ Proloterapy pada myofascial pain / otot – fascia
 ♥ Pemberian Botox pada nyeri otot
 ♥ Pemberian Hyaluronidase dan PRP pada OA
 ♥ Injeksi Corticosteroid dan PRP pada Bursitis

Prosedur IPM

obat-obatan anti nyeri akan ditekan hingga ditinggalkan sama 
sekali. “Dengan mengikuti program IPM kita harapkan pasien 
tidak perlu melakukan tindakan operasi sehingga mengurangi 
beban operasi bedah terbuka yang seringkali menyebabkan 
nyeri menetap maupun nyeri baru paska operasi. Bahkan, 
mampu meringankan atau menghilangkan nyeri kanker yang 
seringkali lebih hebat daripada kanker itu sendiri,” jelas dr. Agus 
Setyiana Sp.An-KAKV, FIPM.

Sejak setahun berdiri, tingkat keberhasilan penanganan nyeri 
di Pain Clinic Mitra Keluarga Waru tergolong tinggi, atau rata-
rata di atas 80%, dengan risiko komplikasi yang sangat minim. 
“Kalaupun ada komplikasi biasanya hanya bersifat sementara, 
namun tidak ada komplikasi pada organ-organ penting seperti 
ginjal, lever atau lambung karena semua terapi dilakukan 
langsung pada organ yang menimbulkan nyeri (sumber nyeri),” 
urainya.  (maria)

❝IPM dilakukan oleh dokter 
spesialis anestesi, neurologi, 
bedah saraf, orthopaedi, atau 
terapi fisik, dan rehabilitasi yang 
telah melakukan pelatihan di 
bidang manajemen nyeri❞
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wisata

S
aat ini, Pulau lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 
disebut-sebut sebagai surga wisata alam. Ada 
banyak sekali kekayaan alam yang bisa dinikmati 

keindahannya, mulai dari pegunungan, hutan tropis, hingga 
pantai-pantai nan eksotis yang terhampar di seluruh sisi 
pulau. Sebut saja Pantai Senggigi, Lombok Barat, yang 
tengah menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di 
wilayah Lombok Barat.

Menghadap langsung ke arah Selat Lombok, Pantai 
Senggigi menjadi salah satu pusat wisata bahari di Pulau 
Lombok. Ombak lautnya yang tenang dan wilayah 
pesisir yang landai menjadi tempat menyenangkan untuk 
berenang sembari menikmati pemandangan Gunung 
Agung (Pulau Bali) yang tampak dari tempat ini. 

Lokasi ini juga sangat cocok untuk aktivitas snorkling, 
karena ombaknya tidak terlalu besar. Ini disebabkan karena 
terumbu karangnya menjulang ke tengah sehingga ombak 
besar akan pecah di tengah.

Aktivitas favorit lainnya ialah berbaring di atas pasir 
kecokelatan Pantai Senggigi sambil menikmati panorama 
matahari terbenam di kala senja yang menjadi pengalaman 
tak terlupakan. Bagaimana tidak. Kala itu pemandangan 
langit menyuguhkan warna terindah, perpaduan nuansa 
biru, oranye, putih, hingga kemerahan yang berpendar 
indah di tengah semilir udara segar yang menciptakan 
eksotisme luar biasa Pantai Senggigi.

Pantai Senggigi

Eksotisme 
Wisata lombok 
Barat

lokasinya yang dikelilingi lautan 
menjadikan lombok sebagai tempat  
favorit wisatawan yang ingin menikmati 
keindahan laut.
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❝Wilayah Lombok Barat memiliki luas mencapai 
1.050km persegi dengan 193km garis pantai. Selain 

Pantai Senggigi, Pantai Bukit Malimbu, dan Gili 
Trawangan, lokasi ini masih memiliki banyak potensi 

wisata yang belum terjamah❞

Saat sore hari, anak-anak muda Lombok biasanya mulai 
berdatangan dari segala penjuru untuk berkumpul dan 
menikmati pemandangan matahari yang tenggelam sekitar 
pukul 18.30 WITA. Pada waktu itulah, posisi matahari tepat 
berada di tengah-tengah sehingga sinarnya memantul dengan 
sempurna di seluruh permukaan air laut Senggigi. 

PAnoRAMA MEnAKJuBKAn
Asik juga menikmati kegiatan anak-anak muda yang diitemani 
jagung bakar hangat dan tampak larut dalam indahnya 
pemandangan pantai. Di sudut lainnya, tampak muda-mudi 
yang masih asik menikmati olahraga voli pantai. Sementara, 
Anda juga disuguhkan aktivitas para nelayan yang mulai 
memarkirkan perahunya di tepi pantai. Hmm... panorama 
seperti itu, tentu menjadi suatu pemandangan eksotis yang 
sulit ditemui. 

Meski telah menjadi kawasan wisata yang berkembang 
semakin pesat, Pantai Senggigi masih cukup bersih. 
Pemandangan bawah lautnya luar biasa indah, sehingga 
menjadi lokasi yang sangat pas untuk menikmati alktivitas 
snorkeling.

PAnTAI BuKIT MAlIMBu
Puas menikmati keindahan Pantai Senggigi, jangan lupa 
singgah ke Pantai Malimbu, yang masih berada di sekitar 
Pantai Senggigi. Berbeda dengan pantai-pantai lain di 
sepanjang pesisir Pulau Lombok, lokasi pantai yang dikelilingi 
tebing ini memiliki kelebihan tersendiri untuk dinikmati. 

Sepanjang jalan dengan jarak tempuh sekitar 30 menit dari 
kota Mataram menuju Pantai Bukit Malimbu, Anda akan 
menemui ramainya penjaja makanan, mutiara, aneka souvenir, 
hingga beragam jenis pernak-pernik obyek wisata Lombok. 
Dari atas bukit Anda bisa menyaksikan Pantai Senggigi yang 
begitu indah dengan balutan warna air laut hijau kebiruan yang 
menenangkan hati. 

Jika masih memiliki waktu, Anda bisa melanjutkan perjalanan 
wisata untuk menikmati panorama dan keindahan Pulau 
Lombok, mulai dari keindahan bawah laut yang memesona, 
pantai yang menyuguhkan sunset dan sunrise luar biasa, 
hingga sejuknya alam perbukitan nan asri. 

Untuk menikmati keindahan dunia bawah laut, Anda bisa 
melanjutkan terget wisata ke Pantai Gili Trawangan. Aktivitas 
populer yang dilakukan wisatawan di Gili Trawangan adalah 
scuba diving (dengan sertifikasi PADI), snorkeling (di pantai 
sebelah timur laut), bermain kayak, dan berselancar. Ada juga 
beberapa tempat bagi para wisatawan untuk mengelilingi 
pulau sambil belajar menungang kuda. 
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wisata

CARA MEnuJu KE PAnTAI SEnGGIGI 
Pantai Senggigi terbilang cukup mudah dicapai karena 
merupakan kawasan wisata yang sudah berkembang di 
Lombok. Jaraknya hanya 12 kilometer sebelah barat laut Kota 
Mataram yang bisa ditempuh dengan menggunakan mobil 
atau motor sewaan. Wisatawan juga bisa mengandalkan 
sarana transportasi seperti taksi yang bisa diorder menuju 
Senggigi dari Mataram, dengan tarif yang hanya sekitar 
Rp30.000 - Rp, 40.000 untuk sekali jalan (one way).

fESTIVAl  SEnGGIGI
Festival Senggigi merupakan agenda rutin tahunan yang 
diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 
Kegiatan tersebut ini ditujukan sebagai salah satu upaya 
promotif Pariwisata Lombok Barat. Sebagai ajang bagi 
wisatawan untuk melihat dan menikmati aneka kegiatan 
bernuasa seni budaya, edukasi, dan juga pameran hasil industri 
kerajinan lokal seperti aneka tenun, ukiran, dan kerajinan 
tangan lainnya.

lEGEndA PuRA BATu BolonG
Sekitar setengah jam dengan berjalan kaki dari Pantai Senggigi, 
wisatawan dapat menjumpai Batu Bolong di pantai ini. Ini 
adalah sebuah pura yang dibangun di atas karang yang terletak 
di tepi pantai.

Menurut legenda masyarakat setempat, Pura Batu Bolong 
dimasa lalu merupakan semacam tempat upacara untuk 
mengorbankan seorang perawan sebagai persembahan 
kepada ikan hiu yang diyakini sebagai penguasa di sana. 
Legenda lain menceritakan bahwa lokasi ini juga menjadi 
lokasi “bunuh diri” kaum wanita yang patah hati dengan 
menerjunkan diri ke dalam laut.

Tahun 2016 kemarin, Festival Senggigi dilangsungkan selama 
sepekan di wilayah Pantai Senggigi, Kecamatan Batu Layar, 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa kegiatan yang 
dihadirkan diantaranya adalah, pawai ogoh-ogoh, malean 
sampi, gendang beleq, serta atraksi peresean.

”Tidak hanya menonjolkan kebudayaan lokal, acara ini juga 
mengambil lokasi indah di Pantai Senggigi yang diharapkan 
bisa menarik wisatawan nusantara dan mancanegara 
menikmati suasana dan keindahan alamnya,” ujar Menteri 
Pariwisata Arief Yahya, seperti dikutip TRIBUNNEWS.COM.

Pantai Senggigi
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kuliner khas

M
enu khas tradisional daerah lombok yang dikenal 
dengan sebutan Ayam Taliwang adalah ayam 
kampung muda yang dibakar dengan bumbu warisan 

nenek moyang secara turun-temurun. 

Salah satu menu masakan khas suku Sasak, Lombok, Nusa 
Tenggara Barat ini semakin terasa pas dipadu dengan menu 
unik Pelecing Kangkung, yang juga hasil olahan nenek 
moyang, suku asli penghuni Gunung Rinjani.

Yang menarik, Pelecing atau Kangkung Lombok yang menjadi 
bahan dasar utama di sana, berbeda dengan kangkung yang 
ada di daerah lain. Batangnya lebih panjang, besar, dan renyah. 

Bahan-bahan
•	 1 ekor ayam kampung
•	 2 sdm air perasan jeruk nipis
•	 garam secukupnya
•	 air secukupnya
•	 bambu untuk menusuk ayam 

 
Bumbu halus

•	 3 siung bawang putih
•	 6 siung bawang merah
•	 2 butir kemiri
•	 1 ruas kencur
•	 4 buah cabai merah

•	 1 sdm gula merah
•	 garam secukupnya
•	 1 sdt terasi

Cara memasak
•	 Belah dada ayam dan regangkan 

dengan bambu atau tusukan besi 
•	 Lumuri ayam dengan air jeruk 

nipis dan garam secukupnya. 
Biarkan selama 20 menit

•	 Haluskan bumbu dan tumis 
hingga harum. Masukkan 
ayam dan aduk hingga bumbu 

melumuri semua bagian ayam. 
•	 Tuang sedikit air dan masak 

dengan api sedang hingga ayam 
berubah agak matang. Angkat

•	 Bakar ayam di atas bara api dan 
sesekali olesi dengan bumbu 
tumis.

•	 Bolak-balik hingga harum dan 
matang

•	 Ayam taliwang siap disajikan 
dengan nasi hangat, lalapan, 
lengkap dengan pelecing 
kangkung

Pelecing Kangkung 

Sambal Ala lombok 
Pelengkap Ayam Taliwang

Ciri khas kuliner masyarakat suku Sasak - lombok ialah rasa pedasnya yang menyengat 
luar biasa. Anehnya, bumbu pedas yang membungkus menu-menu masakan khas tersebut 
bukannya membuat kapok, tapi justru membuat ketagihan. Sebut saja Ayam Taliwang dan 
Pelecing Kangkung yang dijamin bakal membuat Anda mandi keringat.

Namun teksturnya lembut dan tidak alot. Bumbu sambalnya 
campuran cabe rawit merah, tomat, dan irisan limau yang 
bakal bikin keringat Anda mengucur deras.

Menikmati masakan khas Ayam Taliwang, lengkap dengan 
menu pendamping Pelecing Kangkung sambil lesehan beralas 
tikar di Pantai Senggigi tentu merupakan pilihan paling tepat 
dan sangat mengasikkan. Namun, tak ada salahnya sekali-
kali mencoba untuk menyajikannya di rumah Anda. Majalah 
Mitra Keluarga edisi kali ini, sengaja menyajikan resep kedua 
menu unik tersebut untuk Anda. Silakan mencoba dan selamat 
menikmati sensasi unik masakan khas asal Lombok. 

Ayam Taliwang
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Bahan
•	 1 ikat kangkung
•	 25 gram Taoge
•	 2 sdm kacang tanah goreng
•	 2 buah cabai merah
•	 3 buah cabai rawit merah
•	 2 siung bawang putih
•	 2 butir kemiri
•	 1 buah tomat matang
•	 1/2 sdt terasi
•	 1 sdt gula merah
•	 1/4 sdt garam
•	 1 buah jeruk limau, ambil airnya
•	 minyak goreng secukupnya

* untuk 2 porsi.

Cara membuat
•	 Rebus/kukus kangkung dan taoge, tiriskan.
•	 Goreng hingga layu cabai merah, cabai 

rawit merah, bawang putih, kemiri, 
dan tomat, lalu haluskan sambil 
tambahkan gula dan garam.

•	 Tambahkan air jeruk limau, aduk 
rata.

•	 Tata kangkung dan taoge di atas 
piring, taburi dengan kacang goreng.

•	 Siram dengan sambal. 
•	 Sajikan bersama nasi hangat dan ayam 

taliwang*

sumber: Citarasa Kuliner Tradisional – 
“Sambal Pelengkap Lauk Favorit”, Gramedia Pustaka Utama, 2007

Pelecing Kangkung
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agenda kegiatan

KELAPA GADING

SPECIAL EVENT
Lomba Bayi Sehat & Talk Show Kesehatan 
Imunisasi, Investasi Kesehatan Masa Depan Anak
Minggu, 9 April 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:  • dr. Jeanne VG, Sp.A
 • dr. Rosalina Josep, Sp.A
 • dr. Brigitta Godong
Auditorium Lt.6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

TALK SHOW
Radio - Sonora
Rabu, Minggu Ke-2 di bulan April & Juni 2017,  
Pk. 08.00 - 09.00 

TV - Elshinta
Senin s/d Kamis, Minggu Ke-2  
di bulan April & Mei 2017 

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu, Pk. 11.00 - 12.00
Instruktur: Bidan Bersertifikat
Auditorium Lt.6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

Klub Edukasi Jantung
Setiap Sabtu, Minggu Ke-1, Pk. 06.30 - 09.00

Klub Edukasi Diabetes
Setiap Sabtu, Minggu Ke-3, Pk. 06.30 - 09.00

PROMO
Paket Khusus Operasi Katarak One Day Care 
dengan Tehnik Phacoemulsification  
(Cepat, Mudah, Aman Tanpa Jahitan)
Harga Rp. 12.600.000,-
Berlaku 8 Februari 2017 s/d 30 Juni 2017

Paket Operasi Sectio 
Harga mulai Rp. 19.950.000,-
Berlaku 17 Februari 2017 s/d 30 Juni 2017

Paket Operasi Haemorrhoid (Wasir) dengan 
Metode Halrar 
Harga mulai Rp. 25.850.000,-
Berlaku 15 Februari 2017 s/d 30 Juni 2017

Paket  Sunat Bayi Baru Lahir
Harga Rp. 3.585.000,-
Berlaku 8 Februari 2017 s/d 31 Desember 2017

*Syarat dan ketentuan berlaku

DONOR DARAH
Jumat, 12 Mei 2017

CIKARANG

SPECIAL EVENT
Pameran Sakura Matsuri
8-9 April 2017
Orange County, Lippo Cikarang

SEMINAR AWAM
Gagal Jantung
Sabtu, 29 April 2017
Narasumber: Spesialis Jantung
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

Cedera Otot
Sabtu, 3 Juni 2017
Narasumber: Spesialis Orthopedi
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

PRENATAL CLASS
Siap Hadapi Persalinan
Sabtu, 8 April 2017
Hospital Tour
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

Perawatan Bayi Baru Lahir
Sabtu, 6 Mei 2017
Pijat Bayi
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

Cegah Depresi Pasca Melahirkan
Sabtu, 10 Juni 2017
Mom & Dad Quiz
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

Penanganan Rehabilitasi pada Lansia
Sabtu, 13 Mei 2017
Spesialis Rehabilitasi Medik
Senior Living the Khayangan, Jababeka

LAIN-LAIN
Gathering Pasien Stroke
Get Moving  
Jumat, 21 April 2017
Spesialis Rehabilitasi Medik
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

BEKASI TIMUR

SEMINAR AWAM
Metode Pengobatan dan Pencegahan 
Penyakit Maag
Sabtu, 01 April 2017, Pk. 13.00 - 16.00
Pembicara: dr. Adang Sabarudin, Sp.PD
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Can Stress Kill You?
Selasa,  04 April 2017, Pk. 14.00 - 16.00
Pembicara: Dra. Destryna Nainggolan, MA
PT. AHM Cibitung

Heart Attack
Sabtu, 06 Mei 2017, Pk. 13.00 - 16.00
dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Diabetes Mellitus
Selasa, 16 Mei 2017, Pk. 14.00 - 16.00
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
PT. Indofood

SEMINAR ILMIAH
Cardiac Ablation
Kamis, 18 Mei 2017, Pk. 12.00 - 17.00
Pembicara: • dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC
 • dr. Erwin Setiawan, Sp.JP
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

PRENATAL CLASS
Baby Blues Syndrome
Sabtu, 15 April 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Dra. Destryna Nainggolan, MA
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Kehamilan Trimester Pertama
Sabtu, 13 Mei 2017, Pk. 11.00 - 12.00
dr. Chrisdiono, Sp.OG
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Nyeri Punggung pada Ibu Hamil
Sabtu, 03 Juni 2017, Pk. 11.00 - 12.00
dr. Risma Pasaribu, Sp.KFR
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

SENAM
Senam Diabetes
Setiap Hari Sabtu, Pk. 07.00 - 08.30
Instruktur Senam
Pelataran Parkir Outdoor Mitra Keluarga Bekasi Timur

DONOR DARAH
Baksos Donor Darah
Sabtu, 20 Mei 2017, Pk. 08.30 - 12.00
PMI Kab Bekasi
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Designed by Freepik
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DEPOK

SPECIAL EVENT
Buka Puasa, Tausiah, & Health Talk 
Tips Bugar Saat Berpuasa bagi Penderita Diabetes 
Mellitus & Ginjal 
Rabu, 14 Juni 2017, Pk. 16.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Andry Surandy, Sp.PD

SEMINAR AWAM
Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah

Health Talk 
Hidup Sehat dengan Mencegah Diabetes 
Mellitus
Selasa, 04 April 2017, Pk. 16.00-Selesai
Pembicara: dr. Indah Gianawati, Sp.PD
Hotel Grand Mercure 

Gerakan Jantung Sehat
Ubah Gaya Hidup dan Turunkan Risiko 
Jantung Koroner
Sabtu, 22 April 2017, Pk. 08.00-Selesai
Pembicara:dr. Joeristanti Soelistya, Sp.JP
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

Masalah Pubertas Anak Remaja 
Rabu,17 Mei 2017, Pk. 10.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Sekolah Sekitar Depok

PRENATAL CLASS
Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah

Nutrisi Terbaik 1.000 Hari Pertama Kehidupan 
si Kecil 
Sabtu, 22 April 2017, Pk. 11.00 - Selesai 
Bersama: Lina Ruslinawati, AMG
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok 

Keluarga Berencana 
Sabtu, 20 Mei 2017, Pk. 11.00 - Selesai 
Bersama: Bd. Sri Nurhayati
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok 

Nyeri Punggung Selama Kehamilan 
Sabtu, 17 Juni 2017, Pk. 11.00 - Selesai 
Bersama: dr. Helda Aprilia, Sp.KFR 
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

SENAM
Senam Diabetes Melitus 
Rabu & Sabtu, Pk. 07.00 - 09.00

Senam Hamil 
Sabtu, Pk. 10.00 - Selesai

PROMO
Promo Cicilan 0% Kartu Kredit BCA
Berlaku s/d Agustus 2017

Promo Bagi Pemegang Kartu BCA Prioritas & 
BCA Soliter
Berlaku s/d 31 Agustus 2017

Discount 10% 
• Kamar Perawatan 
• Radiologi
• Laboratorium

Free 
1. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (Transaksi 

Minimal Rp. 2.000.000,-)
2. Upgrade Kamar Rawat Inap dari Kelas VIP ke 

VVIP (selama kamar masih tersedia)
3. Ambulance untuk Pasien Rawat Inap

Promo Cicilan 0% Kartu Kredit Mandiri

Designed by Freepik
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agenda kegiatan

BEKASI

SPECIAL EVENT
Corporate Gathering - BUKBER Mitra Keluarga 
Bekasi Barat
Kamis, 8 Juni 2017, Pk. 18.00 - 20.00

SEMINAR AWAM
Gangguan Jantung dan Hipertensi 
(Penanganan Penyakit  Degeneratif)
Sabtu, 20 Mei 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. M. Djamal A Hasan, Sp.JP
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Present Cardiac Surgery in Mitra Keluarga 
Hospital
Rabu, 19 April 2017, Pk. 13.30 - 14.30
Ruang Dokter Mitra Keluarga Bekasi

TALK SHOW
Radio DAKTA 

Peranan Gizi dalam Menanggulangi Obesitas
Jumat, 28 April 2017, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Hadi M.S, MS, Sp.GK

Laser Surgery
Jumat, 16 Juni 2017, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Ferdy Limengka, Sp.B, FINACS

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Pentingnya Pemeriksaan OAE bagi Bayi Baru 
Lahir
Sabtu, 22 April 2017, Pk. 12.00 - 13.00
Bersama: dr . Kosasih Yusuf, Sp.THT

Pemeriksaan Mata bagi Bayi Baru Lahir
Sabtu, 20 Mei 2017, Pk. 12.00 - 13.00
Bersama: dr. Vanessa Maximiliane Tina, Sp.M

Kelainan Tulang & Otot Bawaan
Sabtu, 17 Juni 2017, Pk. 12.00 - 13.00
Bersama: dr . Sumono Handoyo, Sp.OT, FICS

SENAM
Senam Osteoporosis
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00

Senam Hamil
• Sabtu Sesi I, Pk. 10.00 - 12.00
• Sabtu Sesi II, Pk. 16.00 - 18.00

Senam Aterosclerosis
Sabtu, Pk. 08.00 - 09.00

PROMO
Paket Katarak Gold Rp 12.980.000

Paket Katarak Silver Rp 10.980.000

Paket Total Knee Replacement (Kelas I dan 
VIP)

• Kelas VIP: Rp 88.000.000
• Kelas I: Rp 78.000.000

Paket Total Hip Replacement  (Kelas I dan VIP)
• Kelas VIP:  Rp 80.000.000
• Kelas I: Rp 68.000.000

DONOR DARAH
Dalam Rangka Hari PMI
Jum’at, 05 Mei 2017, Pk. 08.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

LAIN-LAIN
Campus Health Talk
Kanker Serviks - Gejala, Deteksi Dini, Pencegahan, 
dan Penanganannya
Sabtu, 1 April 2017, Pk. 10.00 - 13.00
Kampus Universitas Esa Unggul Bekasi  

Run for Victory
Ulang Tahun ke 19 Sekolah Victory Plus
Sabtu, 8 April 2017
Sekolah Victory Plus, Bekasi 

School Production
Ulang Tahun ke 19 Sekolah Victory Plus
Rabu, 19 April 2017
Sekolah Victory Plus, Bekasi 
Car Free Day Kota Bekasi
Minggu, 21 Mei 2017, Pk. 06.00 - 09.00
Atas Jembatan Summarecon Bekasi

CIBUBUR

SEMINAR AWAM
Nyeri Dada, Waspada Serangan Jantung
Sabtu, 1 April 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Joeristanti, Sp.JP
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur

Hindarkan Buah HAti dari Diare Rotavirus
Sabtu, 6 Mei 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Syarifah Hanum, Sp.A
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur

SEMINAR ILMIAH
Acute Coronary Syndrome
Sabtu, 20 Mei 2017, Pk. 09.00 - 17.00
Pembicara: • Dr. dr. Moh. Saekhu, Sp.BS
 • dr. Joeristanti, Sp.JP
 • dr. Isman Firdaus, Sp.JP
Ballroom Hotel Ciputra Cibubur

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur
Pk. 11.00 - 12.00

Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
• Sabtu, 01 April 2017
• Sabtu, 06 Mei 2017
• Sabtu, 10 Juni 2017

Jangan Panik Saat Proses Persalinan
• Sabtu, 08 April 2017
• Sabtu, 13 Mei 2017
• Sabtu, 17 Juni 2017

Atasi Gangguan Kulit pada Ibu dan Bayi
• Sabtu, 15 April 2017
• Sabtu, 20 Mei 2017
• Sabtu, 24 Juni 2017

Nutrisi Ibu Hamil
• Sabtu, 22 April 2017
• Sabtu, 27 Mei 2017

Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
• Sabtu, 29 April 2017
• Sabtu, 03 Juni 2017

SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Komunitas  Persadia Cibubur
Pk. 06.30 - 08.00 
Lapangan Parkir Mitra Keluarga Cibubur

• Sabtu, 01 April 2017
• Sabtu, 08 April 2017
• Sabtu, 15 April 2017
• Sabtu, 22 April 2017
• Sabtu, 29 April 2017
• Sabtu, 06 Mei 2017
• Sabtu, 13 Mei 2017
• Sabtu, 20 Mei 2017

PROMO
Promo MCU Private Employee
MCU ART, Baby Sitter, Driver
Berlaku 01 November 2016 s/d 31 Desember 2017

Promo Paket Vaksinasi
Cegah Kanker Serviks
Berlaku 07 Desember 2016 s/d 30 April 2017

Promo Paket Operasi Melahirkan Normal, 
Operasi Cesar, Operasi Amandel, Operasi Batu 
Empedu, Operasi Usus Buntu
Berlaku 15 Februari 2016 s/d 30 Juni 2017

DONOR DARAH
Setetes Darah Anda Bermakna bagi Sesama
Sabtu, 13 Mei 2017, Pk. 08.30 - 11.30
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur

LAIN-LAIN
Ceramah Kesehatan
Penyakit Jantung Koroner
Pk. 12.00 - 14.00

Kamis, 27 April 2017
Pembicara: dr. Joeristanti, Sp.JP
PT. Holcim

Kamis, 23 Mei 2017
Pembicara: dr. Joeristanti, Sp.JP
Asuransi Astra Buana

Kamis, 22 Juni 2017
Pembicara: dr. Joeristanti, Sp.JP
PT. Indocement

Kanker Serviks
Jumat, 28 April 2017 Pk. 16.00 - 18.00
Pembicara:  dr. Novi Gracia, Sp.OG
HKBP Bakom Cileungsi
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KEMAYORAN

SPECIAL EVENT
Event ROICAM 
Minggu, 9 April 2017, Pk. 06.00 - 10.00
Lapangan Banteng, Jakarta Pusat

Kalbe Community Fair
Minggu, 30 April 2017, Pk. 06.00 - 15.00
Ecopark - Ancol

SEMINAR AWAM
Pencegahan dan Pengobatan Hepatitis A, B 
dan C
Sabtu, 8 April 2017, Pk. 09.00 - 12.00
dr. Kaka Renaldi, Sp.PD-KGEH (Spesialis Penyakit 
Dalam Konsultan Gastroentero Hepatologi)
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

Breast Cancer Awarness
Rabu, 12 April 2017, Pk. 09.00 - 12.00
dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS (Spesialis Bedah 
Konsultan Payudara)
Kampus Paramadina, Gatot Subroto

Kesehatan Tulang
Sabtu, 20 Mei 2017, Pk. 09.00 - 12.00
dr. Roy Edward, Sp.OT (Spesialis Bedah Orthopaedi) 
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

TALK SHOW
Radio Sonora 92,0 FM
Rabu, 10 Mei 2017, Pk. 08.00 - 09.00

PRENATAL CLASS
Tentantive
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

Deteksi Dini Preeklamsia dan Eklamsia
Sabtu, 15 April 2017, Pk. 07.00 - 09.00
dr. Yahya Darmawan, Sp.OG

Asupan Gizi untuk Ibu Hamil
Sabtu, 27 Mei 2017, Pk. 07.00 - 09.00
Bidan Suwendah dan Ahli Gizi Sumarni

Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan
Sabtu, 24 Juni 2017, Pk. 07.00 - 09.00
dr. Bonnie Riyadi, Sp.OG

SENAM
Senam Diabetes
Tiap hari Sabtu, Pk. 07.30 - 10.00
Ruang Sleep Laboratorium Lt. 6

Senam Hamil
Tiap hari Sabtu, Pk. 07.00 - 10.00
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

PROMO
Promo Kartini 2017
1. Paket Pemeriksaan Woman Health Diamond  

Disc 10%*
2. Paket Pemeriksaan Osteoporosis Screening  

Disc 10% menjadi Rp. 1.201.500,-*
3. Pemeriksaan Mammografi  

Disc 40% menjadi Rp. 345.000,-*
4. Pemeriksaan USG Payudara  

Disc 15% menjadi Rp. 595.000,-*
5. Pemeriksaan Mammografi dan USG Payudara 

Disc 15% menjadi 850.000,-*
6. Pemeriksaan USG 4D (Print 2 Lembar + CD)  

Disc 20% menjadi Rp. 440.000,-*
7. Paket Pap Smear Rp. 375.000,-*
8. Paket Vaksinasi Kanker Serviks dengan Dokter 

Spesialis (3x Suntik ) Rp. 1.595.000,-*
9. Paket Pemeriksaan MCU Deteksi Jantung 

Coroner Rp. 1.300.000,-*
10. Paket MRI Deteksi Aneurisma Otak  

Rp. 1.200.000,-*

* Syarat dan ketentuan berlaku
* Promo berlaku sampai dengan 30 April 2017 dan 

30 Juni 2017 (Point 9 dan 10)

DONOR DARAH
Kamis, 27 April 2017, Pk. 08.00 - 11.00
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KALIDERES

SEMINAR AWAM
HNP
Kamis, 18 Mei 2017, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: • dr. Mardjono Tahjadi, Sp.BS
 • dr. Agatha Narinda, Sp.KFR
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kalideres

Stroke pada Penderita DM
Sabtu, 27 Mei 2017, Pk. 08.00 – 10.00
Pembicara: dr. Thomas Henry, Sp.S
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kalideres
*setelah senam Diabetes

Puasa Aman bagi Penderita Maag
Kamis, 8 Juni 2017, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: • dr. Lydia Tansono, Sp.PD
 • dr. Veronica, Sp.GK
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kalideres

SEMINAR ILMIAH
Stroke -  What Should We do?
Kamis, 27 April 2017, Pk. 12.00 – 17.00 
Pembicara: • dr. Mardjono Tahjadi, Sp.BS
 • dr. Asih Maratani, Sp.Rad
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kalideres

TALK SHOW
Radio Cakrawala FM

Endometriosis & Penanganannya
Rabu, 12 April 2017, Pk. 08.00 – 09.00
Pembicara: dr. Ricky Susanto, Sp.OG

Puasa Sehat bagi Penderita Jantung Koroner
Rabu, 10 Mei 2017, Pk. 08.00 – 09.00

Mengatasi Nyeri Otot
Rabu, 14 Juni 2017, Pk. 08.00 – 09.00
Pembicara: dr. Agatha Narinda, Sp.KFR

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu, Pk. 11.00 – 12.00
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kalideres

Materi Edukasi
• Cuci Tangan
• Perawatan Bayi di Rumah
• Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
• Perawatan Luka Perineum Pasca Persalinan
• Tanda Bahaya Kehamilan pada Trimester III
• Tanda-tanda Persalinan

*Materi dapat berubah sewaktu-waktu

SENAM
Senam Diabetes
Setiap Sabtu Minggu Ke-2 & 4, Pk. 06.30 – 08.00
Halaman Parkir Depan Mitra Keluarga Kalideres

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 – 11.00
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kalideres

PROMO
Paket Persalinan

• Persalinan Ekonomis 
- Normal Rp. 3.700.000,- 
- Caesar Rp. 8.900.000,-

• Persalinan VIP 
Caesar Rp. 16.890.600,-

berlaku s/d 30  Juni  2017

MCU 2017
berlaku s/d 30 Juni 2017

Paket Diabetes Mellitus Rp 390.000
Paket termasuk:

• Pemeriksaan Lab Paket Diabetes Melitus
• Konsultasi dr Internist
• USG Intip Abdomen

Paket Skrining Metabolik Rp 445.000
Paket termasuk:

• Pemeriksaan Profil Lipid, GDP, GD2PP
• Konsultasi dr Internist
• USG Intip Abdomen

Paket Diabetes Mellitus Skrining Komplikasi 
Rp 799.000
Paket termasuk:

• Pemeriksaan Lab Paket Diabetes Melitus
• Profil Lipid
• Konsultasi dr Internist
• Konsultasi dr Spesialis Mata
• Konsultasi dr Spesialis Jantung
• USG Intip Abdomen

Paket Vaksinasi Dewasa dan Geriatri (>60th) 
Rp 950.000
Paket termasuk:

• Pemeriksaan Lab Perifer Lengkap
• Konsultasi dr Internist
• Vaksin Pneumokok
• Vaksin Influenza
• Jasa Injeksi Imunisasi

Paket Skrining Metabolik Lengkap  
Rp 1.850.000
Paket termasuk:

• Pemeriksaan Internal Dasar standar IGD, 
• Profil Lipid, GD2PP, HBA1C
• Konsultasi dr Internist
• USG Intip Abdomen

DONOR DARAH
Makna Setetes Darah bagi Sesama
Sabtu, 20 Mei 2017, Pk. 10.00 – 13.00
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kalideres

TEGAL

SPECIAL EVENT
Free Tajil
Rabu, 07 Juni 2017, Pk. 16.30 - Selesai
Marketing: Tina Arianti
Posko Ketupat Lebaran Polres Tegal Kota

SEMINAR AWAM
Kulit Cantik dan Bersinar dengan Gaya Hidup 
Sehat
Sabtu, 22 April 2017, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Sinar Mehuli M. Purba, Sp.KK
R. Auditorium Lantai 4, Mitra Keluarga Tegal

Mengenali Penyakit Lupus
Sabtu, 20 Mei 2017, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Daru Jaka Sulistya, M.Sc, Sp.PD
R. Auditorium Lantai 4, Mitra Keluarga Tegal

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - Selesai
Instruktur: Bidan Terlatih
R. Auditorium Lantai 4, Mitra Keluarga Tegal

PROMO
Promo APRIL OP (Diskon 50%)
*Kamar Operasi &  Kamar Perawatan
Untuk Semua Tindakan Operasi di Mitra Keluarga 
Tegal

Berlaku dari 10 April 2017 s/d 10 Mei 2017

Ketentuan:
• Berlaku untuk Pasien Umum
• Tidak Berlaku untuk Double Discount / Promo 

Lainnya

LAIN-LAIN
Gathering Pasien Diabetes
Hidup Nyaman dengan Diabetes Melitus
Sabtu, 29 April 2017, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Daru Jaka Sulistya, M.Sc, Sp.PD
R. Auditorium Lantai 4, Mitra Keluarga Tegal

Pijat Bayi
Senin - Jumat, Pk. 09.00 - 16.00
Bidan Terlatih
R. Tumbuh Kembang & Rehabilitasi Medik
* Dengan perjanjian

Konsultasi Gizi
Senin - Sabtu, Pk. 09.00 - 16.00
Ahli Gizi
Poli Rawat Jalan Mitra Keluarga Tegal
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Paket Deteksi
Aneurisma

otak

Rp. 1.2jt
Konsultasi
dr. bedah 

syaraf & MRI

Kepada Keluarga Indonesia,
Kami percaya bahwa hidup terinspirasi oleh cinta dan keinginan untuk 

berbagi tawa dengan sesama. Kami ada untuk memenuhi kehidupan.

Salam,
Mitra Keluarga

ANEURISMA OTAK

Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur) Kemayoran, Jakarta 10630
Tel. (62-21) 654 5555 Fax. (62-21) 654 5959
Email: kemayoran@mitrakeluarga.com

Berlaku sampai dengan 12 bulan

MANFAATKAN CICILAN
Transaksi BCA & Mandiri Credit Card

Informasi dan Perjanjian: Ext. 1000 / 1001

✆ 654 5555 & 654 5888

www.mitrakeluarga.com mitrakeluargakaryasehat mitrakeluargakmy

Apakah Aneurisma otak?
Aneurisma otak adalah pelebaran dinding pembuluh darah otak 
karena lemahnya struktur dinding tersebut.

Apa yang Terjadi bila Aneurisma Pecah?
Pendarahan dalam otak & rongga selaput otak

Gejala & Tanda Klinis Penyakit Aneurisma otak:
•	 Sakit kepala yang sangat hebat (sakit kepala yang terberat 

dalam hidupnya)
•	 Timbul mendadak, kepala seperti dipukul palu yang berat
•	 Salah satu sisi anggota tubuh mendadak lumpuh

Screening Aneurisma otak:
•	 MRI
•	 MRI dengan MRA

faktor Risiko:
1. Adanya anggota keluarga yang memiliki aneurisma otak
2. Usia > 40 tahun
3. Jenis kelamin wanita
4. Perokok
5. Hipertensi
6. Sindrome morgan / Ehler - Danlos
7. Riwayat cedera pembuluh darah otak

Penanganan Aneurisma otak:
•	 Kateterisasi otak
•	 Bedah mikro dengan kliping

Syarat & ketentuan: 
• Berlaku hanya untuk dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS
• Berlaku s/d Juni 2017

Kemayoran
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SURABAYA

SEMINAR AWAM
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Surabaya

Mitos dan Fakta AMANDEL
Sabtu, 22 April 2017, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Miatina Artis Nita, Sp.THT

Tampil Cantik & Menarik Sepanjang Usia
Sabtu, 29 April 2017, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Renata Mayangsari, Sp.KK

Vaksinasi Demam Berdarah
Sabtu,13 Mei 2017, Pk. 09.30
Pembicara: dr. M. Connie Untario, Sp.A(K)

Pengaruh Makanan pada Sindrom Metabolik
Sabtu, 27 Mei 2017, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Rikky Lusman, Sp.PD

Gangguan Makan pada Anak
Sabtu, 10 Juni 2017, Pk. 09.30
Pembicara: • dr. Farida Agustina, Sp.KFR
 • dr. Andy Darma, Sp.A

Obesitas dan Osteoporosis
Sabtu, 24 Juni 2017, Pk. 09.30
Pembicara: • dr. Quirinus Rijono P, Sp.KFR
 • dr. Yenniastoeti, CCD. M. Biomed (AAM)

PRENATAL CLASS
Senam Hamil

Setiap Sabtu, Pk. 08.00 - 09.00
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Surabaya
*Tentative

Setiap Minggu, Pk. 09.00 - 10.00
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Surabaya
*Tentative

SENAM
Senam Diabetes
*Tentative

Sabtu, 8 April 2017 Pk. 06.30
Instruktur: Senam Diabetes
Area Parkir Lobby Mitra Keluarga Surabaya

Sabtu, 22 April 2017 Pk. 06.30
Instruktur: Senam Diabetes
Area Parkir Lobby Mitra Keluarga Surabaya

Sabtu 6 Mei 2017 Pk. 06.30
Instruktur: Senam Diabetes
Area Parkir Lobby Mitra Keluarga Surabaya

Sabtu, 20 Mei 2017 Pk. 06.30
Instruktur: Senam Diabetes
Area Parkir Lobby Mitra Keluarga Surabaya

3 Juni 2017 Pk. 06.30
Instruktur: Senam Diabetes
Area Parkir Lobby Mitra Keluarga Surabaya

WARU

SEMINAR AWAM
Hidup Sehat Bersama Diabetes
Sabtu,1 April 2017, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: dr. Hermina Novida, Sp.PD

Kehamilan & Persalinan Sehat
Sabtu,29 April 2017, Pk. 09.00-12.00

Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111
EXT. 6060, 6065, 6067

SEMINAR ILMIAH
Arthroskopi
20 Mei 2017, Pk. 08.00-14.00
Pembicara: dr. NF Nita Sinaga, Sp.OT
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Waru

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: • Dokter Anak
 • Fisioterapis, Ahli Gizi, Bidan
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111
EXT. 1551, 1552, 1553

KENJERAN

SEMINAR AWAM
Hemoroid
Sabtu, 8 April 2017, Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara: dr. Adhitya Angga Wardhana, Sp.B
Aula Gereja Santo Marinus Yohanes

TALK SHOW
Anda Terkena Diabetes? Jangan Panik
Sabtu, 1 April 2017, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Martino Sutrisno, Sp. PD
Radio Hard Rock

17 Juni 2017 Pk. 06.30
Instruktur: Senam Diabetes
Area Parkir Lobby Mitra Keluarga Surabaya

PROMO
Pap Smear
Rp. 225.000 s/d 30 April 2017
   
Vaksin Kanker Serviks

• Rp. 1.490.000 s/d 30 April 2017 
Dengan Dokter Umum

• Rp. 1.595.000 s/d 30 April 2017 
Dengan Dokter Spesialis Kandungan

Screening Kanker Paru-Paru Rp. 1.000.000
Medical Check Up Lt. 3 Mitra Keluarga Surabaya
*Syarat dan ketentuan berlaku, sesuai perjanjian 

Paket Mcu Faktor Risiko Stroke
Medical Check Up Lt. 3 Mitra Keluarga Surabaya
*Syarat dan ketentuan berlaku, sesuai perjanjian 

Paket Persalinan Sectio Rp. 16.500.000
Berlaku s/d 1 Maret - Desember 2017
*Syarat dan ketentuan berlaku

Paket Persalinan Normal Rp. 7.500.000
Berlaku s/d 1 Maret - Desember 2017
*Syarat dan ketentuan berlaku

Paket Kateterisasi Otak Rp. 13.860.000
Berlaku s/d Desember 2017
*Syarat dan ketentuan berlaku

Paket Kateterisasi  Jantung Rp. 12.760.000
Berlaku s/d Desember 2017
*Syarat dan ketentuan berlaku

Paket Sleeptest Rp. 3.000.000
Berlaku s/d Desember 2017
*Syarat dan ketentuan berlaku

Paket Katarak Ecce Rp. 8.800.000
Berlaku s/d Desember 2017
*Syarat dan ketentuan berlaku

Paket Katarak Phaeco Rp. 12.100.000
Berlaku s/d Desember 2017
*Syarat dan ketentuan berlaku

Paket Bonedensitometry 2 Bagian Rp. 715.000
Berlaku April - Desember 2016
*Syarat dan ketentuan berlaku

Terapi Laser Untuk Hemoroid
Jumat, 31 Maret 2017, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Adhitya Angga Wardhana, Sp.B
Radio Hard Rock

PRENATAL CLASS
Senam Hamil 
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 09.00 - 11.00
Bidan, Fisioterapis & Ahli Gizi
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kenjeran

SENAM
Senam Osteoporosis
Rehabilitasi Medik
Parkir Lobby Mitra Keluarga Kenjeran

• Sabtu, 8 & 22 April 2017, Pk. 07.00 - 09.00
• Sabtu, 13 & 27 Mei 2017, Pk. 07.00 - 09.00

PROMO
Promo Cicilan 0% KK BCA  
s/d 31 Agustus 2017

Promo Papsmear dan Vaksin Ca Cervix 
s/d 30 April 2017

Promo Paket Persalinan 
s/d 31 Desember 2017

Promo Paket Hemoroid 
s/d 31 Desember 2017

Promo Paket Eksisi Keloid 
1 April-31 Desember 2017

Promo Paket Khitan 
1 April -31 Desember 2017
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KELAPA GADING
Klub diabetes

Pencegahan, deteksi dini dan 
Pengobatan Komplikasi diabetes
 
diabetes Melitus (dM) masih menjadi salah satu penyakit 
mematikan di dunia. Mengawali tahun 2017, Mitra Keluarga 
Kelapa Gading membentuk sebuah wadah baru, yaitu KluB 
dIABETES. 

Klub Diabetes merupakan kegiatan yang mengikutsertakan 
masyarakat sekitar dalam pengendalian faktor risiko DM secara 
mandiri dan berkelanjutan. KLUB Diabetes diadakan pada 
Sabtu, 25 Januari 2017 di Auditorium Mitra Keluarga Kelapa 
Gading. Klub yang baru dibentuk ini mampu menarik minat 
peserta hingga 52 orang. 

Kegiatan diawali dengan Senam DM, dilanjutkan pemeriksaan 
kesehatan dan ditutup dengan edukasi yang disampaikan oleh 
ahli gizi atau dokter. Edukasi kali ini diisi oleh dr. Laurentius 
Aswin Pramono, Sp.PD, yang membawakan materi mengenai 
“PEnCEGAhAn, dETEKSI dInI & PEnGoBATAn KoMPlIKASI 
dIABETES”.

Menurut dr. Aswin, ada 5 pilar utama dalam pengelolahan DM, 
yaitu edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani, obat (bila 
diperlukan), dan pemeriksaan gula mandiri secara berkala. 

DEPOK
health Talk 

hidup Sehat dengan Mencegah 
diabetes 
 
Rabu, 22 februari 2017, Mitra Keluarga Depok (MIKA Depok) 
menggelar Health Talk bertajuk  “Hidup Sehat dengan 
Mencegah Diabetes”, di Fave Hotel Depok. Health Talk yang 
menghadirkan pembicara dr. Edwin Simatupang, Sp.PD-
KGH ini, ditujukan kepada peserta yang merupakan nasabah 
prioritas BCA Depok. 

Peserta yang hadir tampak antusias menyimak pemaparan 
mengenai pentingnya kesehatan yang disampaikan pembicara. 
Pada kesempatan itu, pembicara juga memaparkan materi 
mengenai cara-cara menerapkan pola dan gaya hidup yang 
sehat, sebagai salah satu cara terbaik mencegah dabetes. 

unite  
for  

diabetes
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KEMAYORAN
Seminar Awam

Mengenal Penyakit Stroke

Jumat, 24 februari 2017, Mitra Keluarga Kemayoran 
menggelar Seminar Awam yang mengangkat topik mengenai 
bagaimana mengenali dan mengantisipasi bahaya “Penyakit 
Stroke”, di PT Jamkrindo, Kemayoran. 

Seminar Awam yang digelar mulai pukul 09.00 – 12.00 
itu berlangsung interaktif dan menjadi ajang diskusi yang 
sangat menarik antara dr. Mardjono Sp.BS, selaku pembicara 
dengan para peserta seminar yang merupakan karyawan PT 
Jamkrindo. 

Sepanjang acara berlangsung, dokter bedah saraf yang akrab 
disapa dr. Joy ini cukup sibuk, namun lugas dan taktis dalam 
menjawab pertanyaan dari sekitar 100 peserta yang hadir 
memenuhi ruang seminar. 

Di akhir acara yang merupakan hasil kerjasama PT Jamkrindo 
dengan Mitra Keluarga Kemayoran ini, para peserta 
dipersilakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, seperti 
cek kadar kolesterol dalam darah dan tekanan darah. 
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BEKASI TIMUR
Seminar Awam

laparoskopi, Pilihan Tepat untuk 
Pengobatan usus Buntu

Sabtu, 14 Januari 2017, Mitra Keluarga Bekasi Timur 
menggelar Seminar Awam yang mengangkat tema mengenai 
Pengobatan Radang Usus Buntu dengan Bedah Laparoskopi, 
di  Auditorium Lt.5  Mitra Keluarga Bekasi Timur.

Dalam presentasinya, dr. Lakshmi Nawasasi, Sp.B menjelaskan 
bahwa usus buntu terjadi karena adanya penyumbatan yang 
berasal dari sisa-sisa makanan dan tinja yang mengeras 
terjebak di lubang rongga. Penyumbatan ini membuat bakteri 
atau virus terperangkap di dalam usus buntu sehingga memicu 
terjadinya infeksi. Infeksi inilah yang membuat radang usus 
buntu.

Kurangnya mengonsumsi makanan kaya serat dan kurangnya 
berolahraga menjadi salah satu penyebab terjadinya usus 
buntu.

Salah satu cara yang aman dan nyaman untuk mengatasi 
radang usus buntu adalah dengan bedah Laparoskopi, 
yaitu teknik bedah invasif minimal yang menggunakan alat-
alat berdiameter kecil untuk menggantikan tangan dokter 
bedah melakukan prosedur bedah di dalam rongga perut. 

CIKARANG
Seminar Kesehatan

Goes to School SMP dan  
SMA IT Al Binaa

Mitra Keluarga Cikarang bekerjasama dengan OSIS SMP dan 
SMA IT Al Binaa Putri mengadakan Seminar Kesehatan bertajuk 
“Pentingnya Menjaga Kesehatan Organ Vital Wanita”, yang 
diselenggarakan pada Minggu, 26 Februari 2017.

Seminar Kesehatan yang berlangsung di Ruang Serba Guna 
Sekolah Al Binaa Putri itu menghadirkan dr. Ni Putu Titien Sri K, 
Sp.OG selaku narasumber dan dihadiri oleh seluruh siswi SMP 
dan SMA IT Al Binaa, beserta para Guru. 

Dihadapan  sekitar 400 peserta yang hadir,  dr. Ni Putu Titien 
Sri K, Sp.OG memberikan penjelasan yang sangat menarik, 
lengkap dengan pemaparan tentang pubertas dan kesehatan 
reproduksi dan bahaya yang ditimbulkan yang disampaikan 
secara visual melalui video. 

Hampir semua peserta, baik para siswi maupun guru yang 
hadir tampak antusias menyimak jalannya seminar hingga 

terpancing mengajukan berbagai pertanyaan seputar materi 
yang dibawakan oleh narasumber. 

“Inti dari pertemuan kita hari ini ialah untuk memberikan 
gambaran bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan 
organ vital wanita,” kata dr. Ni Putu, di penghujung acara yang 
semakin meriah dengan adanya pembagian doorprize, berupa 
souvenir menarik dari Mitra Keluarga Cikarang. 

Bedah Laparoskopi merupakan suatu metode operasi tanpa 
memerlukan sayatan yang besar dan memiliki efek samping 
lebih minim dibanding operasi terbuka, termasuk infeksi dan 
pendarahan.

Menurut dr. Lakshmi, untuk mengatasi usus buntu dengan 
bedah Laparoskopi, sebaiknya melakukan konsultasi dengan 
dokter untuk memastikan apakah Anda merupakan kandidat 
yang tepat dengan teknik operasi Laparoskopi.

Materi presentasi disampaikan dr. Lakshmi dengan sangat baik 
sehingga mudah dimengerti. Peserta seminar tampak antusias, 
terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Tak hanya 
diisi dengan presentasi dan tanya jawab, seminar ini juga di-
meriahkan dengan pembagian doorprize menarik. 



life.love.laughter.

Cikarang

PROMO
HUT PELANGGAN

•	lABoRAToRIuM (*) diskon 28%
•	RAdIoloGI (*) diskon 28%
•	uSG diskon 28%
•	CT SCAn diskon 11%

Syarat dan Ketentuan:
•	 Hanya berlaku di tanggal kelahiran sesuai yang tercantum pada identitas
•	 Hanya berlaku untuk pemeriksaan penunjang Rawat Jalan
•	 Hanya berlaku bagi yang berulangtahun, tidak dapat dialihkan ke orang lain
•	 Wajib menunjukan Kartu Identitas (KTP/SIM - bagi yang berusia > 17 tahun atau 

Kartu Keluarga - bagi yang berusia < 17 tahun)
•	 Tidak berlaku untuk pemeriksaan rujukan

Informasi lebih lanjut:
Telp. 021-8984 0500 / 0900 ext. 0

life.love.
laughter.

PROMO

HUT

PELANGGAN

Semangat untuk hidup yang lebih baik, terinspirasi dari 

hangatnya cinta dan senyuman keluarga.
Mitra Keluarga
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CIBUBUR
Seminar Awam 

Perlindungan Ideal Mencegah Kanker 
Serviks

Sabtu, 18 februari 2017 lalu, Mitra Keluarga Cibubur 
bekerjasama dengan GlaxoSmithKline mengadakan kegiatan 
Seminar Awam yang mengangkat tema mengenai kanker 
serviks. 

Menariknya, acara yang berlangsung di Lt. 4 Auditorium, Mitra 
Keluarga Cibubur ini tidak hanya dihadiri oleh peserta dari 
wilayah Bekasi dan Jakarta, tetapi juga diramaikan dengan 
peserta seminar yang datang dari Bandung dan Bali. Lebih 
menarik lagi, selain dari  kalangan wanita --remaja hingga usia 
lanjut—tampak hadir peserta dari kalangan pria. 

Namun tentu saja, yang paling menarik ialah saat memasuki 
sesi pembicara dr. Novi Gracia, Sp.OG memaparkan materi 
dan fakta bahwa kanker seviks merupakan jenis kanker 
terbanyak di Indonesia. Setiap 2 jam ada 3 wanita terdiagnosa 
kanker serviks dan diperkirakan setiap jam ada 1 wanita 
meninggal akibat kanker serviks. 

Dengan semua data dan fakta demikian, dr. Novi Gracia 
menekankan mengenai pentingnya melakukan vaksinasi dan 

deteksi dini secara berkala sebagai perlindungan ideal untuk 
mencegah kanker serviks. 

Hal menarik lainnya dari kegiatan seminar tersebut ialah acara 
yang ditutup dengan sesi sharing moment, dimana para 
pesera bertukar cerita seputar pengalaman mengenai kanker 
serviks atau pengalaman untuk menjaga putri dan keluarganya 
dari penyebaran virus kanker serviks. Kegiatan sharing moment 
ini ditujukan agar peserta lain bisa mendapatkan pemahaman 
yang lebih baik tentang pentingnya pencegahan kanker 
serviks. 

BEKASI
health Talk 

Kenali Gejala, Pencegahan dan 
Pengobatan Kanker Serviks

dalam rangka memperingati World Cancer Day 
yang jatuh di bulan Februari 2017, Mitra Keluarga 
Bekasi Barat mengadakan Edukasi Kesehatan 
untuk publik berjudul: “Kenali Kanker Serviks : 
Gejala - Penyebab - Pencegahan - Pengobatan”, 
dengan nara sumber dr. Antony Atmadja, Sp.OG.

Acara yang dihadiri oleh 133 peserta ini 
dibanjiri oleh tanya jawab peserta dan sharing 
survival penderita kanker serviks untuk berbagi 
pengalaman selama menjalani pengobatan yang 
ada.

Dalam kesempatan ini dr. Antony Atmadja, Sp.OG juga 
menyampaikan pemaparan tentang pentingnya deteksi 
dini lewat papsmear secara rutin setiap setahun sekali dan 
vaksinasi serviks sebagai tindakan pencegahan kanker serviks, 
dimana vaksinasi dapat dilakukan mulai usia remaja sampai 
umur wanita dewasa. “Karena gejala kanker serviks mulai dari 
awal sampai berkembang ke stadium kanker dapat terjadi 

dalam kurun waktu yang lama / bertahun- tahun” demikian 
pemaparan dr. Antony Atmadja, Sp.OG.

Pada seminar ini Mitra Keluarga Bekasi Barat juga menawarkan 
Paket vaksinasi kanker serviks dengan konsultasi dokter Obgyn 
yang dikemas dalam harga yang terjangkau bagi masyarakat 
sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Sehat 
(GERMAS) yang sedang marak dicanangkan Pemerintah RI. 
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KALIDERES
Seminar Awam

hidup Berkualitas dengan  
diabetes Melitus

diabetes Melitus memerlukan upaya penanganan yang 
tepat dan serius karena dapat menyebabkan berbagai 
komplikasi penyakit. Olahraga merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari perawatan penderita diabetes melitus 
disamping penerapan diet dan pemakaian obat-obatan.

Ada banyak cara membuat tubuh menjadi lebih bugar, salah 
satunya dengan mengikuti senam. Namun berbeda dengan 
senam pada umumnya, Senam Diabetes adalah salah satu 
kegiatan olahraga yang sebaiknya dilakukan secara teratur 
agar penderita diabetes melitus mendapatkan manfaat yang 
maksimal dalam mengendalikan kadar gula darah.

Dalam kaitan itulah, Sabtu, 25 Februari 2017, lalu Mitra 
Keluarga Kalideres menggelar acara Senam Diabetes yang 
dilanjutkan dengan Seminar Awam. Rencananya, senam 
diabetes akan dijadikan kegiatan rutin pada minggu kedua dan 
keempat setiap bulan berjalan dan dimulai pukul 06.30 WIB di  
halaman parkir depan, Mitra Keluarga Kalideres.
 

Selepas aktivitas fisik, acara dilanjutkan dengan Seminar 
Awam, bertajuk “Hidup Berkualitas dengan Diabetes Melitus” 
di Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kalideres. Acara tersebut 
menghadirkan  dr. Lydia Tantoso, Sp.PD,  selaku pembicara. 

Selain ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, Senam 
Diabetes dan Seminar Awam ini juga bermanfaat untuk 
meningkatkan pengetahuan para peserta. Disisi lain melalui 
kegiatan ini diharapkan semakin menggugah kepedulian 
peserta terhadap kesehatan, khususnya yang berhubungan 
dengan pencegahan penyakit diabetes. 

SURABAYA
Seminar Awam

Tetap Sehat dimasa Tua adalah 
harapan Setiap Insan

Sabtu, 4 Maret 2017, Mitra Keluarga Surabaya menggelar 
Seminar Awam bertajuk, Rahasia Tulang Sehat-Otot Kuat dan 
Tampil Semakin Muda.

Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya Seminar Awam 
yang menghadirkan narasumber dr. Yenniastoeti, CCD, M. 
Biomed (AAM) dan dr. Farida Agustina, Sp.KFR, lengkap dengan 
kehadiran seorang Instruktur Yoga Tat Mao Bayu Andika 
ini ialah mengajak dan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat untuk mengontrol kesehatan, kebugaran, dan 
mengukur komposisi tubuh yang terdiri dari tulang, lemak, dan 
otot.

Pada acara tesebut, dijelaskan bahwa gaya hidup 
(lifestyle) akan membentuk komposisi tubuh saat ini dan 
menggambarkan kondisi kesehatan fisik dimasa mendatang. 
Nah, seminar ini membahas dan memaparkan mengenai 
rahasia tulang sehat, otot kuat, dan tampil semakin muda.

Dalam kaitan itulah, dr. Yenniastuti memaparkan tentang 
pentingnya pengukuran komposisi tubuh dengan alat 
Bonedensitometer. Sesi selanjutnya diisi pembicara dr. Farida 

Agustina, Sp.KFR yang sangat piawai dalam menyampaikan 
materi dan alternatif teknik melatih otot yang sesuai dengan 
kondisi seseorang. 

Acara seminar menjadi semakin menarik ketika Bayu Andika 
memberikan sedikit demonstrasi dan menggelar workshop 
tentang yoga yang sontak disambut antusiasme para peserta 
yang tentu saja ingin tetap sehat dan tampil muda. 
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KENJERAN
health Talk

Penanganan nyeri lutut pada  
usia Senja

Berbeda dengan acara health Talk sebelumnya, kali ini Mitra 
Keluarga Kenjeran menggandeng komunitas “Lansia Simeon” 
dari Gereja Santo Martinus untuk berpartisipasi pada kegiatan 
rutin bulanan Mitra Keluarga Kenjeran. Hal ini ditujukan agar 
komunitas Lansia bisa mengenal Mitra Keluarga Kenjeran 
beserta dokter spesialisnya secara lebih dekat. 

Alhasil, cukup menarik menyaksikan sambutan antusias sekitar 
150 peserta yang memadati Aula Marinus Lt 1 Gereja Santo 
Marinus Yohanes, untuk mengikuti senam osteo. Kegiatan 
senam osteo, sengaja digelar sebelum mereka memasuki sesi 
acara Health Talk: “Penanganan Nyeri Lutut Pada Usia Senja” 
yang menghadirkan narasumber dr. Andre Triadi Desnantyo, 
Sp.OT.

Rupanya, tema Health Talk tersebut merupakan permintaan 
Komunitas Lansia Simeon, yang umumnya sering mengalami 
dan memiliki keluhan nyeri lutut. Tak heran, seusai acara 
Health Talk pun, para Lansia Simeon masih rela antre 
berdesak-desakan untuk melakukan konsultasi dengan dokter 
Andre, hingga di luar Aula. 

TEGAL
huT Ke-28

dimeriahkan dengan lomba Mewarnai, 
Menggambar dan dance Jingle 

Minggu, 22 Januari 2017, Mitra Keluarga Tegal menggelar 
event spesial “Lomba Mewarnai, Menggambar, dan Dance 
Jingle Mitra Keluarga”. Lomba tersebut merupakan bentuk 
partisipasi sekaligus apresiasi dalam rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun (HUT) Mitra Keluarga Grup ke-28 yang jatuh pada 
tanggal 11 Januari 2017.

Lomba mewarnai diikuti oleh sejumlah anak-anak dengan 
kategori usia 5-8 tahun, sedangkan lomba menggambar 
diramaikan oleh peserta anak-anak kategori usia 8-12 tahun, 
sedangkan sesi terakhir adalah lomba dance jingle Mitra 
Keluarga, yang diikuti oleh karyawan Mitra Keluarga Tegal. 

Dalam kompetisi tersebut, setiap peserta diminta untuk 
menunjukkan kreasi dan  kemampuannya dibidang dance 
dengan corporate song sebagai lagu wajib yang harus 
dibawakan oleh semua peserta. Lomba dance jingle Mitra 
Keluarga sengaja diadakan dengan tujuan agar corporate 
song Mitra Keluarga menjadi semakin dikenal, baik di kalangan 
internal maupun eksternal Mitra Keluarga. 

Kendati dikemas dengan konsep sederhana, namun acara 
yang dimulai sejak pukul 08.00 pagi ini tampak ramai, seru, 
dan meriah. Bahkan, hampir seluruh karyawan yang sedang 
tidak berdinas, tampak hadir meramaikan acara tersebut. 
Serunya, nama-nama pemenang langsung diumumkan sekitar 
1 jam setelah acara  lomba dance selesai. 
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WARU
Seminar Awam

Kenali Kanker Serviks

Kanker serviks adalah 
pertumbuhan abnormal yang 
terbentuk dalam serviks (leher 
rahim di bagian atas vagina). 
Kanker serviks adalah kanker 
paling umum pada sistem 
reproduksi wanita. Sebagai upaya 
untuk memberikan edukasi 
mengenai kanker serviks, Mitra 
Keluarga Waru mengadakan 
Seminar Awam yang mengangkat 
tema ‘KENALI KANKER SERVIKS’ 
pada Sabtu, 25 Februari 2017. 

Seminar yang menjadi bagian dari roadshow edukasi kanker 
serviks ini menghadirkan dr. Hanifa Erlin D, Sp.OG sebagai 
narasumber dalam memberikan informasi, sekaligus edukasi 
kepada peserta seminar mengenai perkembangan dunia 
medis, gejala, penyebab, pencegahan, pengobatan, hingga 

ilmu dan teknologi kedokteran terkini. Melalui program 
penyuluhan kesehatan dan seminar semacam ini, diharapkan 
dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya kanker 
serviks kepada masyarakat. 
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K E L A P A  G A D I N G

SPESIALIS BEDAH UMUM
DR. dr. Harmin Sarana, MM, Sp.KL, Sp.B(K)
Senin - Sabtu: 17.00-19.00

dr. Aloysius Suharto, Sp.B, MARS
Senin & Sabtu: 08.00-12.00
Selasa - Jumat:

08.00-12.00 & 19.00-20.00

dr. Michael Setiawan, Sp.B
Senin, Rabu - Jumat:

08.00-14.00 & 18.00-20.00
Selasa: 08.00-12.00
Sabtu: 08.00-12.00 & 16.00-19.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Cahyadi, Sp.OG
Senin - Sabtu: 09.00-12.00

dr. Sugi Suhandi Iskandar, Sp.OG
Senin & Selasa: 09.00-16.00 & 18.00-21.00
Rabu & Sabtu: 09.00-16.00
Kamis: 09.00-12.00 & 18.00-21.00
Jumat: 09.00-13.00

dr. Boy Abidin, Sp.OG
Senin & Kamis: 16.00-21.00
Selasa & Rabu: 09.00-14.00
Jumat: 09.00-12.00 & 16.00-21.00
Sabtu: 09.00-15.00

dr. Widayanto S, Sp.OG
Senin: 18.00-20.00
Jumat: 09.00-11.00

dr. Bambang Winarno, Sp.OG
Rabu: 16.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Bambang Dwipoyono, Sp.OG
Senin & Rabu: 17.00-20.00
Jumat: 18.00-20.00

dr. med. Lita LW, Sp.OG
Selasa, Kamis & Jumat: 17.00-20.00

dr. Dewi S Gaduh, Sp.OG
Senin & Kamis: 18.30-20.30
Jumat; 15.00-17.00

dr. Stella Shirley Mansur, Sp.OG
Senin & Rabu: 10.00-15.00 & 16.00-21.00
Selasa & Jumat: 16.00-21.00
Kamis: 12.00-15.00 & 16.00-21.00
Sabtu: 10.00-15.00 & 16.00-20.00

dr. Sita Ayu Arumi, Sp.OG
Selasa & Rabu: 17.00-20.00
Sabtu: 12.00-17.00

SPESIALIS BEDAH DIGESTIVE
dr. Benny Philippi, Sp.B-KBD
Senin: 09.00-10.00
Rabu: 08.00-10.00
Jumat: 08.30-10.00

dr. Teddy Arifin Poernama, Sp.B-KBD
Selasa & Kamis: 08.00-11.00
Sabtu: 17.00-19.00

SPESIALIS BEDAH ANAK
dr. Ruankha Bilommi, Sp.BA
Senin - Jumat: 09.00-14.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 10.00-18.00

SPESIALIS UROLOGY
dr. M. Alam, Sp.U
Senin, Selasa & Kamis:

10.00-13.00 & 19.00-21.00
Rabu & Jumat: 09.00-11.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 09.00-13.00

dr. Med. S. Halim, Sp.U
Senin - Jumat: 17.00-19.00

dr. Mahatma Putra, Sp.U
Senin, Rabu & Jumat: 14.00-16.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Andito Wibisono, Sp.OT(K)
Senin - Rabu: 19.00-21.00
Jumat & Sabtu: 15.00-17.00

dr. Andre CP. Sihombing, Sp.OT
Selasa: 17.00-19.00
Jumat: 15.00-18.00
Sabtu: 08.00-13.00
 
dr. Karuniawan P, Sp.OT
Senin: 10.00-15.00
Selasa: 10.00-17.15
Rabu: 13.00-15.00
Kamis: 17.00-20.00
 
dr. Roy Edward K, Sp.OT
Jumat: 18.30-20.30
Sabtu: 16.00-18.00
 
dr. Troy Dimas Panjaitan, Sp.OT
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 08.00-15.00
Selasa: 08.00-12.00
Kamis: 08.00-16.00

SPESIALIS BEDAH SARAF
Dr. dr. Med. Jimmy Sugiarto, Sp.BS
Jumat: 16.00-18.00

SPESIALIS BEDAH VASKULER
dr. Dedy Pratama, Sp.B(K)V
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-19.00

SPESIALIS BEDAH JANTUNG - THORAX*
dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV
Jumat: 15.00-17.00

dr. Mukhlis H, Sp.BTKV

dr. Budi Gunawan, Sp.BTKV (FIHA)

*dengan perjanjian

SPESIALIS PENYAKIT DALAM 
GASTROENTERO HEPATOLOGI/
ENDOSKOPI
Dr. dr. Murdani Abdullah, FACG, Sp.PD-
KGEH, FINASIM
Senin, Rabu, Jumat: 19.00-21.00

dr. Indra Marki, Sp.PD-KGEH, FINASIM
Senin – Jumat: 18.00-21.00

SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Julius Lumenta, Sp.B
Senin & Rabu: 17.30-20.00
Selasa & Kamis:

08.00-14.00 & 17.30-20.00
 
dr. Lakshmi Nawasasi, Sp.B
Senin, Rabu & Jumat: 09.00-14.00
 
dr. Muqodriyanto, Sp.B
Jumat: 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-13.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Sofani Munzila, Sp.OG 
Senin, Kamis & Sabtu: 09.00-13.00
Selasa, Rabu & Jumat:

09.00-13.00 & 18.00-21.00
 
dr. Jolanda R. Labora, Sp.OG 
Senin - Rabu & Jumat:

09.00-15.00 & 18.00-21.00
Kamis: 09.00-12.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 09.00-15.00 & 18.00-20.00
 
dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Senin, Rabu & Kamis:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Jumat : 09.00-14.00
Sabtu: 09.00-14.00 & 16.00-19.00
 
dr. Afra Tangdialla, Sp.OG
Selasa & Rabu: 11.00-13.00
Senin & Kamis: 17.30-20.00
Sabtu: 13.30-16.00

SPESIALIS UROLOGY
dr. Yulfitra Soni, Sp.U
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-20.00
Selasa: 08.00-10.00
Sabtu: 09.00-12.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Harjanto Effendy, Sp.OT
Selasa: 09.00-15.00 & 17.00-20.00
Rabu, Kamis & Sabtu: 09.00-14.00
Jumat: 17.00-20.00
 
dr. P. B Didiet Khresna M, Sp.OT
Senin & Rabu: 16.00-20.00
 
dr. Syaiful Hadi, Sp.OT
Senin: 11.00-13.00
Kamis: 17.00-20.00
Jumat: 11.00-14.00

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Yudi Yuwono Wiwoho, Sp.BS
Senin & Kamis : 19.30-21.00
Rabu: 20.30-21.00

D E P O K
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SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Dwi Heri, Sp.B
Selasa: 09.00-12.00 & 18.00-20.00
Kamis: 10.00-13.00 & 17.00-19.00
Sabtu: 10.00-13.00 & 16.00-18.00

dr. Julius Lumenta, Sp.B
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-12.00

dr. Rofina Fridarika, Sp.B
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-20.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Robertus Purbonoto, Sp.OG
Senin - Sabtu: 08.00-14.00
Selasa, Rabu, Kamis & Sabtu: 18.00-20.00

dr. Wira Dwi Putri, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-19.00

dr. Novi Gracia, Sp.OG
Senin: 18.00-20.00
Selasa & Jumat:

09.00-13.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 08.30-13.00

C I B U B U R dr. Sofani Munzila, Sp.OG
Senin & Kamis: 19.00-21.00

dr. Gatot Abdurrazak, Sp.OG(K) 
Fetomaternal
Senin & Kamis: 14.00-16.00

SPESIALIS UROLOGY
dr. Gunawan Sutanto, Sp.U
Senin, Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-20.00
Selasa, Kamis & Sabtu:

08.00-10.00 &17.00-20.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. I Gusti Made Febry Siswanto, Sp.OT
Rabu – Sabtu: 09.00-12.00

dr. Lia Marliana, Sp.OT
Selasa: 10.00-12.00
Rabu: 17.00-19.00

dr. Harjanto Effendi, Sp.OT
Senin & Kamis: 17.00-20.00

SPESIALIS BEDAH SARAF
Dr. dr. Moh. Saekhu, Sp.BS
Senin: 17.00-19.00
Rabu: 16.00-18.00
Sabtu 08.00-11.00

dr. Abdi Reza, Sp.BS
Senin & Rabu: 08.00-13.00
Selasa & Kamis:

08.00-13.00 & 17.00-20.00
Jumat: 08.00-11.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 17.00-20.00

SPESIALIS BEDAH TORAKS & 
KARDIOVASKULER
dr. Frans Barna Busro, Sp.BTKV
Senin & Jumat 18.00-20.00
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SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Budi SH Gultom, Sp.B
Senin & Kamis: 09.00-13.00 & 17.00-20.00
Selasa, Rabu & Jumat:

09.00-12.00 & 13.00-15.00
Sabtu: 13.00-15.00
 
dr. Adimas Tjindarbumi, Sp.B
Selasa, Rabu & Jumat: 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-12.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Ni Putu Titien Sri K, Sp.OG
Senin - Rabu: 09.00-14.00 & 14.30-16.30
Kamis: 09.00-14.00
Jumat & Sabtu:

09.00-14.00 & 18.00-20.00
 
dr. Nancy Liona Agusdin, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis:

09.00-14.00 & 18.30-20.00
Sabtu: 09.00-14.00
 
dr. Evelyn Tunardy, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

08.00-13.00 & 17.00-20.00
Rabu: 08.00-13.00
Sabtu: 08.00-16.00
 
dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG
Selasa & Kamis: 16.00-20.00
Sabtu: 10.00-14.00

SPESIALIS UROLOGY
dr. Muhammad Fitrah, Sp.U
Senin: 16.00-18.00
Selasa, Kamis & Jumat: 15.00-17.00
Rabu: 09.00-11.00
Sabtu: 09.00-11.00 & 14.00-16.00*
*Dengan perjanjian

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Ferry Doni Trilasto, Sp.OT
Senin: 09.00-14.00 & 18.00-20.00
Selasa & Kamis: 09.00-14.00
Rabu: 15.00-18.00
Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 09.00-13.00
 
dr. Lia Marliana, Sp.OT
Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Rabu& Jumat: 09.00-13.00

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Mahdian Nur Nasution, Sp.BS
Kamis: 10.00-12.00*
 
dr. Wimbo Indratno, Sp.BS
Senin: 19.00-21.00*
Selasa: 15.00-17.00*
Rabu: 18.00-20*

*Dengan perjanjian

SPESIALIS BEDAH TORAKS & 
KARDIOVASKULER
dr. Ruchika, Sp.BTKV
Kamis: 14.00-16.00

C I K A R A N G

SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Maryun Wiriasukarta, Sp.B
Senin & Jumat:

14.00-16.00 & 18.00-20.00
Selasa – Kamis: 14.00-16.00

dr. Ferdy Limengka, Sp.B, FINACS
Senin, Rabu & Jumat: 10.00-14.00 & 
18.00-21.00

dr. Budi SH Gultom, Sp.B
Selasa, Rabu & Jumat: 16.00-18.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Faisal Ali Ahmad Kler, Sp.B
Senin & Selasa: 15.00-17.00
Sabtu: 14.00-16.30

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Gatot Purwoto,Sp.OG (K)
Selasa: 19.00-21.00

dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Senin: 08.00-21.00
Rabu: 08.00-18.00
Kamis: 08.00-15.00
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Hario Untoro, Sp.OG
Senin & Jumat: 08.00-10.00
Kamis: 16.00-18.00
Sabtu: 16.00-20.00

dr. Antony Atmadja, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa & Kamis: 18.00-21.00

dr. Lina Meilina Pudjiastuti, Sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-14.00

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG, MARS
Selasa & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-21.00
Kamis & Sabtu: 17.00-21.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Dwi Santi, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-21.00
Rabu: 09.00-14.00
Sabtu: 09.00-17.00

dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG
Senin – Kamis: 08.00-13.00 & 18.00-21.00
Jumat: 18.00-21.00
Sabtu: 08.00-17.00

dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG
Senin, Rabu & Sabtu: 17.00-21.00
Selasa & Kamis: 08.00-13.00
Jumat: 08.00-13.00 & 17.00-21.00

SPESIALIS UROLOGY
dr. Entjeng Hidayat, Sp.U
Senin, Rabu & Jumat:

10.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa & Kamis: 10.00-16.00
Sabtu: 10.00-14.00

B E K A S I dr. Syamsu Hudaya, Sp.U
Selasa & Kamis: 19.00-20.30
Sabtu: 16.00-18.00

SPESIALIS BEDAH SALURAN CERNA
dr. Suijanta Kartadinata, Sp.BKBD
Selasa & Kamis:

10.00-14.00 & 18.00-21.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Tito Sulaksito, Sp.OT-FICS
Selasa & Kamis: 10.00-14.00
Rabu: 16.00-18.00

dr. Sumono Handoyo, Sp.OT-FICS
Senin: 08.00-10.00 & 16.00-21.00
Selasa: 18.00-21.00
Rabu & Sabtu: 10.00-15.00
Kamis: 16.00-21.00
Jumat: 19.00-21.00

dr. Harjanto Effendi, Sp.OT
Senin: 10.00-15.00
Rabu: 18.00-21.00
Jumat: 08.00-11.00 & 13.00-15.00
Sabtu: 16.00-21.00
 
SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Med. Jimmy Sugiharto, Sp.BS
Sabtu: 09.00-10.30

SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Yonathan A. P, Sp.B
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Kamis: 08.00-12.00
Sabtu: 08.00-12.00 & 16.00-20.00
 
dr. Hendry Kolondang, Sp.B
Selasa & Kamis: 16.00-19.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Ricky Susanto, Sp.OG
Senin, Selasa, Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Kamis: 08.00-12.00 
Sabtu: 08.00-12.00 & 17.00-21.00*
* Dengan perjanjian
  
dr. Grace Valentine, Sp.OG
Senin & Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00- 12.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Ricky Hutapea, Sp.OT
Senin, Selasa & Kamis: 17.00–19.00
Jumat: 18.00–19.00*
* Dengan perjanjian

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS
Rabu: 16.00–19.00

dr. M. Sinatrya Caropeboka, Sp.BS
Selasa & Jumat: 08.00-14.00

K A L I D E R E S



SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Teddy A.P, Sp.B
Senin: 09.00-11.00 & 16.00-20.00
Selasa & Kamis: 12.00-15.00
Rabu & Jumat: 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-11.00
 
dr. M. Nasiyanto, Sp.B
Senin, Rabu & Jumat: 11.00-15.00
Selasa, Kamis & Sabtu:

08.00-11.00 & 15.00-20.00
 
dr. Muqodrianto, Sp.B
Senin: 12.00-16.00
Selasa & Sabtu: 08.00-14.00
Rabu & Kamis: 08.00-21.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Yahya Darmawan, Sp.OG
Senin & Selasa: 10.00-12.00
Rabu & Sabtu: 10.00-17.00
Kamis & Jumat: 10.00-20.00

dr. Bonnie Riyadi, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat: 10.00-20.00
Sabtu: 10.00-13.00

dr. Yuma Sukadarma, Sp.OG
Senin: 08.00-21.00
Selasa – Kamis:

08.00-14.00 & 17.00-21.00
Jumat: 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-21.00

dr. Andi Hudono, Sp.OG
Senin – Jumat: 18.00-21.00

dr. Ekarini Aryasatiani, Sp.OG(K)
Senin, Rabu & Kamis: 18.00-21.00
Sabtu: 11.00-13.00

dr. Billiater Sinaga, Sp.OG*
Senin, Rabu – Sabtu: 12.00-17.00

dr. Liva Wijaya, Sp.OG
Senin - Jumat: 07.00-17.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 08.00-11.00 & 14.00-20.00

SPESIALIS UROLOGY
dr. M. Putra, Sp.U
Senin, Rabu – Jumat:

08.00-12.00 & 16.00-21.00
Selasa: 08.00-09.00
Sabtu: 08.00-12.00 & 16.00-18.00
 
dr. M. Alam, Sp.U*
Senin, Selasa & Kamis: 14.00-16.00
Rabu: 12.00-14.00
Jumat & Sabtu: 14.00-15.00
 
dr. med. S Halim, Sp.U
Senin – Sabtu: 10.00-14.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Roy Edward, Sp.OT
Senin & Rabu: 09.00-13.00 & 19.00-20.00
Selasa, Kamis & Jumat: 09.00-13.00
Sabtu: 09.00-12.00
 

K E M A Y O R A N dr. Andito Wibisono, Sp.OT(K)
Selasa & Rabu: 15.00-17.00
Kamis: 15.00-18.00
Jumat: 18.00-19.30
 
dr. Fachrisal Ipang, Sp.OT(K)
Senin: 16.30-18.00
Selasa & Kamis: 19.00-21.00
Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-11.00

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-12.00
 
dr. med. Jimmy Sugiarto, Sp.BS
Senin, Rabu & Kamis: 17.00-18.00

SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Hendra Hadiwijaya, Sp.B
Senin, Rabu & Jumat: 08.30-13.00
Selasa: 17.00-20.00
 
dr. Lewis Lie, Sp.B
Senin, Rabu & Jumat: 17.30-19.30
Selasa: 08.30-13.00
Kamis & Sabtu: 08.30-13.00 & 17.30-19.30

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Diana Suyono, Sp.OG
Rabu: 15.00-17.00
Sabtu: 09.00-14.00
 
dr. Dwi Meinindah, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-13.00 & 18.30-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 09.00-13.00
 
dr. Harry K. Gondo, Sp.OG(K)
Rabu & Jumat: 08.00-11.00
 
dr. Prasti Hoetama, Sp.OG
Selasa: 19.30-21.00
Kamis: 18.30-21.00
 
dr. Robby Budilarto, Sp.OG
Senin – Sabtu: 16.00-18.30
 
dr. Sigit Soeryono, Sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-11.00 & 19.00-21.00

Prof. Dr. dr. Erry Gumilar D, Sp.OG(K)
Senin & Kamis: 19.00-21.00

SPESIALIS BEDAH DIGESTIVE
dr. J. Iswanto, Sp.B-KBD
Selasa, Rabu & Jumat: 19.00-21.00

SPESIALIS BEDAH ANAK
dr. Barmadisatrio, Sp.B(K)
Rabu: 17.00-19.00
Sabtu: 10.00-12.00

SPESIALIS UROLOGY
dr. Aryo Sakso B, Sp.U
Selasa & Jumat: 19.00-20.30
 

S U R A B A Y A

Prof. Dr. dr. Doddy M. Soebadi, Sp.U(K)
Rabu: 18.00-20.00
Sabtu: 08.00-10.00
 
dr. Wahjoe Djatisoesanto, Sp.U(K)
Senin & Kamis: 18.00-20.00
Jumat: 14.00-16.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Erwin Ramawan, Sp.OT(K)
Senin – Kamis: 15.00-17.00
 
dr. Nario Gunawan. Sp.OT
Senin – Jumat: 14.00-16.00
 
dr. Taufin Warindra, Sp.OT
Selasa & Kamis: 18.00-20.00
Jumat: 15.00-17.00

SPESIALIS BEDAH SARAF
Prof. Dr. dr. Abdul Hafid Bajamal, Sp.BS(K)
Selasa & Kamis: 10.00-12.00
 
Dr. dr. Asra Al Fauzi, Sp.BS(K)
Senin: 10.00-12.00
Selasa & Rabu: 19.00-21.00
Kamis: 10.00-12.00 & 19.00-21.00
Jumat: 10.00-11.00
Sabtu: 16.00-18.00*
 
dr. Eko Agus S, Sp.BS(K)
Senin & Kamis: 15.30-18.30
 
dr. Erliano Sufarnap, Sp.BS
Senin: 19.00-21.00
Selasa & Rabu: 09.00-17.00
Jumat: 08.00-11.00
 
dr. Nur Setiawan S, Sp.BS(K)
Rabu: 18.00-20.00

SPESIALIS BEDAH TORAKS & 
KARDIOVASKULER
dr. Yosis Yohannes M, Sp.BTKV
Selasa & Jumat: 19.00-21.00
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SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Lewis Lie, Sp.B
Senin: 08.00-12.00
Rabu & Jumat: 11.30-14.00

dr. Sigid Djuniawan, Sp.B
Selasa, Rabu & Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 09.00-13.00

SPESIALIS BEDAH DIGESTIVE
dr. J. Iswanto, Sp.BD(K)
Senin & Kamis: 18.00-20.00

W A R U

jadwal praktik

*Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini.
*Jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.mitrakeluarga.com

SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Kristiani Wiek Kustanto, Sp.B
Senin - Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-21.00
 
dr. Irawan Ekoboedjo Margono, Sp.B
Selasa & Kamis: 20.00-21.00
 
dr. Hidayati Samsiarah, Sp.B
Senin - Sabtu: By Phone
 
dr. Willy, Sp.B
Senin, Rabu - Jumat: 08.00-10.00
Selasa & Sabtu: 18.00-21.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Lisdayanti, Sp.OG
Senin - Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-21.00
 
dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
Senin - Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-21.00
 
dr. Cholid Wahyudi, Sp.OG
Selasa - Kamis: 11.00-13.00
 
dr. Aji Pramudito Wibowo, Sp.OG, M.Kes
Rabu & Jumat: 12.00-13.00

SPESIALIS UROLOGY
dr. Zulfikar Ali, Sp.U
Senin & Selasa: 13.30-16.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Herry Santosa, Sp.OT
Kamis: 14.00-16.00
 
dr. Probodjati, Sp.OT
Rabu: 16.00-18.00

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. H. Rizal Hakim, Sp.BS
Rabu & Kamis: 14.00

T E G A L

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Diana Suyono, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-13.00 & 18.00-21.00
Rabu: 11.00-13.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 18.00-21.00

dr. Benediktus Arifin, MPH, Sp.OG
Senin – Kamis & Sabtu: 18.30-20.30
Jumat: 16.00-18.00

dr. Rizki Pranadyan, Sp.OG
Senin, Selasa & Jumat: 15.00-17.00
Sabtu: 08.00-11.00*
Minggu: 09.00-11.30
*setiap Sabtu minggu ke 1 & 3

SPESIALIS UROLOGY
dr. Dwimantoro Iman P, Sp.U
Selasa, Rabu & Jumat: 19.00-20.30

dr. Bobby Hery Yudhanto, Sp.U
Senin: 08.00-09.30 & 19.30-20.30
Selasa & Kamis: 08.00-09.30
Jumat: 07.30-09.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Andre Triadi Desnantyo, Sp.OT
Senin: 14.00-16.00
Selasa: 18.00-20.00
Rabu: 10.00-13.00
Kamis: 10.00-13.00 & 18.00-20.00
Jumat: 09.00-11.00

dr. Wirindro Wisnubroto, Sp.OT
Senin & Jumat: 18.00-20.00
Selasa: 14.00-16.00
Rabu: 14.00-16.00 & 18.00-20.00

SPESIALIS BEDAH TORAKS & 
KARDIOVASKULER
dr. Niko Azhari Hidayat, Sp.BTKV
Senin – Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 09.00-12.00

K E N J E R A N

SPESIALIS BEDAH UMUM
dr. Lakshmi Nawasasi, Sp.B
Rabu: 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
 
dr. Ferdy Limengka, Sp.B, FINACS
Selasa & Kamis:

09.00-14.00 & 18.00-20.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Selasa: 09.00-14.00 & 16.00-19.00*
Jumat: 09.00-14.00*
Sabtu: 17.00-20.00
* Dengan perjanjian
 
dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG, MARS
Senin: 09.00-14.00 & 17.00-21.00
Rabu: 10.00-14.00 & 18.00-20.00
Kamis: 09.00-14.00
Sabtu: 10.00-13.00
 
dr. Kusmaryati, Sp.OG
Senin, Kamis & Sabtu: 09.00-14.00
Selasa, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.30-20.00

SPESIALIS BEDAH DIGESTIVE
dr. Suijanta Kartadinata, Sp.BKBD
Senin - Jumat: 10.00-14.00 & 17.00-21.00
Rabu:  10.00-14.00

SPESIALIS UROLOGY
dr. Lukman Hakim, Sp.BU
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis:

09.00-14.00 & 16.00-18.00
Sabtu: 09.00-12.00

SPESIALIS BEDAH TULANG
dr. Lia Marliana, Sp.OT
Senin: 10.00-15.00
Kamis: 10.00-14.00
Sabtu: 16.00-19.00

B E K A S I  T I M U R
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JABODETABEK TEGAL & SURABAYA

BEKASI
Jl. Jendral Ahmad Yani
Tel. (021) 885 3333, Fax. (021) 884 2550
bekasi@mitrakeluarga.com

DEPOK
Jl. Margonda Raya, Pancoran Mas 
Tel. (021) 7721 0700, Fax. (021) 7721 2155
depok@mitrakeluarga.com

TEGAL
Jl. Sipelem No.4, Kemandungan
Tel. (0283) 340 999, Fax. (0283) 340 902
tegal@mitrakeluarga.com

BEKASI TIMUR
Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut,
Margahayu
Tel. (021) 8 9999 222, Fax. (021) 882 0707
bekasitimur@mitrakeluarga.com

KALIDERES
Jl. Peta Selatan No. 1, Jakarta
Tel. (021) 22523700, Fax. (021) 22523 702
kalideres@mitrakeluarga.com

SURABAYA
Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit 
Tel. (031) 7345 333, Fax. (031) 7345 955
surabaya@mitrakeluarga.com

CIBUBUR
Jl. Transyogi
Tel. (021) 843 11 777, Fax. (021) 843 11 661
cibubur@mitrakeluarga.com

KELAPA GADING
Jl. Bukit Gading Raya Kav.2, Jakarta
Tel. (021) 4585 2700, Fax. (021) 4585 2727
kelapagading@mitrakeluarga.com

KENJERAN
Jl. Kenjeran 506, Surabaya 60114
Tel. (031) 99000880, Fax. (031) 99000885
kenjeran@mitrakeluarga.com

CIKARANG
Jl. Industri Raya No. 100, Lemah Abang
Tel. (021) 8984 0500, Fax. (021) 8984 5489
cikarang@mitrakeluarga.com

KEMAYORAN
Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur), Jakarta 
Tel. (021) 654 5555, Fax. (021) 654 5959
kemayoran@mitrakeluarga.com

WARU
Jl. Jend. S. Parman No.8, Sidoarjo
Tel. (031) 8542 111, Fax. (031) 8534 333
waru@mitrakeluarga.com

mitrakeluarga.com mitrakeluarga

life.love.
laughter.

Menyambut 
Anda 

dengan 
senyuman 
dan hati 
terbuka

Temukan lokasi kami di:

Kepada Keluarga Indonesia,
Mitra Keluarga bangga dapat melayani kesehatan Anda dan 
keluarga sejak tahun 1989. Kami akan terus melayani dengan kasih, 
memberikan tawa kepada jiwa dan menyentuh kehidupan sesama 
dengan penuh kasih sayang.

Salam,
Mitra Keluarga
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01
februari

2017

Kami ada untuk 
memenuhi 
kehidupan Anda, 
berbagi cinta dan 
membawa tawa

Kepada Tim Dokter Kebidanan
Saya sangat nyaman dengan hasil pemeriksaan usg yang 
dilakukan oleh Dokter. Dengan USG saya bisa melihat 
perkembangan bayi didalam rahim saya dan dapat 
melakukan persalinan tanpa rasa takut lagi.
Terimakasih Tim Dokter Mitra Keluarga kalideres.

Prilly Lianita

Promo Paket
“PERSALINAN”
normal
Ekonomis  Rp. 3.700.000,-
 (harga normal Rp. 5.020.300,-)

Caesar
Ekonomis  Rp. 8.900.000,-
 (harga normal Rp. 11.455.000,-)

VIP  Rp. 16.890.600,-
 (harga normal Rp. 24.084.000,-)

Berlaku: 01 februari s/d 30 Juni 2017
*Syarat & ketentuan berlaku

Counter Informasi (Ext. 0)
Counter Poli Spesialis (Ext. 1550 & 1553)

Informasi lebih lanjut hubungi:

225 23 700
225 23 701

Jl. Peta Selatan No. 1, Kalideres, Jakarta
Email: kalideres@mitrakeluarga.com

Souvenir GRATIS footprint
Khusus Persalinan VIP

MAnfAATKAn
CICIlAn

0%
Sampai 12 bulan

Transaksi BCA & Mandiri Credit Card


