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  PELAYANAN

-  Bedah: Umum, Urologi, 
Orthopedi, Syaraf, 
 Digesif

-  Kebidanan dan Penyakit 
Kandungan

- Kesehatan Anak
- Penyakit Dalam
-  Jantung dan Pembuluh 

Darah

-  Paru, Mata, THT, 
  Gigi, Syaraf
-  Rehabilitasi Medik
   / Fisioterapi
-  Lab. Kateterisasi  Jantung
- Hemodialisa
- Eartech
- Bedah Plastik
- Kulit Kelamin
-  Psikiater 
  ( Kesehatan Jiwa )
- Gigi dan Gigi Spesialis

  PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

- Treadmill
- Audiometri
- Spirometri
- CT Scan

  Pelayanan 24 Jam

- IGD
- Farmasi
- Laboratorium
- Radiologi
- Ambulance

24hrs
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Jl. Jend. S. Parman No. 8 (d/h Jl. Raya Waru No. 8)
Waru - Sidoarjo 61256, Telp. 031-8542111
E-mail: waru@mitrakeluarga.com





dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin Redaksi

Tekad menjadi 
yang terbaik 
menegaskan 

komitmen RSMK 
Grup dalam 

menyikapi pesatnya 
kemajuan teknologi 

kedokteran. 
Karena, di 

tengah ketatnya 
persaingan bisnis 

rumah sakit swasta 
saat ini, pelayanan 

optimal kepada 
pasien merupakan 

kata kuncinya.

Fokus

Kemajuan pesat di bidang ilmu 
kedokteran saat ini memang 

harus disikapi dengan bijak oleh 
pihak rumah sakit, tidak terkecuali 
Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup 
(RSMK Grup). Apalagi, kemajuan 
tersebut selalu diiringi dengan 
kemajuan di bidang teknologi 
kedokteran yang notabene mem-
butuhkan banyak investasi untuk 
menerapkannya.

Namun, tekad untuk selalu 
berupaya menjadi yang terbaik telah 
menegaskan komitmen RSMK Grup 
dalam menyikapi pesatnya kemajuan 
teknologi kedokteran. Karena, di 
tengah ketatnya persaingan bisnis 
rumah sakit swasta saat ini, pelayanan 
optimal kepada pasien merupakan kata 

kuncinya.

Di bidang bedah syaraf misalnya. Harus 
diakui, pemahaman masyarakat tentang 

itu juga masih minim. Meski tidak semua 
penanganan gangguan syaraf memerlukan 
operasi, tindakan operasi yang dilakukan 
umumnya adalah operasi bedah makro 
yang memiliki risiko, seperti perdarahan, 
kelumpuhan, pembengkakan, dan bahkan 
kematian. Apalagi karena menyangkut 
syaraf, tindakan operasi juga membutuhkan 
keterampilan khusus dan ketelitian yang 
sangat tinggi. 

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, 
operasi bedah syaraf pun juga mengalami 
terobosan yang sangat berarti. RSMK 
Grup adalah representasi dari keseriusan 
dalam menangani tindakan kelainan syaraf 
pada pasien melalui teknik bedah mikro 
(microsurgery). Pelayanan Brain and Spine 
terlengkap diusung RSMK Grup, karena 

fasilitas dan sarana sangat memadai yang di 
miliki untuk penanganan bedah syaraf.

Di negara maju, seperti Jerman atau 
Amerika Serikat, semua bedah syaraf telah 
menggunakan teknik bedah mikro. Operasi 
penyakit kelainan pembuluh darah (aneurisma) 
yang letaknya di dasar otak, misalnya, adalah 
operasi yang tingkat kesulitannya tinggi dan 
tidak mungkin dilakukan tanpa teknik mikro. 

Selain itu, transplantasi syaraf juga 
membutuhkan teknik bedah mikro. Hal 
ini diperlukan karena tiap-tiap syaraf 
punya anak-anak syaraf halus yang dalam 
penyambungannya harus hati-hati dan teliti, 
sehingga hanya teknik bedah mikro yang dapat 
membuat hasil sambungan yang sempurna.

Dengan hadirnya pelayanan Brain and Spine 
yang difasilitasi oleh RSMK Grup, masyarakat 
Indonesia tidak perlu jauh-jauh pergi ke luar 
negeri untuk melakukan operasi bedah mikro. 
Layanan Brain and Spine yang dikembangkan 
RSMK Grup adalah unit layanan kesehatan 
syaraf yang sangat memahami kebutuhan 
pasien secara komprehensif atau menyeluruh. 

Dengan layanan secara personal yang 
didukung fasilitas teknologi canggih, sentuhan 
budaya lokal yang ramah, serta tenaga-tenaga 
medis yang berpengalaman, RSMK Grup 
selalu siap melayani masyarakat, sesuai motto 
RSMK Grup yaitu “Melayani Anda Dengan 
Penuh Kasih Sayang”.

Menjadi RS Rujukan 
Microsurgery di Indonesia

Pemimpin Redaksi
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RS Mitra Keluarga Cibubur
Busana Pria 

Matahari Dept. Store
Busana Wanita
Koleksi Pribadi

Pertama-tama, tentu saja kami ingin menyapa kepada segenap pembaca majalah kesayangan 
kita ini dengan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1432H. Sebulan penuh 

berperang melawan hawa nafsu tentu bukanlah perjuangan yang ringan. Sungguh. Sangat 
pantas jika hari kemenangan itu disikapi, diperlakukan dan dihormati sebagai hari yang layak 
untuk dirayakan. 

Tentu saja, bukan meriahnya perayaan hari kemenangan itu yang menjadi tujuan utama. 
Tetapi, bagaimana menyikapi dan memahaminya sebagai upaya pembersihan diri. Kembali ke 
��������	
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sosial, beragama, berbangsa dan bernegara.

Selain menyapa pembaca dengan salam kemenangan, tentu saja kami merasa perlu 
menginformasikan beberapa perubahan pada edisi kedua majalah kesayangan kita ini. Mulai 
dari perubahan jumlah halaman, dari 40 menjadi 48 halaman. Adanya perubahan desain 
(perwajahan), hadirnya rubrik-rubrik baru, hingga upaya menyempurnakan teknik penulisan 
yang diharapkan bisa mewakili dan memenuhi kebutuhan pembaca sesuai dengan segmen 
majalah ini. Semua itu, kami lakukan semata-mata sebagai upaya terus menerus demi 
meningkatkan kualitas majalah ini.

Terlepas dari beberapa perbaikan di atas, pada edisi kali ini kami mencoba untuk  
“membedah” beragam topik menarik terkait dengan proses dan prosedur tindakan bedah 
syaraf. Salah satunya adalah menyoroti keunggulan teknologi terkini yang mampu menihilkan 
prosedur tindakan bedah terbuka pada tempurung kepala yang selama ini menjadi momok 
menakutkan bagi penderita kelainan pembuluh darah di otak. Proses, prosedur, dan tekniknya 
disampaikan secara meyakinkan oleh Spesialis Radiologi Intervensi dr. Soewandi, Sp Rad 
Int (K). Ada pula rubrik kesehatan yang berusaha memberikan penjelasan secara gamblang 
bahwa epilepsi bukanlah penyakit menakutkan dan tidak bisa disembuhkan. 

��������������������
�	���������
����������������	���������������	�����������������
yang merupakan tulang punggung RSMK Grup. Mereka adalah, DR. dr. med. Jimmy 
Sugiharto, SpBS., dr. Parlin Susanto, SpS., dr Bastian SpS., dan dr. Asra Al Fauzi, SpBS. Ya, 
dengan gayanya masing-masing, keempat aset penting RSMK Grup itu memaparkan seperti 
apa keseharian mereka hingga sedikit mengungkap sisi lain di balik schedule kerja mereka 
yang sangat ketat. Lebih dari itu, kami juga memuat artikel yang merupakan sumbangan para 
dokter RSMK Grup mengenai berbagai topik-topik penting. Baik yang terkait dengan bahasan 
materi utama maupun topik-topik lainnya. 

Sebagai jeda, kami berusaha menggambarkan betapa asiknya melancong ke kota Tegal, 
Jawa Tengah. Lokasi ini sengaja dipilih mengingat RSMK Grup juga telah beroperasi di sana. 
Maksud hati, ketika melaksanakan tugas kerja di wilayah “sendiri” itu, kita bisa relaks sejenak 
dengan memastikan lokasi mana saja yang ingin dikunjungi hingga menentukan pilihan 
kuliner yang asik untuk dinikmati di sela-sela kunjungan kerja yang mungkin saja bisa sangat 
melelahkan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Salam. 

Kembali ke Fitrah Manusia 
Sebagai Hamba Allah
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Mitra Utama
Prestasi Membanggakan 
di Bidang Bedah Syaraf
RSMK Grup tercatat memiliki 
track record dengan letalitaet nol. 
Tidak ada pasien  meninggal karena 
 operasi otak. Sebuah prestasi yang 
membanggakan di bidang medis.

Korporasi
Akademi Perawat Mitra Keluarga
Lulusannya Siap Pakai dan Diminati 
Banyak Rumah Sakit
Selain layanan kesehatan, Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Grup juga mengembangkan 
pendidikan akademi keperawatan melalui Akademi 
Perawat Mitra Keluarga (APMK). Wujud komitmen 
dan kontribusi RSMK Grup dalam memajukan dunia 
kesehatan di Indonesia. 24

Referensi
Nyeri  Pinggang Bisa 
 Berakibat Kelumpuhan
Nyeri pinggang bawah yang tidak 
segera  diatasi  dapat  menjadi 
 keluhan  berke panjangan.  Bahkan 
be rpo tens i   mengak iba t kan 
 kelumpuhan. Apa penyebabnya?

26
32

30
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Kerenyahan Tahu Murni 
hingga Empuk-nya Daging 
Kambing Muda



Testimoni

S
ibuk di pentas entertain yang kadang tak kenal waktu, 
tentu sangat menyita waktu dan tenaga. Tak heran, tan-
����������������� ��	������������������������	�������
yang berusia 26 tahun, misalnya. Padatnya jadwal ngem-

si (menjadi MC), host hingga undangan menjadi bintang tamu 
untuk beberapa program televisi, ternyata membawa pengaruh 
pada staminanya. “Yah, mungkin terlalu forsir. Kurang istirahat,” 
ungkap Edric yang mengaku sempat digerogoti penyakit radang 
tenggorokan yang sangat mengganggu stamina dan agenda ke-
giatan mantan bintang reality show yang cukup sukses, Extrava-
ganza ini. 

“Cukup parah loh mbak,” ungkap  bungsu dari dua ber-
saudara yang biasanya tampak energik ini.

Apa boleh buat. “Mau enggak mau gue harus ke dokter. 
Saat itu, yang terpikir ya Rumah Sakit Mitra Kemayoran,” papar 
pemuda kocak yang mengaku sebenarnya paling malas pergi 
ke dokter.

“Puji Tuhan. Gue, bener-bener dapet rumah sakit dan   do kter 
yang tepat,” ujarnya, dengan gaya ceplas ceplosnya yang khas. 

Menurut Edric, selain lokasinya strategis karena dekat dari 
rumahnya, di Sunter, dr. Armelia  yang menanganinya pun oke 
punya. “Top lah,” sambutnya seraya mengacungkan kedua jem-
pol.  “Bayangin, gue cuma butuh waktu tiga hari buat ngembali-
in stamina dan kembali seger buger,” ucapnya, lagi-lagi dengan 
gayanya yang khas. 

Tak hanya itu, menurut sarjana desain grafis jebolan 
 Universitas Tarumanegara ini, mulai dari sisi lokasi, area parkir, 
bangunan yang nyaman, SDM, hingga pelayanan di RS Mitra 
Kemayoran,  semuanya oke banget. “Sukses dan semoga men-
jadi pilihan warga Jakarta, khususnya, Sunter - Kemayoran dan 
sekitarnya untuk berobat di sana. Bahkan, dari sisi biaya pun 
sangat masuk akal. “Gua cuma keluar Rp 500.000, tapi hasilnya 
oke banget,” ungkap komedian kelahiran Jakarta, 28 Februari 
1985 ini, dengan wajah sumringah.

Yang menarik, mes ki agak-agak sulit diajak bicara serius, 
pemeran Harianto dalam film Kambing Jantan arahan  sutradara 
Rudi Sujarwo ini ternyata punya saran juga buat RS Mitra 
 Kemayoran. Istimewanya terkait dengan adanya isu-isu  negatif 
yang sempat menghantam beberapa ru  mah sakit di Jakarta. 
“Sebaiknya lebih berhati-hati. Kalau ada keluhan atau masukan 
dari pasien dan keluarganya, harus cepat diselesaikan. Jangan 
dibiarkan berlarut-larut. Masalah sekecil apapun sekarang ini 
bisa menjadi boomerang yang bisa membuat citra rumah sakit 
menjadi jeblok. Jangan lupa, mulut itu tajam,” pesannya dengan 
nada serius. (usr)

Edric Chandra

Staminanya sempat melorot karena terserang 
radang tenggorokan. Ia harus pergi ke dokter. 
Yang terlintas saat itu ialah Rumah Sakit Mitra 
Kemayoran. 

Dokternya Oke Punya
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Mitra Utama

B
edah tempurung kepala, khususnya 
bedah terbuka pada operasi otak 
sudah pasti membuat kecut hati 
pasien yang akan menjalaninya. 

Maklum, yang terbayang adalah apa yang 
akan terjadi jika sedikit saja terjadi “kesalahan” 
pada saat tindakan operasi berlangsung. 
Bayangkan, otak yang terdiri dari syaraf-syaraf 
kecil itu harus dibuka. “Ya, salah colek sedikit 
saja, akibatnya bisa sangat fatal,” kata dokter 
senior Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
Grup DR. dr.  med Jimmy Sugiarto SpBS.

Tapi  syukurlah, sambungnya, di negeri 
dengan prevalensi masalah pada penyakit 
syaraf yang angkanya sangat tinggi ini, 
RSMK Grup boleh berbangga diri dengan 
track record yang mencatat tidak ada pasien 
meninggal karena operasi otak dan post 
operasi Craniotomi (bedah kepala). “Letalitaet 
--jumlah kematian pada tiap 100 penderita 
penyakit tertentu, dihitung dalam jangka waktu 
tertentu-- nol. Kecuali ada komplikasi jantung, 
paru-paru dan sebagainya” ujar dokter praktik 
di RSMK Grup Jakarta ini.

Lebih dari itu, dukungan teknologi terkini 
yang dimiliki RSMK Grup saat ini semakin 
memberi peluang pada semua masalah atau 
kelainan-kelainan sistem syaraf, syaraf otak 
dan tulang belakang. “Saat ini, ada banyak 
kasus kelainan pembuluh darah yang terjadi 
di dalam otak maupun organ tubuh yang bisa 
ditangani tanpa harus melakukan pembedahan 
(operasi terbuka). Tapi dengan prosedur 
radiologi intervensi yang bersifat non bedah. 
Sebut saja pada kelemahan pembuluh darah 
otak yang disebut aneurisma atau adanya 
pembuluh darah otak yang menggelembung, 
yang kemungkinan besar bisa pecah dan terjadi 
pendarahan di otak,” timpal   dr. Soewandi, Sp 
Rad Int (K), seraya menambahkan, begitu 
pula dengan kasus-kasus seperti AVM-Arterio 
Venus Malformation yang banyak dijumpai 
pada penderita epilepsi, meningioma (tumor 
pada selaput otak) dan seterusnya. 

Dimasa lalu, lazimnya penanganan untuk 
kasus seperti ini harus dilakukan dengan 
tindakan bedah otak (operasi). Saat ini, cukup 
dengan metode DSA dan Embolisasi. Hebatnya, 

penanganan minimal invasive ini memiliki 
tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Di 
atas 90%. Tak heran, dengan kemampuannya 
dalam mencegah atau menutup terjadinya 
pendarahan, DSA dan Embolisasi juga 
merupakan metode penunjang sebelum dokter 
bedah syaraf melakukan operasi terhadap 
pasiennya. Untuk membantu tindakan 
bedah syaraf pada saat operasi sehingga 
pendarahannya berkurang. Biasanya dokter 
bedah syaraf akan minta kepada konsultan 
radiologi intervensi agar pembuluh darah 
pasiennya dipetakan/diembolisasi terlebih 
dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah 
terjadinya pendarahan sehingga operasinya 
bersih dan bisa berjalan dengan baik. 

Brain and Spine Center
Dengan semua kemampuan dan 

keberhasilan RSMK Grup selama ini, maka tak 
heran jika fokus pelayanan di bidang penyakit 
syaraf pun dijadikan salah satu andalan. Ya, 
sejalan dengan perkembangan teknologi 
kedokteran dan pelayanan kesehatan yang 
kian pesat, RSMK Grup telah menyediakan 

Prestasi Membanggakan 
di Bidang Bedah Syaraf

RSMK Grup tercatat 
memiliki track 
record dengan 
letalitaet nol. 
Tidak ada pasien 
meninggal karena 
operasi otak.  
Sebuah prestasi 
yang membanggakan 
di bidang medis.

RSMK Grup
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Mitra Utama
suatu sistem pelayanan yang komprehensif, 
multidisiplin dan terpadu untuk kelainan 
sistem syaraf otak dan tulang belakang. 

Pusat pelayanan dengan sistem ‘one stop 
diagnostic and treatment’. Semua kelainan-
kelainan di dalam sistem syaraf akan dapat 
ditangani secara komprehensif, cepat, terpadu 
dan dengan hasil yang memuaskan. Karena 
itulah, RSMK Grup disebut-sebut sebagai 
rumah sakit yang terdepan di bidang pelayanan 
lengkap dan canggih untuk masalah kelainan 
syaraf otak dan tulang belakang. 

Lebih dari itu, penanganan lengkap dan 
tuntas mulai dari diagnostik sampai tindakan 
operatif, dengan ditunjang oleh ahli bedah 
syaraf, ahli syaraf, ahli radiologi syaraf dan ahli 
neurorehabilitasi. Beberapa alat penunjang 
yang modern dan canggih juga digunakan 
untuk kenyamanan sekaligus untuk mencapai 
keberhasilan yang optimal.

Tak hanya itu, pelayanan Brain and Spine 
merupakan layanan yang dilengkapi oleh 
fasilitas mumpuni seperti ruang operasi lengkap 
dan ditunjang teknologi modern. Begitu pula 
dengan perlengkapan pendukung terapi yang 
juga ditunjang dengan pelayanan perawatan 
intensif hingga sarana neuro rehabilitasi dan 

������������	������	��	�������������
�����
spesialis rehabilitasi medik dan pelaksana 
���������� ��	�� �������� ��	� ������� ��	����
saat ini, jenis pelayanan yang bisa dilakukan 
diantaranya adalah kasus-kasus seperti trauma 
kepala dan tulang belakang (neurotrauma), 
stroke dan kelainan pembuluh darah otak 
(neurovascular), kelainan syaraf pada anak 
(neuropediatri), tumor otak (neuroonkologi), 
kelainan pada tulang belakang (neurospine), 
penyakit-penyakit infeksi pada sistem syaraf 
dan kelainan fungsional syaraf dan epilepsi 
(neurofungsional). 

Dengan semua keunggulannya itu, para 
pasien yang terdeteksi menderita kelainan-
kelainan di dalam sistem syarafnya, tak perlu 
lagi pergi jauh-jauh ke luar negeri untuk 
berobat, tapi silahkan datang ke RSMK Grup. 
“Jadi, kalau di Amerika ada Mayo Clinic yang 
unggul di bidang diabetes, dan RS Ronald 
Reagen, Los Angeles, yang unggul di bidang 
penyakit syaraf, maka di Indonesia ada 
fasilitas Brain and Spine RSMK Grup yang 
unggul di bidang kelainan pada sistem syaraf. 
Saat ini, teknologi dan fasilitas Brain and Spine 
kita merupakan yang terbesar dan terlengkap 
di Asia Tenggara,” kata dr. Bastian SpS, yang 
berpraktik di RSMK Bekasi.

 (pnst)

Fasilitas Ruang Operasi 
Lengkap Dan Teknologi Modern 

� Neurosurgery Microscope
�  CUSA (Cavitron Ultrasound Surgical 

Aspirator) SONOCA
� Head Frame Radioluscent SUGITA
� Intra Operative Nerve Monitoring
� High Speed Micro Drill
�  Modern Micro Surgery and Spinal Surgery 

instruments

Ruang Neurointerventional diagnostik dan terapi 
Suatu sarana diagnostik maupun terapi 

kelainan saraf khususnya stroke dan kelainan 
pembuluh darah otak dan tulang belakang dengan 
tehnik minimally invasive. Dengan fasilitas dan 
alat yang modern membuat pasien lebih nyaman 
dan aman.

Ruang NeuroIntensive Care
Sarana pelayanan optimal dan terpadu untuk 

kelainan saraf dan tulang belakang dengan tingkat 
risiko tinggi dan pemantauan ketat, dengan 
melibatkan penanganan multidisiplin spesialistik 
dan fasilitas serta sarana yang modern.

Sarana Diagnostik Canggih : MRI Signa Excite 
III (1,5 T) dan Multi Slice CT scan

Merupakan sarana penunjang diagnostik 
untuk kelainan syaraf yang modern dan MRI 
pencitraan terbaru dan pertama di Asia Tenggara. 
Memberikan kualitas gambar yang lebih optimal 
non radiasi dan tanpa nyeri.

Sarana Neuro Rehabilitasi dan Fisioterapi
Memberikan penanganan paripurna untuk 

kasus-kasus kelainan syaraf dan tulang belakang 
paska terapi maupun paska pembedahan. 
Dilakukan secara terpadu oleh spesialis rehabilitasi 
�������	�������	��������������	������������	�
ramah.

SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN

�� Trauma Kepala dan Tulang Belakang 
(NEUROTRAUMA)

�� Stroke dan Kelainan Pembuluh Darah 
Otak (NEUROVASCULAR)

�� Kelainan Syaraf pada Anak 
(NEUROPEDIATRI)

�� Tumor Otak (NEUROONKOLOGI)
�� Kelainan pada Tulang Belakang 

(NEUROSPINE)
�� Penyakit-Penyakit Infeksi pada Sistem 

Syaraf
�� Kelainan Fungsional Syaraf dan 

Epilepsi (NEUROFUNGSIONAL)

SPESIALISASI TERKAIT

�� Ahli Bedah Syaraf (NeuroSurgery)
�� Ahli Syaraf (Neurology)
�� Ahli Anestesi (Neuroanestesist dan 

Neurointensivist)
�� Ahli Radiologi (Neuroradiologi dan 

Radiologi Intervensi)
�� Ahli Syaraf Anak (NeuroPediatrik)
�� Ahli Rehabilitasi Medik 

(NeuroRehabilitation)
�� Ahli Penyakit Dalam (Internist)
�� Ahli Penyakit Jantung (Cardiologist)
�� Ahli Paru (Pulmonologist)
�� Ahli Jiwa (Psychologist dan 

psychiatrist)
�� Perawat
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Inovasi

Suatu hari seorang teman  terkena 
musibah kecelakaan yang 
 meng akibatkan bola matanya menon-
jol (maaf-seperti mau keluar), dan 

bengkak di kelopak mata atasnya. Setelah 
berkonsultasi dengan dr. Soewandi Sp. Rad 
 Intervensi, di Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Kelapa Gading, ia disarankan  untuk 
mencoba prosedur radiologi intervensi. 
Prosedur ini dipilih dengan alasan costnya 
lebih rendah jika dengan operasi terbuka. 
 Selain itu, lebih aman karena merupa kan jenis 
intervensi non bedah.

Menurut dr. Soewandi, kasus yang  dialami 
teman itu merupakan dampak dari terjadinya 
hubungan pendek antara pembuluh nadi otak 
dengan pembuluh darah balik otak yang menu-
ju bola mata. Hal ini menyebabkan terjadinya 
kebocoran dimana pembuluh  darah menge-
luarkan cairan terus menerus dan mendesak 
bola mata sehingga seolah mau keluar. 

“Peristiwa hubungan pendek pada 
 pembuluh nadi itu bisa dideteksi dan 
 dipastikan dengan mendengar denyut nadi 
pasien  melalui stetoskop,” ungkapnya. Hanya 
saja, prosedur radiologi intervensi untuk ka-
sus seperti ini  harus melalui tahap pembacaan 
atau pemetaan pembuluh darah di dalam otak 
dengan alat imaging yang disebut dengan 
Digital Subtraction Angiography – DSA. 

Dengan teknologi DSA, visualisasi pem-
buluh darah yang bermasalah akan menjadi 
lebih advance, dimana tulang maupun teng-
korak kepala telah di substrack. Dihilang kan, 
sehingga jaringan pembuluh darah di dalam 
otak terlihat secara jelas. Visualisasi nya di 
monitor komputer yang terlihat hanya  jaringan 
pembuluh darah saja. Tanpa ada  tulang, baik 
rawan maupun tengkorak. 

“Bersih,” ujarnya, seraya menambahkan, 
peta pembuluh darah di dalam otak itu  terlihat 

jelas sekali, sehingga titik target  dimana 
“hubungan pendek” itu terjadi pun tampak 
jelas di monitor komputer.  Prosedur selan-
jutnya, kata dr. Soewandi, ialah memasukkan 
kateter menuju titik pembuluh darah yang 
menjadi target. Inilah yang disebut  dengan 
 radiologi intervensi, yaitu memasukkan 
 kateter ke dalam pembuluh darah menuju ke 
otak. Untuk kasus bocornya pembuluh darah 
akibat terjadinya hubungan pendek di atas, 
maka tindakan yang harus dilakukan adalah 
memasukkan lagi selang kecil atau kateter 
micro untuk melakukan prosedur embolisasi, 
memasang balon untuk menutup pembuluh 
darah yang bocor. 

Non Bedah (Operatif)
“Ya, embolisasi adalah prosedur meng-

hentikan pendarahan, atau untuk memati-
kan pembuluh darah sehingga bola mata 
yang sempat terdorong keluar bisa ketarik 
dan  masuk lagi. Kembali normal. Prosedur 

Intervensi Radiologi

Prosedur bedah terbuka pada tempurung kepala tentu menjadi 
momok yang sangat menakutkan bagi penderita kelainan pembuluh 
darah di dalam otak. Saat ini, dengan teknologi Digital Subtraction 
Angiography – DSA dan Embolisasi, kasus-kasus kelainan pada 
pembuluh darah bisa ditangani tanpa operasi (non bedah).

Aman dan Nyaman
Tanpa Operasi

dr. Soewandi, Sp Rad Int (K)
Spesialis Radiologi Intervensi 

(Konsultan) RSMK Kelapa Gading

Visualisasi pembuluh darah dimana tulang tulang maupun tengkorak kepala telah di substrack.  Proses kerja DSA dan Embolisasi pada layar monitor di 
����������	���
�����������	������������������������������������������������	�������	����������������	���������������������������������������
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Inovasi
 embolisasi dengan ballooning yang telah 
 dilakukan akan menutup kebocoran, sehing-
ga cairan yang sebelumnya mendesak bola 
mata sudah tidak terjadi lagi. Nah, ini meru-
pakan tindakan yang bersifat non operatif,” 
 paparnya. 

Masih seperti kata Konsultan Radiologi 
Intervensi di RSMK Kelapa Gading ini, ada 
banyak kasus kelainan pembuluh darah yang 
terjadi di dalam otak maupun organ  tubuh 
lainnya yang bisa ditangani tanpa harus 
melakukan pembedahan (operasi terbuka). 
Tapi dengan prosedur radiologi intervensi 
yang bersifat non bedah. Sebut saja pada 
kelemahan pembuluh darah otak yang  disebut 
dengan aneurisma atau adanya pembuluh 
 darah otak yang menggelembung. Celakanya, 
kulit pembuluh darah tersebut sangat tipis. 
“Setipis kulit ari. Sehingga, ketika tekanan 
 darah naik, maka kemungkinan besar dia akan 
pecah dan terjadilah pendarahan di otak,” 
urainya.

 
Dimasa lalu, lazimnya penanganan  untuk 

kasus seperti ini harus dilakukan dengan 
 tindakan bedah otak (operasi). Biasanya di klip 
atau dijahit. Saat ini, cukup dengan metode 
DSA dan embolisasi untuk memasang logam 
--kumparan kecil dari metal atau biasa disebut 
coiling-- pada rongga pembuluh darah yang 
menggelembung. “Caranya disumpal dengan 
memanfaatkan micro kateter yang menyu-
suri rongga pembuluh darah menuju target 
embolisasi, setelah lokasi pembuluh darah 
yang bermasalah terdeteksi oleh alat imaging 
(DSA)” timpalnya.

Begitu pula dengan pasien yang pembuluh 
darah otaknya mengalami kelainan arteri dan 
vena atau biasa disebut dengan Arteriovenous 
Malformation-AVM. Suatu kelainan yang ter-
jadi pada hubungan arteri (nadi)  dengan pem-
buluh balik yang abnormal di dalam otak. Ini 
juga sering mengakibatkan pecahnya pembu-
luh darah (pendarahan di otak). “Untuk kasus 
seperti ini, dahulu pasti dioperasi. Sekarang, 
bisa kita matikan sebagian. Pembuluh darah 
yang abnormal kita sumbat (diembolisasi). 

Jadi, banyak tindakan-tindakan pada kasus 
kelainan pembuluh darah yang bisa ditangani 
tanpa harus melalui prosedur operasi atau 
bedah terbuka,” tegas suami dari Ellen ini, 
santai. 

Kaitan Dengan Bedah Syaraf
Embolisasi juga bisa dilakukan pada 

 tumor atau kanker otak –sebelum  dioperasi. 
Biasanya dokter bedah otak/syaraf akan minta 
kepada dokter spesialis radiologi  intervensi 
 untuk memetakan pembuluh darah  pasiennya 
 dengan DSA otak. Jika pembuluh  darahnya 
bisa diembolisasi, untuk mencegah  terjadinya 
pendarahan pada saat operasi.  Inilah 
 kaitannya dengan bedah syaraf. Karena,  bedah 
syaraf kan prinsipnya harus menghentikan 
pen darahan. Ini juga sama. Mencegah atau 
 membantu  tindakan bedah syaraf pada saat 
 operasi  sehingga pendarahannya berkurang. 
Pada tumor-tumor selaput otak atau yang 
disebut Meningioma, misalnya. Tumornya 
memang jinak, tapi pembuluh  darahnya kaya 
 sekali.  Untuk kasus seperti ini, seorang dokter 
 bedah syaraf biasanya akan minta dipetakan 
(DSA) dan diembolisasi.  Sehingga operasinya 
 bersih. Bisa berlangsung dengan pendarahan 
yang minimal. (pnst)

“Saat ini banyak pasien 
yang lebih memilih metode 
intervensi radiologi. Karena 

jauh tidak mengerikan 
dibanding operasi terbuka. 
Luka yang disebabkannya 

pun kecil. Bila dengan 
pembedahan, pasien harus 
dirawat inap beberapa hari 

sampai minggu. Dengan 
metode ini, hanya dalam 

kurun waktu beberapa jam 
saja pasien bisa langsung 

pulang ke rumah”.

Timbulnya masalah pada pembuluh darah biasanya merupakan 
akibat dari stroke, kecelakaan (benturan keras), atau kejang-kejang 
(epilepsi).  Stroke sendiri memiliki dua tipe; dengan pendarahan atau 
tanpa pendarahan. Sementara kejang-kejang biasanya merupakan 
akibat dari adanya kelainan arteri dan vena atau biasa disebut 
dengan Arteriovenous Malformation-AVM yang sering dijumpai pada 
penderita epilepsi. 

Namun, umumnya kasus yang ditangani dengan prosedur radiologi 
intervensi adalah stroke dengan pendarahan.  Stroke tanpa 
pendarahan biasanya pembuluh darahnya sempit. Sehingga suatu 
saat akan menutup dengan sendirinya. Memang, tetap bisa dilakukan 
dengan tindakan DSA, namun, orientasi dari DSA ialah tindakan 

terhadap stroke dengan pendarahan. Utamanya, yang terkait dengan 
prosedur embolisasi sebagai teknik untuk menutup pembuluh darah 
yang abnormal atau mematikan pendarahan. 

Intinya, kasus-kasus kelainan pembuluh darah yang di masa lalu 
harus ditangani dengan tindakan operasi, saat ini dengan DSA dan 
Embolisasi bisa tanpa operasi. Embolisasi adalah tindakan untuk 
menutup pembuluh darah yang abnormal Alatnya macam-macam, 
bisa berupa logam, lem, balon dan sebagainya. Prosedur ini dilakukan 
untuk menghentikan pendarahan. Mirip dengan metode penambalan 
pipa bocor dengan butiran-butiran kecil polyvinyl. Metode ini juga 
digunakan pada terapi kanker untuk mematikan pembuluh darah 
yang memberi makan sel-sel kanker/tumor.

Sumber Masalah Pada Pembuluh Darah

�����	�!������������������	���
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Kesehatan

K
endati sosialisasi melalui 
iklan layanan masyara-
kat yang menggam-
barkan bahwa epilepsi 

bukanlah momok menakutkan 
sebagai penyakit menular yang 
tidak bisa disembuhkan,  namun 
ang gapan masyarakat terhadap 
pe nya kit ini tetap masih negatif. 
Padahal, sosialisasi itu bertu-
juan memberikan penyuluhan 
 kepada  masyarakat awam, bah-
wa  epilepsi bisa disembuhkan, 
 sehingga penderitanya tetap 
������ ����������� ������ ���	��
kebanyakan dan tidak perlu malu 
dengan  keadaan. 

Tapi itulah,  kenyataannya, 
iklan layanan  masyarakat me-

nge nai epilepsi yang  ditayangkan 
secara rutin  (terus menerus) 
di televisi pada era  90-an itu 
ternyata belum sepenuhnya di-
mengerti oleh masyarakat. Ang-
gapan yang salah dan melihat 
epilepsi se bagai bentuk dari 
penyakit sawan atau kekuatan 
gaib, ke surupan, kemasukan 
roh jahat, kutukan Tuhan, bah-
kan dianggap sebagai penyakit 
me nular yang membahayakan, 
ma sih berkembang di masyara-
kat. Itulah mitos negatif yang 
justru memojokkan penderita 
epilepsi. Lebih celaka lagi, ke-
tika melihat seorang penderita 
terserang epilepsi, bukannya 
ditolong dengan cepat tetapi 
malah dihindari.

“Padahal, semua itu me   ru  pa   -
kan mitos yang  meng   aki batkan 
penderita  epilepsi semakin di-
kucilkan.  Fenomena tersebut 
ter lihat pada masih  ba nyaknya 
kejadian-kejadian pada penderita 
yang mendapatkan serangan 
epilepsi, namun tidak segera di-
tolong dengan cepat. Padahal ini 
bisa berakibat fatal,” ujar dr. CH 
Robert Loho, SpS, dokter spe-
sialis penyakit di Rumah Sakit 
Mitra Keluarga (RSMK) Bekasi.

Menurutnya, epilepsi meru-
pa kan suatu deficit neurologi 
atau gangguan fungsi otak yang 
terjadi akibat proses lepasnya 
muatan listrik (overdischarge) 
pada sel otak (neuron). Akibat 

gangguan pada muatan sel otak 
tersebut, bisa tampak (mani-
festasi)  sebagai berbagai  macam 
gejala yang timbul  sesuai  dengan 
daerah otak yang terganggu, yang 
dapat bersifat secara  berselang 
sebentar- sebentar (inter mittent) 
atau berulang. “Misalnya,  ketika 
daerah otak yang terkena adalah 
daerah pusat kesadaran, maka ge-
jala yang  timbul adalah  bengong/
lena  sesaat (petit mal). Namun 
jika yang terkena adalah daerah 
motorik, maka gejala yang tim-
bul adalah kejang (grand mal). 
Nah, bentuk manifestasi kejang 
inilah yang paling banyak terjadi 
dan dikenal oleh masyarakat luas, 
walaupun tidak semua kejang 
 berarti epilepsi,” jelas  dokter yang 

Siapa Bilang 
Epilepsi Tidak Bisa  
Disembuhkan?

Iklan layanan 
masyarakat menge nai 
epilepsi yang secara 
rutin ditayangkan 
di televisi era 90-an 
�������������"#���
Di, kita main bola 
lagi,” ternyata tidak 
sampai pesannya. 
Hingga saat ini, 
masih berkembang 
stigma negatif yang 
sangat merugikan 
bagi penderita 
epilepsi. 

dr. CH Robert Loho, SpS

Spesialis Syaraf 
RS. Mitra Keluarga Bekasi

EPILEPSI & EEG
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Kesehatan

Butuh Sosialisasi Terus Menerus 

Bagaimana menciptakan 
kehidupan yang nyaman bagi 

penderita epilepsi? Jawaban 
utamanya adalah sosialiasi. 
Terutama untuk membuang stigma 
masyarakat yang menganggap 
epilepsi sebagai bagian dari 
kekuatan gaib, kesurupan, penyakit 
keturunan, atau penyakit menular. 
Ini semua harus dihilangkan. 
Sehingga, siapapun yang 
kebetulan menemukan penderita 
terserang kejang-kejang, bisa 
langsung diselamatkan. Dibantu 
pernafasannya. 

“Tindakan pertama 
sebelum dibawa ke dokter ialah 
menyelamatkan penderita dengan melakukan antisipasi memperbaiki 
jalan napas. Miringkan kepalanya dan usahakan air liurnya tidak masuk 
ke saluran napas. Serangan ini tidak lama, sekitar 2-3 menit. Namun, 
jika tidak segera ditolong, akibatnya bisa fatal, bahkan menyebabkan 
kematian,” pesan dr. CH Robert Loho, SpS.

Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih belum begitu 
paham dengan epilepsi. Ini bahaya. Iklan layanan masyarakat, “Yuk 
Di, kita main bola lagi,” ternyata tidak sampai pesannya. Padahal, 
penting sekali untuk diingat bahwa penderita epilepsi itu jangan 
sampai dibiarkan begitu saja. Selain melakukan antisipasi untuk 
memperbaiki jalan napas, penderita harus segera dijauhkan dari air, 
api, ataupun unsur lain yang bisa membahayakan jiwanya. 

“Ingat, yang berbahaya adalah status epilepsi berkepanjangan. Ini 
berlangsung lebih dari 30 menit. Di bidang penyakit syaraf, status 
seperti ini bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat, 
karena akan mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak yang bisa 
menyebabkan kematian,” jelasnya.

Penyebab Epilepsi

Penyebab pasti dari penyakit epilepsi belum diketahui secara 
pasti. Namun, dilihat dari unsur penyebabnya, epilepsi 

dibedakan menjadi Epilepsi Primer (Idiopathic) dan Epilepsi 
Sekunder. Disebut Epilepsi Primer (Idiopathic), apabila 
penyebabnya tidak jelas dan telah terjadi sejak penderita berusia 
6,5 tahun sampai 18 tahun. Disebut Epilepsi Sekunder jika terjadi 
akibat kelainan/kerusakan pada otak akibat sebab lain yang 
sudah diketahui dengan jelas. Misal, gangguan pada proses 
perkembangan janin di dalam kandungan (ibu hamil anemis atau 
kurang gizi, mengalami trauma dan sebagainya. Untuk kasus 
seperti ini, biasanya serangan akan terjadi ketika penderita 
memasuki usia 30 tahun. Di sisi lain, dokter juga harus hati-
hati terhadap dampak lanjutan dari kasus semacam ini, seperti 
kemungkinan adanya tumor, kanker dan lain-lain.

mengambil  spe sialisasi syaraf di 
Fakultas Kedokteran Universitas 
 Diponegoro tahun 1994.

Bukan Penyakit Menular
Epilepsi merupakan penya-

kit yang umum terjadi didunia. 
Di Inggris, 1 dari 131 penduduk 
menderita epilepsi. Sementara 
di Indonesia, diperkirakan 5 – 
10 per mil penduduk menderita 
epilepsi, atau sekitar 1,2 – 2,4 
juta penduduk Indonesia adalah 
penderita epilepsi. Namun, meski 
faktanya demikian, masyarakat 
tidak perlu takut bahwa epilepsi 
merupakan penyakit menular. 
“Karena epilepsi bukanlah penya-
kit menular. Bukan pula penyakit 
keturunan (herediter), walaupun 

dapat disebabkan oleh faktor 
 kelainan genetik. Hingga saat ini, 
faktor keturunan masih dalam 
penelitian pihak medis, dan 
masih ditelusuri,” kata  alumni 
Fakultas Kedokteran Unika 
 Atmajaya tahun 1979 ini, tegas.

Sembuh Sempurna
Epilepsi bisa sembuh 

 sempurna hingga 50% dan  tidak 
kambuh lagi. “Ini jika penderita 
 disiplin  minum obat dan tidak 
 pernah  kejang  selama 2 tahun. Ini-
lah yang saya sebut dengan sem-
buh sempurna. Namun,  tentu saja 
si pasien  harus  ditangani oleh dok-
ter yang tepat,” ujar ayah dari 2 anak 
ini. Hanya saja, prosedur penyem-
buhannya memang  cukup pan-

jang. Sebelum melakukan  tindakan 
pengobatan, diagnosa epilepsi 
harus ditegakkan terlebih dahulu 
dengan mendapatkan  informasi 
riwayat kejang dan beberapa 
pemeriksaan, seperti pemeriksaan 
EEG (Electroencephalo graphy), 
CT-scan, MRI, PET  (Positron 
 Emission Tomography) atau 
SPECT (Single Positron Emission 
Computerized Tomography) dan 
angiography. “Ini semua akan kami 
jelaskan ke ke luarga pasien. Jadi 
 pemeriksaannya  cukup  banyak, 
apalagi bila si pasien terlalu 
sering mengalami kejang-kejang,” 
 urainya. 

“Kalau serangan kejangnya 
baru, tindakan pertama sebe-

lum dibawa ke dokter  sebaiknya 
 selamatkan pasien dengan 
melakukan antisipasi  memperbaiki 
jalan napas.  Miringkan  kepalanya 
dan  usahakan air liurnya  tidak 
 masuk ke saluran napas.  Karena 
 serangan ini nggak lama.  Sekitar 
2-3 menit,” sambung dr.  Robert 
Loho. Untuk pengobatan-
nya sendiri, terutama pasien 
 kejang yang frekuensinya sering 
 harus dilakukan secara intensif, 
 minimal selama 2 tahun. “Setelah 
 melewati masa 2 tahun dan 
 tidak pernah  kejang-kejang lagi, 
 barulah si pasien bisa dikatakan 
bebas  kejang. Bahkan  sembuh 
 sempurna,” ungkap dokter 
 kelahiran Poso, Sulawesi Tengah, 
18 Agustus ini. (teks & foto: USR)

Rekaman Electroencephalography (EEG) pada pasien yang menjalani 
monitoring epilepsi. Direkam dari elektroda intrakranial (masing-
masing garis vertikal menandai satu detik). Bentuk gelombang yang 
cepat pada bagian kanan gambar di atas ini adalah aktivitas kejang.
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Tahun pertama menjalani profesi 
sebagai dokter spesialis bedah syaraf 
di Jerman Barat, Soegiharto Wiradjaja 
mengaku bak orang yang hidup di 

atas perahu. Berayun-ayun. Ngambang, 
karena praktis jarang tidur (istirahat).  Jadi, 
ya sempat “stress” juga,” ujar pemilik sosok 
serius yang akrab disapa dengan sebutan DR. 
dr. med Jimmy SpBS ini.

Bayangkan, dalam satu hari ia harus 
melakukan enam sampai delapan kali operasi 
berencana. Itu belum termasuk kasus 
emergency yang bisa saja datang setiap waktu. 
“Jadi, kami praktis kerja dari pagi ke pagi lagi. 
Selesai operasi, saya masih harus memantau 
atau minimal menerima laporan berkala, baik 
pasien baru atau lama. Artinya, harus selalu 
siap dihubungi atau terjaga selama 24 jam 
penuh,” tegasnya. 

Masih seperti cerita dokter senior ini, 
ketika di Jerman dulu ia pernah mendapat 
kasus AVMalformasi/AVM. Operasinya 
berlangsung selama 36 jam, sementara masih 
ada operasi untuk kasus Epidural Hematome 
yang tindakannya harus segera dilakukan. 
“Begitulah,” ucapnya seraya menambahkan, 
dengan ritme kerja seperti itu, kita dididik 
pantang ‘berteriak’ lapar atau lelah. Tapi 
harus bisa menikmatinya, sehingga tidak akan 
merasa letih dan bosan. Tidak menunjukkan 
kelemahan, bahkan harus selalu tampil fresh,” 
tuturnya, dengan wajah senang. 

Saat ini, ada banyak hal yang membuatnya 
bangga menjalani profesi sebagai dokter 
spesialis bedah syaraf di Indonesia, 
khususnya di RSMK Grup. Salah satunya, 
adalah fakta bahwa tidak ada pasien yang 
meninggal akibat Craniotomi (bedah kepala) 

di RSMK. “Letalitaet-nya nol. Tidak ada 
pasien yang meninggal karena operasi otak, 
kecuali ada komplikasi jantung, paru-paru dan 
sebagainya” urainya, bersemangat. 

Lebih dari itu, sambungnya, kami juga tidak 
pernah meminta bantuan tenaga dokter spesialis 
(ahli) dari luar negeri, meski ketika menghadapi 
kasus-kasus bedah kepala yang berat sekalipun. 
“Ini sangat membanggakan. Artinya, kita 
mampu menanganinya. Padahal operasinya 
kala itu masih dilakukan dengan dukungan 
peralatan yang sangat terbatas,” urainya, lagi-
lagi menambahkan, berbeda dengan RSMK saat 
ini yang  telah memiliki peralatan canggih. 

Meski begitu, kata dokter spesialis 
bedah syaraf, prinsipnya segala sesuatu itu 
harus keluar dari hati. “Kita senang enggak 
melakukannya? Kalau ya, maka kita akan 
melakukannya dengan happy. Jadi kalau 
saya ditanya capek atau tidak? Jawabannya, 
ya biasa saja,” sebut lelaki yang sempat 
menetap hingga 20 tahun di Jerman, namun 
masih menemukan gadis Indonesia sebagai 
pendampingnya. ”Kalau saya kecantol orang 
sana, tiap hari pasti saya dikasih roti. Saya 
orang Indonesia yang suka nasi. Makanya 
saya balik ke sini,” candanya, seraya menutup 
pembicaraan sambil beranjak menemui 
beberapa pasien yang telah menunggu di 
ruang praktiknya. (pnst)

"$�������������������������
tampil fresh. Jadi tidak pernah 
merasa capek. Ketika menjalani 

operasi besar, saya malah 
mendapatkan kenikmatan 

tersendiri. Jiwa menjadi tenang 
dan stress pun hilang”.

Bekerja 
   dengan Hati

Predikat Cum Laude 
di Jerman

Lelaki kelahiran Jakarta, 15 Mei 
1952 ini mengenyam pendidikan 

medisnya selama 20 tahun di Jerman. 
Mendapatkan gelar Doktor (S3) dengan 
bimbingan dari Prof. DR. med. Reulen 
dari Bern Swiss dan Prof. DR. med. 
Hase dari Jerman Barat. Ia lulus dengan 
predikat cum laude. 

Jimmy muda berangkat ke Jerman 
pada tahun 1970, seusai menamatkan 
SMA di Jakarta. Tak heran, sekembalinya 
ke Jakarta pada 1991, Soegiharto 
Wiradjaja atau lebih dikenal sebagai DR. 
med. Jimmy, harus menyesuaikan diri 
terlebih dahulu. Ia melakukan adaptasi 
selama 6 bulan di bawah bimbingan 
Prof. Padmosandjojo, di RSCM. Paska 
adaptasi, ia bekerja di RS Persahabatan 
selama 5 tahun, sekaligus merangkap 
di Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK). 
Tahun 1992, resmi bergabung sebagai 
dokter spesialis bedah syaraf di RSMK 
Grup.

Saat ini, tiga dari lima putra-putrinya 
duduk sebagai mahasiswa, Adrian 
melanjutkan kuliah di AS, Daniela di 
Universitas Parahiyangan (UNPAR) 
Bandung, dan Pascal di Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia (UI). 
Dua adik mereka, Sasha dan Adelia 
masih di Sekolah Dasar (SD). 

Rekam Jejak dari Jerman 
ke Jakarta

� 1971 - Goethe Institut Jerman Barat
�  1972 – Studien College Kiel Jerman 

Barat
� 1973 - Studi Kimia Jerman Barat
�  1974 - Fakultas Kedokteran Christian 

Albercht Universitat Kiel Jerman 
Barat

�  1981 - Pendidikan Bedah Saraf 
Klinikum Minden Jerman Barat

�  1985 - Pendidikan Bedah Saraf 
Ev.Jung-Stilling, Krakenhaus Jerman 
Barat

�  1986 - Staff Pengajar Pendidikan 
Bedah Syaraf.

�  1990 - Mendapatkan gelar Doktor 
(S3) di Jerman Barat dengan 
bimbingan dari Prof. DR. med. 
Reulen dari Bern Swiss dan Prof. 
DR. med. Hase dari Jerman Barat 
dengan hasil cum laude.

�  1991 - Adaptasi selama 6 bulan di 
RSCM dengan Prof. Padmosandjojo. 
Pasca adaptasi bekerja di RS 
Persahabatan selama 5 tahun 
merangkap di RSMK

�  1992 – Resmi bergabung di RSMK 
Grup.

DR. dr. med. Jimmy Soegiharto, SpBS
Spesialis Bedah Syaraf RSMK Grup
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S
pesialisasi penyakit syaraf dipilih Parlin 
Susanto karena ia memang tetarik 
dengan bidang ilmu yang satu ini. Tak 
heran, jebolan Fakultas Kedokteran 

Umum Universitas Atmajaya ini langsung 
mengambil spesialisasi syaraf Universitas 
Padjadjaran (UNPAD). “Semua yang didasari 
rasa suka, pasti akan menyenangkan ketika 
menekuninya. Saya betul-betul enjoy, sejak 
melakukan latihan praktik dengan membantu 
dosen saya,” ujar dokter kelahiran Bogor, 30 
Oktober 1950 ini.  

Bukan cuma itu, dokter senior ini 
mengaku sangat mengagumi dosennya itu. 
Keputusannya mengambil spesialisasi dokter 
syaraf juga terpicu oleh rasa kagumnya 
melihat dedikasi sang dosen, mulai dari cara 
menghadapi pasien hingga menyelesaikan 
kasus. “Saya terinspirasi dan terdorong 
menjadi seperti beliau,” ucapnya, mengenang 
masa lalunya. Masih menurut dr. Parlin, atas 
jasa dosennya itulah ia bisa mendedikasikan 
ilmunya, memperoleh apresiasi masyarakat, 
dan membangun citra dirinya sebagai seorang 
dokter spesialis syaraf. “Saya bangga dan 
bahagia bisa mengikuti jejaknya,” ungkap 
dokter yang berpraktik  di RS Mitra Keluarga 
Kemayoran ini.

Pengalaman dengan Pasien
Ada banyak pengalaman unik yang 

dialaminya sepanjang menjalani profesi 
sebagai dokter spesialisasi syaraf. Salah 
satunya adalah keasikan ketika melayani pasien 
yang datang dengan didampingi sebagian 
keluarga besarnya. “Lucunya, yang bawel 
biasanya justru pendamping pasien. Apalagi, 
jika pasiennya sudah lanjut usia. Merekalah 
yang menjelaskan tentang penyakitnya. 
Umumnya, yang disampaikan adalah si 
pasien ini bandel. Beginilah, begitulah. Tapi, 
begitu saya tanya langsung kepada yang 
bersangkutan, dia malah mengaku baik-baik 
saja. Nah, kalau sudah begitu, saya paling 
hanya senyum-senyum, menghibur pasien 

sambil mencari tahu keluhan sebenarnya,” 
tuturnya dengan wajah sumringah. 

Masih diseputar pasien, pertanyaan 
yang selalu diajukan biasanya adalah: “Dok, 
saya bisa sembuh nggak sih?” Namun, dr. 
Parlin punya jawaban pamungkas untuk 
pertanyaan pesimis seperti itu. “Saya selalu 
menegaskan bahwa apapun penyakitnya, 
pasti punya potensi untuk sembuh. Hanya 
saja, kondisinya tentu tidak akan sama dengan 
keadaan sebelum sakit. Tetapi, sembuh itu 
harus diartikan bahwa pasien telah mencapai 
equilibrium baru untuk penyakit syarafnya. 
Telah mencapai keseimbangan baru, di mana 
titik keseimbangannya sudah mencapai angka 
stabil. Tidak terganggu lagi dengan situasi 
yang sebelumnya membuat dia cemas secara 
berlebihan,” paparnya panjang lebar. 

Memang, ada saja pasien yang tidak bisa 
menerima keadaan. Padahal, ia sudah termasuk 
dalam kondisi sangat baik. “Bayangkan, ia 
berharap bisa sehat kembali seperti sebelum 
terserang stroke. Padahal, prinsipnya adalah 
pasien bisa mencapai equilibrium baru, atau 
keseimbangan baru, sehingga dinyatakan 
sembuh,” urainya. 

Ambil contoh, sambungnya, pasien stroke 
itu dikatakan sembuh bila ia bisa kembali 
bekerja seperti sebelumnya, atau sering 
disebut return to work. Lalu, dilihat bagaimana 
aktivitasnya sehari-harinya. Mampukan dia 
mengurus dirinya sendiri? “Biasanya, kendati 
activity daily living-nya sudah bagus, namun 
tetap masih membutuhkan bantuan orang 
lain. Bisa ambil sendok sendiri, minum 
sendiri, tetapi milih sayur masih sulit. Atau, 
bisa ambil baju di lemari, tapi kesulitan untuk 
mengenakannya,” ujar penggemar berat 
musik blues, khususnya lagu-lagu dari gitaris 
Eric Clapton ini, serius. 

 
Itulah yang dimaksud mencapai 

equilibrium baru. Progresnya kelihatan, atau 

jauh lebih baik dari ketika ia terserang stroke. 
Tapi begitulah pasien. “Ada yang sudah 
sembuh, lalu kembali ke dokter, mengeluh. 
Sebaliknya, ada yang jalan terpincang-
pincang, tetapi berani bilang: “Saya sudah bisa 
bekerja seperti sebelumnya”. Nah, pasien yang 
optimis seperti inilah yang kualitas hidupnya 
bisa menjadi lebih baik, walaupun tingkat 
kecacatannya secara objektif masih terlihat,” 
tandas dokter yang mengikuti World Congress 
tentang Neurologi tahun 2005 silam. 

Padahal, kata dr. Parlin, yang penting bagi 
pasien adalah melakukan apa yang disebut 
secondary prevention, tapi malah sering 
diabaikan. Yaitu, mencegah agar jangan sampai 
terkena stroke berulang. “Misalnya, pasien 
yang berisiko kena serangan pembuluh darah. 
Itu memang tidak bisa diapa-apakan lagi. Yang 
����� ������������ ������� �	����
�	� ����	�
untuk mengantisipasi datangnya serangan 
stroke berulang, sehingga musibah yang lebih 
buruk tidak sampai terjadi” pesan dokter yang 
pernah menjabat sebagai Kepala Staf Medis 
Saraf RS Sint Carolus dan Kepala Puskesmas 
Wede Belu, NTT ini. (teks & foto: USR)

Kekaguman atas dedikasi 
sang dosen mendorongnya 

menjadi dokter spesialis 
syaraf yang bisa 

memperoleh apresiasi 
dari masyarakat. Karena 
itulah, ia terus berusaha 

membangun citra diri 
dan mendedikasikan 

ilmunya demi kepentingan 
kemanusiaan.

Enjoy dengan 
Profesinya

dr. Parlin Susanto, SpS

Spesialis Syaraf RSMK Kemayoran
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I
tulah pesan yang tersirat dari dr. Asra Al 
Fauzi, SE, SpBS, melalui surat elektronik 
yang disampaikannya kepada redak-
si majalah Mitra Keluarga. Betul, dokter 

spesialis bedah syaraf kelahiran Yogyakarta 
1 Oktober 1970 ini memang sangat concern 
 terhadap kasus cedera dan trauma kepala. 
Menurut putera ketiga Prof Arief, MPH ini, 
cedera kepala berperan pada hampir separuh 
dari  seluruh kematian akibat trauma.

Tak heran, jebolan Fakultas Kedokteran 
Universitas Udayana tahun 1996 ini kemudian 
memperdalam ilmunya dengan mengambil 
spesialis neurosurgery di Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga. Ia berhasil menyele-
saikannya pada tahun 2007.

Tak heran juga jika di usianya yang terbi-
lang muda, ia termasuk dokter spesialis bedah 
syaraf yang banyak menangani kasus-kasus 
sulit. Bersama timnya di Brain and Spine Cen-
ter RS Mitra Keluarga Surabaya, ia sukses 
menangani kasus-kasus seperti operasi Klip-
ping Aneurisma pada Stroke akibat aneurisma 
yang pecah, dan operasi bedah mikro eksisi 
Arteriovenous Malformation (AVM), pada ka-
sus AVM otak.

Tak cukup sampai disitu, ketekunan dan 
niat untuk memberikan pelayanan terbaik 
kepada pasien membuat dokter penggemar 
olahraga sepakbola ini senantiasa meningkat-
kan kemampuan medisnya dengan mengikuti 
pelatihan tingkat international seperti Cere-
brovaskular Neurosurgery Training di Japan 
dan Cerebral Revascularisation Training di St 
Louis USA. 

Ia juga aktif sebagai anggota Indonesia 
Medical Association (Ikatan Dokter Indonesia-
IDI), Indonesian Surgeon Association (IKABI), 
Indonesia Neurosurgery Society (PERSPEB-
SI), dan World Federation of Neurosurgical 
Society (WFNS). 

Itu sebabnya dr. Asra – begitu ia akrab 
disapa-- ini mengaku optimis. Bahkan, aktif 
berbagi pengetahuan dan pengalaman de-
ngan memberikan edukasi kepada masyara-
kat melalui berbagai seminar dan menulis 

artikel- artikel kesehatan mengenai pentingnya 
screening otak. Menurutnya, pengetahuan 
semacam ini sangat penting untuk mengan-
tisipasi sejak dini adanya kelainan pada pem-
buluh darah otak, sehingga dapat mengurangi 
risiko terjadinya serangan stroke. 

Itu sebabnya pula suami dari Dyaning 
 Wahyu Primasari, ST, MIB, MT ini selalu wanti-
wanti bahwa sudah saatnya fasilitas kesehatan 
seperti rumah sakit, klinik, hingga Puskemas 
yang merupakan lini terdepan pelayanan ke-
sehatan, dapat melakukan penanganan yang 
optimal bagi penderita cedera kepala. Karena 
cedera kepala merupakan kondisi serius. 
Oleh karena itu, setiap petugas diharapkan 
mempunyai pengetahuan dan keterampilan 
dalam penanganan pasien untuk melakukan 
tindakan live saving sebelum dirujuk ke rumah 
sakit. “Penanganan yang tidak optimal dan 
keterlambatan rujukan dapat memperburuk 
keadaan penderita. Bahkan berkurangnya ke-
mungkinan pemulihan fungsi,” jelas ayah dari 
������� ������	���� !�������� ��	� ������ ��������
Rachmadanty ini, serius.

Dalam perjalanan karirnya, menantu 
dari dokter spesialis Jantung Prof. Djanggan 
 Sargowo ini, juga pernah menangani banyak 
kasus tumor otak. Dalam keterangan yang 
dia berikan, kasus tumor otak ini ditangani 
dengan alat yang dinamakan CUSA (Cavition 
 Ultrasound Surgical Aspiration). Menurutnya 
Alat tersebut canggih karena bisa memudah-
kan operasi pengambilan tumor tanpa  merusak 
jaringan otak. Bahkan tingkat  keberhasilannya 
pun terbilang tinggi.

“Saat ini, masyarakat tidak hanya menun-
tut profesionalisme dokternya saja, tetapi 
juga peralatan yang canggih dan fasilitas 
rumah sakit yang modern. Aman, nyaman 
dan  elegan,” sebutnya, seraya menambah-
kan, semua itu terwakili di sini. Di RSMK 
 Surabaya. Karena itulah, ia merasa pas 
 berada di  lingkungan rumah sakit ini guna 
mengembangkan dan menyumbangkan 
 ilmunya.  Sebagai wujud dalam meningkatkan 
 pelayanan kepada masyarakat, yang sesuai 
dengan moto RS Mitra Keluarga: melayani 
anda dengan penuh kasih sayang. ***

Cedera kepala berperan 
pada hampir separuh 
dari penyebab kema-

tian  akibat trauma. 
 Karena  itulah,  rumah 

sakit  sebagai lini 
 terdepan  pelayanan 

kesehatan harus mampu 
 memberikan  pelayanan 

yang optimal bagi 
 penderita cedera kepala.

dr. Asra Al Fauzi, SE, SpBS dan keluarga
Spesialis Bedah Syaraf RSMK Surabaya

Harus Memiliki 
Pelayanan yang Optimal
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D
okter jebolan Fakultas Kedokteran 
Umum Unika Atmajaya tahun 1988 
ini tertarik pada spesialisasi syaraf 
sejak menjadi dokter muda yang di-

tugaskan di daerah. Saat berpraktik di daerah 
itulah dr. Bastian, SpS mengaku benar-benar 
melihat manusia sebagai makhluk yang ajaib. 
“Bisa sadar, bisa tidak. Satu organ, bisa punya 
fungsi macam-macam, dan seterusnya. Saat 
itu pula saya melihat betapa Tuhan itu maha 
hebat. Bisa menciptakan makhluk yang sangat 
sempurna dengan otaknya,”  kenangnya. 

Menurut dokter  kelahiran Tasikmalaya 
ini, di tempat praktiknya itu pula ia banyak 
menemukan kasus-kasus penyakit syaraf. 
Yang menarik, imbuhnya, ia mulai memaha-
mi bahwa penyakit syaraf itu ternyata bukan 
hanya stroke. “Syaraf itu sangat luas. Ada 
yang berhubungan dengan infeksi,  neurologi, 
dan sebagainya. Namun, pendidikan di bi-
dang penyakit syaraf di Indonesia saat itu 
masih sangat minim. Padahal masih banyak 
hal yang perlu saya ketahui, sementara dunia 
berkembang sangat cepat. Itulah alasan ke-
napa saya memilih bidang ini. Rasa keingin-
tahuan saya yang mendesak,” ungkap dokter 
yang memperdalam spesialisasi syaraf di 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
ini.

Namun, diakui dr. Bastian bahwa ia justru 
banyak belajar dari pasien. “Ya, pasien adalah 
guru yang terbaik,” urainya seraya menam-
bahkan, semakin lama praktik maka semakin 
banyak ilmu yang didapatnya. Itu sebabnya, 
ia selalu berusaha memperlakukan pasien 
dengan sebaik-baiknya. “Pasien itu memberi 
pengalaman. Lebih ke ilmu praktika, sebagai 

penerapan dari text book yang kita pelajari. 
Jadi, dokter dan pasien itu saling  melengkapi,” 
ujar dokter yang banyak menangani kasus-
kasus nyeri dan sakit kepala. “Hampir 75 
persen pasien yang saya tangani adalah me-
reka yang  menderita nyeri kepala yang berhu-
bungan dengan ketegangan,” ujar dokter yang 
 mengaku bergabung di Rumah Sakit  Mitra 
(RSMK) Keluarga Bekasi karena diakuinya 
 memiliki visi dan misi yang jelas.

Gemar Olah Raga 
Seperti kata dr. Bastian, tanggungjawabnya 

terhadap profesi membuatnya hampir tak per-
nah libur, kecuali jika ada kesempatan untuk am-
bil cuti. Itupun harus dipikirkan dengan berbagai 
pertimbangan yang cukup kompleks. “Selalu 
ada saja pasien yang harus ditanganinya secara 
intensif. Nggak mungkin kita tinggal,” jelasnya.

Tapi, jangan tanya soal olahraga kepada 
dokter syaraf bertubuh atletis ini. Selain iba-
dah, olahraga seperti jogging dan renang 
merupakan bagian dari santapannya sehari-
hari. “Jadwal sebagai dokter memang ketat, 
tapi ritme kerja kami kan nggak kaku-kaku 
amat. Saya selalu ada waktu untuk kumpul 
bersama keluarga, ibadah, jogging dan re-
nang. Hobi ini saya lakukan setiap hari, ma-
sing-masing 30 menit,” ungkap pemilik tinggi 
badan 169 cm dengan bobot ideal, 67 kg. 

Pokoknya, tiada hari tanpa olahraga. 
“Sekali nggak olahraga badan ini rasanya 
 nggak nyaman,” sebut dr. Bastian yang me-
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ngat terasa pada mood-nya yang selalu terja-
ga. Di sisi lain, sudah pasti sangat baik dalam 

menjaga kualitas metabolisme, gula darah dan 
hipertensi yang juga ikut terjaga. Namun, ia 
mengingatkan bahwa olahraga harus dilaku-
kan secara terukur. “Jangan kebablasan. Nanti 
bukannya sehat tapi malah encok,” candanya. 

Pendekatan Komunikasi 
Masih seperti kata dokter bertubuh atletis 

ini, ia kerap memanfaatkan waktu luangnya 
untuk membaca buku-buku dari penulis favo-
ritnya, Gde Prama. “Membaca itu penting un-
tuk menambah wawasan,” sebutnya. Karena, 
pasien itu wataknya macam-macam. Bahkan, 
pendekatan yang dilakukan dokter pun beda-
beda. Ada yang  memanfaatkan wawasannya 
melalui referensi obat-obatan. Treatment de-
ngan pendekatan agama, hingga berpegang 
pada lifestyle pasiennya. 

“Itu semua merupakan bentuk komuni-
kasi yang bisa dibangun antara dokter dengan 
pasien,” ujarnya. Nah, tulisan-tulisan menarik 
Gde Prama ternyata efektif buat menambah 
wawasan ketika berhadapan dengan pasien. 
“Banyak yang nyambung, sehingga komuni-
kasi dengan pasien bisa terbangun dan terjalin 
efektif,” jelas dokter yang pernah aktif di PER-
DOSSI, American Academy of Neurology, dan 
World Stroke Organization ini. (teks & foto: USR)

Banyak Belajar 
dari Pasien

Pasien adalah guru yang terbaik. Semakin lama 
praktik maka semakin banyak ilmu yang bisa 

diperoleh. Ia memberi pengalaman. Lebih ke ilmu 
praktika, sebagai penerapan dari text book 

yang dipelajari. 

dr. Bastian SpS
Spesialis Syaraf RSMK Bekasi

Profil
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Kesehatan Anak

dr. Lenny S. Budi, SpA

Spesialis Anak 
RS Mitra Kemayoran

P
erkembangan pada anak adalah bertambahnya struktur dan 
fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak 
kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan 
kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi 

kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhi, 
misalnya perkembangan sistem neuromuscular, kemampuan bicara, 
emosi, dan sosialiasi.

Aspek Perkembangan yang Perlu Dipantau
1. Gerak kasar atau motorik kasar, merupakan aspek yang 

berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan 
dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, 
berdiri, dan sebagainya. Adapun tahap-tahap perkembangan 
motorik kasar adalah sebagai berikut:

2. Gerak motorik halus, adalah aspek yang berhubungan dengan 
kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-
bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil tetapi 
memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu,  
menjimpit, menulis,  dan sebagainya. Adapun gerak motorik 
halus masih berhubungan dengan perkembangan sosialisasi dan 
kemandirian. Perkembangan sosialisasi dan kemandirian adalah 
aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak 
(makan sendiri, membereskan mainan setelah selesai bermain),  
berpisah dengan ibu atau pengasuh anak, bersosialisasi dan 
berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebagainya.

Tahap-tahap  
Anak memiliki 
suatu ciri yang 
khas, yaitu selalu 
tumbuh dan 
berkembang sejak 
pembuahan sampai 
berakhirnya masa 
remaja. 
Inilah yang 
membedakan anak 
dengan orang 
dewasa.

Tahapan Perkembangan Motorik 
Kasar

Umur Rata-rata 
Pencapaian (dalam 

bulan)
Telentang dari posisi tengkurap 3,5
Tengkurap dari posisi telentang 5
Duduk ditopang 5,5
Duduk tanpa ditopang 6,5
Merayap 7
Duduk sendiri 7,5
Merangkak 8
Menarik tubuh ke posisi berdiri 8,5
Merambat 9
Berjalan 12
Berjalan mundur 14,5
Berlari 15

Tahapan Perkembangan Motorik Halus Umur Pencapaian 
(dalam bulan)

Visual
Fiksasi pandangan
Mengikuti benda melalui garis tengah
Mengetahui adanya benda kecil

Lahir
2 bulan
5 bulan

Motor halus
Telapak tangan terbuka
Menyatukan kedua tangan
Memindahkan benda antara kedua tangan
Meraih unilateral
Princer graspimatur
Princer graspmatur dengan jari
Melepaskan benda secara volunteer

3 bulan
4 bulan
5 bulan
6 bulan
9 bulan

11 bulan
12 bulan

Pemecahan masalah
Memeriksa benda
Melemparkan benda
Membuka penutup mainan
Meletakkan kubus di bawah gelas

7-8 bulan
9 bulan

10 bulan
11 bulan

Menggambar
Mencoret
Menggambar meniru
Menggambar spontan

12 bulan
16 bulan
18 bulan

Melaksanakan tugas
Memasukkan biji ke dalam botol
Melepaskan biji dengan meniru
Melepaskan biji spontan

12 bulan
14 bulan
16 bulan

Makan
Makan biscuit yang dipegang
Minum dari gelas sendiri
Menggunakan sendok

9 bulan
12 bulan
12 bulan

Berpakaian
Membuka baju sendiri
Memakai baju
Membuka kancing
Memasang kancing
Mengikatkan tali sepatu

24 bulan
36 bulan
36 bulan
48 bulan
60 bulan
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3. Kemampuan bicara dan bahasa, adalah aspek yang berhubungan 
dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, 
berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya. 
Dengan mengetahui pola normal perkembangan bicara diharapkan 
dapat dideteksi apabila ada keterlambatan bicara pada anak.

Pola Normal Perkembangan Bicara Pada Anak

$�������	��
	�
���	���	�����������	�������������	�������������
anak prasekolah sangat diperlukan sehingga dapat dilakukan evaluasi 
lebih lanjut. Para ahli perkembangan menganjurkan perlunya evaluasi 
lebih lanjut bila dijumpai anak dengan keadaan sebagai berikut:

1. Tidak menunjukkan babbling, menunjuk atau mimik yang baik pada 
umur 12 bulan

2. Tidak ada kata pada umur 16 bulan
3. Tidak ada 2 kata spontan pada umur 2 tahun
4. Hilangnya kemampuan bicara atau kemampuan sosial pada semua 

umur

Perkembangan Panca Indera Pada Bayi
Fungsi indera pendengaran dan penciuman sudah hampir sempurna 
sejak bayi lahir, sehingga bayi mudah kaget dan perlahan-lahan sudah 
dapat mengenal orang sekitarnya dengan indera pendengaran dan 
penciuman tersebut. Sejak usia 6 bulan, pengenalan tersebut diperkuat 
lagi dengan semakin berkembangnya indera penglihatan dan semakin 
kuatnya daya ingat, sehingga pada bayi normal usia 6 bulan jika 
bertemu dengan orang yang tidak pernah dilihatnya maka bayi tersebut 
akan menangis.

Perkembangan indera pengecap dimulai sejak usia 4 bulan, 
sehingga pada usia tersebut bayi sudah mulai mengenal rasa enak 
atau tidak dari suatu makanan yang diberikan kepadanya. Hal tersebut 
tentunya akan berpengaruh terhadap pemberian asupan makanan pada 
bayi. Oleh karena itu, sebaiknya makanan yang diberikan pada bayi 
merupakan makanan yang tidak hambar.
Hal  terpenting dari perkembangan anak adalah pemantauan sebagai 
salah satu cara deteksi dini untuk mengetahui adanya keterlambatan 
perkembangan pada anak, sehingga sebagai orangtua kita dapat 
berkonsultasi dengan dokter spesialis anak sesegera mungkin dan 
jika memang terdapat kelainan dapat ditatalaksana lebih lanjut. Lebih 
baik lagi apabila tatalaksana dapat diberikan sebelum anak berusia 3 
tahun oleh karena usia kurang dari 3 tahun adalah masa emas bagi 
perkembangan anak. ***

Kesehatan Anak

 Perkembangan Anak

UMUR KEMAMPUAN

1 - 6 bulan Respon terhadap suara
6 – 9 bulan Babbling

10 – 12 bulan
Imitasi suara, mengucapkan mama/
papa tidak berarti sampai berarti, 
kadang meniru 2-3 suku kata

13 – 15 bulan
Perbendaharaan 4-7 kata, logat; 
<20% bicara dapat dimengerti orang 
lain

16 – 18 bulan
Perbendaharaan 10 kata, beberapa 
ekolalia dan logat; 20-25% bicara 
dapat dimengerti orang lain

19 – 21 bulan Perbendarahaan 20 kata; 50% bicara 
sudah dapat dimengerti orang lain

22 – 24 bulan
Perbendaharaan >50 kata; kalimat 
2 kata; tak terdengar logat; 60-70% 
bicara dapat dimengert iorang lain

2 – 2,5 tahun

Perbendaharaan >400 kata, 
termasuk nama; kalimat 2-3 kata; 
menggunakankata pengganti; 
ekolalia minimal , 75% bicara dapat 
dimengerti orang lain

2,5 – 3 tahun

Menggunakan kata jamak dan waktu 
lalu; tahu umur, kelamin; meghitung 
3 objek dengan benar; kalimat 
3-5 kata; 80-90% bicara dapat 
dimengerti orang lain
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Dra.Destryna N Sahari,M.A
Psikolog RSMK Bekasi & 

RSMK Bekasi Timur

Bugar Sehat

Ya, pertanyaannya ke-
mudian tentulah, apa 
sebenarnya stress itu? 
Stress, menurut Frank 

Minirth, M.D, tidak akan menjadi 
stress jika orang tidak memaha-
minya demikian. Karena, stress 
adalah sepupu dekat kecemasan 
dan kegelisahan. Kecemasan 
dan ke gelisahan adalah istilah 
yang digunakan untuk meng-
gambarkan keresahan internal. 
Sementara, stress merupakan 
istilah untuk faktor eksternal 
yang menyebabkan kecemasan 
atau kegelisahan. Sebagai ben-
�
�� ����	��	� ������ �	�����
atau emosional yang disebabkan 
oleh kondisi eksternal. Hanya 
saja, kecemasan, kegeli sahan, 
dan stress pada kenyataannya 
selalu ada bersama-sama.  

Bedanya, stress umumnya 
terpicu sebagai akibat atau efek 
dari peristiwa eksternal yang 
mempengaruhi seseorang. Pe-
mi cunya bisa berupa orang, 
hal, atau peristiwa yang mem-
buatnya merasa stress. Namun, 
berbagai evaluasi memberikan 
daftar pemicu stress umum 
yang berbeda-beda. Holmes 
dan Rahe mengembangkan eva-
luasi Stress Akibat Penyesuaian 
Terhadap Perubahan. Hasil 
evaluasi  mereka menemukan 
bahwa stress ber kaitan erat de-
ngan persoalan emosional yang 
tinggi. 

Persoalan emosional itu 
merupakan akibat dari peris-
tiwa (suatu kejadian yang sulit 
dilupa kan), mulai dari peristiwa 
kehilangan (kematian) orang-

orang tercinta, pemutusan 
hubungan kerja, masalah dengan 
atasan, pensiun, perubahan ke-
adaan keuangan, masalah seks, 
hubungan mertua dan menantu, 
mulai atau setelah lulus sekolah, 
hingga persoalan kecil seperti 
perubahan jam kerja, maupun 
berbagai peristiwa yang mem-
buat seseorang harus menye-
suaikan diri terhadap peru bahan 
yang harus dihadapinya. 

Menurut penelitian Holmes 
dan Rahe, ada 43 peristiwa 
dalam kehidupan yang dapat me-
nimbulkan stress (stressfull live 
events). Sembilan dianta ranya 
menyangkut stressor kerja, di-
mana disebutkan bahwa stress 
yang berhubungan  dengan pe-
kerjaan, merupakan hal yang 
serius. Ini dibuktikan oleh se-
buah penelitian yang berhasil 
mengungkap bahwa 60-90% 
dari seluruh biaya  perawatan 
 kesehatan ternyata berkaitan 
erat dengan stress.

Para ahli mengestimasi 
harga yang dibayar untuk stress 
karena pekerjaan –dan meng-
��������	������	��	�����
����-
tas kerja-- mencapai 150 milyar 
dolar US per tahun. Di Amerika 
Serikat, stress yang berkaitan 
dengan pekerjaan diperkirakan 
telah menyebabkan kerugian 
hingga 200 milyar dolar US. 
Semua itu merupakan dampak 
����� ����	�	��� ����
��������
kerja, dengan asumsi 1 juta kar-
yawan yang absen karena gang-
guan kesehatan yang ber kaitan 
dengan kecemasan, depresi, 
hipertensi dan gangguan saluran 
pernapasan.

Tanggapan Terhadap Stress
Cara kita menafsirkan suatu 

peristiwa menentukan bagaima-
na kita menanggapi peristiwa 
tersebut secara psikologis, 
����������� ��	� ������
�� ����
yang menyebabkan stress pada 
 seseorang mungkin tidak mem-
buat stress pada orang lain, 
karena perbedaan  penafsiran 

atau penilaian kognitif atas 
peristiwa tersebut.

Sress dapat menjadi hal yang 
baik ataupun buruk. Suatu stress 
dalam kadar yang ringan mampu 
membunyikan alarm bahwa kita 
perlu bangkit untuk menghadapi 
tantangan. Sebaliknya, menjadi 
hal yang buruk ketika stress 
atau kegelisahan melangkah 
melampaui sinyal tanda bahaya, 
bahkan menyebabkan kece-
masan dan keresahan yang tidak 
produktif. Sedikit stress mem-
�
	���� ����
�������� ��&�� ��	��
 meningkat, tetapi terlalu banyak 
stress justru  menurunkannya.

Efek-Efek Stress
Stress dapat  mempengaruhi 

hampir semua organ  tubuh 
dan merupakan faktor di dalam 
 berbagai penyakit. Stress 
dapat dipastikan  mengubah 
 neurotransmitter otak  dengan 
pengaruh yang luas pada  emosi 
dan tubuh. Dengan stress,  tubuh 
diposisikan pada  pilihan  “melawan 
���
� ����'� *"�� ����+�� ������ �	��
 menyebabkan  perubahan  kimiawi 
dengan   berbagai  implikasi yang 
 mendalam. Ketika kita  berhadapan 
 dengan stress, perubahan 
perilaku yang berkaitan mungkin 
terjadi, seperti munculnya tang-
gapan verbal yang penuh dengan 
kemarahan, siap lari, berolah-
raga,  minum, merokok, makan 
secara  berlebihan, dan perilaku 
 sejenis lainnya. Keseimbangan 
sistem syaraf  otonomik berubah 
dan tekanan darah mening-
kat,  bersamaan dengan reaksi 
��������������	�����	��

Cara Mengatasi
Ada banyak kasus-kasus stress yang semestinya tidak perlu, namun 
penulis temukan terhadap para pasien yang datang. Ada seorang ibu 
yang mengalami stress karena suaminya selingkuh. Sebaliknya, ada suami 
mengalami stress karena istrinya senang shopping. Ada mahasiswa yang 
������� ������� ���������� �����%� ������� ��	����� ����� ����� "���������&�
stress pada setiap Senin pagi. Ia gelisah setengah mati karena harus 
menghadapi pelajaran matematika di pagi itu.
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Sebagai akibat dari implikasi 
������ ��	�� ����"��� ������ ��-
dapat pula kondisi sekunder 
lain yang mungkin dialami oleh 
orang-orang yang berada di 
bawah pe ngaruh stress seperti 
berikut ini:
� Depresi 
�  Suasana hati yang berubah-

ubah
� Kebingungan 
� Sering buang air kecil
� Konsentrasi menurun
� Tampak lebih tua dari usianya
� Berkeringat 
� Nafas yang pendek-pendek
� Serangan radang tenggorokkan
� Menarik-narik rambut
� Rambut rontok
� Sulit tidur
� Gejala Ketagihan
� Gemetar 
� Impotensi 
� Sering menangis
� Sakit dada
� Tekanan darah tinggi

 
Efek Emosional

Untuk menangani stress 
mental, banyak orang mengem-
bangkan mekanisme pembelaan 
diri. Mekanisme pembelaan 
diri seperti itu dapat menjadi 
hal yang baik atau buruk, sama 
���	��� "�� ������ ������ �����
yang dapat bersifat baik ataupun 
buruk. Berikut ini adalah daftar 
mekanisme pembelaan diri yang 
menjadi tidak sehat.

Penyangkalan: terjadi mana kala 
anda yakin bahwa pemicu stress 
yang dialami tidak mempenga-
ruhi anda, meskipun di mata 
orang lain anda jelas-jelas keli-
hatan tertekan, gelisah, cemas, 
atau mengalami tanda-tanda 
�	�������
��������	���	
	&
�-
kan stress.

Pasif – Agresif: di dalam 
 mekanisme pembelaan diri pasif-
agresif, anda menanggapi stress 
secara pasif. Misalnya, sengaja 
tidak mengerjakan pekerjaan 
atau sengaja datang terlambat 

atau melalui berbagai perilaku 
lain yang bersifat pasif, bukan-
nya secara langsung dan tegas. 

Mekanisme Pembelaan Diri 
Tertawa adalah suatu me-

kanisme pembelaan diri yang 
sehat dan menakjubkan. 
Sebagaimana halnya menangis 
yang mampu melepaskan kete-
gangan, tertawa jauh lebih me-
nyenangkan daripada menangis. 
Humor melepaskan endorphin 
dan ekefalin yang merupakan 
antidepresan alamiah manusia. 
Di sisi lain,  pemulihan adalah 
upaya memperbaiki hal yang 
salah. Jika seseorang telah 
terluka,  pemulihan kiranya 
 merupakan tindakan yang tepat. 
Jika anda benar-benar telah ber-
laku salah terhadap seseorang, 
stress mental yang anda rasakan 
dapat dilepaskan melalui suatu 
 permohonan maaf. ***

Bugar Sehat

Mengatasi Stress

�  Ubah persepsi anda: bila ada masalah 
dihadapi dan diselesaikan. Jangan 
menghindar! Berpikirlah positif! Pikiran 
yang tenang, mensyukuri kehidupan ini.

�  Kembangkan semangat juang: bila ada 
masalah yang berat, hadapi dengan 
semangat dan terus bertahan sampai 
masalah itu dapat diatasi.

�  Ubah gaya hidup anda: mengubah gaya 
hidup akan membantu mengurangi 
stress. Misalnya, bisa dengan 
melakukan hal-hal berikut ini: 
a) Olah raga 3x seminggu.
b) Hindari makanan yang banyak 

mengandung gula, makanan yang 
banyak mengandung garam dan 
makanan yang digoreng.

c) Mulailah memperbanyak konsumsi 
sayuran dan buah yang beraneka 
macam.

d) Istirahat yang cukup.
e) Minum air putih, hindari minuman 

bersoda.
f) Makanlah secara tepat waktu 

dengan jumlah secukupnya, namun 
jenisnya yang bermacam – macam.

Stress!

Berbagai Penyebab Stress 

�  Hubungan yang tidak pasti: jika seseorang mengalami 
ketidakpastian tentang suatu hubungan seperti 
persahabatan atau pernikahan, stress dapat timbul.

�  Lingkungan sekitar: keadaan lingkungan sekitar 
seseorang dapat menyebabkan stress, seperti 
lingkungan yang monoton.

�  Perfeksionisme: mempunyai standar yang terlalu tinggi 
merupakan jalan utama yang menyebabkan kegagalan 
dan penolakan diri.

�  Ketidaksabaran: jika orang sangat tidak sabar terhadap 
orang lain, berarti ia tidak sabar terhadap dirinya.

�  Ketidakmampuan untuk relaks: banyak orang merasa 
sukar untuk duduk di kursi selama 10 menit dengan 
rileks. Pikiran mereka tetap jalan dan mereka memaksa 
diri. Kegiatan mereka disebut momentum stress.

�  Mudah meledak dan marah: jika hidup seseorang 
ditandai dengan bom-bom penyebar amarah pada orang 
lain, stress tidak hanya mempengaruhi orang itu tetapi 
juga orang lain.

�  Kurangnya rasa humor: hidup monoton dan kecilnya 
semangat hidup.

�  Terlalu banyak bersaing: membandingkan diri dengan 
orang lain dalam hal apa yang mereka perbuat dan apa 
yang mereka miliki akan menyebabkan tekanan yang 
tdak perlu pada diri seseorang.

�  Kurang harga diri: konsepsi diri yang rendah adalah 
dasar dari banyak kesulitan hidup.
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Inspirasi

Salah satu aspek yang memegang 
peranan penting bagi kesuksesan 
adalah Positive Mental Attitude 
(PMA). Sikap positif dan kesuksesan 

mempunyai hubungan bagaikan telur dengan 
ayam. Jika Anda seorang yang sukses, 
sudah pasti Anda merupakan orang yang 
berpandangan positif terhadap hidup ini. 
Sebaliknya, jika Anda seorang yang selalu 
berpandangan positif, maka Anda pastilah 
seorang yang sukses. Tidak menjadi masalah 
mana yang datang  lebih dulu. Faktanya, orang-
orang yang positif dan sukses adalah mereka 
yang mampu mencapai hasil dan prestasi 
hebat, jika dibandingkan dengan mereka yang 
berpikiran negatif.

 
Ada tujuh mental fitness yang jika diterapkan 

dalam hidup, akan membuat Anda lebih positif, 
optimis, antusias dan “sehat” secara mental. 
Mental fitness adalah latihan mental yang 
dapat menyehatkan “pikiran”, agar dapat lebih 
terstimulasi secara positif. Sukses seseorang 
mempunyai kaitan erat dengan berpikir positif. 
Oleh karena itu, tugas orang yang sukses 
adalah bagaimana mengembangkan PMA 
dalam hidup.

 
1. Positive Self-Talk. 

Cara berbicara dengan diri sendiri ternyata 
berpengaruh terhadap apa yang Anda rasakan. 
Jika menginginkan kesuksesan yang cepat, 
mulailah berbicara dengan diri sendiri secara 
positif. Dengan menggunakan positive self 
talk, Anda memberikan fokus utama terhadap 
apa yang diinginkan, bukan terhadap apa 

yang tidak diinginkan. Orang-orang sukses 
memberikan arti positif terhadap segala 
hal yang mereka hadapi, apakah itu positif 
ataupun negatif. Sedangkan orang-orang 
negatif mengartikannya secara berlawanan, 
melihat segala sesuatu dengan sudut pandang 
yang negatif.

 
Memang, semua manusia memiliki 

kecenderungan untuk berpikir negatif. 
Maka itulah, seorang juara harus mampu 
mengontrol dialog yang ada dalam pikirannya. 
Penggunaan affirmation (penegasan ulang) 
adalah suatu penemuan sangat praktis 
untuk mengubah perasaan dan pikiran kita 
terhadap sesuatu. Dengan berpikir positif 
dan mengulang penegasannya secara positif, 
akan mempengaruhi perasaan, baik kepada 
diri sendiri maupun pelanggan Anda. Ucapan 
penegasan seperti: “I like myself!”, “I love 
my job!” atau “I am the best champion!” 
adalah contoh penegasan ulang yang dapat 
mengangkat citra diri agar menjadi lebih 
positif, semangat dan antusias. 

Agar penegasan ulang lebih terfokus 
kepada hasil, Anda perlu mengikuti syarat 3P. 
P pertama adalah Personal, bahwa kalimat 
yang Anda pakai haruslah berhubungan secara 
pribadi. Contoh: Saya pasti berhasil, saya …, 
dst. P yang kedua adalah Present Tense, yaitu 
kalimat Anda yang terkait atau berhubungan 
dengan saat ini, bukan sesuatu di masa yang 
akan datang. Contoh: Saya pasti berhasil, 
bukannya saya akan berhasil. Dan P yang 
terakhir adalah Positive. Contoh: Saya pasti 
menang, bukan saya tidak mau kalah. 

Ingatlah untuk hanya berkata-kata akan 
hal yang ingin dicapai, bukan pada hal-
hal yang tidak Anda inginkan. Demikian 
juga untuk selalu mengartikan secara 
positif atas makna dari setiap kejadian, 
sehingga Anda akan berpikir mencari 
solusi, bukan terpaku dengan masalahnya. 
 
2. Positive Visualization. 

Semua pencapaian sukses di dalam diri 
seseorang bermula dari gambaran yang ada 
di benaknya. Pepatah mengatakan:”Cara 
pandang Anda terhadap dunia luar merupakan 
cerminan dari cara pandang di dalam diri 
Anda”. Bagaimana Anda melihat citra diri Anda, 
sangat berpengaruh dengan kesuksesan. Jika 
Anda mem-visualisasikan diri sebagai orang 
yang positif, sukses, gembira, dan percaya diri, 

Positive Mental Attitude

Membangun Sikap Positif 
Ciri-ciri orang sukses adalah 
mereka yang setiap saat 
memikirkan hal-hal konstruktif 
dan kreatif dalam mencapai 
tujuannya. Jika ingin 
mencapai kesuksesan, lupakan 
kekhawatiran akan kegagalan. 
Ambillah tindakan yang besar 
dan lakukan sekarang juga!

Oleh:
Tri Warsono, MM, CT NLP, CHt

Motivator
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maka Anda akan berperilaku demikian. Apapun 
“gambaran” yang bersemayam di pikiran 
Anda, merupakan gambaran dari citra sukses/
gagal yang akan dicapai. Gambaran yang 
bersemayam ini akan memberikan perintah 
kepada pikiran bawah sadar (subconscious 
mind) untuk mewujudkan gambaran itu 
menjadi kenyataan.

 
Mengapa orang-orang sukses mampu 

mengejar cita-citanya dengan cepat? 
Jawabnya, karena mereka memikirkan apa 
yang mereka inginkan setiap saat, sehingga 
mampu menangkap peluang-peluang yang 
ada. Apa bedanya dengan mereka yang tidak 
sukses? Mereka memikirkan hal-hal yang tidak 
ingin terjadi, sehingga bukannya fokus terhadap 
peluang, tetapi malah menjadi magnet yang 

menarik hal-hal yang tidak mereka inginkan 
menjadi kenyataan hidup yang pahit. 

Orang-orang sukses adalah mereka yang 
setiap saat memikirkan hal-hal yang konstruktif 
dan kreatif untuk pencapaian tujuan mereka. 
Sedangkan mereka yang negatif memikirkan 
kemarahan, kekesalan, iri hati, hal-hal yang 
tidak membangun, dan selalu khawatir. Makin 
sering mereka memikirkan hal-hal itu, makin 
negatif cara pandang hidupnya. 

Ingatlah untuk terus memberikan 
gambaran yang positif dan sukses ke dalam 
pikiran Anda. Percayalah visualisasi terhadap 
hal yang positif akan mempercepat usaha 
dalam mengejar sukses Anda. Jadikanlah 
kebiasaan sebelum tidur untuk mem-
visualisasikan hal-hal apa yang Anda akan 
selesaikan besok. Hal ini akan membuat Anda 
lebih bergairah untuk menyelesaikannya. 

3. Positive Mental Food. 
“You become what You eat.” Singkatnya, 

kondisi dan penampilan ternyata sangat 
bergantung dengan apa yang Anda konsumsi 
setiap hari. Kesuksesan juga tergantung dari 
apa yang Anda berikan ke dalam pikiran. Apa 
yang Anda baca setiap hari? Apa yang Anda 
dengar setiap hari? dan Apa yang Anda lihat 
setiap hari? Ketiga hal ini akan membentuk 
pola berpikir Anda. Anda pasti setuju bahwa 
apapun yang dimasukkan ke dalam pikiran, 
akan mempengaruhi perasaan dan tindakan 
Anda. Orang-orang sukses adalah mereka 
yang meluangkan waktu dengan membaca 
buku-buku motivasi, mendengarkan kaset 
dan CD motivasi agar mereka dapat terus 
termotivasi.

4. Associate with Positive People. 
Jika Anda cermati orang-orang yang 

sukses, cobalah selidiki dengan siapa mereka 
bergaul? Anda pasti akan mendapatkan 
bahwa orang-orang sukses dikelilingi oleh 
orang-orang sukses lainnya. Sangat susah 
untuk bersemangat jika Anda dikelilingi oleh 
mereka yang tidak mempunyai semangat 
untuk meraih kesuksesan. Jika Anda 
ingin sukses, bergaul-lah dengan mereka 
yang mengejar kesuksesan, orang-orang 
sukses akan saling mendorong untuk maju. 
Sebaliknya, orang-orang negatif saling 
tarik menarik agar yang lain tidak maju.  
 
5. Positive Training & Development. 

Informasi dan pengetahuan adalah kunci 
untuk bersaing di abad baru ini. Pelanggan 
Anda akan bertambah pintar, pesaing Anda 
akan bertambah banyak dan menawarkan 

produk dan servis yang tidak kalah bagusnya 
dengan harga yang juga sangat kompetitif. 
Tanpa tambahan pengetahuan dan informasi, 
Anda akan ditinggalkan oleh pelanggan setia 
yang senantiasa menuntut Anda agar dapat 
memberikan informasi dan layanan lebih 
akurat dan praktis. Sikap percaya diri sejalan 
dengan bertambahnya pengetahuan akan 
bidang Anda.

6. Positive Health Habit. 
Energi yang besar dibutuhkan untuk 

mengejar sukses Anda. Sangat sulit untuk 
tampil prima dan positif jika badan Anda 
terasa lelah dan tenaga terkuras habis. Jika 
tidak mempunyai waktu tidur yang cukup, 
Anda tidak akan siap untuk menyongsong 
kesempatan yang ada pada hari esok. 
Anda juga perlu mengkonsumsi makanan 
yang bergizi dan sehat.  Biasakan minum 
air putih yang banyak, dan lakukanlah 
olahraga secara rutin. Jika dapat merawat 
tubuh dan melatih raga Anda, niscaya 
pikiran akan bertambah jernih dan siap 
dipakai untuk mengejar impian Anda. 
 
7. Positive Action. 

Banyak orang telah membaca berpuluh-
puluh buku motivasi dan mendengar 
ceramah-ceramah motivasi. Sayangnya, 
mereka tidak mengambil tindakan yang 
cepat untuk mengejar kesuksesan. Mulailah 
hari Anda dengan semangat penuh untuk 
menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan 
hari ini juga. Berusahalah untuk bertindak 
dan bergerak cepat. Kecepatan dalam 
bergerak dan bertindak, akan sejalan dengan 
meningkatnya energi dan antusiasme Anda. 
Kebanyakan orang cenderung menunggu, 
dan berharap semua hal akan berubah sesuai 
dengan keinginan mereka. Sikap seperti 
ini mengakibatkan mereka lamban untuk 
bertindak. 

Tindakan awal tidaklah cukup, Anda 
perlu menjaga momentum hingga mencapai 
hasil yang diinginkan. Banyak orang bisa 
memulai sesuatu dengan mudah, namun, 
hanya segelintir orang yang mampu 
menyelesaikannya sampai tuntas. Orang 
tidak menilai dari berapa banyak kesalahan 
yang Anda buat, tetapi mereka menilai dari 
kesuksesan yang Anda raih. Jadi, lupakanlah 
kekhawatiran akan kegagalan: ambillah 
tindakan yang besar dan lakukan sekarang 
juga! ***

 untuk Meraih Sukses
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T
enaga perawat adalah 
garda terdepan bagi setiap 
rumah sakit dalam mem-
berikan layanan kesehatan 

kepada para pasien. Sementara, la-
yanan kesehatan yang prima adalah 
faktor kunci bagi setiap rumah sakit 
dalam menjaga performanya di mata 
masyarakat. Karena itu, keberadaan 
tenaga pearawat yang handal bagi se-
tiap rumah sakit adalah sesuatu yang 
tidak bisa ditawar lagi.

RSMK Grup sangat me-
nyadari hal tersebut. 
Apalagi, upaya menjadi 
yang terbaik adalah 
tujuan dari kehadi-
ran setiap rumah 
sakit RSMK Grup 
di setiap daerah. 
Tak salah jika RSMK 
Grup menghadirkan 
Akademi Perawat Mitra 
Keluarga (APMK) seiring 
dengan motto-nya “Mela-
yani Anda Dengan Penuh Ka-
sih Sayang”

APMK resmi berdiri tahun 1993 berdasar-
kan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Re-
publik Indonesia. Kesulitan RSMK Grup dalam 
mendapatkan tenaga perawat yang siap pakai 
ketika itu melatarbelakangi kehadiran akade-
mi perawat ini. Namun, ide pendirian APMK 
sendiri ungkap Lucia Ratna Komala, DCHM. 
BN, Direktur APMK, sebenarnya sudah ada 
sejak tahun 1991. 

“Visi untuk menjadi rumah sakit terbaik di 
Indonesia yang didukung oleh sumber daya 
manusia di bidang kesehatan yang mumpuni, 
terutama tenaga perawat, menjadi dasar atas 
berdirinya APMK,” kata Lucia.

Pada tahap-tahap awal berdirinya, lulusan 
APMK diarahkan untuk bekerja atau ditem-
patkan pada seluruh rumah sakit di bawah 

naungan RSMK Grup. Tiga tahun setelah 
berdiri, APMK yang berlokasi di Jalan Bekasi 1 
No 15 A, Jatinegara, Jakarta Timur ini berhasil 
meluluskan 40 peserta didik dan langsung di-
tempatkan di RSMK Grup. 

“Ternyata, RSMK sangat merasakan 
manfaat kehadiran tenaga perawat lulusan 
akademi ini, karena mereka ternyata sangat 
me ngenal budaya dan suasana rumah sakit, 
serta mengerti cara melaksanakan kepe-
rawatan secara profesional. Jadi, mereka 
sudah beradaptasi dengan semuanya. Hal ini 
banyak dirasakan pasien dan keluarga dari 

RS Mitra Keluarga yang sekarang ini 
jumlahnya ada 10 rumah sakit 

di wilayah Kelapa Gading, 
Kemayoran, Bekasi, Bekasi 
Timur, Depok, Surabaya, 
Tegal, Waru, Cikarang 
dan Cibubur. 

Pelayanan yang di-
berikan RS Mitra Keluarga 

tergolong sangat memuas-
kan, termasuk servis dari 

para perawat, yang notabene 
lulusan dari APMK,” tutur Lucia.

Siapkan Jenjang Strata Satu (S1)
Komentar positif dan pujian yang dilon-

tarkan para pasien RSMK Grup merupakan 
testimony yang tidak bisa diragukan atas ki-
nerja tenaga perawat lulusan APMK. Namun 
semua itu tidak membuat RSMK Grup besar 
hati dan terlena. Sebaliknya, RSMK Grup terus 
berupaya menjadikan APMK mejadi institusi 
pendidikan perawat yang terbaik di Indonesia.

Seiring dengan hadirnya rumah sakit 
di bawah naungan RSMK Grup di beberapa 
dea rah di Indonesia, otomatis membutuhkan 
tenaga perawat, serta komitmen untuk terus 
menjaga dan meningkatkan kualitas layanan 
yang diberikan kepada pasien. Atas dasar per-
timbangan itulah penambahan kelas dan jum-
lah siswa pun dilakukan.

Strategi promosi ke sekolah-sekolah 

Akademi Perawat Mitra Keluarga

Lulusannya Siap Pakai dan 
Diminati Banyak Rumah Sakit

Selain layanan 
kesehatan, Rumah 

Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Grup juga 
mengembangkan 

pendidikan akademi 
keperawatan melalui 

Akademi Perawat 
Mitra Keluarga (APMK). 

Wujud komitmen dan 
kontribusi RSMK Grup 

dalam memajukan dunia 
kesehatan di Indonesia. 
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Lucia Ratna Komala, 
DCHM. BN, Direktur 

 Akademi Perawat Mitra 
Keluarga
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sekolah lanjutan tingkat 
atas (SLTA) pun dilaku-
kan sejak 2010 lalu, guna 
me narik minat lulusan SLTA 
untuk bergabung di APMK. Lu-
cia mengungkapkan, selain untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga perawat 
yang terlatih, handal dan profesional bagi 
RSMK Grup, pihaknya juga ingin menegaskan 
bahwa profesi sebagai perawat adalah pro-
fesi yang sangat mulia. Yang menarik, lulusan 
APMK tak perlu khawatir dengan lapangan 
pekerjaan, karena banyak yang siap menam-
pungnya, terutama RSMK Grup.

“Kami berharap, ke depannya, para lulusan 
SMA atau SMK memilih APMK sebagai sarana 
pendidikan profesi perawat yang profesional. 
Selain dapat merawat diri sendiri, keluarga 
dan orang lain, seorang perawat juga sangat 
berkesempatan untuk bisa terus menambah 
ilmunya di bidang kesehatan, dan memiliki 
peluang kerja di luar negeri, dan tidak perlu 
kuatir akan menjadi pengangguran,” tuturnya.

Malah seperti yang ditegaskan Ridwan 
����	�� @�������� Q�����	� �	������	� ������
Keluarga, seiring dengan makin berkembang-
nya RSMK Grup, pihaknya siap menjadikan 
sekolah perawat ini setingkat Strata Satu (SI), 
sekaligus menyediakan fasilitas beasiswa bagi  
mahasiswa yang berprestasi. “Selama ini, lu-
lusan kami baru setingkat Diploma Tiga (D3). 
Kami tinggal menunggu ijin dari DIKTI,” ung-
kapnya. APMK memang berencana membuka 
program S1 untuk Radiologi, selain D4 untuk 
Rekam Medik, D3 untuk Rehabilitasi Medis Fi-
sioterapi, dan D3 Analis Kesehatan. 

Kualitas materi pendidikan yang diperoleh, 

serta pengalaman mene-
rapkan ilmu yang diper-

oleh di lingkungan rumah 
sakit milik RSMK Grup mem-

buat keberadaan tenaga perawat 
lulusan APMK banyak “dilirik” oleh 

rumah sakit swasta lain. “Jadi, jangan heran 
jika lulusan APMK selalu jadi rebutan. Bahkan 
belum lulus pun, sudah banyak yang minta. 
Lulusan APMK yang sudah bekerja di Rumah 
Sakit Mitra Keluarga, banyak yang diiming-
imingi rumah sakit lain agar mau pindah ke 
rumah sakit mereka,” tutur Lucia

Semua itu, ungkap dia, karena track re-
cord Rumah Sakit Mitra Keluarga diakui 
berhasil memberikan pelayanan kesehatan 
yang baik, termasuk pelayanan dari perawat-
perawatnya. “Ini artinya, kami telah berhasil 
melahirkan perawat yang profesional dan siap 
pakai,”  katanya lagi.

Saat ini, sekitar 90% lulusan APMK adalah 
perawat wanita dan sisanya 10% adalah per-
awat pria yang tenaganya banyak dibutuhkan 
di ICCU, IGD, dan Kamar Operasi. Tenaga 
pengajar di APMK sebagian besar adalah para 
dosen lulusan perguruan tinggi (S2 dan S1) 
di bidang Keperawatan/Kesehatan, Pekerti 
yang berpengalaman di bidang pendidikan 
dan berdedikasi tinggi. Selain itu, proses be-
lajarnya juga didukung berbagai fasilitas dan 
sarana belajar yang lengkap dan modern.

Selain luas, tenang dan nyaman, ruang 
kuliah APMK juga dilengkapi dengan fasilitas 
komputer, audio video, serta didukung ruang 
perpustakaan yang luas dan lengkap dari ber-
bagai literature, baik dalam dan luar negeri. 
Selain itu, tersedia juga laboratorium internet, 
ruang ber-AC yang dilengkapi dengan boneka 

sebagai alat peraga, boneka RJP (Resusitas 
Jantung Paru), alat-alat kesehatan, dan lahan 
praktik di masyarakat.

Yang jelas, prestasi yang ditunjukan para 
tenaga perawat lulusan APMK dan keberadaan-
nya sendiri telah merubah imej selama ini yang 
menyatakan bahwa perawat adalah orang no-
mor dua di rumah sakit. Kenyataan menun-
jukkan bahwa banyak perawat lulusan APMK 
yang bekerja di luar negeri karena dinilai se-
bagai tenaga terdidik yang profesional.

“Ke depan, perawat adalah mitra sejajar 
dengan dokter dalam sebuah tim kesehatan. 
APMK merupakan akademi perawat yang 
berupaya melahirkan tenaga-tenaga perawat 
yang terdidik, terlatih dan profesional di bi-
dangnya. Jadi, jangan dipandang sebelah 
mata profesi yang sangat mulia ini,” kata Lucia 
Ratna Komala.

 (USR) Foto: Dok. AKPER Mitra Keluarga

Persyaratan Calon Peserta 
Didik AKPER Mitra Keluarga

� WNI
� Lulusan SMU / SMK
�  Tinggi: laki-laki 155 cm; Perempuan 

150 cm
�  Sehat / Tidak Cacat Jasmani dan 

Rohani
�  Calon Peserta Didik Datang Sendiri / 

Tidak Diwakilkan
�   Biaya Pendaftaran Rp 140.000,-
 �  Mengisi Formulir yang sudah 

disediakan, dengan melampirkan:
- 1 lembar fotocopy ijazah / STTB 

yang sudah dilegalisir
- 5 lembar pas foto hitam putih 

ukuran 4 x 6 cm
- 1 lembar foto copy NEM
- 1 Lembar foto copy SKKB dari 

Kepolisian
- 1 lembar surat pernyatan 

bersedia mematuhi peraturan 
pendidikan

- 1 lembar materai 6000
�  Lulus Seleksi Uji Tulis (Bahasa 

Indonesia, Matematika dan Bahasa 
Inggris)

Informasi lebih lanjut mengenai AKPER 
Mitra Keluarga:

Jl Bekasi 1/15A, Jakarta Timur 13550
Telp. 021-856 3866, 819 6814 

Faks. 021-856 8430
Email: apmk_dikmitra@yahoo.co.id
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N
yeri PINGGANG BAWAH atau yang 
popular disebut low back pain 
(LBP) merupakan salah satu kelu-
han yang sering ditemukan. Nyeri 

pinggang memang terdengar seperti masalah 
sederhana. Namun, tidak demikian pada ke-
nyataannya. Karena, efeknya bisa sangat 
�	���	��
� ��������� �	���� X�
� ����	����
jangan abaikan keluhan nyeri pinggang yang 
mulai terasa. Biasanya, diawali nyeri ringan 
untuk waktu yang cukup lama, hingga fase 
tertentu yang membutuhkan obat2an untuk 
mengatasinya. Oleh karenanya, penulis me-Oleh karenanya, penulis me-
lihat bahwa diperlukan pengetahuan yang 
lebih dalam mengenai penyakit yang satu ini.

Low back pain yang terjadi secara akut, 
biasanya disebabkan oleh trauma akibat 
terjatuh, cedera olahraga, salah posisi ke-
tika bekerja, maupun penyebab lainnya. 
Memang, rasa nyerinya bisa datang dan 

pergi. Namun, bagi penderita kronik, 
rasa nyeri akan menyerang secara 

terus menerus hingga lebih dari 
12 minggu. Nyeri kronik inilah 

yang biasanya menjadi ke-
luhan utama pasien saat 

mengunjungi dok-
ternya. 

 
Apa Penye-

babnya? 
B a n y a k 

jenis peker-
jaan yang 
m e n g h a -

ruskan se-
seorang duduk 

dalam waktu lama atau 
mengandalkan kekuatan punggung. 

Posisi kerja yang dilakukan secara terus 
menerus ini dapat menimbulkan nyeri ping-
gang yang bila tidak segera diatasi dapat 
menjadi keluhan berkepanjangan, bahkan 
berpotensi mengakibatkan kelumpuhan.

Seiring bertambahnya usia, kekuatan tu-

lang, elastisitas otot, serta urat penyangga 
tulang belakang otomatis akan menurun. 
Kandungan air pada jaringan lunak tulang 
belakang yang berfungsi sebagai banta-
lan pun ikut menurun, sehingga mulai ke-
����	��	�Z�������������	������
�	�������
melindungi tulang belakang. 

Nyeri pinggang bawah juga dapat terjadi 
ketika seseorang mengangkat beban terlalu 
berat   yang bisa menyebabkan cedera atau 
spasme pada otot dan urat di punggung. 
Bantalan diantara tulang belakang rusak, 
keluar dari tempatnya dan menekan syaraf-
syaraf di sekitarnya. Ketika syaraf ini tertekan 
dan mengalami iritasi, ketika itu pula se-
seorang mulai merasakan nyeri. Keadaan ini 
sering disebut dengan istilah syaraf terjepit.

Yang pasti, LBP merupakan sinyal akan 
adanya iritasi syaraf, cedera otot, atau 
 adanya kelainan pada tulang belakang. 
 Kebanyakan LBP terjadi karena cedera pung-
gung. Kondisi lain yang juga bisa menjadi 
penyebab, antara lain penyakit degeneratif 
seperti artritis, HNP, osteoporosis, penyakit 
virus, atau bawaan lahir. 

Siapa yang Bisa Terserang LBP?
Perempuan atau laki-laki sama-sama 

memiliki kemungkinan menderita LBP. Usia 
30-50 tahun merupakan usia rawan dimana 
keluhan nyeri punggung atau pinggang 
bawah mulai terasa. Namun, LBP juga bisa 
terjadi pada anak remaja. Biasanya akibat 
pemakaian tas punggung yang terlalu berat 
sehingga menyebabkan cedera otot, atau 
menimbulkan kelainan pada tulang belakang/
scoliosis. 

Bagaimana Pemeriksaannya?
Pemeriksaan harus dilakukan secara 

�	��
�
��� �
���� ����� ��������	� ������
postur pemeriksaan penunjang dan apabila 
diperlukan pemeriksaan laboratorium. Saat 
ini, ada banyak perangkat pemeriksaan yang 

Nyeri pinggang 
bawah yang tidak 

segera diatasi dapat 
menjadi keluhan 
berkepanjangan. 

Bahkan berpotensi 
mengakibatkan 

kelumpuhan. Apa 
penyebabnya?

Nyeri Pinggang Bisa  
Dr. Gerry Heryati, Sp.KFR, MARS

Spesialis Kedokteran Fisik 
dan Rehabilitasi RSMK Kelapa Gading
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Referensi

 Berakibat Kelumpuhan
ditunjang teknologi 
canggih untuk 
mendiagnosis ter-
jadinya LBP. Mu-
lai dari melakukan 
pemerik saan me-
lalui foto polos tu-
lang belakang; foto 
rontgen/foto Xray; 
CT Scan untuk 
melihat struktur- 
struktur tulang be-
lakang dengan lebih 
jelas; MRI untuk 
melihat lebih jelas 
jaringan lunak di 
sekitar tulang pe-
nyusun seperti liga-
men dan  tendon; 
Electromyelography 
(EMG) untuk me-
lihat kerja syaraf 
otot, atau USG un-
tuk melihat struktur 
jaringan lunak secara sederhana (memeriksa 
kemungkinan adanya kerobekan urat, dan 
massa diantara jaringan lunak). 

Apa Terapinya?
Tatalaksana LBP tentunya harus 

disesuaikan dengan penyebabnya, sehingga 
metode terapinya pun bervariasi. Mulai dari 
bedrest yang disertai obat penghilang nyeri 
sampai pada kasus- kasus berat yang harus 
dilakukan tindakan bedah. Namun, umumnya 
ditatalaksana secara konservatif, tanpa inter-
vensi pembedahan. Prinsip tatalaksananya 
adalah menghilangkan nyeri, meredakan 
 peradangan, hingga mengembalikan fungsi 
dan kekuatan otot punggung. Sedangkan 
untuk mencegah rasa nyeri datang kem-
bali, tatalaksananya harus dilakukan secara 
komprehensif. Mulai dari pemakaian obat-
obatan, rehabilitasi, perubahan gaya hidup 
(menjaga postur tubuh yang baik, peru bahan 
posisi saat bekerja), hingga melakukan 

olahraga  rutin untuk menjaga kekuatan otot 
punggung, seperti renang misalnya. 

 
Kapan LBP Harus Diwaspadai?

LBP dapat disebabkan oleh kejadian 
sederhana, namun, dapat pula merupa-
kan suatu pertanda keadaan medis yang 
lebih serius. Misal, nyeri yang berasal 
dari  organ tubuh seperti ginjal, lambung, 
 pancreas, usus, infeksi, penyakit sistemik 
atau  metabolik. Nyeri yang disertai  dengan 
 demam, hilangnya sensasi rasa raba, 
 hilangnya kontrol terhadap kemampuan 
buang air besar atau buang air kecil, nyeri 
ketika batuk, dan kelemahan yang memberat 
pada kedua tungkai merupakan pertanda 
adanya penjepitan salah satu syaraf atau 
 keadaan medis lain yang lebih serius. Apabi-
la kejadian seperti ini yang timbul, sebaiknya 
segera melakukan konsultasi dengan dokter 
untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang 
permanen. ***

TIPS Menjaga 
Kesehatan Punggung

�  Lakukan peregangan yang cukup 
sebelum berolaharaga atau aktivitas 
berat lainnya. 

�  Duduklah dengan tegak, jangan 
menyelonjor. 

�  Pilihlah kursi dengan support tulang 
belakang yang baik. 

�  Ubah posisi duduk secara berkala.
�  Pastikan posisi Anda saat bekerja 

memberikan support terbaik bagi 
tulang punggung Anda.

�  Gunakan sepatu yang nyaman, 
kurangi penggunaan sepatu hak 
tinggi

�  Jangan mengangkat beban terlalu 
berat. Bila mengangkat beban, 
tekuklah lutut Anda. Pertahankan 
posisi kepala agar tetap menunduk 
untuk menjaga kesegarisan tulang 
belakang. Jangan berputar ketika 
mengangkat barang dan tetap jaga 
barang yang diangkat dekat dengan 
badan Anda

�  Jagalah berat badan Anda. 
Kelebihan berat badan dapat 
menambah beban bagi otot-otot 
punggung belakang.

�  Berhentilah merokok, karena 
merokok menyebabkan gangguan 
aliran darah terutama aliran ke 
tulang belakang bawah sehingga 
degenerasi bantalan tulang belakang 
terjadi lebih cepat.

�  Periksakan diri Anda ke dokter bila 
sakit tidak berkurang, biasanya 
ketika nyeri mulai terasa menjalar ke 
kaki atau tidak bisa bangun setelah 
membungkuk.
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Keluarga

L
eo Hadi baru saja mem-
peragakan Serenada --se-
nam rentang nafas dan 
doa-- pada acara Talkshow

KOAS-Komunitas Senior Kalbe, 
di kampus Universitas Indonesia. 
Siapa sangka, ketika turun dari 
podium, pensiunan Gramedia 
Grup itu tiba-tiba limbung. Melihat 
kondisi yang tidak biasa itu, sang 
putri tercinta, Anastasia Susanty 
C. Ht, memutuskan untuk mem-
bawa Leo ke rumah sakit. “Saat 
itu papi masih sehat, cuma agak 
limbung sedikit. Namun, dokter 
mengatakan papi harus diobser-
vasi,” jelas Ana –begitu ia biasa 
disapa--  kepada redaksi majalah 
Mitra Keluarga, di Ruang Reha-
bilitasi Center Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Kelapa Gading.  

Memasuki hari keempat di 
rumah sakit, sambung Ana, kondi-
si papi semakin membaik. Malah 
sempat jalan-jalan dan meme-
ragakan gerakan-gerakan Serana-
da. Itu sebabnya, atas persetujuan 
dr. F. Yudiarta, SpS., dokter spe-
sialis saraf RSMK Kelapa Gading 
yang menanganinya, Leo diijinkan 

pulang ke rumah. Tapi itulah, 
baru satu hari di rumah, Leo jatuh 
dan terpaksa di bawa kembali ke 
RSMK Kelapa Gading. Hasil USG 
dan diagnosa kala itu menyebut-
kan bahwa Leo terkena stroke. 
“Ada fleg. Pengen-
talan dan penyum-
batan pada pem-
buluh darah di 
leher. Syukurlah, 
kondisinya masih 
terlihat normal, 
tidak mengak-
mengok seperti 
umumnya orang 
kena stroke,” ucap 
wanita yang  setia 
m e n d a m p i n g i 
ayahnya melaku-
kan terapi paska-
stroke ini, lirih. Saat itu pula, sam-
bungnya, pihak keluarga memu-
tuskan agar papi dirawat secara 
intensif oleh dr. Yudiarta. 

Satu bulan melewati masa-
masa rawat inap, Leo kembali 
diijinkan pulang dan melakukan 
rawat jalan. “Hingga saat ini, papi 
sudah 4 bulan menjalani rawat 

 jalan di Rehabilitasi Center  Khusus 
Penyakit Syaraf,” ungkap Ana 
 dengan nada sendu. Memang, 
ada buah dari kesabaran Ana yang 
 setia merawatnya, kondisi Leo saat 
ini semakin membaik. Tangannya 

mulai bisa digerak-
kan. “Kakinya juga 
sudah bisa berge-
rak. Sedikit-sedikit, 
walau masih suka 
kram pada malam 
hari,” tuturnya. 

Ya, motivasi 
dan semangat Leo 
untuk sembuh, 
apalagi didukung 
ketelatenan pu-
tri dan cucunda 
tercinta dalam 

mendampingi dan merawatnya 
memang terbukti efektif. Itu terli-
hat dari progress pada kondisi Leo 
yang semakin membaik. Namun, 
tentu saja semua itu tak lepas dari 
campur tangan pihak rumah sakit 
seperti dr. Gerry dan staf RSMK 
Kelapa  Gading saat melayani Leo 
melakukan terapi. Begitu pula 
 dengan upaya pihak Rehab Center, 

yang didukung oleh dokter-dokter 
����������� ������������� ���
�����
terapis, terapis wicara,  ortotis dan 
perawat yang  melatih dan mem-
bantu Leo untuk mengembalikan 
�����
�	� ��������� "
	����	��-
nya. Satu hal yang diakui Ana se-
bagai perlakuan yang betul-betul 
sangat membantu. 

“Sementara, kami di pihak 
keluarga hanya bisa mendu-
kung secara moril dan berusaha 
membuat papi selalu merasa 
happy. Salah satunya melakukan 
gerakan serenada yang mem-
buat wajah nya tampak senang. 
Memotivasi bahwa kelak jika 
sembuh nanti, papi bisa menu-
lis, berserenada, dan berolah-
raga lagi. Bahkan, saya  selalu 
 meyakinkan bahwa  tidak ada 
penyakit yang tidak bisa disem-
buhkan, termasuk stroke,” tu-
tur hipnoterapis yang mengaku 
masih diberi kesempatan untuk 
 berbakti kepada orang tuanya 
yang tinggal semata wayang itu. 

Yang pasti, semua per kem-
bangan (maupun kemunduran) 
yang terjadi pada Leo langsung 
dikonsultasikan kepada dr. 
 Yudiarta. “Syukurlah, pak dokter 
dan stafnya sangat kooperatif, 
 perhatian dan komunikatif,” ujar 
Ana seraya menambahkan,  intinya, 
semua pihak yang terlibat dalam 
penanganan paskastroke papi 
selama ini bisa senantiasa  saling 
mendukung. Itu yang penting. 
Masukan dari kami bisa diterima 
dengan baik, sehingga masa-masa 
berat diawal papi terserang stroke, 
bisa kami lalui berkat kerjasama 
yang baik dan erat,” ungkapnya. 
(teks & foto: USR)

Serenada Buat Papi
Sang ayah yang senantiasa tampil segar, tegar, dan ceria itu tiba- 
tiba  membisu. Diam seribu bahasa. Stroke akibat penyumbatan pada 
 pembuluh darah di  leher membuat Leo Hadi tak lagi bisa berserenada. 
Namun, ia  tampak  bahagia bersama putri tercinta yang senantiasa 
mendampinginya  untuk mencapai kesembuhan.

Anastasia Susanty C. Ht

ryang didukung oleh dokter dokter

-
a 
.
a 

“Stroke membuat 
papi yang biasanya 

tegar, sehat dan 
selalu ceria itu 

lemah tak berdaya. 
Namun, kami tidak 

mau hanya larut 
dalam duka. Papi 
harus ditolong!”
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dr. Arina Yuli Roswiyati, MS

Dokter Anda
Khawatir dengan Operasi Tumor Otak

Dokter Arina Yth, 
Sejak 3 bulan yang lalu, anak saya yang baru berusia 11 tahun mengeluh 
sering pusing-pusing. Diobati dengan obat-obat dari toko obat sembuh 

sebentar kemudian kambuh lagi. Oleh dokter, saya disarankan untuk 
membawanya ke dokter Spesialis Syaraf, dan diinstruksikan untuk 
pemeriksaan CT Scan. Hasilnya sangat mengejutkan, anak saya 
didiagnosa mengidap tumor otak. Dokter Syaraf merujuk saya untuk 
konsultasi dengan dokter Spesialis Bedah Syaraf, tetapi saya takut. 
Sampai saat ini saya masih menunda. Apakah anak saya harus 
dioperasi bedah otak? Terus terang saya sangat khawatir mengingat 
otak merupakan organ tubuh yang sangat penting. Terimakasih 

Bisma
Karyawan Swasta

Depok, Jawa Barat

TERIMAKASIH atas perhatian Bapak pada rubrik konsultasi ini. Saya 
turut prihatin dengan apa yang menimpa anak Bapak. Saya juga bisa 

memahami kekhawatiran bapak akan akibat dari pembedahan otak. 
Perlu Bapak ketahui, saat ini teknologi di bidang Bedah Syaraf 

telah berkembang sangat pesat, baik dari sisi teknik diagnostik maupun 
pengobatan, sehingga dapat memberikan harapan hidup yang lebih besar 
bagi penderita tumor otak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosa (harapan hidup) 
penderita tumor otak adalah, kemampuan deteksi dini, kemampuan 
mengetahui dengan tepat lokasi tumor di otak, keunggulan teknologi 
diagnostik seperti CT-Scan, MRI (Magnetic Resonance Image), dan teknik 
operasi yang berkembang saat ini  yaitu microsurgery (bedah mikro).

Untuk kasus tumor otak sendiri, sudah banyak alat bantu operasi 
berteknologi tinggi yang dapat digunakan. Tujuannya adalah untuk 
mencegah terjadinya kecacatan dan komplikasi akibat operasi bedah syaraf. 
Salah satunya adalah teknik microsurgery yang menggunakan microscope 
khusus untuk memaksimalkan pandangan operator pada objek syaraf yang 
kecil. Dengan alat ini, dokter bedah syaraf dapat melihat objek operasi 
sampai 40 x lebih besar. 

Ada juga Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA), perangkat 
teknologi canggih yang dapat menghancurkan tumor menjadi partikel kecil-
kecil dan kemudian menghisapnya. Alat ini menggunakan pengembangan 
teknik ultrasound dan hanya menghancurkan sel-sel tumor berbahaya tanpa 
merusak struktur penting lain seperti pembuluh darah dsb. Penggunaan 
mikroskop bedah dengan resolusi tinggi dan CUSA, memudahkan tindakan 
operasi (bedah tumor otak) besar dan berbahaya yang belum pernah 
dilakukan sebelumnya. 

Untuk kasus tumor yang masih kecil dan letaknya dalam pun ada 
teknologi khusus yang disebut stereotaksi. Teknologi ini mampu mengambil 
sampel tumor pada letak yang dalam secara minimal invasive, cukup dengan 
jarum berdiameter beberapa mili saja. Keuntungannya adalah, tumor dapat 
diambil sampelnya tanpa luka operasi yang besar. Pada kasus tumor 
yang dalam dan letaknya sulit, alat neuro endoskopi juga dapat digunakan 
sehingga komplikasi akibat trauma saat operasi dapat dikurangi.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan karena keterlambatan 
penanganan penyakit anak Bapak, kami sarankan agar segera membawanya 
berkonsultasi dengan dokter Spesialis Bedah Syaraf yang ada di RS Mitra 
Keluarga. Terimakasih. 

Kurang Pede Karena Hemifacial Spasm

Dokter Arina Yth, 
Sudah tiga tahun ini saya mendapat penyakit yang membuat minder dan 
kurang percaya diri. Yaitu munculnya merot dan kedutan di bagian kanan 
wajah saya. Hasil diagnosa dokter Spesialis Syaraf yang saya kunjungi 
menyebutkan penyakit ini sebagai hemifacial spasm. Saya diberikan beberapa 
macam obat, namun sampai sekarang belum ada perbaikan, hingga bosan 
meminumnya. Sempat di-MRI, namun kata dokter hasilnya normal. Terakhir, 
saya disarankan untuk berobat ke dokter Spesialis Bedah Syaraf, namun 
saya masih ragu. Benarkah penyakit ini bisa dioperasi? Terimakasih 

Vera (51 tahun)
Ibu Rumah Tangga 

Sunter, Jakarta Utara

TERIMAKASIH atas perhatian ibu Vera pada rubrik konsultasi ini. Saya turut 
prihatin dengan penyakit yang ibu derita. Hemifacial Spasm (HFS) termasuk 
dalam golongan movement disorders yang secara karakteristik, ditandai 
dengan adanya kontraksi involunter (gerak tidak disadari) dari otot wajah 
��	�� ����������� ���� �����"� \XX� *Nervus facialis). Bersifat paroksismal, 
timbul secara sinkron dan intermitten di satu sisi wajah. Kontraksi bersifat 
tonik klonik dengan variasi derajat keparahannya. 

Umumnya, kontraksi dimulai pada daerah sekitar mata, lalu secara 
bertahap menjalar ke otot daerah pipi dan akhirnya ke daerah mulut. HFS 
biasanya timbul pada usia lima puluhan dan banyak dijumpai pada wanita. 
Beberapa hal yang dapat memicu timbulnya HFS antara lain: stress, kelelahan 
������������	���	����������	�����	���

Diagnosa pasti penyebab HFS memang sulit ditegakkan. Namun, 
ada beberapa penyebab yang dapat menimbulkan HFS, antara lain tumor, 
malformasi/kelainan bentuk pembuluh darah dan proses infeksi lokal yang 
semuanya dapat menimbulkan penekanan pada syaraf VII. Dari berbagai  
penelitian, penyebab terbanyak dari HFS ini adalah adanya penekanan oleh 
pembuluh darah pada syaraf yang ditandai dengan gejala seperti kedutan di 
otot wajah. 

Terapi dari HFS bisa dilakukan dengan obat-obatan atau suntikan 
BOTOX. Pilihan lainnya adalah melakukan operasi dekompresi mikrovaskuler. 
Operasi bedah mikro ini intinya untuk mereposisi kembali pembuluh darah 
yang menekan syaraf dan membebaskan syaraf dari penekanan pembuluh 
darah tersebut. Biasanya dilakukan melalui operasi untuk memasukkan 
suatu bahan yang diselipkan diantara pembuluh darah dan syaraf. Operasi 
ini menjanjikan hasil lebih memuaskan daripada modalitas terapi lain, karena 
menangani penyakit langsung pada sumbernya. 

Untuk penanganan lebih lanjut dari penyakit ibu, kami sarankan 
untuk berkonsultasi dengan dokter ahli bedah syaraf yang ada di RS Mitra 
Keluarga. Terimakasih. 
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Wisata

K
esempatan menjenguk keluarga, 
 kerabat atau sejawat yang  kebetulan 
di rawat di Rumah Sakit Mitra 
 Keluarga (RSMK) Tegal, tak ada 

salahnya jika dimanfaatkan untuk menikmati 
asiknya  melongok beberapa lokasi wisata di 
sana. Begitu pula bila Anda seorang dokter 
atau staf di RSMK Grup yang punya peluang 
untuk bertugas di RSMK Tegal. Tentu akan 
rugi jika tidak mengunjungi atau sekadar 
singgah untuk menikmati suguhan panorama 
menakjubkan Gunung Guci, atau beberapa 
 lokasi wisata air yang ada di sana. 

Ya, wilayah dengan tradisi agraris pening-
galan tokoh legendaris Ki Gede Sebayu ini 
memiliki potensi wisata yang luar biasa. 
 Sebut saja Gunung Guci yang menyuguh-
kan  panorama alam pegunungan, air terjun 
dan sumber air panas. Kawasan wisata di 
 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang berada 
1050 m di atas  permukaan laut (dpl) ini persis 
di kaki  Gunung Slamet. Jadi, tak usah heran 
jika wilayah ini tergolong dingin, suhunya bisa 
mencapai hingga 180C.

Meski bisa dijangkau dengan kendaraan 
pribadi, namun pengendara harus  ekstra 
hati-hati, karena jalan menuju Gunung 
Guci berkelok-kelok disertai tanjakan yang 
 cukup terjal. Namun, perjalanan yang cuma 
 memakan waktu sekitar 2 jam dari Yomanik 
itu akan terasa mengasikkan, karena Anda 
akan disuguhi panorama alam yang luar 
 biasa. Mulai dari hijaunya bentangan hutan 
pinus hingga segarnya hamparan kebun sayur 
yang menghiasi perbukitan di sana. Hmm… 
sepanjang perjalanan, Anda juga bisa menik-
mati sejuknya terpaan angin pegunungan.

Namun, jika Anda datang di saat-saat 
menjelang atau setelah hari raya seperti saat ini, 
jangan berharap waktu tempuh Anda bisa cuma 
sekitar 2 jam. Maklum, jalan menuju  Gunung 
Guci yang biasanya lengang tiba-tiba bisa 
berubah padat dengan antrian panjang kenda-

raan yang ingin menikmati rekreasi di sana.

Kemalaman? Tak usah khawatir, karena 
tak ada salahnya menikmati malam di sana. 
Soal istirahat, Anda bisa memanfaatkan 
 penginapan seperti vila yang siap menjamu 
Anda. Tarifnya pun tak mahal-mahal amat, 
vila dengan fasilitas dua kamar tidur, satu 
 kamar mandi yang dilengkapi air panas, cuma 
 dipatok sekitar Rp. 250 ribu per malam. 

Rasa letih setelah menempuh per jalanan 
tentu akan hilang setelah memanjakan diri 
berendam di air panas. Apalagi, air  panas yang 
digunakan bukanlah fasilitas water heater pengi-
napan, tetapi dari air panas alami yang muncul 
dari perut bumi. Tentu saja,  lokasinya berada 
di alam bebas. Jadi, Anda bisa berendam sam-

bil menikmati keindahan alam di sekitarnya. 
 Namun, jika ingin lebih eksklusif, Anda bisa me-
nikmati berendam air panas secara lebih pribadi 
di ruang tersendiri dengan biaya Rp.12 ribu.

Di pagi hari, akan terasa pas meluangkan 
waktu untuk menikmati pemandangan yang 
ditawarkan sambil berkeliling menggunakan 
kuda dengan harga sewa yang hanya Rp.10 
ribu per 10 menit. 

Dengan berkuda, Anda bisa menuju 
 hijaunya hutan pinus yang begitu segar. 
 Selain itu, Anda bisa melongok derasnya 
air terjun  Sigeong. Di tempat ini terdapat 
 fenomena alam yang sangat mengagumkan, 
yaitu pertemuan antara air dingin dengan air 
panas. Air dingin yang terjun dari ketinggian 

Nikmatnya Wisata di  
Selain dikenal dengan keunggulan 
bawang merah dan telur asinnya, 
Kota Tegal juga menarik untuk 
dijadikan target berlibur. 
Setidaknya, ada 5 lokasi wisata 
alam yang akan terasa rugi jika 
dilewatkan ketika singgah ke 
kota ini. 
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sekitar 10 meter bertemu dengan air panas 
yang mengalir dari goa. Perpaduan kedua 
air itulah yang menyebabkan air di Sungai 
 Sigeong menjadi hangat.

Pantai Purwahamba Indah
Puas menikmati sejuknya alam 

 pegu  nungan, Anda bisa beralih ke lokasi 
 wisata  pantai,  Purwahamba Indah. Suburnya 
 tum buhan nyiur meneduhkan suasana di 
tepi  pantai. Kenyamanan ini semakin ber-
tambah  indah ketika pan dangan mata tertuju 
pada  ombak laut berwarna biru jernih serta 
ber ombak tenang. Pesisir pantai pun dapat 
dinikmati dari tengah laut. Suasana demikian 
tergambar nyata di obyek wisata alam Pantai 
Purwahamba  Indah, Kabupaten Tegal.

Selain dapat menikmati keindahan pantai, 
tempat ini juga menyediakan berbagai  fasilitas, 
mulai dari penginapan, kolam renang ber taraf 
internasional, arena bermain anak-anak, kebun 
binatang mini dan sepeda air yang  memberikan 
nilai lebih pada lokawisata ini. Kawasan  wisata 
pantai di Desa Purwahamba, Kecamatan 
 Suradadi, Kabupaten Tegal Ini juga  menyediakan 
Kapal Pesiar laut, Pertiwi I dan II, yang siap 
membawa Anda menikmati  pemandangan laut. 

Gunung Tanjung
Betul. Sejatinya, masih banyak lokasi 

wisata di Tegal yang layak untuk dijadikan 
target berlibur. Sebut saja, Gunung Tanjung 
yang lokasinya di sekitar Desa Lebak Siu. 
Wilayah pegunungan di mana Syech Maulana 
Maghribi dimakamkan ini memiliki daya tarik 
alam pegunungan yang sejuk, kolam renang 
dengan air hangat dan dingin, serta memiliki 
sumber air panas yang berkhasiat. Akomo-
dasi pada objek wisata ini pun cukup mudah 
didapat dan terdapat banyak hotel dan vila 
 untuk Anda beristirahat ataupun menginap.

Curug Putri 
Tempat wisata yang berada sekitar 27 

km dari arah kaki gunung Slamet ke arah 
 selatan Slawi, atau persisnya di desa Cimanik 
Kecamatan Bumijawa ini memiliki panorama 
alam pegunungan dan air terjun. Berada di 
ketinggian 800 meter dpl, sehingga udara 
di kawasan ini relatif dingin, dan banyak 
menghasilkan sayuran dan buah-buahan. 
Selain  sebagai obyek wisata air terjun dan 
pemandian air panas, kenikmatan lain ketika 
mengunjungi lokasi wisata ini adalah asiknya 
menikmati buah stroberi segar yang dipetik 
langsung dari pohonnya. 

Waduk Cacaban
Selain 3 lokasi wisata di atas, lokasi  wisata 

air yang satu ini pun sayang pula jika tidak 
disinggahi, istimewanya jika Anda seorang 
yang menyukai lokasi wisata air, Anda bisa 
menikmati asiknya mandi dan  bermain  perahu 
di Waduk Cacaban. Lokasinya tak jauh dari 
Slawi, kurang lebih 9 km ke arah timur, tepat-
nya di desa Karanganyar,  Kecamatan Kedung 
Banteng. Waduk yang terletak pada  ketinggian 
41 m dpl ini merupakan waduk pertama 
yang dibangun pemerintah setelah  Indonesia 
 merdeka. Peletakan batu  pertama nya  dilakukan 
oleh presiden pertama RI, Ir. Dr. Soekarno, 
pada tanggal 16 September 1952.

Jangan lupa, musibah tentu bisa datang 
dimana saja dan kapan saja. Kondisi kesehatan 
yang tiba-tiba menjadi tak ramah ketika  tengah 
asik menikmati liburan sambil  berwisata di 
Tegal, misalnya. Tak usah khawatir, Anda 
bisa meluncur ke Rumah Sakit Mitra  Keluarga 
(RSMK) Tegal yang mudah dijangkau. 
 Persisnya di Jalan Sipalem No 4, Tegal.  Selain 
menjanjikan pelayanan mumpuni, rumah sakit 
yang beroperasi sejak 5 Februari 2009 ini 
 digawangi oleh para dokter profesional dan 
ditopang teknologi kedokteran terkini. (pnst)

Wisata

Kaki Gunung Slamet

Pantai Alam Indah (PAI) yang dilengkapi anjungan, gardu 
pemantau, waterboom, Monumen Bahari, dan panggung 

hiburan.
Wisata air yaitu Gerbang Mas Bahari Waterpark (waterpark 

terbesar di Jawa Tengah)
Wisata makanan antara lain: pondok makan jalan teri (Pokanjari), 

lesehan di seputaran Jalan A Yani (pada waktu malam hari), rumah 
makan masakan laut di kawasan PAI serta rumah makan kapal 
terapung “Lor ing Margi” yang baru dibuka Agustus 2009, rumah 

makan Miraos, rumah makan Sari Laguna, dan lain-lain
Taman Poci : Taman kecil yang terletak di depan Stasiun KA 

Tegal dilengkapi dengan permainan anak2 dan dihiasi lampu hias, 
cocok buat keluarga yang ingin “jagongan” karena banyak pedagang 
kaki lima yang menjajakan makanan khas Tegal + Teh Poci.

Purwahamba indah (Pur’in): tempat rekreasi yang terletak di 
pesisir pantai Desa Suradadi, terdapat berrmacam2 wahana, seperti 
Waterpark, taman sosro (taman bermain), kebun binatang mini, 
sepeda air, dan juga bisa menikmati keindahan pesisir pantai.

Beberapa Obyek Wisata di Kota Tegal
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Kulinari

S
elain Wa-
rung Tegal 
( W a r t e g ) , 
m a s y a r a -

kat Jakarta sering 
mengindentikkan Te-
gal dengan penganan 
khas, martabak (yang 
merupakan makanan 
khas Melayu dan dipe-
ngaruhi kebudayaan 
India). Faktor pembuat 
dan penjual martabak 
yang kebanyakan ber-
asal dari Lebaksiu, kota 
kecil di Kabupaten Tegal 
adalah penyebabnya.

Namun kenyataan se-
benarnya, martabak sen-
diri tidak begitu populer, 

baik di pusat kota maupun di 
wilayah Kabupaten Tegal. Be-
berapa lokasi kuliner yang ada 

malah menawarkan beragam 
kuliner yang lebih khas Tegal.

Tahu Murni
Salah satu makanan khas kota 

Tegal adalah Tahu Murni, atau 
tahu goreng yang diberi adonan 
sagu. Banyak tempat yang menjual 
tahu semacam ini. Namun yang 
terenak adalah Tahu Murni Putra 
Natajaya di Jalan Pangeran Dipone-
goro 78 dan Jalan AR Hakim 100, 
Tegal. Tahu buatan Nyonya Mes-
sih ini pernah meraih penghargaan 
Upakarti dari Pemerintah Indonesia 

pada tahun 1995. Penghargaan itu 
diberikan atas jasa mengembangkan 

tahu menjadi produk unggulan kota tersebut. 
Selain itu, Tegal juga dikenal dengan Tahu Aci 
dan pilus. Makanan khas lainnya, yaitu Soto 
Tegal (soto khas Tegal yang me-
madukan daging ayam, sapi 
atau jeroan babat de-
ngan tauge dan tauco) 

Sate Balibul
Selain tahu, 

Tegal juga iden-
tik dengan ku-
liner dari daging 
kambing yang 
malah menjadi 
makanan khas 
Tegal.  Selain 
berbentuk sate, 
makanan dari da -
ging kambing ini juga 

Kuliner Khas Tegal

Selain sebagai salah 
satu kota pesisir di 
Utara Pulau Jawa, 
Tegal juga dikenal 

sebagai daerah yang 
memiliki kuliner 

khas yang beragam. 
Predikat sebagai salah 

satu daerah tujuan 
wisata kuliner di Jawa 

Tengah pun layak 
disandang Tegal.

Kerenyahan Tahu Murni
       hingga Empuk-nya Daging  

duk unggulan kota tersebut. 
ga dikenal dengan Tahu Aci 

an khas lainnya, yaitu Soto 
Tegal yang me-

ayam, sapi
t de-
uco)

, 

, 
a -
uga 

g 
n 
e-
an 
at 

bak 
er-
ota 
gal 

se-
sen-
puler, 

m
k

Ta

Teg
tah
sag
tahu
teren
Nataj
goro
Tega
sih in
Upaka

pada t
diberika

ndang Tegal.
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Kulinari

Kambing Muda
diracik dalam bentuk sup kambing, kambing 
guling, dan sebagainya. 

Keunikan dari sate Tegal adalah pilihan 
dagingnya yang berasal dari kambing muda. 
Karena itu, kata “Balibul” yang sering dite-
mukan pada restoran-resotoran atau rumah 
makan yang ada pinggir-pinggir jalan, erat 
 kaitannya dengan makanan yang berbau 
kambing ini. “Balibul” merupakan singkatan 
dari bawah lima bulan, atau usia kambing 
yang dagingnya paling enak untuk disantap. 
Disajikan dengan kecap manis, irisan bawang 
merah, tomat dan cabe rawit. Sangat lazim di-
hidangkan bersama minuman khas Tegal, teh 
poci gula batu. Kawasan wisata Guci meru-
pakan lokasi yang banyak bertebaran rumah 
makan yang menyajikan kambing muda ini.

Pokanjari
Selain daging kambing, ada pula tempat 

makan yang menyajikan ayam bakar. Berloka-
si di tengah kota atau tepat di pojokan  Jalan A 
Yani, warung ayam bakar Pa’ Toyo menawar-
kan masakan yang gurih,  dengan bumbu mirip 

sate ayam. 
Di kota itu ada juga kawasan 
tempat jajan yang disebut 

Pokanjari alias Pondok Makan Jalan Teri. Di 
ruas jalan yang panjangnya sekitar 500 me-
ter ini, dapat dijumpai berbagai warung yang 
menawarkan beragam menu masakan, mulai 
dari aneka seafood, pepes ikan, ayam bakar, 
nasi lengko, nasi gombyang, sate cempe, sate 
kambing, sampai beragam kue sejenis jajanan 
pasar.

Oh ya, jika sudah berada di Tegal, jangan 
lupa juga menikmati kupat glabed (ketupat dari 
beras yang diberi kuah kental dan  dimakan ber-
sama sate kerang/sate dari daging  blengong 
(sejenis unggas/bebek). Begitu pula dengan 
minuman yang terkenal yaitu teh poci khas 
 Tegal (teh yang diseduh air panas di dalam wa-
dah poci terbuat dari tanah liat dan untuk pe-
manisnya diberi gula batu).

Belakangan, menu nasi ponggol, 
makanan sehari-hari berisi lauk 

berupa tahu, tempe, ikan asin 
dan oreg-oreg tempe jus-

tru sedang naik daun. 
Bahkan, berubah nama 

menjadi nasi pong-
gol setan, karena 
menu makanan 
khas ini baru mun-
cul setelah jam 
6 malam sampai 
pagi hari. Sedang-

kan  konotasi setan, 
merupakan sebutan 

karena disajikan dengan rasa yang luar biasa 
pedas. 

Es Kopyor dan Penganan Khas 
Bagi penikmat es buah, jangan melewat-

kan untuk datang ke rumah makan Sari Buah. 
Selain menyajikan sate ayam dan kambing, 
nasi lengko, kupat glabed, dan lainnya, di tem-
pat itu tamu juga dapat menikmati kesegaran 
es kopyor. Bagi banyak orang, rasanya belum 
ke Tegal kalau belum mampir dan menikmati 
es kopyor di Sari Buah.

Rumah makan Nyonya Pan di dekat SMP 
Negeri 5 Tegal ini, juga layak dikunjungi. 
 De ngan menu khas utama berupa nasi boga-
na dan nasi rames, yang juga banyak disukai 
 pengunjung. 

Kue pia buatan Nyonya Liao. Pia dengan 
beragam isi, mulai dari kacang hijau, cokelat, 
nanas, susu, dan lainnya juga layak dicoba, 
sekaligus untuk dijadikan oleh-oleh bagi wisa-
tawan yang datang ke Tegal. Namun, masih 
ada beberapa penganan kecil yang saat ini 
sudah agak langka, yaitu glothak (semacam 
bubur terbuat dari gembus/dage dengan kuah 
kaldu dan cabai hijau). Makanan semacam ini 
biasanya banyak dijual saat bulan ramadhan. 
Ada juga kupat bongkok, rujak kangkung, bu-
bur blohok dan rujak uleg. Jadi, cicipi dulu be-
ragam kuliner khas Tegal agar kunjungan ke 
Kota Bahari ini menjadi lebih berkesan. 

(edy)
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Dapur Utama

Bahan Sate Kerang: 
- 100 gram kerang darah  
-  25 gram kelapa parut, 

disangrai, dihaluskan
- 2 lembar daun salam  
-  1 batang serai, diambil 

putihnya, dimemarkan
- 1 cm lengkuas, dimemarkan 
- 1/2 sendok teh air asam  
- 150 ml air  
 
Bumbu Halus: 
- 7 butir bawang merah  
- 3 siung bawang putih  
- 3 buah cabai merah keriting  
- 1 buah cabai merah besar  
- 1 sendok teh ketumbar  
- 1/2 sendok teh jintan  
- 2 butir kemiri, disangrai 
- 1 sendok teh garam  
-  4 sendok teh gula merah 

sisir  
 
Bahan Kuah Kuning: 
-  400 gram iga sapi, 

dipotong-potong
- 1.500 ml air  
-  1 batang serai, diambil 

putihnya, dimemarkan
-  2 lembar daun salam 
-  200 gram tempe, dipotong-

potong
-  2 sendok teh garam 
- 1 1/2 sendok teh gula pasir  
-  500 ml santan dari 1 butir 

kelapa 
-  1 sendok makan minyak 

untuk menumis 

Bumbu Halus: 
- 6 butir bawang merah  
- 2 siung bawang putih  
- 3 butir kemiri, disangrai 
- 3 cm kunyit, dibakar 
 
Bahan Pelengkap: 
- 4 buah kerupuk mi  
-  2 sendok makan bawang 

merah goreng untuk taburan 
- 4 buah ketupat siap pakai 

Cara Pengolahan :
1. Sate kerang: aduk rata 

bahan sate kerang dan 
bumbu halus. Masak 
sampai meresap. Tusuk-
tusuk di tusuk sate.

2. Kuah kuning: rebus iga 
sapi, air, serai, dan daun 
salam sampai empuk. 
Angkat dan ukur 600 ml 
air kaldunya. 

3. Panaskan minyak. Tumis 
bumbu halus sampai 
harum. Tambahkan iga 
sapi dan tempe. Aduk 
rata. Masukkan air kaldu 
sapi, garam, dan gula 
pasir. Masak sampai 
mendidih. Tuang santan. 
Masak sampai matang. 

4. Tata ketupat. Siram 
kuah kuning. Panas-
panas. Sajikan dengan 
sate kerang dan 
pelengkapnya.

Bahan utama Gombyang adalah Daging 
Sandung Lamur. Kenapa menggunakan 
daging tersebut, hal itu dikarenakan agar 
rasa gombyang yang dihasilkan tidak rusak 
sesuai dengan rasa yang diinginkan. Dan 
gombyang memang paling pas jika disajikan 
dengan nasi putih hangat.
 
Bahan-Bahan/Bumbu-Bumbu: 
 
Bahan Gombyang: 
- 400 gram daging sandung lamur  
- 2 lembar daun salam  
- 4 lembar daun jeruk, dibuang tulangnya 
- 2 batang serai, dimemarkan 
- 2.500 ml air  
- 2 buah kluwak, diseduh air panas 
- 2 sendok teh garam  
- 1 sendok teh gula pasir  
-  1 sendok makan air asam (dari 2 sendok teh asam 

jawa dan 2 sendok makan air) 
-  2 sendok makan minyak untuk menumis  

daun bawang untuk taburan  

Bumbu Halus: 
- 10 butir bawang merah  
- 4 siung bawang putih  
- 3 buah cabai merah 

Cara Pengolahan :
1. Rebus daging, daun salam, daun jeruk, serai, dan 

air sampai matang. Potong-potong. Sisihkan. 
Ukur 1.500 ml air kaldunya.

2. Panaskan minyak. Tumis bumbu halus dan 
kluwak sampai harum. Tambahkan daging. Aduk 
rata. 

3. Masukkan air kaldu, garam, gula pasir, dan air 
asam. Masak sampai mendidih.

4. Sajikan dengan taburan daun bawang.

Kupat Glabed
Kombinasi sate kerang dan kuah kuning 
menjadikan ketupat lebih lezat. Penasaran? 
Rasanya yang gurih dan lezat pasti menggugah 
rasa.

Bahan-bahan/bumbu-bumbu:

Untuk 
4 porsi

Untuk 
6 porsi

Nasi Gombyang
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Kesehatan Gizi

dr. Gracia Jmt Winaktu, MS, Sp.GK
RSMK Kelapa Gading

Makanan yang dapat merangsang 
pertumbuhan dan memperbaiki fungsi 
sel-sel otak, meningkatkan daya 
ingat dan konsentrasi berpikir anak-

anak dikenal dengan nama brain food. Menurut 
suatu penelitian di Inggris pada tahun 2001 yang 
dipublikasikan dalam British Medical Journal, 
kekurangan kedua jenis asam lemak esensial itu 
saat lahir berkorelasi dengan berat badan yang 
rendah, lingkar kepala yang kecil, dan ukuran 
plasenta yang rendah. Akibatnya, perkembangan 
sistem syaraf pusat dan kemampuan kognitif di 
masa selanjutnya pun turut terpengaruh. 

Bahan makanan yang kaya karbohidrat 
merupakan bahan bakar otak yang 
amat penting agar otak berfungsi 
optimal. Sedangkan senyawa 
asam amino berperan 
pada pembentukan 
neurotransmiter, dalam 
hal ini proses pengolahan 
informasi di otak. 
Sedangkan kebutuhan 
buah-buahan dan 
sayur-sayuran yang 
diperkaya antioksidans, 
amat diperlukan 
untuk melindungi otak 
dari proses kerusakan 
sel-sel otak yang dapat 
menyebabkan kesulitan dalam 
mengingat, sehingga proses belajar 
pun jadi lamban.

Jenis makanan yang berperan terhadap 
Nutrisi Otak:

SALMON
Ikan berlemak yang merupakan sumber terbaik 
asam lemak omega-3 (DHA & EPA) yang keduanya 
penting bagi pertumbuhan dan perkembangan 
fungsi otak. Penelitian terbaru juga menunjukkan 
bahwa orang yang memperoleh asupan asam 
lemak lebih banyak memiliki pikiran lebih tajam 
dan pada uji kemampuan menunjukkan hasil 
memuaskan. Menurut para ahli, walaupun ikan 
tuna mengandung Asam Lemak Omega-3 namun 
tidak sekaya ikan salmon

TELUR
Dikenal sebagai sumber penting protein yang relatif 
murah. Bagian kuning telur ternyata kaya akan 
kandungan cholin, suatu zat yang dapat membantu 
perkembangan memori/ daya ingat.

SELAI KACANG
Kacang tanah (peanut) dan selai kacang merupakan 
salah satu sumber vitamin E. Vitamin ini merupakan 
anti oksidans yang dapat melindungi membran sel 
syaraf. Bersama tiamin dan vitamin E membantu 
otak dan sistem syaraf dalam penggunaan glukosa 
untuk kebutuhan enersi.

GANDUM MURNI
Otak membutuhkan suplai/sediaan 

glukosa dari tubuh yang sifatnya 
konstan. Gandum murni 

memiliki kemampuan untuk 
mendukung kebutuhan 

tersebut. Serat yang 
terkandung dalam 
gandum murni dapat 
membantu mengatur 
pelepasan glukosa 
dalam tubuh. Gandum 
juga mengandung 
vitamin B yang 

berfungsi memelihara 
kesehatan sistem syaraf.

OAT/OATMEAL
Oat merupakan salah satu jenis 

sereal paling populer di kalangan anak-
anak dan kaya akan nutrisi penting bagi otak. Oat 
dapat menyediakan enersi atau bahan bakar untuk 
otak yang sangat dibutuhkan anak-anak mengawali 
aktivitasnya di pagi hari. Kaya akan kandungan 
serat, oat akan menjaga otak anak terpenuhi 
kebutuhannya di sepanjang pagi. Oat yang 
merupakan sumber vitamin E, vitamin B1, potasium 
dan seng yang membuat tubuh dan fungsi otak 
berfungsi dengan kapasitas penuh

BERRY
Strawberry, Chery, Blueberry dan blackberry. Secara 
umum, semakin kuat warnanya, semakin banyak 
nutrisi yang dikandungnya. Berry mengandung 
antioksidans kadar tinggi, khususnya vitamin C, yang 

berfungsi mencegah kanker. Beberapa penelitian 
menunjukkan mereka yang mendapatkan ekstrak 
blueberry dan strawberry mengalami perbaikan 
dalam fungsi daya ingatnya. Biji dari buah berry ini 
ternyata kaya akan asam lemak omega-3.

KACANG-KACANGAN
Kacang adalah makanan khusus, karena makanan 
ini memiliki enersi yang berasal dari protein 
serta karbohidrat kompleks. Selain itu kacang 
kaya akan kandungan serat, vitamin dan mineral. 
Kacang merupakan makanan yang baik untuk 
otak karena mereka dapat mempertahankan 
enersi dan kemampuan berpikir anak-anak, jika 
dikonsumsi saat makan siang dan puncaknya pada 
sore hari. Menurut hasil penelitian, kacang merah 
mengandung lebih banyak asam lemak omega-3 
daripada jenis kacang lainnya, khususnya asam 
lemak esensial, yaitu jenis asam lemak omega-3 
yang penting bagi pertumbuhan dan fungsi otak.

SAYURAN BERWARNA
Tomat, ubi jalar merah, labu, wortel dan bayam 
adalah jenis sayuran yang kaya nutrisi dan sumber 
antioksidansnya akan membuat sel-sel otak kuat 
dan sehat.

SUSU DAN YOGHURT
Makanan yang berasal dari produk susu 
mengandung tinggi protein dan vitamin B. Kedua 
jenis nutrisi ini sangat penting bagi pertumbuhan 
jaringan otak, neurotransmiter dan enzim. Susu 
dan yoghurt dapat membuat perut kenyang karena 
kandungan protein dan karbohidratnya sekaligus 
menjadi sumber enersi

DAGING SAPI TANPA LEMAK
Zat besi adalah jenis mineral esensial yang 
akan membantu anak-anak tetap berenersi dan 
berkonsentrasi di sekolah. Daging sapi tanpa 
lemak adalah salah satu sumber makanan yang 
mengandung banyak zat besi. Dengan hanya 
mengkonsumsi 1 ons/hari, maka tubuh Anda akan 
terbantu dalam penyerapan zat besi dari sumber 
lainnya. Daging sapi juga mengandung mineral 
seng yang dapat membantu memelihara daya ingat. 

Khusus bagi vegetarian, dapat memanfaatkan 
kacang hitam dan burger kedelai sebagai pilihan. 
Kacang-kacangan adalah sumber penting zat besi 
non heme, tipe zat besi yang membutuhkan vitamin 
C untuk diserap oleh tubuh. Mengkonsumsi tomat, 
jus jeruk, strawberry dan kacang-kacangan juga 
dapat dipilih sebagai upaya mencukupi kebutuhan 
akan zat besi. ***

Agar si kecil tumbuh sehat dan juga cerdas maka kebutuhan 
utama yang diperlukan antara lain adalah lemak pembangun 
otak, terutama asam lemak omega-3 (asam eicosapentaenoic-EPA 
dan asam docosahexaenoic-DHA). 

Jenis Makanan 
Untuk Nutrisi Otak
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Rekomendasi

H
adirnya Tablet PC yang  memiliki 
keunggulan  dari  sisi   bentuk prak-
tis dan kompak, sontak disambut 
antusias pencinta gadget sedunia.  

 Tengok saja ramainya  kelompok  remaja 
yang asik kongko, duduk berkumpul di resto 
atau kedai-kedai kopi di mal,  sementara  jari 
jemarinya asik “bergerilya”  di layar  monitor 
Tablet PC di  mejanya. Ya, mereka  asik chat-
ting, surfing, atau menikmati gamming.

Di meja lainnya, tampak dua orang pro-
fesional muda asik berbicara bisnis. Sesekali 
tangannya menggeser-geserkan jari ke layar 
sentuh monitor Tablet PC, membuka catatan 
yang diperlukan. Mereka memperlakukannya 
bak buku catatan.

Itulah gambaran bagaimana Tablet PC be-
gitu digandrungi. Namun sebelum mengikuti 
tren ini, ada baiknya mengetahui secara per-
sis, apakah Anda membutuhkannya atau tidak. 
Jenis Tablet PC seperti apa yang cocok untuk 
kebutuhan Anda. Sehingga tidak akan kecewa 
setelah membelinya.

Sebagai contoh, seorang pembuat Web 
bisa dengan mudah memperlihatkan website 
yang sudah  di buat  dengan  menggunakan 
Tablet PC. Lebih mudah dari pada mengguna 
kan Laptop.   Tidak   ada   lagi   waktu  tunggu 
untuk  mengatifkan   sistem   operasi  seperti 
pada Laptop. Cukup membuka  web  browser 
bisa   langsung   menunjukkan   website  yang 
akan diperagakan.  

Dengan Tablet PC nya, seorang fotografer 
dengan mudah bisa menunjukkan portfolio 
karya fotonya. Kemudahan, kecepatan dan 
kualitas tampilan yang diperagakan akan me-
nimbulkan kesan tersendiri bagi klien. Inilah 
hal penting yang menjadi dasar pertimbangan 
kenapa Anda memerlukan Tablet PC.

Saat ini, ada banyak jenis dan merek  Tablet 
PC di pasaran, harga yang ditawarkanpun ma-
kin terjangkau. Mulai dari Rp 2 juta hingga 
sekitar Rp 7 juta. Soal kemampuan dan azas 
praktis yang dimilikinya, masing-masing tentu 
memiliki keunggulan maupun kekurangan. 
Karena itulah, alangkah bijaknya jika Anda 
mengenal terlebih dahulu produk gadget yang 
tengah naik daun ini. Sejauh mana kemam-
puan dan manfaatnya untuk Anda. 3’s

Memilih Tablet PC 
      Sesuai Kebutuhan
Sejak kehadiran iPad, produk-produk sejenis terus bermunculan
membanjiri pasar dengan beragam pilihan model dan sistem operasi
yang variatif. Saat ini, Komputer Tablet (Tablet PC) yang naik daun
menjadi tren di berbagai kalangan.

Gadget Mengenal Tablet PC
1. Layar Sentuh
Tablet PC memiliki beberapa jenis layar 
ukuran 5 inci - 10 inci. Layar pada Tablet 
PC juga difungsikan sebagai papan ketik 
dengan menampilkan keyboard virtual atau 
media untuk menulis.

2. Processor
Processor pada Tablet PC menggunakan 
ARM, dengan konsumsi daya lebih rendah 
dibandingkan processor jenis lainnya. 
Rendahnya konsumsi daya berpengaruh 
pada performa dan pemakaian baterai. 
Idealnya, Tablet PC memiliki processor 
dengan clock speed di atas atau minimal 1 
GHz. Clock speed di bawah 1 GHz membuat 
performa Tablet PC lambat dan kurang 
dapat dinikmati.

3. Protokol untuk Koneksi Nirkabel
Protokol standar untuk mengakses wireless 
local area network atau hotspot adalah IEEE 
802.11. Protokol untuk koneksi nirkabel 
yang terbaru adalah 802.11n, generasi 
sebelumnya menggunakan 802.11a, 
802.11b, dan 802.11g. Untuk kemudahan 
akses internet, pertimbangkanlah koneksi 
nirkabel 802,11n

4. Sistem Operasi
Sistem operasi yang umum digunakan 
pada Tablet PC adalah Google Android, 
Microsoft Windows 7, iOS pada Apple iPad 
dan Blackbarry OS. Namun ada juga produk 
yang menyediakan tiga sistem operasi 
sekaligus, Windows 7, Android, MeeGo, 
dan OS terbaru Android Honeycomb.

5. Kapasitas Penyimpanan Data
Media penyimpanan pada Tablet PC, adalah 
Solid State Drive (SSD) atau flash drive 
berkapasitas mulai 1 GB, 4GB, 8GB, 16 
GB, 32GB, hingga 64GB. Pertimbangkan 
pula adanya slot MicroSD atau port USB 
untuk tambahan penyimpanan data secara 
eksternal. Karena, ada produk Tablet PC 
yang tidak menyediakan port USB.

Hal penting lain yang juga harus 
dipertimbangkan adalah input dan output 
yang disediakan. Koneksi HDMI (High 
Definition Multimedia Interface) yang dapat 
digunakan untuk mentransmisikan video, 
gambar, atau suara ke perangkat lain seperti 
televisi atau proyektor yang tidak banyak 
disediakan oleh vendor Tablet PC. Jika Anda 
membutuhkan banyak koneksi HDMI, maka 
Anda harus mempertimbangkan untuk 
memilih Tablet PC yang dilekapi dengan 
HDMI port.

      TIPS Memilih Tablet PC
� Pilihlah Tablet PC dengan sistim operasi yang sesuai kebutuhan Anda.
� Lalu, tentukan aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi yang biasa digunakan.
� Pilihlah yang harganya sesuai dengan keuangan Anda.
�  Perhatikan layanan purna jualnya. Belilah Tablet PC resmi yang memiliki layanan purna 

jual dan menyediakan kelengkapan asesoris yang mudah diperoleh.
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AGENDA KEGIATAN RSMK GRUP
NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 September 2011 

Kamis, 22 September 2011 , Pk 12.00 - selesai Round Table Discussion , Tema : Dislipidemia Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi,  
Pembicara :  Dr. M. Djamal A Hasan, SpJP

Sabtu, 24 September 2011 , Pk 11.30 - 12.30 Ceramah Kesehatan Club Senam Ibu Hamil  Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi, 
Pembicara : Dr. Herman T, SpOG

Pendaftaran Pangeran dan putri Cilik’ RSMKB : 29 September – 08 November 2011

2 Oktober 2011

Kamis, 6 Oktober 2011, Pk. 12.00 – selesai Siang Klinik, Tema : Osteoporosis Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi
Pembicara : Dr. Harijanto, SpOT

Kamis, 13 Oktober 2011, Pk.07.30 - 08.30 Dakta 107 FM, tema : GERD Radio dakta, Pembicara : Dr. Kunkun Ahmad, SpPD

Sabtu, 15 Oktober 2011 Pk. 11.30 – 12.30 Ceramah Kesehatan Club Senam Ibu Hamil  Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi, 
Pembicara : Ibu Endang Poedjiastoeti, AMG

Rabu, 26 Oktober 2011, Pk 10.00 – 12.00 Seminar Komunitas Sekolah,      
Tema : Perkembangan psikologi anak sekolah* Pembicara : Dra. Destryna N Sahari, MA

Sabtu, 29 Oktober 2011, Pk.09.00-11.00 Family Gathering Pasien Hemodialisa Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi            
Pembicara : Dr. Santoso Tjandra, SpPD KGH

3 November 2011

Minggu, 20 November 2011, pk 08.00 – selesai Final Lomba ‘ Pangeran dan Putri Cilik RSMKB Lantai 2 poli eksekutif kebidanan dan anak                   
Pembicara : Dr. Budi Rahardjo, SpA

Seminar Awam Imunisasi pada anak

Sabtu, 26 November 2011, Pk 11.30 – 12.30  Ceramah Kesehatan Club Senam Ibu Hamil, Tema : Memilih Kontrasepsi Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi             
Pembicara : Dr. Agustinus Gatot, SpOG

RS MITRA KELUARGA BEKASI

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 September
 17 September 2011 Seminar Awam Kesehatan Ginjal  dan Batu Empedu “dr. Chandra IM Sp.PD
 25 September 2011 Seminar Awam Osteoporosis dan penangananya dr. Nario Gunawan Sp.OT

Idem Senam Osteoporosis untuk masyarakat umum idem

2 Oktober

15 Oktober 2011

Seminar Awam Gaya Hidup Kaitannnya dengan kesehatan jantung dr. J.Nugroho Sp.JP FIHA

Peringatan HUT RS Mitra Keluarga Surabaya  ke-13

Lomba Bayi Sehat 
Lomba Mewarnai 
Lomba Fotogenic 

Lomba  Dokter favorite  
Lomba Bola Volly 

Jalan Sehat 
Lomba 5R 

Lomba tari modern 
Seminar medis (tentative) 

Rekreasi & Outbound

22 Oktober 2011,Tentative Seminar Ilmiah NeuroSurgery Up Date,       Samarinda 

���"�$���������
�������q�&�����@��q@
dr. Eko Agus Subagyo Sp.BS

dr. Asra Al Fauzi Sp.BS
dr. Arie Ibrahim Sp.BS
dr. A. Zuhro M. Sp.BS

dr. Najiullah Budi Sp.BS

3 November
05 November 2011 Seminar Awam Mengenali gejala Hepatitis dan Pencegahannya dr. Herry Purbayu Sp.PD-KGEH
19 November 2011 Seminar Awam Waspadai Maag dan Liver dr. Andry Sultana Sp.PD

RS MITRA KELUARGA SURABAYA

NO BULAN TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN

1  September :

Sabtu, 10 September 2011 - prenatal class “Gizi seimbang pada Ibu Hamil & Menyusui” Pembicara : Ahli Gizi

 Minggu, 18 September 2011 - Lomba Gambar “Aku Anak Sehat” (usia 4-12 tahun) & Health Talk 
“Penanganan Diare pada Bayi & Anak” Pembicara : dr. Syarifah Hanum SpA

Sabtu, 24 September 2011 - Siang Klinik “Back Pain – Diagnostik & Penatalaksanaannya” Pembicara : dr. M. Saekhu SpBS, 
dr. Dewi Asih SpRad, dr. Ita Kartika SpRM

2  Oktober :

Sabtu, 8 Oktober 2011 - Prenatal class “Kulit Sehat & Terawat di kala Hamil & pasca melahirkan Pembicara: dr. Ilmi Silmiaty, SpKK

 Sabtu, 15 Oktober 2011 - Seminar Awam “Persalinan Normal tanpa rasa Nyeri” Pembicara : 
dr. Novi Gracia, SpOG & dr. Ahmad Irfan SpAn

 Sabtu, 29 Oktober 2011 Aksi Donor Darah, 

3  November :

Sabtu, 12 November 2011 - Prenatal class “Penanganan & Perawatan Bayi baru Lahir” Pembicara : Bidan RS Mitra Keluarga Cibubur

 Rabu, 16 November 2011 Company Gathering & Ceramah Kesehatan
Topik: Laparoscopy

Pembicara : 
dr. Julius Lumenta SpB & dr. R. Purbonoto, SpOG

Selasa, 1 November 2011 - Pelatihan dokter cilik & Hospital Tour 

RS MITRA KELUARGA CIBUBUR
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AGENDA KEGIATAN RSMK GRUP

RS MITRA KELUARGA BEKASI TIMUR

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 Oktober 2011

01 Oktober 2011,    Pukul 09.00 – selesai
Seminar Awam ,

Judul : “Hidup Nyaman Tanpa Derita Nyeri Boyok/Pinggang 
“( Apa, Mengapa &  Bagaimana Nyeri Boyok )”

Pembicara : dr. Trianggoro Budisulistyo, Sp.S, 
Instruktur senam nyeri boyok : Dinda Triana Putri

Tempat  : Ruang Auditorium Lt. 4, 
RS Mitra Keluarga Tegal

Pendaftaran  : Rp. 10.000,- (pendaftaran sampai dengan 
26 September 2011)

29 oktober 2011,  Pukul 09.00 - selesai, Seminar Awam,  
Judul : Akupuntur di Era Pengobatan Masa Kini

Pembicara : dr. Wahyudi, MARS
Tempat  : Ruang Auditorium Lt. 4, 

RS Mitra Keluarga Tegal
Pendaftaran  : GRATIS

RS MITRA KELUARGA TEGAL

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 Senam Hamil Sabtu, pk. 10.30 s/d 11.30 WIB (Kegiatan Rutin)   Tempat : Ruang Auditorium RS Mitra Keluarga Cikarang Lt. 4   Biaya  : Rp. 15.000,-/1x kunjungan.
Bagi peserta Senam Hamil yang mengikuti senam selama 6x berturut2 dan melahirkan di RS Mitra Keluarga  Cikarang akan mendapatkan PAKET PERAWATAN BAYI  senilai  Rp.200,000,-.”

2 agustus 2011

Sabtu, 6 Agustus 2011, Pk. 11,30 s/d 12,30 WIB.  Ceramah Kesehatan Kesehatan ( Klub Senam Hamil) 

    Tempat  : Auditorium Lt. 4 RSMK Cikarang
“Topik : “Gejala Dan Tanda Persalinan“

    Pembicara : dr. Adhitya Maharani Devi,SpOG,M.Kes
    Peserta  : Peserta Senam Hamil RSMKC

Senin, 8 Agustus 2011,Pk. 10,00 s/d 11,00 WIB TALK SHOW Kesehatan di Radio DAKTA 107 FM 
  Tempat  : Radio Dakta 

Topik : “ OSTEOARTHRITIS”
  Nara Sumber : dr. Ferry Doni Trilasto,SpOT

Sabtu, 13 Agustus 2011, Pk. 15,00 s/d 19,00 WIB Lomba Menggambar & Mewarnai    Tempat  : Lobby Lt. 1 RS Mitra Keluarga Cikarang
   Peserta  : 50 anak

3 September 2011

Senin, 5 September 2011, Pk. 10,00 s/d 11,00 WIB TALK SHOW Kesehatan di Radio DAKTA 107 FM 
Topik : “Laparascopy Bedah”

  Tempat  : Radio Dakta 
  Nara Sumber : dr. Budi S.H Gultom,SpB

Sabtu, 17 September 2011, Pk. 11,30 s/d 12,30 WIB. Ceramah Kesehatan  ( Klub Senam Hamil)

Tempat  : Auditorium Lt. 4 RS Mitra Keluarga Cikarang
“Topik : “Penyulit Pada Persalinan“

    Pembicara : 
dr. Ni Putu Titien Kusumayanti,SpOG,M.Kes

Peserta  : Peserta Senam Hamil RSMKC

Sabtu, 24 September 2011, Pk. 08,00 s/d  – 11,00 WIB Seminar Awam

    Tempat  : Ruang Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga 
Cikarang

Topik: 
“Pemilihan Alat Kontrasepsi yang Aman Dan Tepat”
    Pembicara : dr. Ni Putu Titien S. K, SpOG,M.Kes

Senin, 20 September 2011, Pk. 14,00 s/d 15,30 WIB Ceramah Komunitas Perusahaan
    Tempat  : Perusahaan

    Topik  : Mempersiapkan Kehamilan Sejak dini
    Pembicara : dr. Adhitya Maharani Devi,SpOG

4 Oktober 2011

Sabtu, 1 Oktober 2011,Pk. 08,30 – 12,00 WIB 
(Pendaftaran tutup Pk. 11,30 WIB) DONOR DARAH Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga Cikarang

Sabtu, 15 Oktober 2011 Pk. 11.30 – 12.30 Ceramah Kesehatan Club Senam Ibu Hamil,”Kuning Pada bayi” Pembicara ; dr.Frengky, SpA, 
Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga Cikarang

5  November 2011 Sabtu, 12 November 2011, pk 08.00 – 11.00 Seminar Awam , “Penyulit pada kehamilan “ Pembicara  : dr. Adhitya M, SpOG, 
Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga Cikarang

Sabtu, 26 November 2011, Pk 11.30 – 12.30 Ceramah Kesehatan Club Senam Ibu Hamil,
”Gizi seimbang bagi ibu hamil dan menyusui”

Pembicara : Desi Indriani ,AMG; 
Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga Cikarang

RS MITRA KELUARGA CIKARANG

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 September 2011 

Jumat, 05 September 2011Pk 07.30 - 08.30 Dakta 107 FM, Tema : Mengatasi sulit makan pada anak Pembicara : Dra. Destryna N Sahari, MA

Sabtu, 17 September 2011 , Pk. 09.00 – 11.30 Gathering Survivor Cancer
Tema : Ca Mammae dan Kehamilan

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, 
Pembicara : Dr. Budi Harapan Siregar, SpB, K-Onk

Sabtu, 24 September 2011 , Pk 11.30 - 12.30 Ceramah Kesehatan Club Senam Ibu Hamil, 
Tema : Gizi seimbang pada bayi

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur     
Pembicara : Ibu Tri Astuti, SGz

Rabu, 28 September 2011 , Pk 14.00 - 16.00 Seminar Komunitas Perusahaan, Tema : Pola Hidup Sehat Pembicara : Dr. Rachelia Salanti

2 Oktober 2011

Sabtu, 8 Oktober 2011,         Pk 08.00 – 12.00 Donor Darah Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur 

Sabtu, 15 Oktober 2011,       Pk 08.00 – selesai Seminar Awam, 
Tema : Sakit kuning

Auditorium Lantai 5 RS Mirta Keluarga Bekasi Timur      
Pembicara : Dr. David Kristanto, SpPD

Sabtu, 29 Oktober 2011, Pk 11.30 – 12.30 Ceramah Kesehatan Club Senam Ibu Hamil, 
Tema : Melahirkan dengan nyaman

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur    
Pembicara : Dra. Destryna N Sahari, MA

3
 November 2011 :   

Sabtu, 5 November 2011 Pk 09.00 - 11.30 Gathering Survivor Cancer
Tema : Pengobatan Kanker

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur    
Pembicara : Dr. Wim Panggarbesi, SpB, K-Onk

 Kamis, 10 November 2011 Pk 07.30 - 08.30 Dakta 107 FM,Tema : Penyakit jantung Koroner Radio dakta                                                                                             
Pembicara : Dr. Erwin Setiawan, SpJP

Rabu, 16 November 2011, pk 12.00 -, selesai Siang Klinik , Tema : Aspek Medikolegal & Visum et Repertum dalam dunia 
Kedokteran

 Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur                       
Pembicara : Dr. Djaya Surya Atmaja, SpF, PhD, SH, DFM                            

dan Dr. Evi Untoro, SpF

Sabtu, 19 November 2011 Pk 09.00 - 11.00 Gathering Pasien Diabetes Mellitus  Tema : Kaitan DM dengan gagal ginjal Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur      
Pembicara : Dr. David Kristanto, SpPD

Kamis, 24 November 2011 , Pk 14.00 - 16.00 Seminar Komunitas Perusahaan, Tema : Penyulit pada kehamilan Perusahaan                                                                                            
Pembicara : Dr. Agustinus Gatot, SpOG

Sabtu, 26 November 2011, Pk 11.30 – 12.30  Ceramah Kesehatan Club Senam Ibu Hamil, Tema : Kehamilan pada 
trimester ketiga

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur        
Pembicara : Dr. Herman T, SpOG

Seluruh bulan November – Desember 2011 Promo Pap Smear
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NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 September 2011
10 September 2011 Seminar Awam Judul/ Tema : 

Selalu aktif & Prima tanpa bahaya Nyeri Punggung Pembicara : dr. Biati Widjaja, SpS

24 September 2011 Seminar Awam Judul/ Tema : Kenapa Harus di Khitan? Pembicara : dr. Sigid Djuniawan, SpB

2 Oktober 2011 15 Oktober 2011 Seminar Awam Judul/ Tema: Pemilihan Kontrasepsi yang tepat bagi 
pasangan usia muda Pembicara : dr. Eston Aryawan H, SpOG

3  November 2011
19 November 2011 Seminar awam, Judul / tema: 

Strategi diet sehat yang tidak menyiksa bagi penderita diabetes Pembicara : dr. Gatot Sugiharto, SpPD

26 November 2011 Seminar Awam Judul/ Tema :Nutrisi tepat pada otak, anak tumbuh optimal Pembicara : dr. Fatimah Indarso,SpA(K)

RS MITRA KELUARGA WARU

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

Ru
tin

Senam Hamil Jadwal: Sabtu, pkl. 10.00 s/d 11.00 WIB Tempat: Ruang Auditorium Lt. 4 RSMKD Biaya  : Rp. 15.000,-/1x kunjungan.

Senam DM Jadwal: Rabu & Sabtu , pkl. 07.00 s/d 08.00 WIB Tempat: Halaman Parkir Depan RSMKD Biaya  : Rp. 6.000,-/1x kunjungan.

1 September

Sabtu, 17 – 09 - 11 Seminar Kehamilan Pembicara  : dr. Afra Tangdialla, SpOG
Topik: “Perencanaan KB Setelah Melahirkan“

Sabtu, 24 – 09 – 11 Seminar Kesehatan
Pembicara  : dr. M. Arief Setiawan, SpPD

Topik: “Nutrisi dan Pengobatan Terbaik Untuk 
Ginjal Anda“

2 Oktober

Sabtu, 08 – 10 – 11 Seminar Kesehatan Pembicara  : dr. Indriani Pudjiastuti, SpM
Topik  : “ Katarak Pada Penderita Diabetes “

Sabtu, 15 – 10 – 11 Seminar Kesehatan Pembicara : dr. Sofani Munzila, SpOG
Topik: “Bahaya Kanker Serviks“

Sabtu, 22 – 10 – 11 Lomba Menggambar dan Mewarnai + Health Talk 

Kegiatan  : - Lomba Menggambar dan Mewarnai 
       Kategori Usia : 4 – 6 thn ( Mewarnai )

       Kategori Usia : 7 – 9 thn ( Menggambar )
     - Health Talk Bagi Orang Tua Peserta
Pembicara : dr. Wahyu Hidajati, SpRM

Topik: “Efek Buruk Teknologi Terhadap Perkembangan 
��	������������	��{

3 November

Mulai Tgl 1 - 30 November Discount Pemeriksaan Papsmear

Jumat, 04 – 11 – 11 Gathering Klub Senam DM ( PERSADIA RSMKD )

Sabtu, 19 – 11 – 11 Seminar Kesehatan Pembicara: drg. Lila Susanti ( Gigi Anak )
Topik: “Pentingnya Merawat Kesehatan Gigi“

Sabtu, 26 – 11 – 11 Aksi Donor Darah Kegiatan: Aksi Donor Darah Bekerjasama 
dengan PMI Bogor

Rabu, 30 - 11- 11 Corporate Gathering Pembicara : dr. Indah Gianawati, SpPD
Topik: “Ketahui dan Cegah Penyebab Hepatitis“

RS MITRA KELUARGA DEPOK

AGENDA KEGIATAN RSMK GRUP

RS MITRA KELUARGA KEMAYORAN

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 September 2011
Sabtu, 17 September 2011, 09.00 - 12.00 WIB

SIMPOSIUM AWAM
 Dr. Candra Wibowo, SpPD, FINASIM

Waspadai, Gagal Ginjal Seringkali Tanpa Gejal (Cegah Sebelum Terjadi !)

Sabtu, 24 September 2011, 09.00 - 12.00 WIB
SIMPOSIUM ILMIAH 

$����
��������	������@�q!�\
Manajemen Trauma Thorax

2 Oktober 2011
Sabtu, 15 Oktober 2011, 09.00 - 12.00 WIB

SIMPOSIUM ILMIAH Prof. DR. Dr. Endang Susalit, SpPD, KGH
Terapi Pengganti Ginjal pada Gagal Ginjal Tahap Akhir 

(Renal Replacement Therapy on End Stage Renal Disease) Dr. Candra Wibowo, SpPD, FINASIM

Kamis, 20 Oktober 2011, 09.00 - 12.00 WIB Donor Darah Ruang Auditorium Lt. 6 - RS Mitra Kemayoran

3 November 2011 “Sabtu, 19 November 2011, 09.00 - 12.00 WIB
SIMPOSIUM ILMIAH Dr. Roy Edward, SpOT

Penanganan Cedera Olahraga pada Sendi Lutut (Sport Service Surgery)  Dr. Maria Eva Dana, SpKFR

NO BULAN TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN

1  agustus 2011 Rabu, 24 Agustus 2011, Pk.  09.00 – 12.00 WIB DONOR DARAH Tempat: Auditorium Lt.6, 
RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

2  September 2011
Sabtu, 10 September 2011, Pk.  09.00 – 12.00 WIB Seminar Awam, “Varises Dan Pencegahannya“ Pembicara: dr. Dedy Pratama, SpB (K) BV, 

Auditorium Lt. 6, RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

Minggu, 25 September 2011,  07.00 – 11.00 WIB Senam Diabetes & Seminar Awam,“ Seputar Diabetes Mellitus“ Pembicara: dr. Dante S. Harbuwono, 
SpPD, Harapan Indah Club, Bekasi

3 Oktober 2011

Sabtu, 22 Oktober 2011, Pk. 07.00 – 10.00 WIB Senam Diabetes & Seminar Awam, 
“Kelainan Mata Pada Penderita Dabetes Mellitus“

Pembicara: dr. Yudisianil, SpM, 
Tempat: Lapangan Parkir & Auditorium Lt.6, 

RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

Sabtu, 22 Oktober 2011, Pk. 16.00 – 20.00 WIB Seminar Awam, “Kesehatan Jantung”
Topik: Serangan Jantung; Dapatkah Dicegah? Pembicara: dr. Utojo Lubinatoro, SpJP,

4 November 2011 Rabu, 16 November 2011, pk 09.00 – 12.00 WIB Donor Darah Auditorium Lt.6 RS. Mitra Kelapa Gading

RS MITRA KELUARGA KELAPA GADING
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Seperti bulan-bulan sebelumnya, RS. Mitra 
Keluarga Bekasi kembali mengadakan 

ceramah kesehatan bagi klub senam ibu 
hamil. Agenda rutin bulanan yang diadakan 
pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2011 di 
Auditorium lantai 6 ini, mengangkat Topik 
mengenai “Tips melahirkan tanpa rasa 
cemas” dengan pembicara ibu Dra. Destryna 
N Sahari, M.A. 

Ceramah kesehatan ini diadakan agar 
para calon ibu siap menghadapi persalinan. 
Itu sebabnya pada ceramah ini juga dibahas 
mengenai berbagai tips agar tetap nyaman 
saat persalinan. Acara ini diikuti 16 pasangan 
suami istri yang rutin mengikuti kegiatan 

senam hamil setiap hari Sabtu. 
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya 

pertanyaan yang diajukan para calon ibu 
maupun suaminya yang ikut mendampingi 
saat acara. Banyak calon ibu yang merasa 
takut menghadapi rasa sakit maupun cemas 
akan keadaan anak saat persalinan, tetapi bu 
Destryna memberikan kiat agar rasa cemas 
itu hilang dan menyarankan agar suami 
senantiasa mendampingi serta memberikan 
semangat kepada istrinya saat persalinan. 
Dengan mengikuti ceramah kesehatan ini, 
diharapkan bisa menjadi pegangan bagi para 
calon ibu sehingga mereka siap menghadapi 
persalinan. Semoga.

Life style alias gaya hidup selalu menjadi 
bumerang untuk timbulnya berbagai 

penyakit yang dapat menyerang segala usia. 
Dewasa ini pola hidup masyarakat mengarah 
kepada pola makan yang tidak sehat dengan 
seringnya mengkonsumsi makanan siap saji 
yang sarat lemak dan kolesterol, tapi rendah 
serat. 

Adapun penyakit yang dewasa ini sering 
terjadi dan mematikan adalah penyakit 
Stroke. Berbekal informasi tersebut, 
Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 

Cibubur menyelenggarakan Seminar bagi 
masyarakat luas dengan topik “Cegah Stroke 
& Kendalikan Faktor Resikonya”.

Adapun yang menjadi narasumber dalam 
acara tersebut adalah dokter-dokter spesialis 
RSMK Cibubur, yaitu dr. F. Andy Kasim SpPD 
dan dr. Henny Aquarita K. SpS. Acara yang 
digelar pada Sabtu 11 Juni 2011 itu juga 
dimeriahkan dengan pemeriksaan lemak & 
gula darah gratis serta check tekanan darah 
yang disponsori oleh Kalbe Nutritional bagi 
peserta seminar. 

 Bekasi Timur

Lomba Balita Ceria

HUT Ke- 7 
RSMK 

Bekasi Timur

Minggu, 24 Juli 2011, Rumah Sakit 
Mitra Keluarga (RSMK) Bekasi Timur 

mengadakan Lomba Balita Ceria yang diberi 
tema “Menjadikan Anak Anda Sehat dan 
Cerdas”. Acara ini diadakan dalam rangka 
merayakan HUT ke-7 RSMK Bekasi Timur. 
Acara yang dihadiri oleh lebih dari 450 orang 
ini tampak meriah, penuh sesak dipadati 
peserta dan pengunjung yang hadir di sana. 
Acara diakhiri dengan pengumuman nama-
nama pemenang dan pembagian hadiah 
yang disambut antusiasme peserta dan 
pengunjung. 

Kategori 6 -12 bulan : 
Juara I - Winy Syaira Pratama 
Juara II - Filbert Austin Tambunan 
Juara III - Muhammad Shafwan Ataya 
Harapan I - Aryadzaki Putrama Sakti 
Harapan II - Ahmad Arkan Bazyli 
Harapan III - Mahesa Bintang Ramadhan

Kategori 12 - 36 bulan : 
Juara I - Aditya Rizki Ananda 
Juara II - Latisha Nadir 
Juara III _ Muhammad Rafael Narayana 
Harapan I - Andini Khairani 
Harapan II - Almer Sukma Widiawan 
Harapan III - Nadya Priscila Abigail

Kategori 36 - 60 bulan : 
Juara I - Richardus Jerico Putra Raditya 
Juara II - Alegra Bone Fasia Samosir 
Juara III - Brandon Khang 
������	�X�#�������
����@����� 
Harapan II - Angeline Setiawan 
Harapan III - Katherine Natania Rachmat 

 Cibubur

Seminar Awam 
Mencegah dan Mengendalikan 
Faktor Risiko Terserang Stroke

 Bekasi

Agenda Rutin Bulanan 
Melahirkan Tanpa Rasa Cemas

Kilas Berita
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Kilas Berita

Engaging service, 
 ya itu pelayanan yang 

mengedepankan sikap- 
sikap santun, ramah, 
penuh kasih sayang dan 
seterusnya merupakan 
salah satu prioritas utama 
Rumah Sakit Mitra Kelu-
arga (RSMK)  Kelapa Gading 
dalam menerapkan kuali-
tas pelayanannya. Bentuk 
sikap-sikap santun, ramah, 
penuh kasih serta selalu 
siap dan setia melayani yang 
mengarah pada  engaging 
service itulah yang tengah 
dibangun bagi seluruh karyawan dalam setiap in-
teraksi, baik internal maupun eksternal. 

Salah satu upaya dalam mengembangkan en-
gaging service tersebut, manajemen RSMK Kelapa 
Gading menyelenggarakan program Ambassador 
2011, yaitu dengan memilih 100 karyawan peserta 
yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap bagian/
departemen, untuk mengikuti pelatihan–pelatihan 
menjadi seorang ambassador. Dari 100 peserta 
yang terjaring akan disaring lagi menjadi 25 (dua 
puluh lima) ambasador terpilih. Acara penobatan-

nya diselenggarakan pada hari Senin, 20 Juni 
2011, di Auditorium Lt. 6 RSMK Kelapa Gading.

Dengan terpilihnya 25 orang Ambasador itu, 
maka mereka akan bertugas mensosialisasikan 
serta menularkan pelayanan yang penuh kasih 
sayang kepada setiap bagian/departmen di RSMK 
Kelapa Gading. Para ambassador ini akan dibekali 
pelatihan–pelatihan mengenai kualitas pelayanan, 
serta motivasi untuk mengembangkan kreativitas diri 
guna mendukung tugas-tugasnya, sehingga mampu 
menciptakan pelayanan yang penuh kasih sayang di 
RSMK Kelapa Gading, secara menyeluruh. 

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang 
cukup tinggi seperti saat ini, semakin 

memberikan kontribusi pada pencemaran 
udara yang semakin parah. Karena itulah, 
sebagai bentuk perhatian dan kepedulian 
terhadap lingkungan, Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Depok, menggelar 
acara fun bike yang ditujukan untuk 
menggugah kecintaan masyarakat 
terhadap moda transportasi yang 
ramah lingkungan ini. 

Selain itu, acara ini juga dimaksudkan untuk 
mengingatkan masyarakat bahwa bersepeda adalah sebuah kegiatan 
positif yang memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan kebugaran tubuh. 
Bahkan, bersepeda secara teratur dapat menghindari dan mengontrol berbagai 
penyakit, seperti obesitas, kelainan jantung, dan sebagainya. 

Yang menarik, fun bike yang diadakan pada Minggu 19 Juni 2011 ini mendapat 
sambutan positif dari warga Depok. Terbukti, dari 200 tiket yang disediakan, habis 
dalam jangka waktu yang relatif singkat. Tampak hadir sejumlah komunitas sepeda 
sekitar Depok, termasuk komunitas sepeda ontel. Melihat antusiasme warga 
terhadap kegiatan ini, RSMK Depok berencana akan mengadakan kegiatan serupa 
secara rutin, setiap tahun.

Kilas Berita
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 Depok 

Gelar Fun Bike

RS Mitra Keluarga Cikarang 
menga dakan Seminar Awam 
 de ngan Topik “Mengoptimal-
kan Pertumbuhan dan 
 Perkembangan Anak Sejak 
Dini”, pada Sabtu, 18 Juni 2011. 
 Seminar yang digelar mulai  pukul 
Pk. 08,00 s/d 12,00 WIB, di  ruang 
Auditorium RSMK Cikarang ini, 
menampilkan pembicara Dr. Nina 
Susanti, SpA dan dr.  Adhitya 
Maharani Devi, SpOG, M.Kes. 
Dengan diadakannya Seminar 
ini, diharapkan mampu memberi-
kan wawasan dan  pengetahuan 
 kepada masyarakat tentang 
bagaimana mengoptimalkan 
 pertumbuhan dan perkembangan 
anak sejak dini.

 Kelapa Gading

Kembangkan Engaging Service 
Melalui Ambassador 2011

Cikarang

| 41    Edisi 2 - September 2011 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  



Menyambung acara seminar anak 
yang telah diselerenggarakan 

di hari sebelumnya, maka pada 
tanggal 3 Juli 2011, Rumah 
Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
Tegal, mengadakan Lomba 
Balita Sehat dan Fotogenik 
2011. Kegiatan ini disponsori oleh 
PT. Kalbe Nutritionals, PT. Konicare, PT. 
Kalbe Farma, dan Teh Tong Tji. Acara yang dipandu 
oleh dua orang MC dan dimeriahkan oleh dua orang badut ini 
berjalan lancar dan meriah. 

Selama menunggu giliran penjurian, diadakan lomba Baby & 
Mom’s Dance. Kegiatan ini tidak dilombakan, namun diperuntukkan 
bagi peserta dan mamanya yang berani tampil di panggung. Untuk 

m e m a n c i n g 
k e b e r a n i a n 
p e s e r t a , 
PT. Kalbe 
N u t r i t i o n a l s 
dan PT. 
K o n i c a r e , 
menawarkan 
g i m m i c k 
berupa hadiah-
hadiah yang 
cukup menarik 
buat mereka.

ak 
n 

a 

eh 
nicare, PT. 
Acara yang dipandu

hkan oleh dua orang badut ini 

Kualitas hidup ter-
nyata terkait erat 

dengan kehidupan 
sex yang dilakoni 
tiap pasangan ru mah 
tangga, baik muda 
maupun tua. Dalam 
rangka membahas 
korelasi antara 
kehidupan sex dengan 
kualitas hidup itulah 
Informa Pakuwon Trade 
Center bekerjasama 
dengan Rumah Sakit 
Mitra Keluarga (RSMK) 
Surabaya menggelar 
talk show bertajuk: 
“Healthy Sex Towards 
a Better Quality Of 
Life”.

Talk show yang 
diikuti oleh sekitar 60 
peserta yang dikemas 
dalam bentuk gathering 
ini berlangsung cukup 
meriah. Apalagi, para 
pembicaranya, seperti 
dr. Hendra M.Kes., 
SpAnd, dokter spesialis 
Andrologi RS Mitra 
Keluarga Surabaya, 
mampu membuat 
hidup suasana dengan 
menampilkan bahasan-
bahasan yang menarik. 

Berdasar data Sistem Informasi Rumah 
Sakit, kanker payudara merupakan salah 

satu penyebab kematian pertama di Indonesia. 
Sayangnya, lebih dari 50% penderita kanker 
payudara datang ke rumah sakit setelah dalam 
keadaan stadium lanjut. Padahal, apabila 
pasien baru memeriksakan diri dan berkon-
sultasi kepada dokter setelah stadium lanjut, 
maka biaya yang diperlukan untuk pena-
nganan, waktu, dan beban psikologisnya akan 
lebih tinggi. 

Dalam rangka melihat riwayat penyakit 
kanker payudara yang menjadi nomor satu 
itulah, RS Mitra Kemayoran mengadakan 

 Simposium Ilmiah bertema  Pengelolaan 
Terkini Kanker Payudara. Simposim  ilmiah 
yang diadakan pada hari Sabtu, 18 Juni 2011 
itu menghadirkan nara sumber  diantaranya 
adalah, dr. Saptadi Basuki, SpB (K) Onk 
 (Spesialis Bedah Konsultan Tumor), dr. Maisie 
M. E. Johan, SpRad (Spesialis  Radiologi), 
dr. Gwendy Aniko, SpBP  (Spesialis Bedah 
 Plastik).

Pada simposium itu, dibahas atau 
 disosialisasikan tentang pentingnya 
 melakukan pemeriksaan kesehatan secara 
berkala. Hal ini ditujukan untuk mengetahui 
apakah terjadi kelainan atau masalah pada 

 kesehatan seseorang. Atau, melakukan deteksi 
kanker  payudara dengan menggunakan USG 
 mammae bagi wanita berusia di bawah 35 
 tahun dan mammografi untuk wanita berusia 
di atas 35 tahun, misalnya.

Dalam kesempatan melalui  simposium 
 ilmiah ini, diharapkan para dokter umum 
yang menjadi peserta dapat merujuk 
 pasien  dengan masalah yang tidak dapat 
 ditanganinya.  Mengarahkan pasien untuk 
mendapat  penanganan dokter spesialis, 
 untuk  mendeteksi penyakitnya dan mem-
peroleh  perawatan yang tepat dan optimal, 
sejak dini.

 Kemayoran

Gelar Simposium 
Tentang Kanker 
Payudara

 Surabaya

Gelar Talk Show 
“Healthy Sex 

Towards a Better 
Quality Of Life”

Kilas Berita

Lomba Balita Sehat & 
Fotogenik 2011

Tegal
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Hospital Tour & Lomba Mewarnai 
Memperingati Hari Anak Nasional

Waru

Pengumuman Pemenang Lomba Mewarnai sekaligus foto bersama 
semua peserta dan panitia acara.

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang 
������ ����� �������� ��� *���� �+��%� /����� ������ 1�����
Keluarga (RSMK) Waru menggadakan Hospital Tour dan 
Lomba Mewarnai di Lt 4 RSMK Waru. Kesempatan itu, juga 
dimanfaatkan untuk memsosialisasikan pentingnya menjaga 
kesehatan, termasuk kesehatan gigi kepada anak-anak. 

drg. Charlotha sedang memberikan penjelasan kepada para siswa 
TK supaya adik-adik siswa TK tidak takut kalau mau periksa ke 
Poli Gigi. 

drg. Charlotha sedang mempraktekkan kepada salah satu 
adik-adik siswa TK, apa saja yang diperiksa di poli gigi 
sekaligus memberikan penjelasan pentingnya rutinitas 
memperiksakan gigi secara berkala.Salah satu peserta 
TK adalah adik Nisa dari TK El Haq – Sidoarjo.

dr. Ahmad Fauzin Sp,A sedang mempraktekkan kepada salah satu 
adik-adik TK, di Poli Anak supaya adik-adik tidak takut dengan 
dokter kalau diperiksa pada waktu sakit. Pada kesempatan itu, 
beliau juga memberikan penjelasan tentang pentingnya menjaga 
kesehatan supaya adik-adik tidak gampang terserang penyakit.

S u a s a n a 
L o m b a 
Mewarnai yang 
diadakan di 
A u d o t o r i u m 
Lt.4 RS Mitra 
Keluarga-Waru.

Kilas Berita
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SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU

KELAPA GADING

dr. F. Yudiarta, SpS 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 13.00

17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00

dr. Harry H, SpS 18.30 - 20.00 18.30 - 20.00 18.30 - 20.00 18.30 - 20.00 18.30 - 20.00 08.00 - 10.00

dr. Poppy K.S, SpS 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00

dr. Amanda Tiksnadi, SpS (Khusus tindakan EMG-EEG) 18.00 - 21.00 18.00 - 21.00

KEMAYORAN

dr. S. Metta Yani, SpS 08.00 - 14.00 08.00 - 16.00 08.00 - 14.00 08.00 - 16.00 08.00 - 14.00 08.00 - 13.00

dr. Parlin Susanto, SpS 11.00 - 12.00

19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00

dr. Wita Judhiyanti S, Sps 16.00 - 18.30 16.00 - 18.00 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 16.00 - 18.00

dr. Yoshepine, SpS 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 08.00 - 11.00

dr. Hermawan Surjadi, SpS 19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 19.00 - 20.00

BEKASI

dr. C.H. Robert Loho, SpS 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00

18.00 - 21.00 18.00 - 21.00 18.00 - 21.00

dr. Bastian, SpS 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00

18.00 - 21.00 18.00 - 21.00 18.00 - 21.00

BEKASI TIMUR

dr. Daniel Polhaupessy, SpS 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00

17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00

dr. Irwansyah, SpS 14.00 - 17.00 14.00 - 17.00 17.00 - 21.00

dr. Poppy K.S, SpS 18.00 - 21.00 17.00 - 21.00

dr. Fritz Sumantri, SpS 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00

DEPOK

dr. I. B. Wiweka Sastrawan, SpS 09.00 - 13.00 09.00 - 13.00 09.00 - 13.00 09.00 - 13.00 09.00 - 13.00 09.00 - 13.00

17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00

dr. Nizmah, SpS 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00

CIKARANG

dr. Moh. Imam Santoso, SpS 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00

16.00 - 20.00 16.00 - 20.00

dr. Shinta Irbaryanti, SpS 18.00 - 20.00 16.00 - 18.00 18.00 - 20.00 16.00 - 18.00

CIBUBUR

dr. Henny Aquarita Kurniati, SpS 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00

17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00

JADWAL  PRAKTEK
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*) dengan perjanjian

*) dengan perjanjian

*) dengan perjanjian

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU

KELAPA GADING
DR. dr. Med. Jimmy Sugiharto, SpBS 16.00 - 18.00

KEMAYORAN
DR. dr. Med. Jimmy Sugiharto, SpBS 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 16.00 - 18.00

BEKASI
DR. dr. Med. Jimmy Sugiharto, SpBS 09.00 - 10.30

DEPOK
dr. Yudi Yuwono, SpBS 18.30 - 20.00.30* 18.30 - 20.00.30* 18.30 - 20.00.30*

CIKARANG
dr. Mahdian Nur Nasution, SpBS 10.00 - 12.00*

CIBUBUR
dr. M. Saekhu, SpBS 16.00 - 18.00 08.00 - 09.00

SURABAYA
���"���������
��������@�q@ 15.00 - 17.00 15.00 - 17.00
dr. Eko Agus, SpBS 08.30 - 11.00.00 08.30 - 11.00.00

15.00 - 17.00 15.00 - 17.00
dr. Asra Alfauzi, SpBS 08.30 - 11.00.00 08.30 - 11.00.00

19.00 - 21.00 15.00 - 17.00 19.00 - 21.00 19.00 - 21.00

WARU
dr. Asra Alfauzi, SpBS 08.00 - 09.00

TEGAL
dr. Rizal Hakim, SpBS 14.00 - 17.00 14.00 - 17.00

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU

SURABAYA

dr. Agus Wilyono, SpS 08.30 - 11.00 08.30 - 11.00 08.30 - 11.00 08.30 - 11.00 08.30 - 11.00 08.30 - 11.00

dr. A. Iskandar, SpS 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45

dr. Johannes S. W, SpS 11.00 - 13.00 12.00 - 13.00 11.00 - 13.00 12.00 - 13.00 11.00 - 13.00

dr. Nirwan, SpS 18.00 - 19.30 13.00 - 14.00 18.00 - 19.30 13.00 - 14.00

dr. Novian, Sps 09.30 - 12.00 09.30 - 12.00 17.00 - 19.00

dr. Paulus Sugianto, Sps 15.00 - 17.00 14.30 - 16.00 15.00 - 16.30 14.00 - 16.00

WARU

dr. Agus Wilyono, SpS 11.30-13.30 11.30-13.30 11.30-13.30 11.30-13.30 11.30-13.30 11.30-13.30

dr. Biati Widjaja, SpS 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00

TEGAL

dr. Indrawan, SpS 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00

dr. Sunarto, SpS 14.00 - 15.30 14.00 - 15.30 14.00 - 15.30 14.00 - 15.30

dr. Wisnu Aji, SpS 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 15.00 - 16.00

dr. Trianggoro, Sps 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00

JADWAL  PRAKTEK
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BEKASI
(Operasional 8 November 1993)

Jl. Jendral Ahmad Yani, Bekasi Barat
Telp. (021) 885 3333    Fax. (021) 884 2550

Email : bekasi@mitrakeluarga.com

KEMAYORAN
(Operasional 8 Januari 1998 )

Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur) , Kemayoran, Jakarta 
Telp. (021) 654 5555    Fax. (021) 654 5959

Email : kemayoran@mitrakeluarga.com

SURABAYA
(Operasional 2 Oktober 1998)

Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit, Surabaya 
Telp. (031) 7345 333   Fax. (031) 7345 955

Email : surabaya@mitrakeluarga.com

KELAPA GADING
(Operasional 28 November 2002)

Jl. Bukit Gading Raya Kav.2 Kelapa Gading, Jakarta
Telp. (021) 4585 2700   Fax. (021) 4585 2727

Email : kelapagading@mitrakeluarga.com

BEKASI TIMUR
(Operasional 11 Juli 2004)

Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur 
Telp. (021) 8 9999 222   Fax. (021) 882 0707

Email : bekasitimur@mitrakeluarga.com

DEPOK
(Operasional 7 Juli 2008)

Jl. Margonda Raya, Pancoranmas Depok 
Telp. (021) 7721 0700   Fax. (021) 7721 2155

Email : depok@mitrakeluarga.com

TEGAL
(Operasional 5 Februari 2009)

Jl. Sipelem No.4 Tegal
Telp. (0283) 340 399 Fax. (0283) 350 999

Email : tegal@mitrakeluarga.com

WARU
(Operasional 9 September 2009)

Jl. Jend. S. Parman no.8 Waru Sidoarjo
Telp. (031) 8542 111  Fax. (031) 8534 333

Email : waru@mitrakeluarga.com

CIKARANG
(Operasional April 2010) 

Jl. Industri Raya, Lemah Abang Cikarang
Telp. (021) 8984 0500    Fax. (021) 8984 5489

Email : cikarang@mitrakeluarga.com

CIBUBUR
(Operasional Maret 2011)

Jl.  Alternatif Transyogi, Cibubur
Telp. (021) 843 11 777  Fax. (021) 843 11 661

Email : cibubur@mitrakeluarga.com
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RS. MITRA KELUARGA GRUP
mengucapkan

Idul Fitri




