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Menjadi yang Terbaik
Transformasi RS Mitra Keluarga Grup

dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin Redaksi

Tidak terasa 25 tahun sudah Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
mengabdi di bidang pelayanan kesehatan. Harus diakui, RSMK Grup 
telah berkembang semakin pesat.

Dengan memiliki 11 RS Mitra Keluarga yang tersebar di wilayah 
Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur, didukung para dokter spesialis 
berjumlah 850 dan karyawan sebanyak 6000, membuktikan bahwa RS 
Mitra Keluarga telah menjadi institusi kesehatan yang terbesar dalam pe-
layanan kesehatan di Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan fasilitas pelayanannya, RSMK berbenah 
diri dengan melakukan transformasi dan pengembangan di segala bidang, 
agar pelanggan akan semakin puas dalam memperoleh layanan di seluruh 
RSMK.

Hal yang dilakukan adalah merubah Visi, Misi dan Core Values (bu-
daya kerja), hingga merumuskan Strategi RSMK untuk 25 tahun ke depan, 
sehingga tetap menjadi pusat pelayanan kesehatan yang terbaik di Indo-
nesia.

Melaksanakan suatu perubahan besar, tentu tidak semudah mem-
balik telapak tangan. Tantangan untuk berbuat yang lebih baik dalam 
melayani pelanggan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh 
karyawan RSMK, termasuk para dokter.

Langkah awal di tahun 2014, telah dilakukan upaya mewujudkan 
konsep New Pradigm (Paradigma Baru), New Culture (Kultur Baru) dan 
New Patient Flow (model alur Pelayanan Pasien Terkini), di seluruh RSMK 

sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, praktis, aman, nyaman, akurat 
dan terpercaya.

Di tahun 2015 penyempurnaan berkesinambungan demi menjadi 
yang terbaik adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 
menjunjung budaya kerja “GREAT“, yaitu carinG, Respect, Excellence, 
innovAtive, Teamwork, penambahan fasilitas layanan, penerapan Hospital 
Information System (HIS) yang tepat guna dalam rangka meningkatkan 
pelayanan HIS dalam rumah sakit, yang juga dapat terintegrasi dengan 
RSMK lainnya.

Semua pencapaian tentunya perlu dikembangkan lebih lanjut yang 
semakin menjunjung layanan “Patient-Centris”, sehingga para pasien sela-
lu diutamakan.

Harapan kami, pada 2015 nanti, customer bisa merasakan adanya 
sentuhan baru dalam layanan RSMK Grup. 
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Nyali, kata ini lazim digunakan oleh masya-
rakat Betawi untuk menggambarkan kualitas 
keberanian seseorang. “Enggak ada Nyali loh!”  
begitu istilah anak Betawi terhadap rekannya 
yang dianggap takut atau pengecut ketika 
menghadapi suatu persoalan (masalah). 

Lalu, entah bagaimana awal ceritanya, 
Nyali diartikan (identik) sebagai kantung empe-
du –organ manusia berbentuk buah pir yang 
terletak di bawah hati— yang memiliki fungsi 
sebagai penyalur cairan empedu untuk mem-
bantu proses pencernaan. 

Pertanyaannya kemudian, apa yang akan 
terjadi terhadap pasien dengan kantung empedu 
bermasalah --dan harus menjalani kolesistek-
tomi-- operasi pengangkatan kantung empedu? 
Apakah karakter pasien tersebut akan berubah 
menjadi seorang pengecut (penakut) karena su-
dah tidak lagi memiliki organ kantung empedu?

“Tahun 1970, Pak Harto menjalani opera-
si pengangkatan kantung empedu. Faktanya, 
Presiden Indonesia ke-2 itu mampu menguasai 
negeri ini hingga 28 tahun kemudian,” kata dr. 
Benny Philippi, Sp.BD (K) di RS Mitra Keluarga 
Kelapa Gading. 

Jadi, kenapa takut enggak punya Nyali! 
Bahkan, pasien yang telah menjalani operasi 
pengangkatan kantung empedu, bisa hidup nor-
mal dan tetap sehat tanpa tendensi perubahan 
karakter terhadap kualitas keberaniannya. 

Dunia medis, secara jelas menyatakan bah-
wa organ kantung empedu sama sekali tidak ada 
hubungannya dengan kualitas keberanian sese-
orang. “Itu hanya mitos yang terlanjur berkem-
bang di tengah masyarakat Betawi,” timpal, dr. 
Taswin Prawira, Sp.PD, di RS Mitra Kemayoran. 

Kira-kira seperti itulah intermezzo dari 
bincang-bincang awak redaksi majalah Mitra 
Keluarga dengan narasumber di lingkungan RS 
Mitra Keluarga Grup terkait materi pembahas-
an utama majalah ini yang mengangkat tema 
 Kantung Empedu dan Permasalahannya. Leng-
kap dengan ulasan detil para dokter spesialis 
terkait, fasilitas, hingga teknologi penunjang 
yang dimiliki RS Mitra Keluarga Grup. Selamat 
membaca. 

Salam

dari redaksi
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dr. Hartono Yudi Sarastika, Sp.Rad (K)
RS Mitra Keluarga Surabaya

MRCP

Cara Efektif untuk 
Mendeteteksi Batu Empedu 
dan Kelainan Sistem Empedu
Dengan pemeriksaan MRCP, penyebab tersumbatnya saluran 
empedu bisa segera diketahui. Adanya kelainan pada kantung 
empedu, mulai dari batu, infeksi hingga tumor bisa dideteksi 
dan dievaluasi dengan baik.

MRCP merupakan kependekan dari Mag-
netic Resonance Cholangio-Pancreato-
graphy, yaitu suatu jenis pemeriksaan 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) yang ditu-
jukan khusus untuk menampilkan gambaran 
mendetail sistem empedu/bilier dan saluran 
pancreas (ductus pancreaticus). Pemeriksaan 
ini mencakup juga gambaran keseluruhan liver- 
empedu (hepatobilier) dan pancreas.

Sistem empedu/bilier mencakup saluran 
empedu yang terdiri dari saluran empedu intra-
hepatal (di dalam liver, IHBD=intrahepatal bile 
duct) dan saluran empedu ekstrahepatal (di luar 
liver, EHBD=extra hepatal bile duct), serta kan-
tung empedu (gallbladder=GB, vesica felea).

Karena merupakan pemeriksaan MRI, maka 
pemeriksaan ini menggunakan medan magnet 
untuk menghasilkan gambar dan tidak menggu-
nakan radiasi/x-ray seperti pada pemeriksaan CT 
scan, foto polos maupun fluoroskopi.

Menampilkan Penyebab
Melalui pemeriksaan MRCP, dapat ditam-

pilkan gambaran dari “pohon” sistem empedu. 
Bila ada kelainan sistem empedu dan terutama 
yang menyebabkan penyumbatan saluran empe-
du, maka akan dapat diketahui penyebab sum-
batan, seperti adanya batu di saluran empedu 
atau tumor. 

Demikian juga bila ada tumor yang 
menyebabkan sumbatan saluran empedu, akan 
diketahui juga apakah tumor tersebut berasal 
dari saluran empedu itu sendiri (cholangiocarci-
noma) atau dari luar saluran empedu yang me-
luas dan mendesak ke saluran empedu, misal nya 
tumor pancreas atau tumor liver. Selain itu, 
kelainan kantung empedu, misalnya batu, infeksi 
maupun tumor akan dapat ditampilkan dan 
dievaluasi dengan baik. 

Pemeriksaan dengan MRCP ini merupa-
kan pemeriksaan pilihan utama khusus untuk 
evaluasi sistem empedu dan saluran pancreas. 
Gambarannya lebih jelas dibandingkan CT scan 
maupun USG (ultrasonografi). MRCP menampil-
kan keseluruhan sistem empedu. 

Pada CT scan, selain pemakaian radiasi, 
gambaran sistem empedu masih kalah bagus 
dibandingkan MRI/MRCP. Sedangkan pada USG, 
untuk menampilkan saluran empedu bagian 
bawah seringkali tidak berhasil baik oleh karera 
terhalang oleh gambaran udara di dalam usus. 
Demikian juga dengan gambaran pada saluran 
pancreas.

Pemeriksaan MRCP ini merupakan peme-
riksaan yang tidak invasif. Sebagian besar 
pemeriksaannya tidak memakai kontras media, 
kecuali bila ditemukan/dicurigai adanya tumor 
yang gambarannya masih kurang jelas, dapat 
diperjelas dengan menggunakan kontras khusus 
untuk pemeriksaan MRI.

Rekomendasi Tindakan
Dengan demikian, untuk mendeteksi batu 

kantung empedu dan batu di saluran empedu, 
maka tidak diperlukan kontras pada pemeriksaan 
MRI/MRCP. Meskipun adanya batu di kantung 
empedu sudah cukup jelas dengan pemeriksa-
an USG, tetapi adanya batu di dalam saluran 
empedu bawah seringkali tidak terdeteksi. Maka 
dengan pemeriksaan MRI/MRCP, adanya batu 
di saluran empedu bagian bawah akan dapat 
diketahui. Hal ini sangatlah penting karena akan 
mempengaruhi teknik operasi.

Bila dapat ditentukan batu hanyalah di 
 dalam kantung empedu saja, dan tidak ada 
batu di dalam saluran empedu, serta tidak ada 

Hasil pemeriksaan MRCP yang menunjukkan 
adanya pelebaran saluran empedu oleh karena 

sumbatan di saluran empedu bagian bawah
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❝Pemeriksaan MRCP untuk 
mendeteksi Batu Empedu 

dan adanya Kelainan Sistem 
Empedu lainnya, menjadi 

penting untuk dilakukan dalam 
rangka menentukan pilihan 

pengobatan non operasi atau 
operasi yang akan diterapkan❞

Pada tahun 1946, seorang ahli fisika Felix Bolch (1905-1984) dari Stanford 
University,  mengungkapkan mengenai teori tentang perilaku inti atom mirip 
magnet kecil. Di tempat yang berbeda, Edward Purcell juga mengemukakan teori 
serupa.  

Tahun 1952, kedua ahli fisika tersebut memperoleh hadiah Nobel bersama 
untuk kategori ilmu fisika tentang induksi inti atom dengan teori NMR.

 Tahun 1960, Raymond Damadian mengemukakan teori: jaringan malignant 
akan memberi spektrum yang berbeda dengan normal, parameter NMR berbeda 
untuk jaringan normal dan tidak normal. Tahun 1974 Damadian membuat citra 
NMR Tumor pada tikus. Tahun 1976 melakukannya pada manusia. 

Di tahun yang sama, Paul Leuterbur bergabung dalam penelitian tersebut 
hingga kemudian memberikan hasil yang sekarang dikenal dengan MRI, MRCP. 
Tahun 2004 Paul dinobatkan sebagai penerima Nobel Fisika.* (dari berbagai sumber)

CiKAl BAKAl MAgnETiC RESonAnCE CHolAngio-PAnCREATogRAPHY (MRCP)

perlekat an kantung empedu akibat infeksi lanjut, 
maka dapat dilakukan operasi pengangkatan 
kantung empedu dengan teknik “minimal in-
vasive” melalui laparoscopic cholecystectomy. 
Dokter ahli bedah akan menyampaikan pilihan 
tehnik operasi tersebut dengan pertimbangan 
kondisi pasien dan hal-hal lain yang berkaitan.

Evaluasi Komprehensif 
Pemeriksaan MRI-MRCP dilakukan di ba-

gian radiologi dengan pengawasan, evaluasi dan 
interpretasi hasilnya dilakukan oleh dokter ahli 

radiologi (radiologist) sesuai dengan kompeten-
sinya. Informasi klinis dan hasil pemeriksaan 
lain yang sudah dilakukan sebelumnya mesti 
disertakan untuk hasil evaluasi yang lebih kom-
prehensif dan tepat demi kepentingan pasien.

Dengan pemeriksaan MRI/MRCP ini, 
maka akan meningkatkan keamanan (safety) 
pasien dalam rangka pilihan pengobatan non 
operasi maupun operasi di dalam manajemen 
keseluruh an pasien dengan batu empedu, batu 
saluran empedu maupun penyakit sistem empe-
du lainnya. 

rekomendasi
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Batu empedu merupakan timbunan kristal 
dalam kantung empedu atau saluran empe-
du. Secara keseluruhan, ada tiga jenis batu 

empedu (lihat box 3 Jenis Batu). Kantung empe-
du adalah struktur seperti kantung menyerupai 
buah pir yang terletak di bawah hati. Kantung 
empedu memiliki peran untuk menyimpan 
cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel 
hati, yang kemudian dilepaskan ke dalam usus 
halus melalui saluran empedu guna membantu 
pencernaan lemak. Cairan empedu terdiri dari 
air, kolesterol, garam empedu, protein, dan bili-
rubin (pigmen empedu). 

Ketika lemak masuk ke dalam saluran 
pencernaan, carian empedu akan membantu 
dalam proses memecah dan menyerap lemak. 
Hanya saja, ketika terdapat kolesterol atau bili-
rubin yang berlebihan, fungsi carian empedu 
bisa terganggu (tidak maksimal), dan menyebab-
kan terjadinya pengkristalan. Dalam kurun wak-
tu tertentu kristal-kristal tersebut akan berubah 
menjadi batu. 

Tanpa gejala
Sebagian besar kasus batu empedu hadir 

tanpa gejala. “80% dari kasus batu di dalam 
kantung empedu tidak menimbulkan gejala 
sama sekali. Seringkali keberadaan batu di 
kantung empedu tidak diketahui hingga berta-
hun-tahun. Kecuali jika terjadi infeksi dan pera-
dangan pada kantung empedu,” kata dr. Taswin 
Prawira, Sp.PD.

Batu kantung empedu bisa saja terben-
tuk tanpa diketahui oleh pemiliknya. Konon, 
keberadaan batu kantung empedu akan me-
nimbulkan rasa nyeri setelah mengkonsumsi 
makanan berlemak tinggi. Nyeri yang menggan-
gu itu terjadi karena lemak akan merangsang 
kantung empedu berkontraksi dan memaksa 
cairan empedu yang tersimpan masuk ke dalam 

usus duabelas jari. Ketika batu sudah terben-
tuk di kantung empedu, maka kondisi ini akan 
menghambat aliran empedu, dan mulai menim-
bulkan rasa nyeri. 

Selain menciptakan penyumbatan, batu 
empedu juga dapat memicu peradangan dan 
infeksi. Saat keluar dari saluran empedu, batu 
empedu juga dapat menimbulkan penyumbatan 
pada saluran lain. Beberapa infeksi yang dapat 
terjadi antara lain infeksi saluran empedu (ko-
langitis), infeksi pankreas (pankreatitis) dan 

infeksi hati. Batu empedu dengan ukuran kecil, 
khususnya batu bilirubin, memiliki peluang ke 
bagian tubuh lain yang lebih besar. Itulah sebab-
nya batu empedu ukuran kecil dianggap lebih 
berbahaya dibanding batu empedu ukuran besar. 
Namun batu empedu ukuran besar secara per-
lahan akan mengikis dinding kantung empedu, 
mengakibatkan iritasi dan masuk ke usus halus, 
dan menyebabkan terjadinya penyumbatan.

Gejala adanya sumbatan batu empedu, 
biasanya dimulai dari timbulnya rasa sakit be-
rulang dengan nyeri yang menjalar sampai ke 
punggung. Indikasinya seperti itu, rasa sakit 
yang hilang timbul –atau disebut nyeri kolik-- 
hingga mata, bahkan seluruh tubuh mulai ber-
warna kuning. “Namun, mata kuning tidak selalu 
karena radang hati atau hepatitis. Bisa jadi 
karena adanya saluran empedu yang tersumbat. 
Mampat karena batu empedu, lumpur empedu, 
tumor di kepala pankreas, dan lainnya,” kata Dr. 
dr. H. Murdani Abdullah, Sp.PD-KGEH.  

Memang, gejalanya sering dianggap se-
bagai sakit maag. “Hal ini wajar, sebab lambung 
dan kantung empedu berada pada posisi yang 
berdekatan dan sama-sama terletak di ulu 
hati,” tambah dr. Murdani. Jadi, ketika salah 
satu organ mengalami gangguan, maka bagian 
yang sakit akan terasa sama. Namun, meskipun 
memiliki gejala di lokasi yang sama, kedua pe-
nyakit ini sama sekali tak berkaitan.

Memicu Kanker
Pada kasus yang lebih ekstrim, dampak 

iritasi biasanya akan menimbulkan peradangan. 
“Batu empedu yang terbentuk –di dalam kan-
tung maupun saluran empedu— bisa menimbul-
kan iritasi (karena menyumbat dan menimbul-
kan iritasi). Terjadi peradangan, diikuti dengan 
perubahan-perubahan di tingkat sel yang tidak 
normal, sehingga memicu terjadinya displasi 
-gangguan perkembangan sel- sampai berubah 
menjadi sel kanker kantung empedu,” timpal dr. 
Cosphiadi Irawan, Sp.PD-KHOM.

Karena itulah, sambung dokter spesialis 
hematologi onkologi di RS Mitra Keluarga Ke-
lapa Gading ini, selain termasuk penyakit yang 
jarang terjadi, kanker kantung empedu juga 
tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga sulit 
terdeteksi pada stadium awal. “Ketika ada infeksi 

Diagnosa Cermat dengan 
Penanganan yang Cepat
Keberadaan batu di dalam kantung empedu 
sering tidak menimbulkan gejala sama sekali. 
Jika batu keluar dari kantung empedu bisa 
mengakibatkan penyumbatan di saluran 
empedu, saluran hati, dan saluran pankreas, 
hingga menimbulkan berbagai komplikasi serius.

Batu Empedu

❝Penyakit batu empedu dan 
maag bisa saja memiliki gejala 
yang mirip. Frekuensi sakit 
pada maag timbul perlahan 
hingga akhirnya mencapai 
rasa sakit yang hebat. 
Sementara pada batu empedu, 
rasa sakit timbul tiba-tiba 
dengan hebat dan dapat 
hilang begitu saja❞
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atau peradangan, barulah timbul gejala nyeri 
kolik. Itupun biasanya diyakini sebagai kasus 
batu di saluran empedu. Karena itulah seringkali 
kanker kantung empedu ditemukan pada saat 
operasi pengangkatan batu di kantung empedu 
(kolisistektomi),” jabarnya.

Diagnostik dan Terapeutik
Untuk memastikan ada tidaknya kelainan 

pada saluran pencernaan –kantung empedu, 
saluran empedu, hati dan pankreas-- bisa dilan-
jutkan dengan pemeriksaan CT SCAN, dan tes 
lainnya (lihat box : Penegakkan Diagnosa: Dari 
USG, MRCP, ERCP Sampai EUS- Atasi dengan 
Diagnostik dan Terapeutik hal 12-13). Melalui 

beberapa pemeriksaan tersebut, bisa diperoleh 
gambaran mengenai penyebab sumbatan, jenis 
sumbatan, hingga lokasi pasti dari “benda asing” 
(batu empedu) yang mengganggu kualitas dan 
fungsi saluran pencernaan. 

Selain mendukung penegakkan diagnosa, 
dengan pemeriksaan ERCP (Endoscopic Retro-
grade Cholangiopancreatogram), dimungkinkan 
untuk sekaligus mengangkat batu empedu yang 
ada di saluran empedu. Lebih dari itu, ERCP juga 
mampu melakukan biopsi, jika ternyata mene-
mukan tumor di sana. “Ya, meneropong saluran 
pencernaan untuk memeriksa, sekaligus membe-
baskan masalah di saluran cerna. Jadi, memiliki 
fungsi ganda, diagnostik dan terapeutik. Tapi 
yang utama fungsi terapeutiknya, untuk mem-
bebaskan saluran pencernaan,” jelas dr. Murdani.

Setelah sumbatan bebas, masih ada waktu 
untuk  melihat penyebab sesungguhnya, dan 
menentukan tindakan lanjutan. Kalau ada batu, 
maka akan diangkat dan bersihkan dengan 
ERCP. Jika ternyata ada tumor atau kanker, akan 
dirujuk ke bagian terkait untuk dioperasi atau 
kemoterapi, dan seterusnya.

Kolesistektomi
Jika ternyata ada batu di kantung empe-

du, maka ERCP tidak mungkin melakukan-
nya. Prosedur selanjutnya harus dilakukan 
pengangkatan batu kantung empedu dengan 
operasi (kolesistektomi), setelah pengambilan 
batu empedu dari saluran empedu dilakukan. 
 Umumnya, masalah ada pada keduanya; ada 
batu di saluran empedu dan batu di kantung 
empedu. Kalau kondisinya demikian, maka dipa-
kai dua-duanya. 

“Kita akan kerjasama. ERCP untuk membu-
ka sumbatan di saluran empedu dan kolesistek-
tomi untuk mengangkat batu di kantung empe-
du,” jelas dr. Murdani. Prosedurnya dilakukan 
dua tahap, dalam sesi yang berbeda. Tetapi bisa 
dilakukan secara berurutan. ERCP dilakukan di 
ruang biasa, laparoskopi di ruang operasi.

Proses pengangkatan batu kantung empe-
du bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu cara 
konvensional melalui prosedur bedah terbuka 
(open surgery) atau melalui bedah laparoskopi. 
Saat ini, 90 % proses pengangkatan batu kan-
tung empedu dilakukan dengan metode bedah 
laparoskopik.

Laparoskopi merupakan metode bedah 
minimal invasif untuk menggantikan prosedur 
laparotomi (bedah konvensional) atau bedah 
terbuka, di rongga perut. Teknik operasi ini 
menggunakan sistem endokamera, pneumoperi-
toneum (mengisi rongga perut dengan gas) dan 
instrumen khusus di dalam rongga perut melalui 
layar monitor tanpa melihat dan menyentuh 
langsung organ yang dioperasi. 

“Dengan teknik laparoskopi, proses pem-
bedahan tidak memerlukan sayatan panjang 
seperti dalam teknik bedah konvensional. Karena 
itulah, ada banyak keunggulan dari tindakan 
bedah minimal yang ditujukan untuk mengu-
rangi risiko yang didapatkan pada operasi besar 
(bedah terbuka),” kata dr. Benny Philippi, Sp.B. 

Mulai dari luka pasca operasi yang 
meninggalkan bekas sangat minimal, sehingga 
sangat menguntungkan dari sisi kosmetik. Nyeri 
yang sangat minimal, proses penyembuhan 
yang berdampak pada hospitalisasi (masa rawat) 
yang jauh lebih cepat, hingga biaya yang lebih 
efisien, karena pasien dapat segera kembali be-
raktivitas secara normal. “Di RS Mitra Keluarga 
Grup, hampir tidak ada kendala untuk operasi 
pengangkatan kantung empedu yang dilakukan 
dengan tindakan laparoskopi,” imbuh dr. Ferdy 
Limengka, Sp.B.  (tim MK)

3 JEniS BATu EMPEDu
•	 Batu	Kolesterol

Batu empedu yang terbentuk oleh 
unsur kolesterol hingga di atas 
70%. Batu kolesterol terjadi ketika 
terdapat terlalu banyak kolesterol 
dalam sistem, partikel kolesterol 
saling menempel dan ukurannya 
membesar hingga membentuk 
batu empedu. Hal ini dapat pula 
diakibatkan oleh pertumbuhan 
tidak normal kolesterol dalam 
sistem serta penurunan kerja 
kontraksi kantung empedu yang 
memungkinkan empedu tetap 
berada dalam kantung empedu 
dalam waktu yang lebih lama.

•	 Batu	Pigmen	CoKlat
Terjadi ketika bakteri dari 
deodenum memasuki kantung 
empedu sehingga mempengaruhi 
perubahan pada struktur bilirubin 
dan menyebabkan pembentukan 
batu pigmen cokelat.

•	 Batu	Pigmen	Hitam
Ketika terdapat bilirubin yang 
berlebihan dalam empedu dan 
yang menyebabkannya menempel 
pada mineral lain seperti kalsium 
sehingga membentuk pigmen. 
Seiring berjalannya waktu, partikel 
ini mulai tumbuh dan menjadi 
batu pigmen hitam yang keras.

MAnfAAT Kopi BAGi 
KAnTunG EMpEdu

Suatu penelitian yang 
dipublikasi kan dalam American Jour-
nal of Clinical Nutrition mengungkap-
kan bahwa kopi dapat menurunkan 
risiko terhadap per kembangan batu 
empedu. Penelitian yang melibatkan 
46.000 pria tersebut menemukan 
bahwa mereka yang minum dua 
hingga tiga cangkir kopi setiap hari 
akan mengurangi risiko terhadap 
perkembang an batu empedu hingga 
40%. Penelitian tersebut juga me-
nemukan bahwa konsumsi kacang- 
kacangan berhubungan dengan risiko 
yang rendah terhadap kemungkinan 
diperlukannya kolesistektomi.
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TipS 
3 Langkah Mencegah Batu Empedu 

latihan kardiovaskular 
Suatu hasil penelitian dari Harvard University  menemukan bahwa sepertiga dari kasus-kasus batu empedu 
dapat dicegah dengan 30 menit latihan kardiovaskular –dari lari hingga ke jalan cepat– lima kali seminggu. 
Salah satunya, melakukan latihan kardio selama setengah jam di pagi hari sebelum beraktivitas.  
 
Konsumsi serat dan vitamin C 
Anda bisa menambah proteksi tubuh dengan mengonsumsi oatmeal dan jus jeruk saat sarapan.  Penelitian 
menemukan bahwa serat dapat larut –oatmeal merupakan salah satu sumber yang kaya akan serat– dan 
vitamin C dapat mencegah timbulnya batu empedu. 
 
Hindari makanan berlemak 
Hindari makanan berlemak tinggi. Anda bisa mengganti kebiasaan mengonsumsi makanan berlemak tinggi 
dengan mengonsumsi kacang-kacangan dan kopi. 

sumber: dari berbagai sumber
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Secara anatomi, organ yang memiliki bentuk 
seperti buah peer ini berada persis di bawah 
hati. Bentuknya seperti kantung, yang 

berisi cairan empedu. Itu sebabnya, ada yang 
menyebutnya kandung empedu, ada yang me-
ngatakan sebagai kantung empedu. “Mungkin 
karena bentuknya yang seperti kantung, kita 
sebut saja (seragamkan-red) sebagai kantung 
empedu, agar lebih mudah dipahami,” kata  dr. 
Taswin Prawira, Sp.PD.  

Kantung empedu memiliki panjang 7cm-
10cm dengan kapasitas 50mm-60mm guna 
menampung cairan empedu yang dibutuhkan 
untuk proses pencernaan. Struktur dinding kan-
tung empedu terdiri dari tiga lapisan; lapisan 
luar (serosa), lapisan tengah dengan jaringan 
otot yang membuatnya bisa berkontraksi, dan 
lapisan dalam (mukosa). Empedu sendiri meru-
pakan cairan berwarna hijau gelap (mengan-
dung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin) 
yang secara terus menerus diproduksi oleh hati 

dan disimpan di dalam kantung empedu, untuk 
kemudian dilepas ke saluran pencernaan. 

Fungsi utamanya untuk melarutkan lemak 
dalam membantu proses pencernaan makanan. 
Ketika saluran cerna banyak mengandung le-
mak, kantung empedu akan berkontraksi untuk 
melepas cairan empedu. “Semakin banyak lemak 
yang masuk ke dalam tubuh, maka jumlah 
cairan empedu yang dilepaskan ke usus 12 jari 
(duodenum) pun akan semakin meningkat,” jelas 
dokter spesialis penyakit dalam di RS Mitra Ke-
mayoran ini. 

Saluran empedu (common bile duct) ada-
lah struktur berbentuk tabung panjang yang 
membawa cairan empedu. Saluran ini akan 
bergabung dengan duktus sistikus (cystic duct) 
untuk membawa cairan empedu ke kantung 
empedu dan kemudian dilepaskan ke saluran 
pencernaan ketika diperlukan. “Pada waktu kan-
tung empedu berkontraksi, cairan empedu disa-

lurkan ke usus 12 jari (duodenum) melalui papil-
la duodenum,” ucapnya, seraya menambahkan, 
kantung empedu juga terhubung dengan sistem 
saluran cerna lain, termasuk saluran pankreas 
(pancreatic duct), namun pada akhirnya semua 
bermuara pada usus 12 jari. 

Batu Empedu
Batu empedu merupakan suatu keadaan 

dimana terdapatnya batu di dalam kantung 
empedu (vesika fellea) atau saluran  empedu be-
rupa unsur-unsur padat yang memiliki ukuran, 
bentuk dan komposisi yang bervariasi. “Ada 3 
jenis batu empedu yang diidentifikasi dari unsur 
penyebab terbentuknya, yaitu; batu kolesterol, 
batu pigmen coklat, dan batu pigmen hitam 
(lihat box- 3 Jenis Batu Empedu di rubrik Mitra 
Utama, halaman 10).

Menurut dr. Taswin, masalah akan timbul 
ketika ditemukan ada batu di kantung empedu 
atau di saluran empedu. Batu berukuran kecil- 
kecil di dalam kantung empedu (disebut batu 
kantung  empedu) bisa keluar dan menjadi batu 
saluran empedu. “Jadi ada dua ketegori; batu di 
kantung empedu dan batu di saluran empedu,” 
sebutnya.

Untuk batu yang berada di kantung empe-
du, umumnya tidak menimbulkan gejala. “80% 
dari kasus batu di dalam kantung empedu tidak 
menimbulkan gejala sama sekali. Itu sebabnya, 
seringkali keberadaan batu di kantung empedu 
tidak diketahui hingga bertahun-tahun. Kecuali 
jika kantungnya meradang,” ungkapnya.

Biasanya, masalah mulai timbul ketika 
batu kantung empedu keluar dan masuk ke 
saluran empedu yang berukuran sangat kecil, 
sehingga mudah tersangkut dan saluran empe-
du menjadi tersumbat. Akibatnya akan timbul 
peradangan, infeksi, sampai membuat mata 
dan tubuh menjadi kuning. “Pasien mengalami 
kesakitan berkepanjangan. Sakit sekali. Nyerinya 
menjalar sampai ke punggung, keringat dingin 
dan lainnya. Rasa nyerinya hilang timbul, atau 
biasa disebut nyeri kolik. Indikasi seperti itu. Jika 
sampai ke titik ini, maka sudah masuk kategori 
bahaya dan harus segera diatasi,” paparnya.

Endoskopi dan laparoskopi
Hingga saat ini, cara terbaik untuk me-

ng  atasi “kesakitan” karena adanya batu di 
saluran empedu ialah melalui tindakan yang 
disebut  dengan ERCP (Endoscopic Retrograde 
Chola ngiopancreatogphy) yaitu fasilitas untuk 
melakukan tindakan endoskopi untuk kasus- 
kasus pe nyakit saluran empedu ataupun pan-
kreas (batu saluran empedu, striktur saluran 
empedu baik yang jinak maupun ganas/tumor 
klatskin, sumbatan saluran empedu akibat tumor 
di muara saluran empedu/cholangioCA ataupun 
tumor di pankreas, batu di pankreas, dan lain-
nya). Tindak an ERCP dilakukan oleh dokter spe-
sialis khusus di bidang hepato-bilier yang sudah 
mendapatkan pelatihan khusus.

Batu Empedu

Atasi dengan
Diagnostik & Terapeutik
Batu empedu, bukan lagi masalah yang 
mengkhawatirkan. Ada banyak fasilitas yang bisa 
digunakan sebagai tatalaksana penyembuhan penyakit 
ini.

referensi
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Penegakkan Diagnosa
Dari USG, MRCP, ERCP 
sampai EUS

Untuk memastikan keberadaan batu salur-
an empedu maupun batu kantung empedu, pa-
sien dengan keluhan sakit maag berulang akan 
direkomendasikan oleh dokter untuk melakukan 
USG (ultrasonography) abdomen. Hanya saja, 
USG abdomen tidak selalu berhasil untuk mene-
mukan batu di saluran yang sangat sempit. 
Oleh karena itu, jika pemeriksaan USG belum 
berhasil menemukan batu di saluran empedu, 

dr. Taswin Prawira, Sp.PD
RS Mitra Kemayoran

❝Kadar trigliserida 
yang tinggi cenderung 

menjadi pemicu 
terbentuknya batu 

empedu❞

maka pasien akan direkomendasikan melakukan 
pemeriksaan MRCP (Magnetic Resonance Cho-
langiopancreatography).

MRCP ialah suatu jenis pemeriksaan MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) yang ditujukan 
khusus untuk menampilkan gambaran mende-
tail sistem empedu/bilier dan saluran pankreas 
(ductus pancreaticus). Pemeriksaan ini menca-
kup juga gambaran keseluruhan liver-empedu 
(hepatobilier) dan pankreas. Pemeriksaan MRCP 
dilakukan oleh dokter spesialis radiologi (radio-
logist).

Untuk lebih memastikan penegakkan diag-

nosa sekaligus melakukan tindakan pengangkat-
an batu empedu di saluran empedu, pasien 
bisa melakukan tindakan ERCP (Endoscopic 
Retrograde Cholangiopancreatogram).  ERCP 
merupakan pemeriksaan endoskopi sekaligus 
melakukan tindakan untuk kasus-kasus penyakit 
saluran empedu ataupun pankreas (batu salur-
an empedu, striktur saluran empedu baik yang 
jinak maupun ganas/tumor klatskin, sumbatan 
saluran empedu akibat tumor di muara saluran 
empedu/cholangioCA ataupun tumor di pan-
kreas, batu di pankreas, dan lainnya). Keunggul-
annya, selain melaksanakan fungsi diagnostik, 
ERCP juga sekaligus bisa menerapkan tindakan 
untuk mengangkat batu empedu di saluran 
empedu (fungsi terapautik).

Tindakan ERCP dilakukan oleh dokter spe-
sialis khusus di bidang hepato-bilier yang sudah 
mendapatkan pelatihan khusus.

Yang terakhir (paling terkini) ialah yang 
disebut EUS (Endoscopic Ultrasonography). EUS 
adalah suatu metode pemeriksaan dengan me-
makai instrumen gastroskop dengan echoprobe 
di ujung skop yang dapat berputar. Dibanding-
kan dengan USG, EUS memberikan pencitraan 
yang jauh lebih luas. Di dalam suatu studi EUS 
lebih sensitif dibandingkan dengan USG (ultra-
sonography) dan CT scan dalam mendiagnosis 
batu saluran empedu. Keunggulan lainnya, ham-
pir mirip dengan ERCP, selain fungsi diagnostik 
EUS  juga mampu sekaligus melaksanakan fung-
si terapeutik, bahkan melakukan biopsi untuk 
sel-sel kanker di dalam saluran pencernaan.

Sedangkan untuk batu kantung empedu, 
biasanya dilihat kasusnya terlebih dahulu. Jika 
masih kategori asimtomatik --tidak menimbul-
kan gejala yang mengganggu dan pasien tidak 
memiliki penyakit lain, misal diabetes, jantung 
atau lainnya-- biasanya dokter akan mengambil 
keputusan elektif (tidak terburu-buru). “Masih 
ada waktu untuk mengawasi dan melakukan 
follow up saja,” kata dr. Taswin. 

Namun, jika sudah kategori simtomatik –
meradang dan infeksi—sudah timbul gejala yang 
mengganggu. Mulai ada sakit berulang. Apalagi 
jika sampai pada simtom akut (kolelitis akut 
atau pankreatitis dan karsinoma kantung empe-
du), maka batu berikut kantung empedu harus 
segera diangkat. “Untuk kasus batu kantung 
empedu dengan simtom akut seperti pancreati-
tis misalnya, pankreasnya harus disembuhkan 
terlebih dahulu, baru dilakukan pengangkatan 
kantung empedu,” urainya.

Berbeda dengan batu di saluran empedu, 
tindakan sebagai tatalaksana untuk mengangkat 
kantung empedu dilakukan dengan kolesistek-
tomi terbuka atau teknik bedah minimally 
invasif yang disebut laparoskopi (kolesistektomi 
laparoskopik adalah teknik bedah dengan meng-
gunakan instrumen khusus melalui layar moni-

tor). Tindakan Laparoskopi dilakukan oleh dokter 
spesialis bedah bilier yang sudah mendapatkan 
pelatihan khusus bedah laparoskopi.

Jika dibandingkan dengan kolesistektomi 
(bedah terbuka/open surgery) untuk mengangkat 
batu kantung empedu, teknik laparoskopi memi-
liki banyak keunggulan, yaitu nyeri minimal de-
ngan bekas luka operasi yang juga sangat minim 
(kecil), pulih lebih cepat sehingga efektif dalam 
memangkas masa rawat inap. “Kedua fasilitas 
mumpuni  tersebut --ERCP dan Laparos kopi-- 
untuk mengeluarkan batu di saluran empedu 
dan mengangkat kantung empedu bisa dilaku-
kan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup,” ujar 
dr. Taswin.

Sebagai saran, kata dr. Taswin, tentu lebih 
baik mencegah daripada mengobati penyakit 
yang lebih banyak menyerang kaum wanita, over 
weight (kelebihan berat badan), dengan usia 
di atas 40 tahun ini. Caranya gampang. Cukup 
dengan menerapkan pola hidup sehat. Jaga ke-
seimbangan berat badan. Tertib melakukan olah-
raga secara teratur. Perbanyak mengkonsumsi 
sayur-sayuran hijau dan buah yang mengan-
dung antioksidan. Lalu, katakan selamat tinggal 
kepada makanan yang berlemak.  (pnst)
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Masalah pencernaan bisa menjadi sangat 
mengganggu. Biasanya dimulai dari 
timbulnya rasa sakit berulang dengan 

nyeri yang menjalar sampai ke punggung. 
Indikasinya seperti itu, rasa sakit yang hilang 
timbul –atau disebut nyeri kolik-- hingga mata, 
bahkan seluruh tubuh mulai berwarna kuning. 
“Namun, mata kuning tidak selalu karena radang 
hati atau hepatitis. Bisa jadi karena adanya 

saluran empedu yang mampat. Mampat karena 
batu empedu, lumpur empedu, tumor di kepala 
pankreas, dan lainnya,” ujar Dr. dr. H. Murdani 
Abdullah, Sp.PD-KGEH, FINASIM, FACG

 
Untuk pasien dengan kondisi seperti ini, 

dokter biasanya akan mengarahkan rekomen-
dasinya agar segera melakukan pemeriksaan 
endoskopi untuk melihat apa yang sebenarnya 

terjadi di dalam rongga perut. “Endoskopi meru-
pakan suatu metode pemeriksaan untuk melihat 
bagian dalam tubuh (khusus di rongga perut) 
dengan menggunakan tabung fleksibel yang 
memiliki kamera kecil di ujungnya,” jelas dokter 
spesialis penyakit dalam di RS Mitra Keluarga 
Kelapa Gading ini.

Hanya saja, tambahnya, khusus masalah 
di saluran pencernaan tidak selalu bisa meng-
gunakan endoskopi biasa. “Dari semua kelainan 
di saluran pencernaan itu, RS Mitra Keluarga 
memiliki keunggulan. Salah satunya adalah, 
mampu melakukan pemeriksaan dengan alat 
yang disebut ERCP (Endoscopic Retrograde Cho-
langiopancreatography),” sebutnya.

Fungsi ganda 
ERCP merupakan suatu alat yang mampu 

meneropong saluran pencernaan untuk meme-
riksa, sekaligus membebaskan masalah yang ada 
di saluran cerna. “Memiliki fungsi ganda, diag-
nostik dan terapeutik. Tapi yang utama fungsi 
terapeutiknya, untuk membebaskan sumbatan 
saluran empedu dan pankreas,” ungkapnya.

Karena alatnya masuk ke dalam, ERCP le-
bih diutamakan untuk pengobatan. Untuk mem-
buka sumbatan di saluran empedu dan pankreas. 
Kalau sumbatannya karena batu empedu, akan 
dikeluarkan batunya. Kalau ternyata karena ada 
tumor pankreas, maka dipasang ring (stent) un-
tuk membuka sumbatannya. “Itu target kita, dan 
bisa dilakukan oleh ERCP. Kalau hanya diagnosa, 
cukup dengan pemeriksaan MRCP (Magnetic 
Resonance Cholangiopancreatography) untuk 
melihat lokasi dan penyebab dari mampatnya 
saluran empedu dan pankreas,” jabarnya.

ERCP adalah endoskopi yang mengguna-

ERCP

Membebaskan Sumbatan 
di Saluran Cerna
Dengan melakukan pemeriksaan ERCP (Endoscopic 
Retrograde Cholangiopancreatography), batu di saluran 
empedu bisa dibersihkan. Selain mampu membebaskan 
sumbatan di saluran pencernaan, ERCP juga digunakan 
untuk mengambil sampel jaringan yang mencurigakan.
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kan duodenescope khusus yang dirancang 
sehingga mata kameranya berada di samping 
(sideview scope). “Umumnya kamera endoskopi 
itu berada di ujung. ERCP menempatkan kame-
ranya di sisi selang endoskopi, sehingga bisa 
melihat dinding saluran pencernaan khususnya 
muara saluran empedu. Di sisi lain, ERCP juga 
memiliki working tunnel untuk memasukkan alat 
bantu – semacam kateter plastik-- yang disebut 
kanula untuk melakukan tindakan pengobatan.

Prosedur ERCP
Gambaran sederhana prosedur ERCP ada-

lah memasukkan kamera fleksibel (endoscope) 
melalui mulut, melaju menuju kerongkongan ba-
gian bawah, masuk ke dalam perut  lalu melalui 
pilorus hingga ke dalam duodenum (usus 12 
jari) dan divisualisasikan pada layar monitor. 
Pada kasus mampatnya saluran empedu dan 
pankreas, endoscope diteruskan menuju ke po-
sisi ampula vateri (pembukaan umum saluran 
empedu dan saluran pankreas) untuk melakukan 
akses ke saluran empedu dan pankreas.

Selanjutnya, sebuah kateter plastik atau 
kanula dimasukkan untuk menyemprotkan zat 
kontras ke dalam saluran empedu. “Dengan 
masuk nya zat kontras yang mengisi saluran 
empedu, kondisi di dalam saluran bisa dilihat 
melalui gambaran X-ray (kalau X-ray dari luar 
tanpa zat kontras tidak akan terlihat apa-apa). 
Lalu fluoroskopi digunakan untuk mencari sum-
ber penyumbatan, atau lesi lainnya seperti batu,” 
ucapnya seraya menambahkan, “Kalau di dalam 
saluran usus (saluran empedu) maka akan keli-
hatan. Salurannya melebar atau masih normal, 
ada batu atau tidak. Jadi fungsi diagnostiknya 
tetap ada. Namun begitu kelihatan, misalnya 
ada batu, maka langsung kita angkat batunya. 
Ada tumor, kita pasang ring (stent), dan seterus-
nya,” ungkap dokter konsultan gastroentero– 
hepatologi ini. 

Prosedur lain yang terkait dengan ERCP 
termasuk trawl dari saluran empedu umum 
dengan keranjang atau balon untuk mengambil 
batu empedu dan penyisipan/insersi plastik stent 
untuk membantu pengaliran (drainase) saluran 
empedu. Sedangkan pembukaan ampula dapat 
diperbesar dengan kawat berlistrik (sphinctero-
tomy) dan dapat melakukan akses ke saluran 
empedu sehingga batu empedu dapat diambil 
(diangkat) atau melakukan terapi lain yang 
diperlukan.

Masih seperti kata dr. Murdani, ERCP lebih 
untuk mengatasi gangguan di saluran empedu 
dan pankreas. Sedangkan jika ada masalah di 
kantung empedu (batu kantung empedu),  ha-
rus diangkat dengan operasi (kolesistektomi) 
setelah pengambilan batu empedu dari saluran 
empedu dilakukan. Umumnya, masalah ada 
pada keduanya; ada batu di saluran empedu 
dan batu di kantung empedu. Kalau kondisinya 
demikian, maka dipakai dua-duanya, ERCP dan 
laparoskopi.

Dr. dr. H. Murdani Abdullah,  
Sp.PD-KgEH

RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

❝Pasien dengan 
masalah mata kuning 
dapat dilakukan tes 
laboratorium, USG 

abdomen atau MRCP 
untuk mendeteksi  

kelainan saluran empedu 
dan pankreas. Jika 

ternyata ada gangguan 
di saluran empedu dan 

pankreas, tindakan 
ERCP dilakukan untuk 

pengobatan❞

“Kita akan kerjasama. ERCP dilakukan 
terlebih dahulu untuk membersihkan saluran 
empedu, kemudian bedah laparoskopi untuk 
membersihkan batu empedu atau mengangkat 
kantung empedu,” timpalnya. Prosedurnya 
dilakukan dua tahap, dalam sesi yang berbeda. 
Tetapi bisa dilakukan secara berurutan. ERCP 
dilakukan di ruang biasa, laparoskopi di ruang 
operasi. 

Faktor Risiko
Semua tindakan tentu ada risikonya. Ha-

nya memang, kata dr. Murdani, tindakan yang 
akan dilakukan sepenuhnya dengan memper-
timbangkan besarnya manfaat dibanding risiko 
yang akan ditanggung pasien. Ketika menangani 
pasien dengan masalah sumbatan saluran 
empedu dengan indikasi spesifik, mata kuning, 
misalnya. “Ini kondisi berbahaya. Jika tidak 
segera ditangani, kuningnya bisa semakin tinggi. 
Bisa terjadi infeksi semakin berat atau sepsis 
(keracunan darah) yang dapat mengakibatkan 
kematian,” urainya.

Jika kondisinya demikian, maka kuningnya 
harus diturunkan dulu. Caranya, bisa dengan 
drainase. “Setelah sumbatan bebas, kita punya 
waktu untuk  melihat penyebab sesungguhnya, 
dan menentukan tindakan lanjutan. Kalau ada 
batu, ya kita angkat dan bersihkan dengan ERCP. 
Jika ternyata ada tumor atau kanker, maka akan 
dirujuk ke bagian terkait, untuk dioperasi atau 
kemoterapi, dan seterusnya,” paparnya.

Menurut dr. Murdani, tindakan ERCP ter-
golong aman. Memang, ada kemungkinan ter-
jadi komplikasi seperti radang pankreas. Namun 
tingkat kejadian yang dilaporkan tercatat hanya 
di bawah 5%. ERCP juga memiliki kemungkinan 
terjadinya perdarahan. Inipun tergolong minim. 
Tingkat kejadian yang dilaporkan hanya sekitar 
3%. Terakhir, perforasi (kebocoran) usus, de-
ngan tingkat kejadian yang dilaporkan hanya di 
bawah 1%.

Meski begitu, simpulnya, semua kemung-
kinan itu tetap disampaikan kepada pasien dan 
keluarganya. Sehingga mereka bisa memutuskan 
untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ren-
cana medis dari tindakan yang telah ditetapkan. 

 (pnst)
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Laparoskopi adalah suatu tindakan dalam 
dunia kedokteran, yaitu pembedahan mini-
mal invasif dimana sayatan luka-luka operasi 

dibuat sangat kecil (0,5cm–1cm). Prosedur oper-
asi dilakukan melalui tabung kecil atau disebut 
trocar yang dipasang pada lubang (sayatan ke-
cil) sebagai akses masuk alat-alat bedah. 

Trocar terbuat dari bahan metal dan plas-
tik (bersifat disposible/sekali pakai). Trocar bisa 
dikatakan sebagai tabung saluran (pipa dengan 
klep khusus) --untuk memasukkan alat-alat ker-
ja, video kamera dan sumber cahaya-- ke dalam 
rongga perut untuk melihat dan mengangkat 
bagian tubuh (target operasi) melalui monitor 
atau televisi. 

“Sebelum kamera dan alat kerja masuk ke 
rongga perut, terlebih dahulu dimasukkan gas 
(CO2). Rongga perut akan membesar sementara 
usus tertekan ke bawah, sehingga dokter bisa 
mendapatkan ruang kerja dan melihat isi rongga 
perut dengan jelas,” papar dr. Benny Philippi, di 
RS Mitra Keluarga Kelapa Gading. 

Menggantikan laparotomi 
Laparoskopi merupakan metode bedah 

minimal invasif untuk menggantikan prosedur 
laparotomi (bedah konvensional) atau bedah 
terbuka, di rongga perut. Teknik operasi ini 
menggunakan sistem endokamera, pneumoperi-
toneum (mengisi rongga perut dengan gas) dan 
instrumen khusus di dalam rongga perut melalui 
layar monitor tanpa melihat dan menyentuh 
langsung organ yang dioperasi. 

Teknik yang dikembangkan sejak awal abad 
20 ini dilakukan untuk bedah digestif atau be-
dah bagian perut dan saluran pencernaan. Kasus 
yang sering ditangani seperti saluran pencer-
naan, cholecystectomy (pengangkatan kantung 
empedu) dan appendectomy atau pengangkatan 
usus buntu yang meradang, biopsi tumor intra 
abdomen, evaluasi trauma tumpul abdomen, 
adhesiolisis (membebaskan perlengketan), dan 
semakin berkembang hingga pada kasus-kasus 
keganasan/kanker usus.

luka Minimal
Masih seperti kata dr. Benny, dengan 

teknik laparoskopi, dokter cukup melakukan 
metode yang tergolong bedah invasif minimal. 
Cukup menyiapkan tiga sampai empat lubang 
dengan sayatan paling besar hanya berukuran 

0,5cm-1cm, untuk memasang trocar-trocar. 
“Penempatannya sesuai kebutuhan. Kalau untuk 
mengangkat kantung empedu, biasanya di sini,” 
jelasnya, sambil menunjuk tiga titik lokasi (di 
atas perut) pada skema gambar yang tergantung 
di ruang kerjanya. 

Proses pembedahan tidak memerlukan 
sayatan panjang seperti dalam teknik bedah 
konvensional. Intinya, kata dr. Benny, ada ba-
nyak keunggulan dari tindakan bedah minimal 
yang ditujukan untuk mengurangi risiko yang 
didapatkan pada operasi besar (bedah terbuka). 
Mulai dari luka pasca operasi yang mening-
galkan bekas sangat minimal, sehingga sangat 
menguntungkan dari sisi kosmetik. Nyeri yang 
sangat minimal, proses penyembuhan yang 
berdampak pada hospitalisasi (masa rawat) yang 
jauh lebih cepat, hingga biaya yang lebih efisien, 
karena pasien dapat segera kembali beraktivitas 
secara normal.

Tanpa Kendala 
Di rumah sakit mitra keluarga grup, ham-

pir tidak ada kendala untuk operasi pengang-
katan kantung empedu yang dilakukan dengan 
tindakan laparoskopi. “Bahkan, kendati sudah 

Hampir semua masalah di sekitar perut bagian atas (pencernaan), termasuk adanya 
batu kantung empedu (cholelithiasis) umumnya ditangani dengan bedah laparoskopi. 
Untuk pengangkatan batu kantung empedu (kolesistektomi), prosedur laparoskopi 
merupakan standar baku emas (gold standard) yang menjadi konsensus internasional.

Apa yang hilang ketika seorang  dokter 
melakukan tindakan bedah laparoskopi? “Ya, 
indera perasa. Karena bekerja tanpa menyen-
tuh obyek secara langsung, tetapi melihat di 
layar monitor (tidak langsung),” kata dr. Benny 
Philippi.

Karena itulah, kemampuan melakukan 
bedah laparoskopi harus melalui proses latih-
an yang cukup panjang. Dimulai dengan 
meng gunakan manekin untuk membiasakan 

diri mengarahkan kerja alat di dalam rongga 
perut. “Karena arah gerakan umumnya terbalik. 
Contoh, posisi seolah di sebelah kiri tetapi arah 
sebenarnya adalah sebelah kanan. Posisi target 
obyek tidak selalu searah dengan posisi di layar 
monitor,” papar dokter spesialis bedah digestif di 
RS Mitra Keluarga Kelapa Gading ini.

Setelah mahir, masih ada latihan memo-
tong dan mengangkat organ. Biasanya menggu-
nakan buah anggur sebagai obyek latihan, dan 

melakukan “tindakan” hingga sesuai target 
waktu yang telah ditetapkan. Selesai? Sabar 
sebentar. Karena, sang kandidat baru diijinkan 
untuk menerapkan laparoskopi dengan meng-
gunakan hewan (biasanya babi).

Lulus dengan hewan, barulah diperboleh-
kan berpartisipasi dalam tindakan laparoskopi 
sesungguhnya. “Itupun didampingi hingga 
minimal 30 kali tindakan, dan dianggap mahir 
untuk dilepas secara mandiri,” sebutnya.

BEKERjA TAnpA indERA pERASA

laparoskopi

untukKolesistektomi
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dr. Ferdy limengka Sp.B, FinACS
RS Mitra Keluarga  

Bekasi & Bekasi Timur

❝Pada tindakan bedah 
laparoskopik kadang terjadi 

penyulit (perlengketan hebat, 
perdarahan masif) atau 

gangguan pada sistem peralatan 
sehingga perlu dilakukan 

konversi❞

❝Penggunaan teleskop dan 
endokamera mampu melakukan 

pembesaran hingga 20 kali, 
sehingga memungkinkan untuk 
menilai kondisi organ lain. Satu 

hal yang tidak mungkin dilakukan 
pada bedah konvensional, tanpa 

memperlebar luka operasi❞

bengkak dan infeksi berat pun, kami usahakan 
tetap dengan tindakan laparoskopi,” ujar dr. 
Ferdy Limengka, Sp.B

Hanya memang, prosedur tindakan la-
paroskopi harus melihat atau memeriksa hasil 
laboratorium terlebih dahulu, sehingga bisa 
memprediksi tingkat kesulitan yang akan diha-
dapi. Ada tanda -tanda bendungan (sumbatan) 
atau tidak. Periksa billirubin hingga amilase 
lipase, terkait hubungannya dengan pankreas. 
“Jika tingkat kesulitannya minim, maka tingkat 
keberhasilannya tinggi,” urainya.

Ketika dicurigai ada sumbatan di saluran 
empedu, maka tahap pertama yang  dilakukan 
adalah merekomendasikan pasien untuk 
melakukan pemeriksaan MRCP (Magnetic 
Resonance Cholangiopancreatography), oleh 
radiologist. Ketika ternyata ada bendungan 
(batu) di saluran empedu maka itu menjadi 
bagian endoskopi (ERCP-Endoscopic Retrograde 
Cholangiopancreatography ) untuk mengeluar-
kan batunya.  Setelah saluran aman, tindakan 
selanjutnya adalah pengangkatan batu empedu 
(kolisistektomi). “Posisi laparoskopi di sini. Pe-
ngangkatan batu di kantung empedu dengan 
laparoskopi,” timpalnya.

Konversi ke laparotomi
Pada tindakan bedah laparoskopi kadang 

terjadi penyulit (perlengketan hebat, perdarahan 
masif) atau gangguan pada sistem peralatan 
sehingga perlu dilakukan konversi. Atau suatu 
kondisi yang bisa terjadi jika ada kelainan struk-
tur. Misalnya, ada perlengkatan usus yang hebat 
sekali. Tidak bisa dibebaskan. “Untuk kasus se-
perti ini, kita tidak mau paksa. Harus dilanjutkan 
dengan operasi terbuka,” tambahnya, seraya 
mengatakan, “Kita sebut konversi, yaitu tindakan 

mengubah prosedur bedah laparoskopi ke bedah 
konvensional akibat adanya faktor penyulit. 
Salah satunya perlengketen usus yang hebat 
tadi,” ungkapnya.

Karena itulah, pasien berhak memperoleh 
informasi bahwa jika di dalam perut ternyata 
mengalami perlengketan hebat, maka prosedur 
laparoskopi tidak akan diteruskan, tetapi 
dikonversi ke laparotomi. “Karena, adanya per-
lengketan hebat dikhawatirkan malah akan me-
rugikan pasien, seperti terjadi cedera usus dan 
lain lain. Kalau sudah begini, maka kita lakukan 
bedah terbuka. Konversi dari minimal invasif 
laparoskopi ke laparotomi,” paparnya.

Namun, tambah dr. Ferdy, konversi bukan 
berarti kegagalan. Tetapi, langkah yang aman 
dan bijaksana demi keamanan dan keselamatan 
pasien dalam menjalankan prosedur pembedah-
an. Tindakan lanjutan untuk menyelesaikan 
masalah karena adanya faktor penyulit (kom-
plikasi). “Angka kejadian konversi di tangan yang 
ahli untuk kasus laparoskopi kolesistektomi pun 
relatif kecil, hanya berkisar antara 0,2%-1,9%,” 
urainya.

Yang pasti, teknik laparoskopi mampu 
memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien 
pasca bedah. “Sehingga dianggap pembedahan 
yang sangat bersahabat (patien’s friendly sur-
gery),” ucapnya. Di sisi lain, perkembangan be-
dah minimal invasif di masa mendatang sema-
kin menjanjikan karena sarat dengan teknologi 
tinggi (pencitraan yang makin tajam pada moni-
tor, instrumen lebih ergonomik dan ukuran lebih 
kecil). Lebih dari itu, metode laparoskopi semakin 
menjadi tuntutan bagi pasien maupun ahli be-
dah, karena akan semakin banyak jenis penyakit/
kasus yang dapat ditangani.  (pnst)

dr. Benny Philippi, Sp.BD (K)
RS Mitra Keluarga Kelapa Gading
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Kanker Kantung Empedu adalah kondisi 
medis yang ditandai dengan pertumbuhan 
sel-sel ganas (kanker) di dalam kantung 

empedu. Kantung empedu adalah struktur 
seperti buah “peer” yang terletak di bawah hati 
yang berperan dalam menyimpan asam empedu 
(cairan yang membantu tubuh dalam memecah-
kan dan menyerap lemak) yang dihasilkan oleh 
hati. Asam empedu kemudian dilepaskan ke 
dalam usus halus dari kantung empedu melalui 
saluran empedu guna membantu pencernaan 
lemak.

Tipe yang paling sering ditemukan sebagai 
kanker kantung empedu adalah adenokarsino-
ma, dimana sel-sel kanker tumbuh pada sel yang 
melapisi kantung empedu. Secara anatomis, 
kantung empedu yang berbentuk seperti buah 
“peer” itu memiliki tiga lapisan. Lapisan luar (se-
rosa), lapisan tengah dengan jaringan otot yang 
membuatnya bisa berkontraksi, dan lapisan da-
lam (mukosa).  “Lapisan kantung empedu sangat 
erat hubungannya dengan iritasi. Dimulai dari 
dalam, sampai ke lapisan tengah (intermediate), 
hingga lapisan luar,” kata dr. Cosphiadi Irawan, 
Sp.PD, KHOM, FINASIM.

 
Tipe lainnya adalah yang disebut  dengan 

cholangiocarcinoma, atau kanker saluran 
empedu. Secara anatomis berada pada saluran 
empedu yang dimulai dari dalam hati menuju ke 
luar dan menjadi saluran tersendiri menuju duo-
denum (usus 12 jari), hingga ampula vateri. 

Tanpa gejala
Menurut dokter spesialis hematologi 

onkologi medik RS Mitra Keluarga Kelapa Gading 
ini, batu empedu yang terbentuk –di dalam kan-
tung maupun saluran empedu— bisa menimbul-
kan iritasi (karena menyumbat dan menimbul-
kan iritasi). Terjadi peradangan, diikuti dengan 
perubahan-perubahan di tingkat sel yang tidak 
normal, sehingga memicu terjadinya displasi 
-gangguan perkembangan sel- sampai berubah 
menjadi sel kanker kantung empedu. 

“Kira-kira demikian prosesnya secara 
sederhana,” jelasnya. Namun, kanker kantung 
empedu jarang terdeteksi pada stadium awal, 
karena tidak menunjukkan gejala apapun. Ketika 
ada infeksi atau peradangan, barulah timbul 
gejala nyeri kolik yang dikenal dan diyakini se-
bagai kasus batu kantung empedu. Karena itulah 
seringkali kanker kantung empedu ditemukan 
pada saat operasi pengangkatan batu di kantung 
empedu (kolesistektomi). 

Ini merupakan suatu kebetulan yang 
positif, karena langsung terdeteksi. Misal, keti-
ka dilakukan kolesistektomi, lalu dicurigai ada 
sel kanker. Biasanya dokter akan mengangkat 
semua. “Dibersihkan, dengan harapan potensi 
kesembuhan masih ada,” jelasnya.

Langkah selanjutnya dilakukan prosedur 
biopsi dan sampel jaringan dikirim ke bagian PA, 
untuk dianalisa.  Sebelum biopsi,  penelusuran 
diagnostik bisa dilakukan dengan MRCP (Mag-
netic Resonance Cholangiopancreatography), 
ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopan-
creatography), atau EUS (Endoscopic Ultraso-
nography),  CT scan, dan sebagainya. Terapi uta-
ma yang dilakukan untuk kasus kanker kantung 
empedu adalah buka (operasi). Bisa laparotomi 
atau kolisistektomi laparoskopi. Namun, sebe-
lum memutuskan tindakan atau terapi apapun, 
sejak awal harus diketahui stadiumnya (tingkat 
penyebaran sel kanker) terlebih dahulu; sejak 
dari tahapan biopsi sampai pemeriksaan klinis 
dan radiologi (CT scan atau MRI). 

Stadium 1 atau 2, operasi dilakukan  guna 
pengangkatan tumor dan kantung empedu dan 
jaringan  sekitarnya sebersih mungkin. Stadium 
3, lakukan operasi guna mengangkat tumor dan 
kelenjar getah bening hingga jaringan sekitar 
tumor  atau membuat bypass saluran empe-
du bila ada penyumbatan (potong semua dan 
menggganti dengan saluran yang baru) ke usus 
kecil. Bypass agar cairan empedu tetap bisa 
tersalur sehingga pasien terhindar dari ikterik 

(kuning),” terangnya.

Jarang Terjadi
Satu hasil penelitian yang mengkaitkan 

ukuran batu empedu dengan tingkat risiko ter-
jadinya kanker kantung empedu. “Semakin besar 
batu empedu, maka akan semakin tinggi tingkat 
risikonya,” ungkap penelitian tersebut. Di lain 
sisi, kanker kantung empedu sebenarnya sangat 
jarang terjadi, dimana umumnya lebih sering 

STADiuM KAnKER
SAluRAn EMPEDu
Bagaimana tahap-tahap stadium pada 
Kanker Saluran Empedu?

Stadium kanker adalah istilah yang 
digunakan untuk menggambarkan ukuran 
dan apakah telah menyebar di luar tempat 
asalnya. 

Berikut tahapan stadium pada kanker salur-
an empedu:

Stadium 1A:
Kanker terkantung dalam saluran empedu, 
dan ekstensi radikal sekunder

Stadium 1B:
Kanker telah menyebar melalui dinding 
saluran empedu tetapi belum menyebar 
ke kelenjar getah bening di dekatnya atau 
struktur lainnya.

Stadium 2A:
Kanker telah menyebar ke hati, pankreas, 
kantung empedu atau pembuluh darah 
di dekatnya, tetapi bukan kelenjar getah 
bening.

Stadium 2B:
Kanker telah menyebar ke kelenjar getah 
bening di dekatnya.

Stadium 3:
Kanker mempengaruhi pembuluh darah 
utama yang membawa darah ke dan dari 
hati, atau telah menyebar ke usus kecil atau 
besar, perut atau dinding perut.

Kelenjar getah bening di perut, kemung kinan 
sudah terpengaruh.

Stadium 4A:
Kanker telah menyebar ke bagian- bagian 
tubuh lain.
 
Stadium 4B:
Kanker sudah menyebar ke organ lain, seperti 
hati, paru-paru, hingga jantung dan lainnya.

sumber: hasil wawancara dengan dr. Cosphiadi Irawan, 
Sp.PD-KHOM  - RS Mitra Keluarga Kelapa Gading 

Kanker Kantung Empedu
Kenali Risiko & Kualitas Tubuh  
Secara Bijak
Kanker bukan penyakit keturunan, tidak juga menular. Kenali 
risikonya, niscaya kanker bisa dihindari. Kanker kantung empedu 
cenderung meningkat resikonya pada: female, fat and multiparitas 
(fertile) dimana resikonya  terkait dengan meningkatnya kejadian 
batu kantung empedu pada kelompok ini.
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menyerang orang berusia di atas dekade ke 6. 
Di Amerika, kanker kantung empedu menempati 
urutan no.5 di banding semua kanker di dalam 
sistem saluran pencernaan, seperti usus, hati, 
pankreas dan seterusnya,” timpalnya.

Tapi kembali lagi, yang menjadi persoalan 
adalah, kanker kantung empedu umumnya 
ditemukan ketika sudah berat. Dikarenakan 
gejalanya yang non-spesifik, sehingga biasanya 
baru diketahui pada saat operasi pengangkatan 
kantung empedu. Ketika diketahui, ternyata 
sudah berat (menyebar) dan tidak mungkin di-
angkat (dioperasi), karena sudah menyebar jauh. 
Penyeberannya terutama, kata dr. Cosphiadi, 
dapat berlangsung melalui pembuluh darah 
arteri atau vena, sehingga dapat langsung kem-
bali ke hati, terus naik ke atas sekitar esofagus 
(kerongkongan), dan dapat menembus masuk ke 
paru-paru,” sebutnya. 

Terapi Paliatif
Kalau penyebaran lokoregional atau jauh 

sudah, biasanya tidak ada yang bisa  dilakukan 
kecuali terapi sistemik berupa kemoterapi 
atau dengan terapi target. Target terapi yang 
bisa dilakukan hanya bersifat paliatif, dengan 
menambahkan terapi tunggal atau kombinasi  
kemoterapi. “Jadi, bukan lagi kuratif (penyem-
buhan),” imbuhnya. Itu sebabnya, stadium 
sangat menentukan. Paling tinggi, ada stadium 
4A dan ada stadium 4B (lihat box). “4B artinya 
sudah menyebar ke organ lain, dengan asumsi 
harapan hidup lima tahunnya sudah sekitar lima 
belas persen,” kata dr. Cosphiadi.

Selain stadium lanjut, kemoterapi juga 
digunakan ketika ada keragu-raguan tentang 
kemungkinan keterlibatan kelenjar getah bening, 
tidak cukup data terkait sisa jaringan tumor se-
cara mikroskopis sehingga dokter akan mengan-
jurkan dilakukannya terapi ajuvan; yang artinya, 
setelah terapi bedah akan ditambahkan terapi 
radiasi dan atau terapi kemoterapi, dengan 
harapan sel kanker bisa habis semua. Tujuannya, 
untuk meningkatkan angka kesembuhan dan 
mengurangi angka kekambuhan.

Secara definisi, kemoterapi adalah suatu 
tindakan dalam memanfaatkan bahan-bahan 
kimia untuk tujuan pengobatan. “Jadi, tidak 
spesifik sebagai obat anti kanker. Bisa untuk 
pengobatan penyakit malaria, kusta, dan lain-
lain,” ujarnya.

dr. Cosphiadi irawan, Sp.PD-KHoM, 
FinASiM

RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

❝Terapi paliatif adalah 
perawatan kesehatan 

terpadu yang  bersifat aktif 
dan menyeluruh, dengan 
pendekatan multi disiplin 
yang  terintegrasi antara 
dokter, dokter spesialis, 

perawat, terapis, petugas 
sosial medis, psikolog, 

rohaniawan, relawan dan 
profesional lain yang 

diperlukan. Metodenya 
dapat bersifat holistik atau 
dengan melibatkan aspek 

Bio-Psiko-Sosial❞

Kaitannya dengan keganasan, kemoterapi 
adalah yang disebut sitotoxic ( sito = sel, toxic = 
racun, sel kanker dimatikan) atau sitostatika (sito 
= sel, statika = diam, dimana  sel kankernya tak 
dapat membelah diri). Inilah yang dipakai untuk 
melawan penyakit kanker. Prosedur pemberian-
nya macam-macam, ada banyak cara yang bisa 
diterapkan. Mulai dalam bentuk obat makan, 
injeksi (intravena = pembuluh balik ), melalui 
otot (intramuskular), atau secara regional de-
ngan kateter untuk memasukkan obat kemote-
rapi antitoxic,” tegasnya.

Terapi Kombinasi 
Dalam perkembangannya kemudian, 

kemoterapi dikombinasikan lagi dengan yang 
disebut terapi target. Terapi target merupakan 
cara atau metoda untuk memblok sel-sel kanker 
agar tidak menyebar (membelah diri). Bahkan 
juga untuk melakukan bloking pada pembuluh 
darah yang memberi makan sel-sel kanker.

Itulah upaya dunia medis dalam mena-
ngani penyakit yang mematikan ini. Tak heran, 
ia selalu berpesan; hingga hari ini, tidak ada 
satu pemeriksaan pun yang bisa mewakili semua 
kanker dan, tidak ada satu gejala pun yang 
bisa mewakili semua kanker. Jalan terbaik agar 
terhindar dari penyakit ini adalah:  kenali dan 
pahami pola kebiasaan tubuh. Kenali juga dan 
waspada terhadap gejala dan tanda terhadap 
kasus paling sederhana sekalipun. Gejala pilek, 
yang biasanya paling lama sembuh sekitar 4-5 
hari, misalnya  Namun berkepanjangan hingga 
lebih dari sepuluh hari, maka ada baiknya segera 
periksakan ke THT. 

“Masih belum sembuh, pertimbangkan 
pemeriksaan CT scan, dan lainnya sebagai upa-
ya untuk memastikan tidak adanya sel kanker 
nasofaring atau tumor daerah kepala dan leher 
lain,” ucapnya.

Antisipasi terbaik lainnya adalah melaku-
kan check-up minimal setahun sekali. “Laku-
kanlah check- up di laboratorium atau rumah 
sakit yang authorized. Contohnya di RSMK 
Grup, yang sudah mampu melakukan deteksi 
dini kanker, dan cermat mengkaji hasil medi-
cal check-up,” pesan dokter yang senantiasa 
berharap, Indonesia memiliki Pusat Pelayanan 
Terpadu Kanker dan Transplantasi “Stem Cell”. 
Semoga.  (pnst)

Penyumbatan saluran empedu
oleh batu empedu

Kantung empedu yang sehat

BATu EMPEDu

Kantung empedu dengan batu empedu
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penanganan batu empedu

KELAPA GADING

Endoscopy
•	 DR.	dr.	H.	Murdani	Abdullah,	Sp.PD-KGEH
•	 dr.	Indra	Marki,	Sp.PD-KGEH
•	 dr.	Felix	Prabowo	Salim,	Sp.PD
•	 dr.	Hendradinata	Kosala,	Sp.PD
•	 DR.	dr.	Hanifah	Oswari,	Sp.A	(K)

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Benny	Phillipi,	Sp.BD	(K)
•	 dr.	Teddy	Arifin	Poernama,	Sp.BD
•	 DR.	dr.	Harmin	Sarana,	Sp.B
•	 dr.	Aloysius	Suharto,	Sp.B,	MARS
•	 dr.	Henry	Kolondang,	Sp.B

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Benny	Phillipi,	Sp.BD	(K)
•	 dr.	Teddy	Arifin	Poernama,	Sp.BD
•	 DR.	dr.	Harmin	Sarana,	Sp.B
•	 dr.	Aloysius	Suharto,	Sp.B,	MARS
•	 dr.	Henry	Kolondang,	Sp.B

Endoscopy
•	 dr.	Adang	Sabarudin,	Sp.PD
•	 dr.	David	Kristanto,	Sp.PD

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Ferdy	Limengka,	Sp.B
•	 dr.	Suijanta	Kartadinata,	Sp.B
•	 dr.	Lakshmi	Nawasasi,	Sp.B
•	 dr.	Wim	Panggarbesi,	Sp.B(K)Onk

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Ferdy	Limengka,	Sp.B
•	 dr.	Suijanta	Kartadinata,	Sp.B

Endoscopy
•	 dr.	Robert	Tedjasaputra,	SpPD-KGEH
•	 dr.	Otek	Hermanto,	Sp.PD
•	 dr.	Taswin	Prawira,	Sp.PD
•	 dr.	Sidartha	Salim,	Sp.PD
•	 dr.	Med.	Tedi	Hutomo,	Sp.PD

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Teddy	Arifin	Poernama,	Sp.BD
•	 dr.	Arphien	Johar,	Sp.B
•	 dr.	Nasyanto,Sp.B

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Teddy	Arifin	Poernama,	Sp.BD
•	 dr.	Arphien	Johar,	Sp.B
•	 dr.	Nasyanto,	Sp.B

RS MITRA KEMAYORAN BEKASI TIMUR

Endoscopy
•	 dr.	Andy	Darma,	Sp.A
•	 dr.	Ulfa	Kholili,	Sp.PD

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	J	Iswanto,	Sp.B	(K)
•	 dr.	Lewis	Lie,	Sp.B
•	 dr.	Sigid	Djuniawan,	Sp.B

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	J	Iswanto,	Sp.B	(K)
•	 dr.	Lewis	Lie,	Sp.B

WARU
Endoscopy
•	 dr.	M.	Arief	Setiawan,	Sp.PD
•	 dr.	Andry	Surandy,	Sp.PD

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Julius	Lumenta,	Sp.B
•	 dr.	Lakshmis	Nawasasi,	Sp.B
•	 dr.	Dwi	Berka,	Sp.B

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Julius	Lumenta,	Sp.B
•	 dr.	Lakshmis	Nawasasi,	Sp.B

DEPOK

Endoscopy
•	 dr.	Sugijarto,	Sp.PD
•	 dr.	Herman	Wihandojo,	Sp.PD
•	 dr.	Petrus	Fr.	C.	Tan,	Sp.PD
•	 dr.	Kunkun	Achmad	M,	Sp.PD
•	 dr.	Suwito	Indra,	Sp.PD-KGEH	(K)

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Maryun	Wiriasukarta,	Sp.B
•	 dr.	Ferdy	Limengka,	Sp.B,	FINACS
•	 dr.	Budi	SH	Gultom,	Sp.B
•	 dr.	Suijanta	Kartadinata,	Sp.B-KBD

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Ferdy	Limengka,	Sp.B,	FINACS

BEKASI
Endoscopy
•	 dr.	Nenny	Agustanti,	Sp.PD	-KGEH
•	 dr.	Sheilla	Gunawan,	Sp.PD

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Budi	SH	Gultom,	Sp.B
•	 dr.	Adimas	Tjindarbumi,	Sp.B

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Budi	SH	Gultom,	Sp.B	
•	 dr.	Adimas	Tjindarbumi,	Sp.B

CIKARANG

Endoscopy
•	 dr.	Daru	Jaka	S,	M.Sc,	Sp.PD
•	 dr.	Sunarto,	Sp.PD
•	 dr.	Said	Baraba,	Sp.PD

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Irawan,	Sp.B
•	 dr.	Hidayati	Samsiarah,	Sp.B

TEGAL

Endoscopy
•	 dr.	Taufiq,	Sp.PD-KGEH

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Julius	Lumenta,	Sp.B
•	 dr.	Dwi	Heri	S,	Sp.B
•	 dr.	Rofina	Fridarika,	Sp.B

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Julius	Lumenta,	Sp.B
•	 dr.	Dwi	Heri	S,	Sp.B
•	 dr.	Rofina	Fridarika,	Sp.B

Endoscopy
•	 dr.	Hery	Purbayu,	Sp.PD-KGEH
•	 dr.	Dewanto	Tejopranoto,	Sp.PD

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	J.	Iswanto,	Sp.B-KBD
•	 dr.	Lewis	Lie,	Sp.B

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	J.	Iswanto,	Sp.B-KBD
•	 dr.	Lewis	Lie,	Sp.B

SURABAYA

CIBUBUR

opErasi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Paulus	Dicky	Dwi	N,	Sp.B

LaparosKopi BaTU EMpEdU
•	 dr.	Paulus	Dicky	Dwi	N,	Sp.B

KENJERAN
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kesehatan

Obesitas, perempuan berusia di atas 40 ta-
hun, dengan kadar trigleserida yang tinggi 
disebut-sebut sebagai orang yang rawan 

terkena penyakit batu empedu. Hanya saja, kata 
dr. Laila Hayati, Sp.GK, keberadaan batu kantung 
empedu sulit terdeteksi pada tahap awal. “Tidak 
ada keluhan, kecuali jika sudah meradang,” 
ucapnya.

  
Batu empedu merupakan sekumpulan 

batu-batu yang terbentuk dalam empedu. Se-
dangkan empedu itu sendiri adalah cairan yang 
dibuat oleh sel-sel hati yang berfungsi mem-
bantu dan mempermudah proses perceranaan 
makanan, terutama makanan yang mengandung 
kadar lemak tinggi.

Pola hidup tidak sehat sangat berpengaruh 
di dalam peningkatan kadar kolesterol di dalam 
tubuh. Gaya hidup saat ini, disertai dengan 
pergeseran pola makan fast food serta kurang-
nya olahraga terbukti sangat menunjang terja-
dinya peningkatan kolesterol. Padahal, gaya hi-
dup yang banyak mengkonsumsi makanan tidak 
sehat memiliki potensi dalam memicu timbulnya 
masalah pada kantung empedu. 

“Penyebabnya memang belum diketahui 
secara pasti. Namun, makanan tinggi lemak/
kolesterol seperti, jeroan, seafood, lemak da-
ging, kulit ayam, kuning telur, bebek, dan jenis 
makanan yang digoreng, memiliki potensi ter-
bentuknya batu empedu,” ungkapnya.

Saat makanan yang dikonsumsi masuk ke 
dalam saluran pencernaan, maka empedu akan 
dikeluarkan oleh hati dan disimpan di dalam 
kantung empedu untuk dikeluarkan secara 
bertahap. Bila proses ini berlangsung terus me-
nerus, maka empedu yang terbawa dan tersim-
pan ke kantung empedu akan mengendap dan 
mengeras sehingga terbentuklah batu empedu.

gejala 
Gejalanya mirip sakit maag. Bisa disertai 

keluhan sakit pada ulu hati, disertai rasa mual, 
muntah, dan menggigil, hingga nyeri yang 
hilang timbul. Biasanya, rasa sakit itu datang 
setelah mengkonsumsi makanan berlemak. Se-
dangkan rasa sakit pada maag timbul perlahan- 
lahan hingga akhirnya mencapai rasa sakit yang 
lebih hebat. Pada kasus batu empedu, sebagian 

besar pasien harus menjalani operasi pengang-
katan kantung empedu (kolesistektomi) oleh 
dokter spesialis bedah. 

Menurut dokter spesialis gizi di RS Mitra 
Keluarga Depok dan Cibubur ini, gejala biasanya 
mulai terasa ketika batu empedu semakin mem-

❝Batu empedu bisa dicegah 
dengan mengubah pola makan, 
antara lain dengan memperbanyak 
asupan diet kaya serat dan rendah 
lemak jenuh❞

Batu Kantung Empedu

Bisa Dicegah dengan Diet 
Rendah Kolesterol

Pola makan yang sehat, rendah kolesterol 
(sesuai kebutuhan), serta memperbanyak 
konsumsi sayuran hijau dan buah-buahan dapat 
mencegah terjadinya berbagai penyakit, termasuk 
batu kantung empedu.

dr. laila Hayati, Sp.gK
RS Mitra Keluarga  
Depok dan Cibubur

TipS
MENU SEHAT SEHARI-HARI 
1. 3x Makan Utama 

•• Nasi / karbohidrat lain
•• Lauk hewani rendah kolesterol
•• Lauk nabati
•• Sayuran

2. Buah 2x sehari
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DiET KolESTERol 
Menu yang tidak sehat yang berpotensi memicu timbulnya 

masalah pada kantung empedu; makanan tinggi lemak/kolesterol seperti 
jeroan, seafood, lemak daging, kulit ayam, kuning telur, bebek, dan 
makanan yang digoreng.

Diet kolesterol bisa mencegah terjadinya batu empedu. 
Pilihan makanan dengan kolesterol rendah, diantaranya: 
•• Ikan/ayam tanpa kulit/putih telur/daging tanpa lemak/tahu/
tempe
•• Banyak makan sayur dan buah

Menu sehat rendah kolesterol:
•• 1-2 centong nasi + 1-2 potong ikan/ayam + sayuran
•• Kurangi, atau hindari jenis makanan yang digoreng

besar atau jumlah yang cukup banyak, sehingga 
menimbulkan iritasi pada kantung empedu. 
Pada kondisi ini, kantung empedu akan meng-
alami peradangan yang disebabkan adanya batu 
empedu yang menyumbat saluran empedu. 
Secara spesifik, gejalanya akan terasa setelah 
mengkonsumsi makanan dengan kadar koles-
terol tinggi.

Pencegahan Melalui Diet 
Sebagian besar kasus batu empedu dise-

babkan oleh gaya hidup dan pola makan yang 
buruk.

Itu sebabnya, mereka yang memiliki pola 
makan tinggi lemak, banyak mengkonsumsi 
makanan cepat saji dan kelebihan berat badan, 
merupakan orang yang rawan terkena penyakit 
batu kantung empedu. 

Meski begitu, batu empedu sebenarnya 
bisa dicegah dengan mengubah pola makan, 
antara lain dengan memperbanyak asupan diet 
kaya serat dan rendah lemak jenuh. Salah satu-
nya dengan mengurangi makanan harian yang 
tinggi lemak dan kolesterol. Antisipasi lainnya, 
ialah mengurangi berat badan dengan cara yang 
sehat dan bertahap. Hanya memang, 

batu kantung empedu tidak bisa disem-
buhkan dengan diet menu sehat. Diet ini hanya 
untuk mencegah penyakit agar tidak menjadi 
semakin parah. 

Oleh karena itu, tetaplah makan makanan 
sehari-hari dengan pola makan sehat dan seim-
bang sesuai kebutuhan, serta rendah kolesterol 
dan rendah lemak. “Kebutuhan tiap individu 
dapat dihitung oleh Dokter Spesialis Gizi Klinik. 
Dengan pola makan sehat rendah kolesterol se-
suai kebutuhan, serta memperbanyak konsumsi 
sayuran hijau dan buah-buahan, dapat mence-
gah terjadinya berbagai penyakit termasuk batu 
empedu,” pesannya, seraya menambahkan, un-
tuk mereka yang memiliki gejala seperti di atas, 
ada baiknya segera melakukan konsultasi de-
ngan Dokter Spesialis Gizi Klinik, untuk mencari 
solusi sebagai upaya pencegahannya.
 

Penerapan Diet
Pada pasien yang telah terdeteksi memiliki 

batu empedu, biasanya dianjurkan untuk mene-
rapkan diet rendah lemak/kolesterol. Sedangkan 
pada mereka yang telah mengalami operasi 
pengangkatan kantung empedu, dianjurkan 
untuk melakukan diet secara bertahap. “Dimulai 
dengan diet ketat rendah lemak/kolesterol. Bila 
sudah terbiasa dan mampu berdaptasi, maka 
diet yang diterapkan bisa sedikit lebih bebas,” 
jelasnya.

Menariknya, kata dr. Laila, diet ini bisa 
dilakukan secara mandiri. Dengan jumlah 
makanan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan 
harian, diet Ini tidak akan mengganggu aktivi-
tas sehari-hari pasien. Dengan mengetahui 
gejala, penyebab, dan antisipasi pada penyakit 
batu empedu, diharapkan bisa sedini mungkin 
mencegah timbulnya batu empedu. Bukankah 
mencegah lebih baik daripada mengobati? 
 Semoga bermanfaat. 

MAKAnAn YAng DiREKoMEnDASi
Apel Artichoke Barley Bit Brokoli

Wortel Seledri Adas Jeruk Lobak

Lemon Sawi Bayam Chestnut Semangka

Bawang Putih dan lain lain

Dapat pula mengonsumsi daging rendah kolesterol seperti ayam, kalkun, dan ikan. Meskipun 
demikian, konsumsi daging tetap harus diiringi dengan konsumsi buah-buahan dan sayuran 
(serat).

MAKAnAn YAng HARuS DiHinDARi
Makanan Cepat Saji Makanan Berminyak (gorengan)  Makanan Pedas

Daging Merah Kuning Telur Daging Babi

Bawang Unggas Susu

Jagung Kacang-kacangan

Makanan yang akan menyebabkan batu empedu umumnya berasal dari hewan atau makanan 
hewani seperti di atas.
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❝Selain kelainan 
genetik, kanker  

usus besar (kolon)  
juga dipengaruhi  

oleh faktor  
lingkungan, makanan 

yang dikonsumsi,  
dan infeksi dalam 

tubuh❞

Dr. dr. H. Murdani Abdullah,  
Sp.PD-KgEH

RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

Hasil studi epidemiologi tentang kanker kolon di China menjadi salah satu sumber inspirasi telaahnya dalam 
menyampaikan desertasi untuk meraih gelar doktor. ia berhasil meraih predikat sangat memuaskan.

Belajar Sampai

ke Negeri China

Pola hidup sehat. Mudah diucapkan namun 
tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. 
Itulah fenomena membumi yang selama ini 

terjadi pada manusia. “Padahal, sehat itu  sangat 
mudah,” ucap Dr. dr. H. Murdani Abdullah, 
Sp.PD- KGEH, saat menerima tim redaksi maja lah 
Mitra Keluarga, disela-sela kesibukannya me na-
ngani pasien di ruang Endoscopy Center, lt. 3, 
Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.

Menurut dokter kelahiran Beureuneun, 
Aceh ini, penting untuk diperhatikan bahwa 
sumber penyakit yang sebenarnya, sangat 
bergantung pada pengaruh (faktor) genetik 
dan lingkungan. “Interaksi dari kedua faktor ini 
punya pengaruh yang sangat besar terhadap 
kesehatan,” ujar alumni Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia (FKUI), tahun 1988.  

Keseimbangan merupakan hal mutlak yang 
harus senantiasa terjaga. “Semua harus dijalani 
secara berimbang. Karena, Tuhan menciptakan 
manusia dengan semua keseimbangan di dalam-
nya. Selebihnya, adalah tugas kita (manusia) 
untuk menjaga dan mempertahankan keseim-
bangan itu. Mulai dari keseimbangan pada pola 
hidup sehat, lingkungan, alam, perilaku sehari- 
hari, dan seterusnya,” himbau ahli gastroentero- 
hepatologi yang mengawali profesinya sebagai 
tenaga medis di desa terpencil, di Batam Timur. 

Studi Epidemiologi
Sederhana memang, pesan yang disampai-

kan ayah empat anak dari hasil pernikahannya 
dengan dr. Keumala Syahdu ini. Tapi jangan he-
ran jika melalui hasil telaah atas fenomena ke-
seimbangan itu, hasil studi epidemiologi tentang 
kanker kolon di China telah diketahui dua varia-
bel penting -- yakni ketidaktersediaan air bersih 
dan riwayat buang air besar berdarah serta ber-
lendir— sebagai dua variabel independen yang 
menjadi penyebab kanker. “Kedua variabel ini 

sangat berhubungan dengan infeksi usus besar 
(kolon) dan terjadinya kanker kolon,” sebutnya.

Perubahan usus normal menjadi kanker 
ini sebenarnya membutuhkan waktu yang lama, 
oleh karena itu pencegahan dapat diupayakan. 
Ada hal penting yang dapat dilakukan untuk 
mencegah penyakit ganas ini, yaitu dengan 
pemeriksaan skrining seperti halnya kanker 
payudara dan kanker serviks pada wanita. 
Pencegahan dan deteksi dini dapat dilakukan 
dengan pemeriksaan darah samar dalam tinja 
setiap tahun, atau pemeriksaan kolonoskopi se-
tiap 10 tahun bagi mereka yang berumur di atas 
50 tahun atau ada riwayat keluarga menderita 
kanker usus besar.

Tak heran, studi epidemiologi tentang 
kanker kolon di China itu menjadi salah satu 
sumber inspirasi telaahnya dalam menyampai-
kan desertasi untuk meraih gelar doktor dalam 
Ilmu Epidemiologi Program Pascasarjana Fakul-
tas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. 
Selain itu, kata dr. Murdani, ada dua alasan yang 
memantapkan niatnya meneliti kanker kolon. 
Pertama, prevalensi kanker kolon yang cukup 
besar dibandingkan jenis kanker saluran cerna 
yang lain. Kedua, adanya perbedaan karakteristik 
kanker kolon di Indonesia dengan yang dilapor-
kan di negara maju.

Setelah melalui penelitian yang panjang, 
akhirnya rampunglah kajian yang berjudul “Jalur 
Inflamasi pada Karsinogenesis Kolorektal Spora-
dik di Indonesia: Peran NF-kB dan COX-2 serta 
Hubungannya dengan Karakteristik Klinikopato-
logis“. Ia memperoleh predikat sangat memuas-
kan, untuk penelitian ilmiah memperoleh gelar 
doktor yang dipertahankan di depan sidang 
terbuka Universitas Indonesia, medio 2009 lalu. 

 (pnst)
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❝Menolong orang masih 
menjadi satu  hal yang 

luar biasa. Hingga saat ini, 
ia aktif bersama Yayasan 
Budha Tzu Chi  menggelar 

program sosial, operasi 
gratis di berbagai daerah 

di indonesia❞

dr. Ferdy limengka, Sp.B, 
FinACS

RS Mitra Keluarga  
Bekasi & Bekasi Timur

“itu ketika masih muda, di Sulawesi 
dulu,” ungkap dr. Ferdy Limengka, Sp.B,  FINACST, 
dengan nada santai. Soal operasi tanpa bekas 
luka, kata dokter kelahiran Makassar, 18 Novem-
ber 1950 ini,  ia menggunakan teknik  yang 
di kenal dengan istilah SILS (single incision lapa-
roscopic surgery). “Kalau cuma operasi usus 
buntu, kami bisa bikin mulus sekali. Karena 
hanya membutuhkan satu sayatan kecil, sehing-
ga sangat menguntungkan dari sisi kosmetik. 
Terutama untuk wanita,” jelasnya.

Yang menarik, meski memiliki kapasitas 
mumpuni sebagai dokter spesialis bedah,  suami 
dari RA Julia Elvira Maria Koeswandi yang 
asal Sumenep, Madura ini  masih memegang 
idealisme sejalan dengan profesinya. Bagi dr. 
Ferdy, menolong sesama masih menjadi satu 
hal yang luar biasa. Tak heran, hingga saat ini ia 
aktif bersama Yayasan Budha Tzu Chi, dan turut 
berpartisipasi di hampir setiap agenda program 
bakti sosial, operasi gratis di berbagai daerah di 
Indonesia.

Pengalaman Menarik
Menurut ayah dari empat anak ini, kepuas-

an dalam menolong sesama itu sangat luar 
 biasa. Di satu sisi, hal itu merupakan lanjutan 
dari idealismenya sebagai dokter muda di 
Sulawe si dulu. Bayangkan, suatu hari datang 
seorang staf administrasi di rumah sakit tem-
patnya berpraktik. Staf tersebut menunjukkan 
setumpuk daftar pasien setebal buku, “Dok, ini 
daftar pasien yang belum bayar sama dokter,” 
sebutnya. Saya bilang, “Ya sudah. Kita mau bikin 
apa? Kita kan juga hutang sama Tuhan. Diberi 
kehidupan, kesehatan, dan rejeki”. 

Menurut dr. Ferdy, pengalaman paling 
menarik ialah masa-masa mengabdi selama 7 
tahun di Sulawesi Tengah. Ketika menolong se-
sama menjadi target utama profesinya sebagai 
tenaga medis. “Uangnya sedikit, tapi tidak per-
nah kami pikirkan. Habis  bulan, terima berapa 
tidak kami hitung. Langsung masuk kantong 
tanpa pernah ambil pusing. Tapi di sanalah 
saya memperoleh kepuasan itu,” ucapnya, 
 mengenang.

Mainan Baru 
Saat ini, mantan atlet kampus yang pernah 

menyumbangkan piala Depkes untuk almama-
ternya ini tengah asyik dengan “mainan baru-
nya”. Ya, waktu luang sepenuhnya dimanfaatkan 
untuk bercengkrama dengan sang cucu. “Ya, 
punya cucu itu luar biasa. Kita punya main-
an baru kan?” ujarnya dengan wajah senang. 
Apalagi, sang cucu yang baru berusia dua tahun 
itu tergolong lincah dan pandai bernyanyi.

Jadi, tak usah heran jika dr. Ferdy mene-
rapkan manajemen waktu dengan menetapkan 
praktik 5 hari dalam seminggu, dan praktik sore 
hanya 3 kali seminggu. Dengan begitu, ia bisa 
menyiapkan waktu ekstra untuk bercengkrama 
dengan cucu tercinta. Yang pasti, di tengah 
ketatnya jadwal praktik, operasi dan sebagainya, 
Opa dari satu cucu ini berharap bisa mendam-
pingi generasi berikutnya tumbuh. “Soal nasib, 
kita semua tentu berharap baik baik saja, tapi 
yang paling utama ialah tetap berada di jalan 
Tuhan,” ungkapnya.  (pnst)

Foto: Yuliardy Limengka

Siapa yang menyangka kalau dokter spesialis bedah (laparoskopi) yang mampu  melakukan tindakan operasi usus 
buntu (appendicitis) dengan hasil yang sangat mulus, tanpa cacat (bekas luka) ini pernah menggeluti pekerjaan 

sebagai tukang las, bikin kursi, hingga juru masak di rumah makan.

Menjunjung Tinggi

Tenaga Medis
Idealisme Seorang
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Keterbukaan dalam memberikan informasi sedetil-detilnya kepada pasien dan keluarganya, merupakan langkah 
terbaik dalam mengelola pujian maupun komplain.

❝pujian dan Komplain 
merupakan bagian  
tak terpisahkan  

pada pilihan  
profesi sebagai  
tenaga medis❞

Well informed, menjadi kiat dari dokter 
jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Indo-
nesia (FKUI) tahun 1991 ini dalam menjalani 
profesinya. “Maklumlah, yang sehari-hari kita 
hadapi dalam menjalani profesi ini kan cuma 
dua; pujian sama komplain,” ucap dr. Taswin 
Prawira, Sp.PD. 

Menurut dokter yang sempat menik-
mati tugas sebagai dokter praktik di Merbau 
Mataram, Lampung Selatan 1993 – 1996 ini, 
sekeras apapun seorang dokter berusaha, ketika 
penyakit pasien semakin buruk dan tidak mem-
baik. Pasti ada saja yang kecewa. Sementara jika 
pasien sembuh, mereka pasti senang hingga 
menuai pujian. “Sangat manusiawi, dan saya 
rasa itu berlaku dimana saja,” ungkapnya. 

Karena itulah, dokter spesialis penyakit 
dalam yang menuntaskan studi Internal Medi-
cine Residency di Manila Adventist Medical Cen-
ter, Philippines tahun 2002, dan Adaptasi FKUI 
Departemen Penyakit Dalam tahun 2004 ini, 
selalu berusaha terbuka untuk memberikan in-
formasi sedetil-detilnya kepada keluarga pasien. 
Seperti apa kondisi pasien sebenarnya, rencana 
pengobatan yang akan diterapkan, hingga risiko 
yang mungkin timbul. “Dan jangan lupa dengan 
campur tangan yang di Atas,” ingatnya.

Itu sebabnya pula, dokter praktik di Ru-
mah Sakit Mitra Kemayoran sejak tahun 2005 
ini, belum ingin berhenti untuk menggali ilmu 
di bidang yang ditekuninya. Lihat saja deret 
aktivitas nya dalam mengikuti berbagai pelatihan 
di bidang penyakit dalam, khususnya Endoskopi 
subbag Gastroenterologi. Mulai dari kampus 

almamaternya, di Departemen Penyakit Dalam 
FKUI, hingga aktif menjadi peserta kongres dan 
pelatihan di berbagai belahan dunia.

Kendala Waktu
Menurut ayah empat anak dari hasil per-

nikahannya dengan seorang psikolog, Deviana 
Kurniawan, S.Psi ini, baik dari sisi keilmuan, 
teknologi, maupun penyakit terus berkembang. 
“Kalau kita tidak up-date, ya bisa ketinggalan,” 
ujar pehobi olahraga renang yang ingin melan-
jutkan studi dan melengkapi profesi sebagai 
konsultan. Namun, ia mengaku masih terkendala 
dengan masalah waktu untuk mewujudkan ren-
cananya itu.

Ya, waktu masih menjadi kendala di te-
ngah jadwal padat aktivitasnya sehari-hari. Bah-
kan, waktu untuk keluarga dan bercengkrama 
dengan ketiga putrinya; Jennifer Gisella, Jesslyn 
Florencia, Jacqueline Vanessa, dan si bungsu 
Jefferson Alexander Prawira, yang baru berusia 2 
tahun pun tergolong minim.

“Namun selalu saya sempatkan untuk 
mendampingi mereka, jika ada acara sekolah 
atau lainnya. Selebihnya, Minggu  pagi saya 
pakai untuk mendampingi dan ikut latihan ten-
nis bersama. Itu saja, karena sore harinya saya 
sudah ada jadwal lagi,” jelasnya.  (pnst)

Mengelola

Pujian 
Komplain

& 

dr. Taswin Prawira, Sp.PD
RS Mitra Kemayoran
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korporasi

Memasuki penghujung 
tahun 2014, ada 
kegiatan yang berbeda 

di seluruh cabang RS Mitra Keluarga. 
Lihat saja semaraknya banner, poster, 

hingga pernak pernik yang berhubungan 
dengan core values “GREAT” yang tersebar di 

seluruh cabang RS Mitra Keluarga.

Di sela-sela kegiatan pelayanan kesehatan, 
para direktur tampak sibuk menggelar pelatihan 
terhadap seluruh karyawan dalam rangka 

sosialisasi core values, GREAT. Tak heran, 
pada setiap event training, terdengar 

yel-yel yang terkait dengan core 
values dimaksud. Sementara, lamat-

lamat terdengar corporate song 
mengiring aktivitas di setiap 

area kerja karyawan. 

Semua kegiatan 
tersebut, merupakan 

bentuk sosialisasi dan 
pelatihan core values 

gREAT, yang berlaku di setiap 
departemen atau bagian secara 

berkesinambungan. “Target dari semua 
kegiatan itu adalah untuk menanamkan 

sekaligus membentuk core values yang akan 
menjadi pedoman hingga budaya kerja seluruh 
insan RS Mitra Keluarga Grup,” kata Sandra 
Wowiling, Corporate HRD Sr. Manager RS Mitra 
Keluarga Kelapa Gading.

Basic Strategy
Dicanangkannya strategic intent RS 

Mitra Keluarga Grup 2014, yang mambawa 
perubahan visi, misi, core values, dan long term 
key strategies, menjadi landasan dasar dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
Strategi tersebut ditujukan untuk meyakinkan 
loyal customer hingga menumbuhkan tingkat 
kepercayaan customer baru, bahwa RS Mitra 
Keluarga Grup merupakan pilihan yang terbaik, 

Sosialisasi core values, GREAT merupakan langkah awal 
dalam upaya mencapai target transformasi RS Mitra 
Keluarga Grup 2014, yang meliputi perubahan visi, 

misi, core values hingga  implementasi dari long 
term key strategies yang telah dicanangkan.

Sosialisasi Core Values

Membangun Budaya Kerja  
RS Mitra Keluarga Grup

didukung dengan jasa layanan kesehatan yang 
profesional dan terpercaya.

Di tengah persaingan industri rumah sakit 
yang semakin ketat, RS Mitra Keluarga Grup 
hadir sebagai penyedia layanan kesehatan 
pilihan yang lebih berkualitas dibandingkan 
dengan rumah sakit lain. RS Mitra Keluarga Grup 
telah lebih dulu melangkah dalam melakukan 
transformasi melalui visi dan misi terbaru. 
Implementasinya dirumuskan dalam bentuk core 
values yang menjadi pedoman terhadap budaya 
kerja bagi seluruh insan RS Mitra Keluarga Grup.

Ide dasar core values dimulai oleh para 
direktur yang merasa perlu adanya suatu 
konsep kepemimpinan yang praktis melalui 
leaders lead. Para leaders merupakan contoh 
nyata sehari-hari yang diperkuat melalui sistem 
koheren dengan nilai diri yang tinggi sehingga 
menumbuhkan budaya organisasi yang sesuai 
dengan core values yang diharapkan. 

 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka 

ditetapkan Core Values RS Mitra Keluarga: 
GREAT, yaitu carinG, Respect, Excellence, 
innovAtive, Teamwork. Sudah pasti, sesuai 
dengan arti dari kata GREAT, makna atau 
filosofinya adalah RS Mitra Keluarga Grup yang 
semakin besar.  (tim MK)

❝Tujuan Core Value ‘GREAT’: Agar 
RSMK Grup mempunyai nilai-nilai 
yang dianut dan diterapkan sebagai 
pedoman dalam membentuk 
paradigma, perilaku dan cara kerja 
yang GREAT  dan menjadi budaya 
bagi seluruh insan RSMK❞.

RS Mitra Keluarga
Depok

RS Mitra Keluarga
Tegal

RS Mitra Keluarga
Kelapa Gading

RS Mitra Kemayoran

RS Mitra Keluarga
Kelapa Gading



RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

RS Mitra Keluarga Surabaya
RS Mitra Keluarga Cikarang

RS Mitra Keluarga Bekasi

RS Mitra Keluarga Cibubur

RS Mitra Keluarga Waru

langkah-langkah implementasi Core Value 
“GREAT” RSMK grup
 Sosialisasi Core Value “GREAT” oleh Direktur kepada 

seluruh karyawan RSMK
 Membuat banner, poster, yell-yell, dan pernak-pernik 

yang berhubungan dengan Core Value “GREAT” pada 
setiap event training karyawan

 Membangkitkan semangat Core Value “GREAT” 
melalui Corporate Song yang diperdengarkan setiap 
hari di area kerja karyawan

 Melaksanakan pelatihan Core Value “GREAT” 
untuk setiap departemen atau bagian secara 
berkesinambungan

LonG TERM KEY STRATEGiES
Focus on Service Portfolio and Center of Excellence

Re-position and Laverage RSMK’s Brand Image

Embrace Customer Loyalty

Promote Lean Healthcare & Relevant Equipment

Nurture Medic and Non-Medic Talent Pool

One RSMK Standardization

RS Mitra Keluarga Kenjeran
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dr. Arina Yuli Roswiyati, MS

Membedakan Gejala Sakit Maag 
dan Batu Kantung Empedu

Jawab

Terima kasih atas pertanyaannya. Gejala dari maag 
(tukak lambung) memang mirip dengan gejala penyakit 
radang kantung empedu dan batu kantung empedu, se-
hingga kadang kalau hanya dari gejala dan pemeriksaan 
fisik saja, belum cukup untuk memastikannya. Perlu alat 
bantu penunjang seperti pemeriksaan dengan USG untuk 
radang/batu empedu, dan endoskopi untuk maag (tukak 
lambung). 

Serangan rasa sakit yang luar biasa (kolik) batu 
empedu sering dianggap sebagai kolik tukak lambung. 
Namun, secara teori nyeri pada kolik maag berbeda letak 
dengan kolik dari batu empedu. Rasa nyeri pada kolik batu 
empedu  secara klasik terdapat di bagian perut sebelah 
kanan atas yang dapat menjalar ke bahu, atau daerah 
antar- tulang belikat. Sedangkan, nyeri pada tukak lambung 
(kolik maag) yang klasik, biasanya terdapat di daerah ulu 
hati. 

Ditinjau dari sisi penyebab, kolik batu empedu terjadi 
ketika ada batu empedu yang memaksa menerobos masuk 
ke dalam saluran empedu karena terdorong oleh kontraksi 
kantung empedu. Pada posisi duduk atau berdiri, batu 
tersebut hanya mengendap di dasar kantung empedu, 
mengingat saluran empedu terletak di atas, sedangkan 
dasar kantung empedu di bawah (bentuk kantung empedu 
seperti buah pir-- lebar di dasar kantung empedu dan 
mengecil di puncak yang bersambung dengan saluran 
empedu. Sakit tersebut terdapat pada perut kanan atas 
sesuai dengan letak anatomi kantung empedu.

Selain tanda-tanda di atas, pada kolik empedu 
biasa nya dokter juga mempertimbangkan adanya tanda 
yang disebut 4F, yaitu; Fourty (usia sekitar 40 tahun), Fe-
male (wanita, kendati pria juga bisa mengalaminya), Fat-

Tanya

Salam hormat,
Dok, saya wanita berusia 35 tahun. Ingin menanya-

kan bagaimana sebenarnya membedakan gejala penyakit 
maag (luka di lambung) dengan penyakit kantung empedu. 
Sejak 1 tahun terakhir ini, saya sering merasa tidak enak, 
nyeri, dan panas di bagian perut. Beberapa kali periksa 
ke klinik dan dokter umum, katanya saya menderita kolik 
maag. Saya hanya diberikan obat maag. Perut memang 
menjadi lebih enak, namun beberapa minggu kemudian 
kumat lagi. 

Setelah berkali-kali diobati sebagai kolik maag, 
saya pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Beliau me-
nyarankan untuk melakukan pemeriksaan dengan USG. 
Ternyata benar, ada radang dan batu kecil di kantung 

empedu. Namun, menurut dokter tersebut, belum perlu di-
operasi. Hingga sejauh ini, beliau hanya memberikan obat, 
dan lagi-lagi memang membaik.

Sampai dengan hari ini, saya masih sering mengalami 
nyeri dan tidak enak di perut. Lalu saya obati sendiri dengan 
obat maag, dan membaik. Situasi ini membuat saya “bi-
ngung”, apa sebenarnya yang menjadi penyebab rasa sakit 
(hilang timbul) itu sebenarnya? Maag atau batu kantung 
empedu?

Terima kasih atas perhatiannya, dan telah berkenan 
menjawab pertanyaan saya. 

Bianca  – Sunter

ty (gemuk) dan Fertile (dalam usia subur pada wanita 
karena hormon estrogen diperkirakan berperan dalam 
memperlemah kontraksi empedu).

Sedangkan pada tukak lambung, pengertiannya ada-
lah terdapat luka pada lapisan bagian dalam dari lambung 
atau usus (tukak usus), sehingga mengakibatkan timbulnya 
rasa nyeri di saluran pencernaan. Penyebab utama dari 
tukak lambung adalah infeksi bakteri helicobacter pylori. 
Penyebab lainnya adalah obat anti radang non-steroid 
yang dikonsumsi dalam jangka panjang, dan merokok. 
Stress dan konsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan bu-
kan penyebab dari tukak lambung, tetapi dapat memper-
buruk kondisi tukak yang sudah ada.

Gejala pada tukak lambung lainnya berupa rasa ter-
bakar/panas dan nyeri pada perut, yang terasa dari bagian 
ulu hati. Rasa nyeri berhubungan dengan makan, yaitu 
muncul saat perut kosong, khususnya pada selang antara 
makan siang dan makan malam. Pada tukak lambung, 
rasa nyeri juga dapat muncul sekitar 30 menit - 60 menit 
setelah makan, karena makanan bersentuhan dengan luka. 
Untuk gejala seperti perut penuh, kembung, mual, muntah, 
tidak khas, bisa juga kita temukan pada kolik akibat batu 
kantung empedu.

Semoga jawaban yang saya berikan bisa memberikan 
sedikit tambahan pengetahuan untuk Bianca. Namun, 
mengingat penanganan kedua penyakit tersebut (maag 
dan batu kantung empedu) yang berbeda, ada baiknya 
Bianca tetap kembali ke dokter spesialis penyakit dalam 
untuk melakukan follow-up. Karena, bila masih ada keluh-
an, bisa saja kedua penyakit tersebut berada di dalam tu-
buh Bianca. Terima kasih. Salam. 
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health & lifestyle

Sekilas, raw food memang mirip vegetarian. 
Bedanya, raw food merupakan konsumsi 
makanan mentah atau tidak dimasak. 

Menurut raw foodist, saat mamasak makanan, 
maka Anda telah merusak enzim-enzim dan 
menghilangkan berbagai manfaat nutrisional 
dari makanan tersebut. Kalaupun harus dimasak, 
raw foodist memegang teguh satu kepercayaan 
dasar untuk membatasi makanan yang dimasak 
atau dipanaskan tidak melebihi suhu di atas 116 
sampai 118° Fahrenheit (baik digoreng, direbus, 
microwave, dipanggang, dibakar atau proses 
pemanasan lainnya).

Suatu hasil penelitian mengungkapkan 
bahwa manusia sebenarnya tidak membutuhkan 
konsumsi produk hewani, termasuk susu atau 

Kebiasaan mengonsumsi sayuran dan makanan-makanan dalam keadaan mentah atau raw food kian menjadi tren. Bahkan menjadi bagian 
dari gaya hidup selebritis dan kaum muda. Sebagian pecinta raw food memilih makanan mentah sebagai sarana untuk diet. Sebagian lainnya, 
menyantap raw food sebagai cara hidup yang lebih sehat.

telur. Dibuktikan pula bahwa produk hewani 
bisa mengakibatkan kesehatan yang buruk (jika 
dikonsumsi secara berlebihan atau dimasak 
secara khusus). Sementara, diet manusia yang 
didasarkan pada keanekaragaman jenis tanaman 
tanpa dimasak atau melalui proses tertentu, 
mampu mencukupi semua nutrisi yang dibutuh-
kan oleh tubuh manusia.

Mungkin itu sebabnya, raw foodist 
 hanya mengkonsumsi sayur-sayuran, kacang- 
kacangan, buah-buahan, dan biji-bijian. Sebut 
saja, brokoli dan kecambah. Selain itu, raw 
foodist juga banyak mengonsumsi buah yang 
mengandung antioksidan tinggi, seperti pepaya, 
pisang, mangga, jambu, alpukat, dan jeruk.

Manfaat Positif dan negatif 
Menurut Yvette Quantz, RD, seorang Diet 

Consultant-Nutrisionis Sport and Lifestyle asal 
Amerika, raw food memiliki serat yang mam-
pu mengenyangkan dan sangat bagus untuk 
pencernaan. “Raw foodist sangat bergantung 
pada buah dan sayuran, sehingga banyak mem-
peroleh antioxidant, zat-zat yang akan mem-
bantu dalam melindungi sel-sel dari kerusakan,” 
ucap wanita yang juga memiliki profesi sebagai 
Food Therapy LLC in Lafayette, di LA, USA ini. 

Selain itu, imbuhnya, penerapan raw food 
yang rendah lemak saturated, namun tinggi 
antioxidant dan magnesium, hampir dipastikan 
akan berpengaruh pada penurunan berat badan 
dan membuat jantung menjadi lebih sehat. 

Raw Food
Detoksifikasi dengan Makanan Mentah
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Hanya saja, timpal Dr. Erika Schwartz, 
MD., diet raw food sangat sulit dipertahankan. 
Menurut penulis beberapa buku best-selling 
mengenai nutrisi dan kesejahteraan ini, dibutuh-
kan waktu –untuk belanja dan memilih bahan 
baku— serta daya kreatifitas untuk menyiapkan 
sajian raw food yang menggairahkan dan me-
ngundang selera.

Sementara, untuk menjaga keseimbangan 
akan kebutuhan vitamin B dan Kalsium –yang 
tidak selalu terdapat dalam kandungan raw 
food--  maka Anda harus mengkonsumsi vita-
min dan suplemen untuk melengkapi kebutuhan 
itu. “Minimnya konsumsi hewani juga bisa 

SAJiAn KHAS RAW FooD:

Sarapan:
Sarapan khas terdiri dari salad buah 
yang dibubuhi dengan potongan 
kacang. Jika sebagian produk hewani 
diijinkan, Anda boleh menambahkan 
yogurt yang berasal dari susu sapi 
organik.

Makan siang:
Campurkan salad dengan lentil 
sprouts, olive oil, dan balsamic 
vinegar sesuai selera. Lalu 
tambahkan variasi dengan hidangan 
berbasis sayuran.

Makan malam:
Soup sayuran, sunflower seed 
cheese, dan avocado serta sayuran 
lain, dengan buah sorbet untuk 
dessert.

Minuman:
Air, susu kelapa, atau semua jus 
buah natural dengan makanan atau 
snack.

❝Sumber makanan olahan, 
produk hewani, makanan yang 
dipasteurisasi, dan zat-zat additives 
memiliki kontribusi pada berbagai 
macam penyakit ❞

❝Raw food adalah sejumlah 
makanan utuh dari hasil bumi segar 
yang Anda makan. Menghindari 
makanan olahan merupakan nilai 
tambah yang sangat baik bagi 
kesehatan ❞

--Yvette Quantz, RD – Diet Consultant - Nutrisionis Sport  
and Lifestyle, Food Therapy LLC in Lafayette, LA, USA--

membuat Anda kekurangan protein dan zat 
besi,” ingatnya, seraya menambahkan, itu sebab-
nya ia tidak menganggap raw food aman secara 
nutrisi untuk anak-anak, wanita hamil atau ibu 
yang sedang menyusui.

Berat ideal
Ada banyak hal yang menyenangkan ke-

tika menerapkan program diet raw food dalam 
jangka pendek. Selain mampu mengenyangkan, 
diet ini rendah kalori dan mengandung kuantitas 
yang bagus dari pilihan-pilihan makanan yang 
sehat. Hanya saja, kata Schwartz, bagi sebagian 
besar orang, konsistensi dalam menerapkan 
program diet raw food, tergolong sulit untuk 
dipertahankan dalam jangka panjang.

Karena itulah, pakar nutrisi ini setuju bah-
wa raw food diet bukanlah suatu pilihan yang 
realistis. “Sebagian besar orang tidak akan mam-
pu untuk tetap bertahan dengan diet raw food. 
Pada suatu titik (masa) tertentu, mereka akan 
kebingungan dan mencari kombinasi (mengga-
bungkan) raw food dengan makanan masak,” 
jabarnya.

Solusi terbaik menurut Schwartz adalah 
menawarkan alternatif yang kompromistis. Pe-
nerapan raw food merupakan program yang pas 
untuk penurunan berat badan –hingga untuk 
mencapai berat ideal-- yang bisa diterapkan 
untuk jangka pendek. Selanjutnya, bisa mene-

PiliHAn RAW FooD

 Buah dan sayuran

 Kacang-kacangan, padi-padian, 
dan biji-bijian

 Bumbu dan rempah-rempah
 Polong-polongan
 Rumput laut
 Susu kelapa

rapkan strategi diet modifikasi untuk jangka 
panjang. Misalnya, tentu masuk akal untuk 
menyisihkan beberapa hari dalam seminggu un-
tuk menjalani diet raw food, kemudian mengisi 
hari-hari lainnya dengan program diet tradision-
al yang lebih sehat. Tertarik untuk mencoba?  
(charlz)
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health & lifestyle

Kiprahnya di Indonesia memang baru “se-
umur jagung”. Maklum, chef berusia 26 
tahun ini berdomisili di negeri kanguru. 

Tapi, jangan tanya sepak terjang chef yang 
terlahir di tengah keluarga koki ini. Sang 

nenek tercatat sebagai koki sekaligus 
pemilik restaurant, di Sydney, Austra-
lia. Ibunda Chef Arnold, merupakan 

koki di rumah makan keluarga. Ayah, 
juga sama, murni seorang pecinta 
dunia masak-memasak. 

Sudah pasti, siapapun tentu 
akan maklum jika di usia 14 ta-
hun, Arnold remaja sudah terjun 
di dapur. “Awalnya cuma untuk 
mencari uang tambahan se-
bagai tukang cuci piring pada 
beberapa restaurant, di Syd-
ney.  Tapi, lama-lama keasikan 

belajar teknik memasak,” kisah 
dari salah satu Juri Utama Mas-

terChef Indonesia Season 3 ini, santai.

Ada banyak fenomena unik yang ditemu-
kan Chef Arnold selama berada di Indonesia. 
Utamanya ialah, marak nya cafe atau restau-
rant yang mampu menawarkan beragam 
menu, mulai dari menu  tradisional, Chinesse, 
Western,  Japanesse, dan lainnya.  “Cuma di 
Indonesia yang restonya seperti itu. Bagus 
secara disain, nyaman, tetapi tidak memiliki 
fokus pada jenis menu yang ditawarkan,” 
timpal chef berdarah campuran, Surabaya 
– Kupang, yang besar di Australia ini.

Tren Raw Food
Fenomena menarik lainnya ialah, derasnya 

tren diet raw food yang tengah menggejala di 
kalangan selebritis dan anak muda. “Raw food 
is good for your health,” katanya. Ini positif 
dan menarik. Karena, semua memang harus 
seimbang. “Konsumsi sayur, buah-buahan, kar-
bohidrat dan protein, semuanya harus pas. Tidak 
terlalu banyak makan goreng-gorengan yang 
mengandung lemak jenuh. Olahraga dan rutin 

melakukan cek darah. Itu prinsip saya dalam 
menjaga kesehatan,” ungkapnya.

Bicara raw food, itu artinya diet berbasis 
sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan 
biji-bijian mentah. “Tanpa diolah, diproses atau 
dimasak. Tubuh kita yang akan memprosesnya. 
Alamiah, tanpa proses yang melibatkan unsur 
kimia, tentu jauh lebih sehat,” terang Chef 
 Arnold. 

Pilihannya, imbuh dia, salad, nuts, dan 
raw juice. Jusnya pun pakai juicer yang high 
Rpm, agar serat sayuran dan buah-buahan tidak 
hilang atau rusak. Namun, bukan berarti sama 
sekali tidak mengonsumsi minyak. Karena tubuh 
tetap membutuhkan lemak dan protein. “Salad 
dengan dressing olive oil, misalnya,” paparnya 
memberi kiat. Almond, being nut, sunflower seed 
cheese itu tidak digoreng. Lalu, kombinasikan 
dengan salad sehingga menjadi seimbang. 
 “Saladnya, bisa daun-daunan hijau, lettuce, 
ditambahkan jagung, potato dan kacang- 
kacangan seperti almond, mete, pistachio de-

Apa yang ditanam
        Itulah yang dituai
Kehadiran chef muda asal Australia ini sempat menarik perhatian masyarakat luas, terutama pecinta 
kuliner di indonesia. istimewanya, Arnold Poernomo dinobatkan sebagai pengganti peran Chef Juna 
Rorimpandey untuk program MasterChef indonesia, di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

Chef Arnold Poernomo
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ngan dressing olive oil, jika ingin menambahkan 
unsur karbohidrat,” sebutnya memberi tips.

Resto Pertama
Sebelumnya, chef kelahiran 18 Agustus 

1988 ini dipercaya menjadi GM di The Nest Grill, 
Jakarta. Resto yang dikelola sejak Juli tahun 
2010 ini merupakan rekam jejak pertamanya 
dalam menapak dunia kuliner secara profesional. 
Dari sini lah, chef ganteng yang ditunjang pos-
tur tubuh atletis ini mulai dikenal. “Saya sempat 
diundang sebagai juri tamu untuk MasterChef 
Season 2,” jelasnya.

Sejak itu pula ia melihat efektivitas indus-
tri televisi sebagai media yang sangat tepat 
untuk tujuan berbagi informasi mengenai 
cara memasak, mengolah buah, menyimpan 
makanan, dan meracik bumbu yang ideal, ke-
pada masyarakat. Namun, perjuangan bukan 
hanya di situ, kata Chef Arnold, karena ia punya 
rencana untuk membuka restoran impiannya. 
Resto tersebut, akan menyuguhkan makanan 
kontemporer yang memadukan menu modern 
dan tradisional. Namanya NOMZ Kitchen and 
Pastry, di Grand Indonesia. 

urban Farm
Yang menarik, resto ini mengusung konsep 

urban farm. “Bahan bakunya, seperti buah dan 
sayuran kita tanam sendiri di farm kami, di Ku-

ningan. Ya, kebunnya di tengah kota,”  ujarnya 
sambil tersenyum. Sedapat mungkin, imbuhnya, 
“Semua yang kita tanam itulah yang akan kita 
tuai, sebagai bahan baku menu kami kepada 
konsumen,” ucapnya.

Konsepnya seperti itu, untuk membangun 
kedekatan dengan konsumen dan memberi 
experience yang berbeda kepada pengunjung. 
“Menu yang kami tawarkan pun merupakan 
menu makanan yang saya suka makan. Dan saya 
memang terinspirasi dengan menu-menu terse-
but,” ungkapnya.

 
Artinya, jika yang ditawarkan adalah menu 

“pribadi” Chef Arnold, maka bisa dipastikan, 
menu seperti sambal dabu-dabu, terong dengan 
sambal terasi, sop buntut, ayam bakar bumbu 
rujak, dan fish steak, bakal terpasang di dalam 
daftar menu yang ditawarkan. Konon, kelima je-
nis makanan tersebut, merupakan menu favorit 
dan memiliki kisah tersendiri bagi Chef Arnold.

 
Tak heran, ketika ditanya menu apa yang 

dijadikan signature, spontan ia menjawab: 
“Semua menu yang ditawarkan adalah signature 
resto kami. Menu tersebut merupakan semua 
makanan yang saya suka,” bebernya, gamblang. 
Tertarik untuk mencoba?  (pnst)
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wisata

Pasir putih menebar di sepanjang pantai. Ha-
lusnya butiran pasir nyaris tak menyisakan 
bunyi menapak, ketika melangkahkan kaki 

di atasnya saat menikmati cantiknya hamparan 
laut lepas berpadu pendar surya senja hari di 
Tanjung Bira.

Ombak di senja hari itupun tak terlalu 
kuat. Hempasannya tenang menerpa pantai 
dengan kekuatan bersahabat, menggelitik dan 
memanjakan kaki wisatawan yang semakin asyik 
menikmatinya.

Tak heran, kendati hari semakin redup, 
beberapa pengunjung tetap asyik masyuk ber-
main pasir pantai. Mulai dari sekedar menikmati 
desiran ombak, menulis nama, mengubur diri 
ke dapam pasir, hingga membangun miniatur 
kastil-kastil. 

Tampak beberapa anak masih sibuk men-
cari kerang atau keong-keong kecil yang ter-
hempas ke pantai. Kebanyakan kerang dan ke-
ong yang telah pergi dari cangkangnya. Namun,  
banyak juga yang beruntung menemukan keong  
yang masih utuh, berjalan-jalan di pasir pantai 
lengkap dengan rumahnya yang unik.

Di bagian lain, terlihat para pelancong 
yang baru turun dari speedboat selepas menjajal 
snorkling, spot diving, atau olahraga air. Ada 
juga yang bergegas karena baru turun menik-
mati asyiknya “digoyang” banana boat. Letih 
namun puas tampak menghias gurat wajah 
mereka. 

Sore menjelang malam itu akhirnya 
memaksa para pelancong untuk bergeser ke 
penginapan masing-masing. Istirahat atau  lan-
jut menggagas beragam acara hiburan sambil 
menikmati malam di Pantai Tanjung Bira.

liukang loe dan Pulau Kambing
Pagi hari begitu matahari muncul di ufuk 

barat, tampak wujud pulau memanjang yang tak 
jauh dari bibir pantai. Menurut Kepala Bidang 
Promosi Kabupaten Bulukumba, Zainuddin, pu-
lau tersebut bernama Liukang Loe. “Masih ber-

Tanjung Bira

PRiMADonA
di Ujung Sulawesi Selatan

Destinasi wisata pantai di ujung selatan Pulau Sulawesi ini semakin dilirik pelancong lokal maupun 
wisatawan mancanegara. Selain cantik dan menawan, lokasi ini memiliki keindahan bawah laut yang 
masih perawan.
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Jaraknya 207 km dari bandara Sultan 
Hasanuddin, Makassar, hingga ke pintu ma-
suk kawasan wisata Tanjung Bira yang bisa 
ditempuh sekitar 5-6 jam perjalanan darat. 
Sepanjang jalan menuju pantai ada banyak 
sekali penginapan yang siap menampung 
dan melayani perjalanan wisata Anda. Saat 
ini, sepanjang pantai semakin ramai  dengan 
fasilitas rumah-rumah makan, warung oleh-
oleh, hingga toilet yang memadai.  Jadi, 
tunggu apa lagi? Yuk berwisata pantai ke 
Tanjung Bira. 

Cara Pertama, paling ringkas ialah 
menyewa mobil dari Makassar. Tarifnya seki-
tar Rp 300 ribu. Perjalanan ke Tanjung Bira 
makan waktu sekitar 6-8 jam. Sepanjang 
perjalanan Anda bisa singgah di kota kuda 
Jeneponto untuk makan coto atau mampir 
sebentar di Bulukumba untuk menarik uang 
tunai di mesin ATM. Sebab di Tanjung Bira 
tidak ada ATM.

Cara Kedua, menggunakan maskapai 
penerbangan melalui Bandara Aroepala Se-
layar. Salah satunya Sabang Merauke Raya 

Air Charter. Dengan memanfaatkan cara ini, 
Anda bisa berlibur sejenak ke Selayar, sebe-
lum menyeberang ke dermaga Tanjung Bira.

Cara Ketiga, memanfaatkan trans-
portasi darat (travel). Pilihannya, tersedia 
mobil jenis APV untuk mengantar Anda dari 
Makassar ke Bulukumba. Tarifnya cukup 
worth it, namun jauh lebih cepat dan nya-
man diban ding naik bis. Dari Bulukumba, 
Anda tinggal melanjutkan perjalanan dengan 
menum pang pete-pete hingga ke dermaga 
atau lokasi wisata pantai Tanjung Bira.

Cara Keempat, anggap saja sebagai 
cara paling tradisional dengan mengguna-
kan jasa angkutan umum dari Terminal 
Bis Meleng keri, Makassar. Dari sini, Anda 
bisa naik bis jurusan Selayar. Bis akan ber-
henti sejenak di dermaga Tanjung Bira, sebe-
lum naik ke kapal feri tujuan Selayar. Saat itu, 
Anda bisa turun dan berjalan kaki ke objek 
wisata Pantai Tanjung Bira. Perlu diingat, 
bis beroperasi tidak sampai sore. Usahakan 
sudah sampai terminal sebelum pukul 15.00. 
Selamat berwisata.

EMpAT CARA KE TAnjunG BiRA 

penghuni, dan ada lokasi yang biasa dijadikan 
spot diving atau snorkeling,” jelasnya kepada 
pelancong yang berdatangan ke area pantai.

Dengan speedboat, hanya butuh waktu 
beberapa menit untuk sampai di Pulau Liukang 
Loe. Tiba di pulau tersebut, lagi-lagi tersuguh 
pemandangan pantai putih dengan pantulan 
warna laut biru yang menyajikan landsekap 
sangat cantik. Warna biru lautnya unik. Sangat 
menggugah untuk snorkeling atau spot diving 
dan menikmati keindahan bawah laut di sana.

Selesai di Pulau Liukang Loe, Anda bisa 
bergeser dan meminta “sopir” mengarahkan 
speedboatnya menuju Pulau Kambing. Keindah-
an bawah laut pulau tak berpenghuni ini masih 
perawan dan cantik luar biasa. Terumbu karang-
nya terawat dan bersih menyejukkan mata.

 
Perahu legendaris  

Puas menikmati wisata pantai dan bawah 
laut, tak ada salahnya melongok pembuatan 
kapal legendaris pelaut asal Bugis, Makassar. 
Pembuatan Perahu Phinisi di Tana Beru, Lemo- 
lemo dan Panrang Luhu. Paling menarik adalah 
pembuatan Phinisi di Panrang Luhu yang benar- 
benar besar. Ukuran balok-balok kayu pe nyang-
ga perahu legendaris itu pun super besar. 

Sementara lokasinya sungguh mengagum-
kan.  Sejauh mata memandang dari atas perahu 
Phinisi yang kokoh bersandar di pinggir pantai 
itu terhampar pasir putih yang membungkus 

sepanjang bibir pantai Tanjung Bira. 

Dengan semua keunggulan alam dan 
keindahan pantainya, tak heran jika akhir-akhir 
ini Tanjung Bira disebut-sebut sebagai salah 
satu destinasi wisata favorit di ujung Sulawesi 
Selatan. Yups, lokasi persisnya di Kabupaten 
Bulukumba, Selawesi Selatan. Sangat cocok bagi 
pecinta suasana laut. Pemandangan bawah laut-
nya luar biasa. Aman dan nyaman untuk bere-
nang, snorkling, spot diving, maupun aktivitas 
olahraga air lainnya.  (Charlz)
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RS MITRA KEMAYORAN

spEciaL EVEnT
dongeng anak

Hand Hygiene anak

panggung Boneka natal anak
Sabtu,	19	Desember	2015

sEMinar aWaM
pengaruh Makanan terhadap alergi
Sabtu,	17	Januari	2015,	Pk.	08.00	-	12.00
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Hubungan dM dengan penyakit Vaskular
Sabtu,	21	November	2015,	Pk.	08.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	F.	Eliana	T,	Sp.PD-KEMD
R.	Auditorium	Lt.	6	RS	Mitra	Kemayoran

TaLK sHoW
pengaruh ngorok terhadap risiko stroke
Jumat,	09	Januari	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Andreas	Prasadja,	RPSGT

Waspadai nyeri pada Jantung
Selasa,	10	Februari	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Albert	Sewianto,	Sp.JP

Batu Ginjal dan penanganannya
Selasa,	10	Maret	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	M.	Putra,	Sp.U

Mammografi Digital
Selasa,	14	April	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Maisi	ME	Johan,	Sp.RAD

syndroma Lupus
Selasa,	12	Mei	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Nanang,	Sp.PD-KAI

penanganan sinusitis
Selasa,	16	Juni	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Soekirman	Soekin,	Sp.THT

Hepatitis
Selasa,	14	Juli	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Taswin	Prawira,	Sp.PD

senam pasca persalinan
Selasa,	18	Agustus	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Michael	Triangto,	Sp.KO

Hipertensi
Selasa,	15	September	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Vireza	Pratama,	Sp.JP

osteoporosis
Selasa,	13	Oktober	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Roy	Edward,	Sp.OT

alergi dan asma
Selasa,	10	November	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Hadi	Moeliawan,	Sp.P

penyakit Ginjal Kronik
Selasa,	8	Desember	2015,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Candra	Wibowo,	Sp.PD

proMo
Mammografi Digital Non Kontras Discount 
30%
1	Januari	-	31	Maret	2015
	
paket Konsultasi dokter dan Treadmill 
rp530.000,-
1	Januari	-	31	Maret	2015
* (Syarat dan Ketentuan Berlaku)

donor daraH
Senin,	26	Januari	2014,	Pk.	08.00	-	12.00	
R.	Auditorium	Lt.	6	RS	Mitra	Kemayoran

Kamis,	30	April	2014,	Pk.	08.00	-	12.00
R.	Auditorium	Lt.	6	RS	Mitra	Kemayoran

Kamis,	30	Juli	2014,	Pk.	08.00	-	12.00
R.	Auditorium	Lt.	6	RS	Mitra	Kemayoran

Kamis,	29	Oktober	2014,	Pk.	08.00	-	12.00
R.	Auditorium	Lt.	6	RS	Mitra	Kemayoran
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agenda kegiatan

SURABAYA

sEMinar aWaM
diare pada Bayi dan anak
“Pencegahan yang Bisa dilakukan”
Sabtu,	22	November	2014
Pembicara:	dr.	M.	Connie	Untario,	Sp.A	(K)
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Surabaya

aman & nyaman saat Berkendara dengan si 
Kecil
Sabtu,	29	November	2014
Pembicara:	dr.	Asra	Al	Fauzi,	Sp.BS
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Surabaya

stimulasi Kecerdasan anak sejak Masa 
Kehamilan
Sabtu,	20	Desember	2014
Pembicara:	•	dr.	Diana	Suyono,	Sp.OG
	 •	dr.	Stephani	Dwiastuti,SpA
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Surabaya

Tetap Fit, cantik & Menjadi Wanita produktif
Sabtu,	20	Desember	2014
Pembicara:	dr.	Rosita	Sari	Sutanto.	M.Biomed,Sp.KK
Kampus	C	Unair	Surabaya

Teknologi Terkini penanganan pada stroke
Minggu,	21	Desember	2014
Pembicara:	•	dr.	Asra	Al	Fauzi,	Sp.BS
	 •	dr.	Nur	Setiawan	Suroto,	Sp.BS
	 •	dra.	Jennie	Kisdharjanti
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Surabaya

Menjaga Komitmen pola Hidup sehat di 
Tahun 2015
Sabtu,	17	Januari	2015
Pembicara:	dr.	Andry	Sultana,	Sp.PD
Auditorium	Lt	6	RSMK	Surabaya

nutrisi seimbang untuk Tumbuh Kembang 
anak
Sabtu,	31	Januari	2015
Pembicara:	Endah	Bardiati,	Amd.Gz
Posyandu	Tanjungsari

sEnaM diaBETEs
Sabtu,13	Desember	2014	&	Sabtu,	10	Januari	2015
Area	parkir	lobby	RSMK	Surabaya

sEnaM
pijat Bayi
Terapi Pijat Bayi untuk Mencegah Penyakit  
Sabtu,	1	November	2014

Manfaat senam Hamil
Minggu,	2	November	2014
Bidan

pemilihan Gizi Terbaik untuk si Buah Hati
Sabtu,	8	November	2014
dr.	Brown

Menyusun Kebutuhan Bayi
Minggu,	9	November	2014
Kamar	Bayi

cell safe
Manfaat Bank Darah Tali Pusar
Sabtu,	15	November	2014

Gizi
Kebutuhan Gizi Ibu Menyusui
Minggu,	16	November	2014

penggunaan Manual Breast pump
Sabtu,	22	November	2014
Pigeon

perawatan puting susu selama Menyusui
Minggu,	23	November	2014
Klinik	Laktasi

persiapan Menjelang operasi caesar
Sabtu,	29	November	2014
dr.	Wisnu

Tanda-Tanda Bahaya pada Kehamilan
Sabtu,	6	Desember	2014,	Pk.	8.00
Bidan
	 	
perawatan Bayi dengan Gejala sakit Kuning
Minggu,	7	Desember	2014,	Pk.	9.00
Kamar	Bayi
	 	
persiapan asi Ekslusif
Sabtu,	13	Desember	2014,	Pk.	8.00
Klinik	Laktasi
	 	
nutrisi Tepat ibu Hamil
Minggu,	14	Desember	2014,	Pk.	9.00
Gizi
	 	
Macam-macam Kontrasepsi
Sabtu,	20	Desember	2014,	Pk.	8.00
Bidan
	 	
perawatan Kulit pada Bayi
Minggu,	21	Desember	2014,	Pk.	9.00
Kamar	Bayi
	 	
Manfaat pijat Bayi
Sabtu,	27	Desember	2014,	Pk.	8.00
Pijat	Bayi
	 	
asi Ekslusif bagi ibu Bekerja
Minggu,	28	Desember	2014,	Pk.	9.00
Klinik	Laktasi

Tanda-Tanda persalinan & persiapan 
Melahirkan
Sabtu,	3	Januari	2015,	Pk.	8.00
Bidan
	 	
Teknik Terapi pijat Bayi
Minggu,	4	Januari	2015,	Pk.	9.00
Pijat	Bayi
	 	
perawatan puting susu selama Menyusui
Sabtu,	10	Januari	2015,	Pk.	8.00
Klinik	Laktasi
	 	
Makanan Tambahan bagi ibu Hamil
Minggu,	11	Januari	2015,	Pk.	9.00
Gizi
	 	
Tips Memandikan Bayi
Sabtu,	17	Januari	2015,	Pk.	8.00
Kamar	Bayi
	 	
Tanda Bahaya & penyakit pada saat nifas
Minggu,	18	Januari	2015,	Pk.	9.00
Bidan
	 	
pijat Bayi untuk Kualitas Tidur yang Lebih 
Baik
Sabtu,	24	Januari	2015,	Pk.	8.00
Pijat	Bayi
	 	
Mengenal iMd (inisiasi Menyusui dini)
Minggu,	25	Januari	2015,	Pk.	9.00
Klinik	Laktasi



 Edisi 13 - September 2014 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 43 b

WARU

spEciaL EVEnT
senam diabetes dan Bincang diabetes
Minggu,	16	November	2014,	Pk.	06.00	-	10.00
Pembicara:	dr.	Gatot	Sugiharto,	Sp.PD
Halaman	Parkir	RSMK	Waru

senam diabetes dan Bincang diabetes
Sabtu,	13	Desember	2014,	Pk.	07.00	-	08.00
Pembicara:	Ahli	Gizi
Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Waru

senam diabetes
Sabtu,	24	Januari	2015,	Pk.	07.00	-	08.00
Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Waru

sEMinar aWaM
pengaruh Gadget pada anak
Sabtu,	22	November	2014,	Pk.	09.00	–	selesai
Pembicara:	dr.	Victor	S	Tandean	&	Ibu.	Naftalia,	Sp.Psi
Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Waru

Hysteroscopy (Teropong rahim) dalam 
penanganan perdarahan dan Tumor rahim
Sabtu,	17	Januari	2014,	Pk.	09.00	–	selesai
Pembicara:	dr.	Rachmad	Poedyo,	Sp.OG
Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Waru

penyakit Umum pada anak
Minggu,	24	Januari	2015,	Pk.	09.00	–	selesai
Pembicara:	dr.	A.	Fauzin,	Sp.A
Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Waru

prEnaTaL cLass
senam Hamil
Sabtu	dan	Minggu,	Pk.	10.00-12.00
Bidan,	Dokter	Spesialis,	Ahli	Gizi,	Rehab	Medik
Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Waru

senam nifas
Minggu,	Pk.	15.00-17.00
Bidan
Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Waru
	 	 	
Lain-Lain
Lomba Mewarnai
Aku Anak Sehat
Minggu,	24	Januari	2015,	Pk.	09.00	–	selesai
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Waru
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CIBUBUR

spEciaL EVEnT
Bincang sehat
“Mengenal & Mencegah Kanker Serviks”
Sabtu,	1	November	2014,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	W.	Dwi	Putri,	Sp.OG
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Mitra Keluarga open Booth
Arisan Sosial Paguyuban Dharmawulan 
Jabodetabek
Sabtu,	8	November	2014,	Pk.	10.00	-	14.00
Griya	Dharmawulan,	Sentul,	Bogor

Talkshow Komunitas “Kota Wisata Womens 
club”:
Menjaga Kecantikan & Merawat Kesehatan Kulit
Jumat,	14	November	2014,	Pk.	09.30	-	14.00
Pembicara:	Erivia	D.	Pangkahila,	Sp.KK,	M.	Biomed
Saung	Alam	Sunda,	Kota	Wisata,	Cibubur

pelatihan dokter cilik
Sekolah Global Mandiri, Cibubur
Selasa,	25	November	2014,	Pk.	08.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Prima	Ursila
Sekolah	Global	Mandiri,	Cibubur

ceramah Kesehatan
“Deteksi Dini Virus Ebola”
Rabu,	3	Desember	2014,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Bona	Adhista,	Sp.PD
PT	Feni	Haltim,	Pasar	Rebo,	Jakarta	Timur

ceramah Kesehatan
“Tumbuh Kembang, Imunisasi, & Nutrisi pada 
Anak”
Rabu,	10	Desember	2014,	Pk.	10.00	-	13.00
Pembicara:	dr.	Aryana	Diani,	Sp.A
The	Energy	Building,	Jakarta	Pusat

ceramah Kesehatan
“Seputar Penyakit Prostat & Pengobatannya”
Rabu,	21	Januari	2015,	Pk.	14.00	-	16.00
Pembicara:	dr.	Y.	Soni,	Sp.U
PT	Federal	Izumi,	Bogor

sEMinar aWaM
solusi Total alergi susu sapi pada si Kecil
Sabtu,	31	Januari	2015,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Syarifah	Hanum,	Sp.A
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

diabetes Terkontrol.. Gagal Ginjal Terkendali
Sabtu,	17	Januari	2015,	Pk.	08.00	-	11.00
Pembicara:	dr.	Okki	R,	Sp.PD	
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

sEMinar iLMiaH
penatalaksanaan Batu Kandung Empedu & 
Batu saluran Empedu
Kamis,	11	Desember	2014,	Pk.	12.00	-	17.00
Pembicara:	•	dr.	Taufiq,	Sp.PD-KGEH
	 •	dr.	Dwi	Heri,	Sp.B
	 •	dr.	Dewi	Asih,	Sp.Rad
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

sEnaM
senam diabetes Mellitus
Sabtu,	15	November	2014,	Pk.	07.00	-	08.00
Halaman	parkir	RSMK	Cibubur

senam diabetes Mellitus
Sabtu,	20	Desember	2014,	Pk.	07.00	-	08.00
Halaman	parkir	RSMK	Cibubur

senam diabetes Mellitus
Sabtu,	17	Januari	2015,	Pk.	06.30	-	08.00
Halaman	parkir	RSMK	Cibubur

senam Hamil
Setiap	Sabtu,	Pk.	10.00	-	11.00
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

proMo
Harga Khusus stroke prevention screening
15	Oktober	s/d	15	November	2014
RSMK	Cibubur

deteksi dini Kanker serviks:
•	Paket	Test	HPV	DNA	Genotyping
•	Paket	Papsmear	LBC	&	HPV	DNA	Genotyping
•	Vaksinasi	Kanker	Serviks
1	November	s/d	31	Desember	2014
RSMK	Cibubur

pemeriksaan UsG 4d
15	November	s/d	31	Desember	2014
RSMK	Cibubur

Harga Khusus Botox (untuk 2 orang)
17	November	s/d	15	Januari	2015
RSMK	Cibubur

Harga Khusus Botox + Filler + Threadlift
17	November	s/d	15	Januari	2015
RSMK	Cibubur

paket cantik (3x chemical peeling & 3x facial)
15	Desember	2014	s/d	15	Januari	2015
RSMK	Cibubur

donor
aksi sosial donor darah
Sabtu,	8	November	2014,	Pk.	09.00	-	12.00
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Lain-Lain
Health Talk “seputar diabetes Mellitus & 
penanganannya”
Sabtu,	15	November	2014,	Pk.	08.00	-	09.00
dr.	Bona	Adhista,	Sp.PD
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Health Talk
“Pregnancy & The Problem Faced - Oral health 
during pregnancy and early childhood”
Sabtu,	6	Desember	2014,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	•	dr.	Novi	Gracia,	Sp.OG
	 •	drg.	M.	Ihsan	Rizal,	M.Kes
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

TEGAL

spEciaL EVEnT
ramah Tamah akhir Tahun 2014 & Talk show 
Kesehatan
Bersama Agen & Relasi (Agen Asuransi & HRD 
Perusahaan)

Waspadai penyakit Jantung Koroner
Rabu,	17	Desember	2014,	Pk.	11.00	–	Selesai
Pembicara:	dr.	Min	Athoillah,	Sp.JP
R.	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Tegal

sEMinar aWaM
seputar Kanker
“Waspadai Kanker Paru & Kanker Kulit”
Sabtu,	14	Februari	2015,	Pk.	09.00	–	Selesai
Pembicara:	•	dr.	Reni	Ari	M,	Sp.P
	 •	dr.	Sinar	Mehuli	P,	Sp.KK
R.	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Tegal

sEMinar iLMiaH
siang Klinik
“Management Of Crysis Hipertension and 
Cerebrovascular Disease”
Rabu,	19	November	2014,	Pk.	09.00	-	14.00
Pembicara:	•	dr.	Iwandheny	Sepmeitutu,	MSc,	Sp.PD
	 •	dr.	Rizal	Hakim,	Sp.BS
Karlita	International	Hotel
Jl.	Brigjend	Katamso	No.31	Tegal

seminar iBi
“Kenali Gangguan Penyakit Jantung pada 
Kehamilan & Kasus Jantung Bawaan pada Bayi 
Baru Lahir”
Minggu,	18	Januari	2015,	Pk.	09.00	-	14.00
Pembicara:	•	dr.	Min	Athoillah,	Sp.	JP
	 •	dr.	Felix	Candra	Sutanto,	Sp.A
Karlita	International	Hotel
Jl.	Brigjend	Katamso	No.31	Tegal

sEnaM
senam Hamil 
Sabtu,	Pk.	10.00	–	Selesai
R.	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Tegal
	 	 	
senam Boyok
Sabtu,	Pk.	08.00	–	Selesai
R.	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Tegal

Lain-Lain
pijat Medis Bayi*
Senin	–	Sabtu,	Pk.	09.00	-	11.00
* dengan perjanjian
Bidan	Terlatih	
Nurse	Station	Anyelir	Lt.	2
RSMK	Tegal

agenda kegiatan
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BEKASI TIMUR

spEciaL EVEnT
pemeriksaan Kadar Gula darah sewaktu (Free) 
bagi pasien poliklinik penyakit dalam
(Dalam Rangka Merayakan Hari Diabetes 
Sedunia)
Sabtu,	14	Nopember	2014,	Pk.	09.00-14.00
Klinik	Diabetes	Lt.	1	RSMK	Bekasi	Timur

sEMinar aWaM
alergi dan Tumbuh Kembang anak
Sabtu,	13	Desember	2014,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Ardita	Puspitadewi,	Sp.A
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Bekasi	Timur	
	
sEMinar iLMiaH
penatalaksanaan Bedah Thoraks dan Vaskular
Kamis,	22	Januari	2015,	Pk.	12.00	-	16.00
Pembicara:	•	dr.	Ruchika,	Sp.BTKV
	 •	dr.	Samuel	Tandionugroho,	Sp.Rad
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Bekasi	Timur

TaLK sHoW
perawatan Luka Kaki penderita diabetes 
Mellitus
Kamis,	06	Nopember	2015,	Pk.	08.00-09.00
Pembicara:	dr.	Lakshmi	Nawasasi,	Sp.B
Radio	Dakta	Bekasi	(107	FM)

Bedah Thoraks dan Vaskular
Kamis,	08	Januari	2015,	Pk.	08.00-09.00
Pembicara:	dr.	Ruchika,	Sp.BTKV
Radio	Dakta	Bekasi	(107	FM)

prEnaTaL cLass
commond problem in young infant
Sabtu,	22	Nopember	2014,	Pk.	11.30-12.00
Pembicara:	dr.	Ardita	Puspitadewi,	Sp.A
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Bekasi	Timur

Melahirkan dengan Enjoy
Sabtu,	06	Desember	2014,	Pk.	11.30-12.00
Pembicara:	Dra.	Destryna	N	Sahari,	MA
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Bekasi	Timur

perawatan Bayi Baru Lahir dengan Metode 
Kanguru
Sabtu,	10	Januari	2015,	Pk.	11.30	-	12.00
Pembicara:	Kartika,	Amd.Keb
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Bekasi	Timur

sEnaM
senam diabetes 
Sabtu,	Pk.	07.00-08.00
Halaman	Parkir	RSMK	Bekasi	Timur

senam stroke
Sabtu,	Pk.	08.00-09.00
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Bekasi	Timur

senam Hamil
Sabtu,	Pk.	10.00-11.00
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Bekasi	Timur

proMo
promo Harga Khusus pemeriksaan papsmear
Nopember	2014
Klinik	Wanita	RSMK	Bekasi	Timur

donor
donor darah
Sabtu,	22	Nopember	2014,	Pk.	08.00-12.00
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Bekasi	Timur

Lain-Lain
Gathering pasien Jantung
“Bincang Sehat Seputar Penyakit Jantung”
Sabtu,	08	Nopember	2014,	Pk.	09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Faris	Basalamah,	Sp.JP,	FIHA
Hotel	Amaroossa	-	Bekasi

Health Talk
“Managemen Stres di Lingkungan Kerja”
Selasa,	18	Nopember	2014,	Pk.	13.00-15.00
Pembicara:	Dra.	Destryna	N	Sahari,	MA
PT.	Unilever	Indonesia	-	Jababeka

Health Talk
“Penanganan Stroke Tanpa Operasi”
Minggu,	30	Nopember	2014,	Pk.	10.00-11.30
Pembicara:	dr.	Fritz	Sumantri,	Sp.S,	FINS
Gereja	St.	Mikhael	-	Kranji
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CIKARANG

sEMinar aWaM
pengaruh Gizi Kurang terhadap Tumbuh 
Kembang anak
Sabtu,	8	November	2014,	Pk.	08.00-12.00
Pembicara:	•	dr.	Sita	Ariyani,	Sp.A
	 •	dr.	Tjandraningrum,	Sp.GK,	M.Gizi
Ruang	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cikarang

Kegawatdaruratan pada Bayi Baru Lahir
Sabtu,	31	Januari	2015,	Pk.	09.00	-	11.00
Pembicara:	dr.	Spesialis	Anak
Ruang	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cikarang

sEMinar iLMiaH
Kegawatdaruratan Trauma abdomen, Kepala 
& Thorak
Kamis,	11	Desember	2014,	Pk.	12.00-17.00
Pembicara:	•	dr.	Dwidjo	Siswojo,	Sp.Rad
	 •	dr.Budi	Gultom,	Sp.B
	 •	dr.	Mahdian	N	Nasution,	Sp.BS
	 •	dr.	Ruchika,	Sp.BTKV,	FIHA,	FICS
Java	Palace	Hotel,	Jababeka	Cikarang

TaLK sHoW
serba-serbi makanan pendamping air susu 
ibu (Mpasi)
Jumat,	14	November	2014,	Pk.	10.00-11.00
Pembicara:	dr.	Yulia	Antolis,	Sp.A
Radio	Dakta,	Bekasi

perawatan saluran akar Gigi
Jumat,	5	Desember	2014,	Pk.	10.00-11.00
Pembicara:	drg.	Wenny	Asterianty,	Sp.KG
Radio	Dakta,	Bekasi

prEnaTaL cLass
Manajemen Laktasi
Sabtu,	29	November	2014,	Pk.	11.30	-	12.30
Tim	Bidan	RSMK	Cikarang
Ruang	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cikarang

perawaran Bayi dan Balita
Sabtu,	20	Desember	2014,	Pk.	11.30	-	12.30
Tim	Bidan	RSMK	Cikarang
Ruang	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cikarang

pijat Bayi
Sabtu,	24	Januari	2015,	Pk.	11.30	-	12.30
Tim	Fisioterapi
Ruang	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cikarang
	 	 	
sEnaM
senam Hamil
Setiap	Hari	Sabtu,	Pk.	10.00-11.00
Tim	Bidan
Ruang	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cikarang

proMo
sepanjang Tahun 2014
•	Promo	Persalinan	Normal	&	Caesar
•	Promo	MCU	Pemeriksaan	Endoskopi
•	Promo	Voucher	harga	khusus	untuk	paket	MCU	
Standar	RS*

donor
donor darah
Sabtu,	22	November	2014,	Pk.	08.00-12.00
PMI	Kab	Bekasi
Ruang	Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cikarang

DEPOK

spEciaL EVEnT
Lomba Mewarnai & Talkshow
“Warna-Warni Kasih Ibu” 
Sabtu,	13	Desember	2014,	Pk.	10.00-Selesai	

Talkshow: Tips Mengatasi Kejang pada anak 
Pembicara:	dr.Yusnita,	Sp.A
Lantai	2,	D’Mall	Depok

Gathering pasien angio
Sabtu,	31	Januari	2015,	Pk.	10.00-Selesai	

Hidup sehat setelah pemasangan stent 
Pembicara:	dr.	Yahya	B.	Juwana,	Sp.JP
Hotel	Santika	Depok

sEMinar aWaM
Kenali Tanda-tanda anak dengan 
Keterlambatan Tumbuh Kembang
Sabtu,	17	Januari	2015,	Pk.	08.00-12.00
Pembicara:	•	dr.	Dicky	Pribadi,	Sp.A
	 •	dr.	Ida	Narulita,	Sp.FKR
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Depok

prEnaTaL cLass
Membersihkan peralatan Makanan Bayi
Sabtu,	21	November	2014,	Pk.	11.00-Selesai
Pigeon
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Depok

Tumbuh Kembang
Sabtu,	06	Desember	2014,	Pk.	11.00-Selesai
Pembicara:	dr.	Abner	Penalemen,	Sp.FKR
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Depok

deteksi dini Gangguan perkembangan Janin 
dalam Kandungan
Sabtu,	24	Januari	2015,	Pk.	11.00-Selesai
Pembicara:	dr.	Jolanda	Labora	Refanya,	Sp.OG
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Depok
	 	 	
sEnaM
senam diabetes Mellitus
Rabu	&	Sabtu,	Pk.	06.30-08.00
RSMK	Depok

senam Hamil 
Sabtu,	Pk.	10.00-11.00
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Depok

proMo
•  Harga Khusus Paket Terapi di Rehabilitasi 

Medis
•  Harga Khusus USG 4D
Januari	2015

donor
Give a Little Make a difference
Sabtu,	27	Desember	2014,	Pk.	09.00-12.00
Auditorium	Lt.	5	RSMK	Depok

BEKASI

spEciaL EVEnT
Update Management acs Based on Guideline 
international and Local
Kamis,	11	Desember	2014,	Pk.	12.00	-	16.00
Pembicara:	dr.	M.	Djamal	A.	Hasan,	Sp.JP
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Bekasi

sEMinar aWaM
Mempersiapkan Kecerdasan si Kecil sejak 
dalam Kandungan
Minggu,	23	November	2014,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Dwi	Ajeng	Rembulan,	Sp.OG
Poli	Obstetry	&	Gynaecologi	Lt.	2
RSMK	Bekasi

TaLK sHoW
Radio	Dakta	FM	107,	Bekasi
Mengenal Lebih dekat Keluhan saraf Terjepit
Pembicara:	dr.	Robert	Loho,	Sp.S
Kamis,	04	Desember	2014,	Pk.	08.00	-	09.00

prEnaTaL cLass
apa & Mengapa inisiasi Menyusu dini ?
Sabtu,	29	November	2014,	Pk.	12.00	-	13.00
Pembicara:	dr.	Agustinus	Gatot,	Sp.OG
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Bekasi
	 	 	 	
Membangun rasa percaya diri dalam 
Menyusui
Sabtu,	13	Desember	2014,	Pk.	12.00	-	13.00
Pembicara:	Zr.	NS.	Ni	Nyoman	Surti,	S.Kep
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Bekasi
	 	 	
sEnaM
Setiap	Sabtu

senam Hamil
Pk.	10.00	-	12.00	&	Pk.	16.00	-	18.00
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Bekasi

senam osteoporosis
Pk.	07.00	-	08.00
Lapangan	Parkir	Ruko	Bekasi	Mas,
Seberang	RSMK	Bekasi

proMo
promo papsmear
1	Oktober	2014	-	30	November	2014
	 	
promo Kartu Kredit Bank Mandiri & promo 
Metland card
s/d	31	Desember	2014

agenda kegiatan



KENJERAN

spEciaL EVEnT
Healthy Talk show
Senin,	17,	21	&	24	November	2014
Pk.	08.00	-11.00
Pembicara:	dr.	Diana	Suyono,	Sp.OG
PT	HM	Sampoerna	Tbk	Plant	1,	2
dan	Taman	Sampoerna	Plant
	 	 	 	
Lomba Fotogenik anak & Keluarga
Sabtu,	22	November	2014,	Pk.	09.30-	11.30
Lobby	RSMK	Kenjeran
	 	 	 	
sEMinar aWaM
Waspadai serangan stroke
Sabtu,	8	November	2014,	Pk.	09.30	-	11.30
Pembicara:	dr.	Olivia	M.	Adam,	Sp.S
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Kenjeran

Waspada dislipidemia
Sabtu,	15	November	2014,	Pk.	09.30	-	11.30
Pembicara:	dr.	Ika	Mariani	Ratna	Devi,	Sp.PD
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Kenjeran

Manfaat Vaksin Kombinasi
Sabtu,	22	November	2014,	Pk.	09.30	-	11.30
Pembicara:	dr.	Dina	Angelika,	Sp.A
Lobby	RSMK	Kenjeran

screening & deteksi dini Tumor payudara 
Sabtu,	29	November	2014,	Pk.	09.30	-	11.	30
Pembicara:	dr.	Sahar	bawazeer,	Sp.B
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Kenjeran

Batu saluran Kemih
Sabtu,	6	Desember	2014,	Pk.	09.30	-	11.30
Pembicara:	dr.	Bobby	Heri	Yudhanto,	Sp.U
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Kenjeran

Managemen penanganan osteoporosis
Sabtu,	13	Desember	2014,	Pk.	09.30	-	11.30
Pembicara:	•	dr.	Wirindro	Wisnubroto,	Sp.OT
	 •	dr.	Ida	Yuanita,	Sp.KFR
Lobby	RSMK	Kenjeran

penanganan Kasus Hernia
Sabtu,	20	Desember	2014,	Pk.	09.30	-	11.30
Pembicara:	dr.	Paulus	Dicky	W,	Sp.B
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Kenjeran

Gigi sehat anak Tumbuh optimal
Sabtu,	3	Januari	2015,	Pk.	09.30	-	11.	30
Pembicara:	dr.	Pramita	Sari,	Sp.KGA
Lobby	RSMK	Kenjeran

ispa
Sabtu,	10	Januari	2015,	Pk.	09.30	-	11.30
Pembicara:	dr.	Miatina	Artisnita,	Sp.THT-KL
Auditorium	Lt.	6	RSMK	Kenjeran

Kanker servik
Sabtu,	31	Januari	2015,	Pk.	09.30	-	11.00
Pembicara:	dr.	Diana	Suyono,	Sp.OG
Lobby	RSMK	Kenjeran

proMo
promo opening
1	November	-	31	Desember
Discount	40%:

•	Pemeriksaan	Laboratorium
•	Fisioterapi

Discount	20%:	Pemereiksaan	Radiologi

paket  Healthy Heart
1	November	-	31	Desember
Harga	Khusus	Rp.	888.000

paket papsmear
1	November	-	31	Desember
Harga	Khusus	Rp.	200.000

paket Khitan
7	November	2014	-	31	Januari	2014	
Harga	Khusus:

•	PAKET	A	(Poli	Spesialis):	Rp.	1,227,500
•	PAKET	B	(Ruang	Operasi):	Rp.	2,227,500
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Keadaan gagal nafas (henti nafas) ataupun henti 
jantung dapat terjadi dalam keadaan dan waktu 
yang tak terduga. Mengenal dan mengetahui 

bagaimana cara memberikan pertolongan pertama 
pada saat darurat tentulah sangat bermanfaat, kare-
na pertolongan awal dalam memberikan bantuan 
dasar sangat bermakna untuk memberikan kehidupan 
sebelum mendapatkan pertolongan selanjutnya. 
Pemberian bantuan hidup dasar yang tepat, akan  
mengurangi angka kematian dan kecacatan.

RS Mitra Keluarga Kelapa Gading  (RSMKKG) 
merasa perlu memberikan pembekalan untuk me-
nam bah wawasan mengenai ‘Bantuan Hidup Dasar 
(BHD)’ yang benar kepada masyarakat, khususnya 
warga di sekitar kawasan Kelapa Gading. Dalam kait-
an itulah, pada Sabtu, 27 September 2014, RSMKKG 
menggelar Gathering Cancer; Seminar Awam dan 
Pelatihan yang mengangkat tema “Bantuan Hidup 
Dasar”. 

Acara yang menghadirkan narasumber dr. 
Simon Nanlohy dan diikuti oleh 40 peserta survival 
cancer itu berlangsung di Ruang Auditorium Lt.6 
RSMKKG. Acara tersebut juga ditujukan untuk me-
ngingatkan bahwa pertolongan dapat diberikan 
kapan pun dan oleh siapa pun. Hal itu diperlihatkan 
oleh para survival cancer yang tetap bersemangat 
dan antusias untuk menolong orang lain. 

Peserta yang hadir dapat langsung memprak-
tekkan langkah-langkah ‘Bantuan Hidup Dasar (BHD)’, 
sehingga tujuan dari acara ini bisa tercapai; peserta 
mampu memahami langkah-langkah pertolongan 
pertama dalam keadaan darurat. 

KElAPA gADing

Seminar Awam

Pelatihan Bantuan 
Hidup Dasar

KEMAYoRAn

Dalam rangka merayakan Ulang Tahun 
Klub Edukasi Diabetes yang ke 12, RS. 
Mitra Kemayoran mengadakan Gather-

ing Klub Edukasi Diabetes, di Villa 57, Gadog, 
Puncak. Acara gathering yang berlangsung 
pada Sabtu, 22 November 2014 itu dimeriah-
kan oleh 40 anggota klub diabetes.

Ditengah jadwal padat agenda acara, 
mulai dari aneka mini games, joget balon 
antara petugas Klub Diabetes dengan Peserta 
Klub Diabetes, karaoke, makan siang dan foto 
bersama, seluruh peserta tampak antusias 
menikmati tiap sesi acara. Termasuk, sesi 
edukasi mengenai penyebab penyakit dia-
betes, yang disampaikan secara menarik oleh 
dr. Irwan Tjahjadi. Acara semakin meriah saat 
memasuki sesi tanya jawab dalam bentuk 
games, berupa pertanyaan dari petugas dan 
dokter kepada peserta.

 
Melihat keseluruhan berlangsungnya 

Gathering Klub Edukasi Diabetes, acara terse-
but boleh dibilang sukses mencapai tujuan 
dalam membangun keakraban dan suasana 
saling berbagi antar penderita diabetes. 
Memberikan kenyamanan dalam mengenal 
satu dengan yang lain, antar petugas klub 
edukasi dengan pasien diabetes khususnya. 

gathering Diabetes 

Ultah ke-12  
Klub Edukasi Diabetes

Tak heran, semua peserta mengaku enjoy, dan 
berharap acara semacam ini bisa terus diada-
kan pada waktu yang akan datang. 
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gathering Pasien Jantung 

Edukasi: Mempertahankan 
Kualitas Hidup yang Terjaga

Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur 
dengan layanan unggulan sebagai “Pusat 
Jantung dan Pembuluh Darah Terpadu”, 

semakin menunjukkan eksistensi dan komitmen 
dalam memberikan layanan penanganan kasus 
jantung yang terus meningkat, baik melalui 
proses diagnosa maupun tindakan.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan, 
diantaranya Percutaneus Transluminal Angio-
plasthy (PTCA) atau dikenal dengan sebutan 
Percutaneous Coronary Intervention (PCI). PTCA 
atau PCI merupakan tindakan minimal inva-
sif pada prosedur pelebaran pembuluh darah 
koroner yang menyempit dengan balon, dilan-
jutkan dengan pemasangan stent agar pembu-
luh darah tetap terbuka, hingga pemasangan 

BEKASi TiMuR

alat pacu jantung sementara maupun permanen, 
dan lainnya.

Sejak dibuka pada pertengahan tahun 
2010, telah banyak kasus jantung dan pembuluh 
darah terpadu yang ditangani dengan tingkat 
keberhasilan yang  tinggi dalam mempertahan-
kan harapan hidup penderita pasien jantung.

Dalam rangka menjalin keakraban dan 
mempererat tali silaturahmi antara pasien jan-
tung, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur  menga-
dakan gathering Pasien Jantung.  Acara yang 
digelar pada hari Sabtu, 8 November 2014, di 
Hotel Amaroossa Grande Bekasi itu menghadir-
kan dr. Faris Basalamah,Sp.JP, FiHA, salah satu 
dokter jantung ahli intervensi kardiologi.

Pada kesempatan itu dr. Faris Basala mah, 
Sp.JP, FIHA  memberikan edukasi kepada peserta 
tentang  upaya dalam mempertahan kan dan 
menjaga pola hidup agar kualitas hidup tetap 
terjaga dan produktif, yang dilanjutkan dengan 
sesi tanya jawab.

Suasana semakin hidup dengan adanya 
testimoni dari beberapa peserta yang sudah 
pernah menjalani proses diagnostik maupun 
tindak an jantung di RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur. Acara ini diakhiri dengan aneka games 
dan hiburan musik. Harapan dari peserta 
yang hadir, semoga kegiatan seperti ini dapat 
diselenggarakan secara berkala. 
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CiBuBuR

Talkshow Kesehatan

Mengenal Lebih Jauh  
Saraf Kejepit

Rabu, 22 Oktober 2014, RS Mitra  Keluarga 
Cibubur kembali berkesempatan untuk 
memberikan informasi kesehatan ke-

pada Anggota Paguyuban Dharma Wulan, 
Bogor. Adapun topik yang disampaikan yaitu 
“Menge nal Lebih Jauh Saraf Kejepit”, oleh dr. 
M. Saekhu, Sp.BS (Spesialis Bedah Saraf). Tidak 
seperti bia sanya, talkshow kali ini tidak diada-
kan di RS Mitra Keluarga Cibubur, melainkan di 
Wisma Bogor Permai, Bogor, Jawa Barat.

 
Dalam presentasinya, dr. Saekhu me-

nyampaikan bahwa Saraf Kejepit lebih banyak 
terjadi pada daerah leher dan pinggang, 
namun jarang terjadi di daerah punggung. 
Berat ringannya gangguan saraf yang timbul 
sebanding  dengan beratnya jepitan saraf yang 
terjadi. Untuk memastikan, diperlukan peme-
riksaan radiologi, khususnya MRI (Magnetic 
Resonance Imaging). 

Pada Saraf Kejepit yang tidak bergejala, ti-
dak diperlukan pengobatan, apalagi operasi. Bila 
nyeri dirasa mengganggu, dapat diberikan obat 
penahan nyeri dengan atau tanpa obat anti ra-
dang. Sebaliknya, pada Saraf Kejepit yang sudah 
menyebabkan kelumpuhan atau menimbulkan 
nyeri yang tidak dapat berkurang dengan obat, 
maka pilihan terbaik adalah operasi.

Para peserta terlihat antusias menyimak 
penyampaian materi dr. Saekhu. Namun, karena 
waktu terbatas, tidak semua peserta mendapat 
kesempatan bertanya. Talkshow hari itu diakhiri 
dengan pembagian doorprize kepada peserta 

DEPoK

Seminar ilmiah

Nephrology Update

Gagal Ginjal merupakan suatu keadaan 
dimana terjadi penurunan fungsi ginjal 
yang besifat menahun dan berlangsung 

progresif. WHO (World Health Organization) 
memperkirakan terjadi peningkatan penderita 
gagal ginjal antara tahun 1941-2025 sebesar 
41,4%, di Indonesia.

yang beruntung.
  
Masih bekerjasama dengan Paguyuban 

Dharma Wulan, Sabtu, 8 November 2014, RS 
Mitra Keluarga Cibubur membuka stand booth 
pada acara Arisan Sosial Dharma Wulan, di 
Darmawan Park, Gate 1, Sentul. Arisan tersebut 
dihadiri oleh puluhan anggota Paguyuban 
yang berdomisili di Jabodetabek & Jawa 
Barat. Pada kesempatan itu, RS Mitra Keluar-
ga Cibubur menyediakan pemeriksaan gratis 
untuk gula darah sewaktu dan pemeriksaan 
kepadatan tulang bagi seluruh peserta yang 
hadir. 

Perhimpunan Nefrolog (ahli ginjal dan 
hipertensi) Indonesia atau Pernefri melaporkan, 
setiap tahunnya terdapat 200.000 kasus baru 
gagal ginjal stadium akhir. Tetapi tidak semua 
pasien terlayani kebutuhan cuci darahnya, kare-
na keterbatasan unit mesin dialisi. Disisi lain, 
sarana, prasarana, dan tenaga medis terlatih 

yang mampu menangani kasus gagal ginjal pun 
masih jauh dari memadai.

Terkait dengan fenomena tersebut, Rumah 
Sakit Mitra Keluarga Depok (RSMKD), merasa 
perlu untuk memberikan pembekalan dalam 
meningkatkan wawasan dan informasi terkini 
mengenai penanganan pasien dengan gagal 
ginjal kepada tenaga medis atau para dokter 
umum di wilayah Depok dan sekitarnya. 

Dalam kaitan itulah, RSMKD menyeleng-
garakan Seminar Ilmiah berakreditasi IDI (Ikatan 
Dokter Indonesia) yang mengangkat tema “ne-
phrology update”, pada Rabu, 29 Oktober 2014, 
yang dihadiri lebih dari 90 dokter umum yang 
berpartisipasi sebagai peserta. 

Seminar Ilmiah yang diselenggarakan di 
di Auditorium lt.o5 RS Mitra Keluarga Depok 
itu menghadirkan narasumber dr. Edwin Sima-
tupang, Sp.PD-KGH, yang membahas mengenai 
Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Gagal Ginjal 
Akut dan dr. Yulfitra Sony, Sp.U yang menyam-
paikan materi mengenai Manajemen Intervensi 
Urologi dalam Kegawatdaruratan Gagal Ginjal 
Akut. 
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Ada yang baru di Rumah Sakit Mitra 
Keluarga Waru. Pagi di hari Minggu, 16 
November 2014, tampak sekitar 80 pe-

serta tengah mengikuti senam diabetes. Selesai 

WARu

Senam dan Bincang Diabetes

Event Pertama Persadia
Unit RS Mitra Keluarga Waru

Siang Klinik

Peran Probiotik  
bagi  

Kesehatan Anak

Kamis, 4 September 2014, RS. Mitra Keluarga 
Bekasi mengadakan acara Siang Klinik yang 
mengangkat tema “Peranan Probiotik Bagi 

Kesehatan Anak”. Acara yang diselenggarakan di 
Hotel Horison Bekasi itu, dihadiri sebanyak 209 
peserta dokter umum dan dokter spesialis anak.

Siang Klinik menghadirkan pembicara 
Prof. David R. Mack, MD, FRCPC, dr. Winarno, 
Sp.A, dr. Ardita Puspitadewi, Sp.A, dan dr. Erwin 
Hendrata, Sp.A, dengan anggota IDAI sebagai 
moderator. Salah satu pembicara, yaitu profesor 
asal Canada ini sempat menjadi pusat perhatian 
banyak peserta. 

Terkait dengan topik yang diangkat, yaitu 
mengenai kesehatan anak. Pembicara, dr. Winar-
no, Sp.A, membawakan materi tentang diare. 
Pada kesempatan itu ia memaparkan mengenai 
poin-poin pencegahan diare yang perlu diperha-
tikan, diantaranya:

 • Memberikan ASI 
 • Memperbaiki makanan pendamping ASI
 • Menggunakan air bersih untuk memasak
 • Mencuci tangan
 • Menggunakan jamban (membuang tinja bayi 

dengan benar)
 • Memberikan imunisasi

Melalui acara siang klinik yang juga me-
ngu pas tuntas mengenai peran probiotik bagi 
kesehatan  anak ini, diharapkan dapat menam-
bah wawasan dan pengetahuan para peserta. 

BEKASi

Seminar ilmiah

Update: Patofisiologi dan  
Penanganan Syok Sepsis

CiKARAng

Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang 
menyelenggarakan Seminar Ilmiah Dokter 
dengan tema “Update: Patofisiologi dan 

Penanganan Syok Sepsis”.  Seminar yang digelar 
pada Kamis, 23 Agustus 2014 itu, menghadirkan 
dr. Antonius Simon, Sp.An-KIC dan dr. Agung 
Sapta Adi, Sp.An  selaku narasumber.

Acara seminar yang berlangsung di Ruang 
Auditorium Lt.4 RS Mitra Keluarga Cikarang 
tampak ramai dengan hadirnya peserta dari 
lingkungan rekan sejawat, para dokter yang 
beraktivitas di wilayah sekitar Cikarang, Bekasi 
dan Karawang.

Selain “membedah” materi pembahasan 
terkait, kedua narasumber tak lupa mengingat-
kan pada pentingnya seminar semacam ini. 
Selain bermanfaat untuk menambah wawasan, 
seminar ini merupakan sarana dalam melakukan 
up-date ilmu pengetahuan di bidang kesehatan 
yang terus berkembang. 

Seminar yang berjalan lancar dan semarak 
pada sesi tanya jawab itu semakin meriah di 
penghujung acara, yang ditutup dengan pemba-
gian doorprize menarik kepada peserta. 

melakukan senam diabetes, secara tertib dan 
bergilir peserta melakukan cek gula darah acak 
(sewaktu).

Selesai cek darah, seluruh peserta tam-
pak antusias mengikuti acara bincang diabetes 
bersama dr. Gatot Sugiharto, Sp.PD. Pada 
kesempatan tersebut, dr. Gatot menyampaikan 
materi mengenai gejala dan faktor diabetes, 
serta cara hidup sehat bagi penderita diabetes, 
baik dari segi asupan gizi maupun aktivitas 
fisik.

Semua rangkaian kegiatan tersebut, 
rupanya merupakan event pertama Persadia 
unit RS Mitra Keluarga Waru. Selamat. 
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TEgAl

Hari Anak nasional

Gelar Lomba  
Membaca & Balita Ceria

Ada yang berbeda di halaman parkir RS 
Mitra Keluarga Tegal, pada Minggu, 28 
September 2014 lalu. Area tersebut jauh 

lebih ramai dari hari-hari biasanya. Bahkan, 
ramai dengan riuhnya suara latihan membaca 
dari sekitar 150 anak yang tengah asik 
menikmati dunianya, dunia kreativitas.

Pagi itu, menjadi hari spesial untuk anak-
anak di Kota Tegal dan sekitarnya. Kemeriahan 
itu merupakan inisiatif RS Mitra Keluarga Tegal, 
dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, 
dengan menggelar event spesial bertajuk, 
“Lomba Membaca & Balita Ceria 2014”.

Tak heran, meski waktu masih 
menunjukkan pukul 09.00 WIB, sejumlah anak 
tampak antusias mengikuti lomba membaca 
dan balita ceria tersebut. Hal ini nampak dari 
ekspresi para peserta lomba yang rela antre dan 
menunggu giliran tampil sebelum dipanggil 
untuk mengikuti lomba. Sejumlah anak tampak 
mengenakkan kostum lucu dan unik demi 
menarik perhatian dewan juri.

Acara lomba membaca dan balita ceria 
dibuka dengan sambutan yang disampaikan 
oleh Manager Marketing dan Umum RS Mitra 
Keluarga Tegal, Ibu Lusi Priska. “Pesan yang 
ingin disampaikan melalui lomba ini adalah 
agar anak-anak dapat menyalurkan bakat dan 
kemampuannya, serta melatih keberanian dan 
rasa percaya diri,” ungkapnya. 

Usai sambutan, acara kemudian dibagi 
menjadi 2 jenis lomba, yaitu lomba membaca 
kategori A (anak usia 4 - 5 tahun) dan kategori 
B (anak usia >5 - 6 tahun) serta lomba balita 
ceria, yang juga dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 
kategori A (balita usia 1-3 tahun) dan kategori B 
(balita usia >3-5 tahun). 

Hadir sebagai juri lomba membaca, yaitu 
Miss Nurul, pengajar salah satu sekolah rekanan 
RS Mitra Keluarga Tegal, dan dr. Felix Candra, 
Sp.A, serta dr. Setiyadi, Sp.A selaku dokter 
spesialis anak RS Mitra Keluarga Tegal.

Dalam lomba membaca dan balita ceria 
ini, para peserta lomba tampak berusaha 
menunjukkan performance terbaik mereka. 
Maklum, peserta dinilai secara penampilan 
(kostum), ketrampilan (membaca) maupun 
kesehatan dan tumbuh kembangnya (balita 
ceria). Sambil menunggu antrean, agar para 
peserta lomba tidak merasa bosan dan tetap 
semangat mengikuti lomba, panitia mengisinya 
dengan acara pembagian sejumlah doorprize, 
hiburan lucu dan menarik, serta musik dan lagu 
anak-anak yang tak kalah seru dan menghibur. 

Setelah semua peserta lomba selesai 
mengikuti sesi penilaian, maka acara yang 
mendebarkan dan paling dinanti pun tiba, 
yaitu pengumuman juara lomba. Pungkas 
acara setelah melalui penantian panjang, 
panitia pun akhirnya memanggil nama-nama 
pemenang lomba membaca dan balita ceria, 
serta menyarahkan tropy, piagam, dan hadiah 
serta bingkisan kepada para pemenang lomba. 
Selamat! 

Jumat, 31 Oktober 2014, Rumah Sakit 
 Mitra Keluarga Kejeran menggadakan 
acara Provider Gathering & Seminar 

Kesehatan. Acara tersebut ditujukan sebagai 
sarana dalam rangka mempererat hubung-
an kerjasama antara RS Mitra Keluarga 
 Kenjeran dengan Perusahaan &  Asuransi 
Rekanan.

Selain ramah tamah, acara provid-
er gathering tersebut dilengkapi dengan 
menggelar Seminar Kesehatan yang men-
gangkat tema “Coronary Heart Diseases”. 

Pada kesempatan ini, RS Mitra Keluarga 
Kenjeran menghadirkan dr. Samuel Sudana-
widjaja Sp.JP, FIHA selaku pembicara yang 
dipandu moderator, dr. Isabella Lalenoh 
Sp.JP.

Gathering provider yang dihadiri 
oleh sebanyak 37 Perusahaan & Asuransi 
Rekanan tersebut, ditutup dengan Hospital 
Tour, untuk melihat beragam fasilitas dan 
mengenal RS Mitra Keluarga Kenjeran se-
cara lebih dekat. 

KEnJERAn

Kerjasama

PROVIDER GATHERING 
& SEMINAR KESEHATAN
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Talkshow

Stroke Survivor  
Gathering

SuRABAYA

Stroke adalah kondisi yang disebabkan oleh 
terganggunya aliran darah ke sel otak. 
Penyakit ini dapat menyerang siapa saja 

tanpa pandang bulu. Jika terlambat ditangani, 
stroke dapat membuat penderita mengalami 
disabilitas temporer maupun permanen yang 
sangat mengganggu aktivitas normal, seperti 
kelemahan motorik, gangguan keseimbangan, 
gangguan bicara, penglihatan ataupun koginitif. 
Banyak penderita stroke yang akhirnya harus 
bergantung kepada orang lain. Di sisi lain, stroke 
merupakan penyebab kematian kedua terbesar 
di dunia.

Seiring dengan kemajuan ilmu penge-
tahuan dan teknologi medis, metode dalam 
pencegahan maupun penanganan stroke telah 
berkembang dan dapat memberikan pemulihan 

terhadap bagian tubuh yang cedera (disabilitas). 
Hanya saja, ada banyak hal yang harus dilakukan 
seorang ‘stroke survivor’ dalam upaya pemu-
lihan pada kondisi pasca stroke. Diantaranya, 
harus melalui tahap pemulihan dan rehabilitasi 
yang panjang sampai orang tersebut dapat kem-
bali mandiri. 

Salah satu hal yang sangat membantu da-
lam perjalanan atau pemulihan diri pasca stroke 
adalah koneksi dengan sesama penderita stroke. 
Berbagi pengalaman dan dukungan di dalam 
suatu grup ‘stroke survivor’ dapat menjadi 
wadah yang sangat positif bagi penderita untuk 
menemukan inspirasi dan semangat baru. 

Kegiatan saling bertukar informasi, ber-
cerita, dan mendapatkan sahabat baru dapat 

memberikan dampak yang sangat besar bagi 
pemulihan pasca serangan yang berat. Atas 
dasar kepedulian inilah, RS Mitra Keluarga Sura-
baya bekerjasama dengan Surabaya Neurosci-
ence Institute (SNeI)  mengadakan acara “Tanya 
Dokter: Pengalaman Pasca Stroke, Waspada 
Serangan Berlanjut” pada 28 September 2014, 
sebagai acara ‘Stroke Survivor gathering’ bagi 
pasien stroke yang pernah dirawat di RS Mitra 
Keluarga Surabaya. Acara tesebut, menghadirkan 
pembicara dokter spesialis bedah saraf serta 
rehabilitasi medik, dr. Asra Al Fauzi. Sp.BS, dr. 
Erliano Surfanap, Sp.BS, dr. nur Setiawan, 
Sp.BS, serta dr. Meisy Andriana, Sp.KFR. 
Acara Tanya Dokter ini kembali diselenggarakan 
pada Minggu, 21 Desember 2014. 
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jadwal praktik poliklinik

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. Felix Prabowo Salim, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Kamis:	09.00-14.00	&	17.00-21.00
Selasa	&	Jumat:	09.00-14.00
Sabtu:	09.00-13.00

dr. Francisca Wibowo, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Sabtu:	08.00-14.00
Selasa,	Kamis	&	Jumat:	08.00-14.00	&	17.00-20.00

dr. Iskandar, Sp.PD
Senin	-	Jumat:	09.00-14.30	&	18.00-20.30
Sabtu:	09.00-14.30

dr. Hendradinata Kosala, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Jumat:	17.00-20.00

dr. Adi Surya Komala, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Jumat:	08.00-14.00	&	16.00-18.00
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	08.00-14.00	&	16.00-21.00

dr. Mutiara Yasmin Iskandar, Sp.PD
Senin	–	Jumat:	08.00-13.00

Hematology oncology
dr. Cosphiadi Irawan, Sp.PD-KHOM
Senin	&	Kamis:	19.45-selesai

diabetes & Endokrin
dr. Dante S. H., PhD-KEMD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:	16.00-21.00
Sabtu:	12.00-14.00

Gastroentero - Hepatologi
DR. dr. H. Murdani Abdullah, Sp.PD-KGEH
Senin,	Rabu	&	Jumat:	19.00-21.00

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

Ginjal - Hipertensi
dr. Djoko Wibisono, Sp.PD-KGH
Senin,	Rabu	&	Jumat:	18.00-21.00

Hepatology
dr. FX. Pridady, Sp.PD, KGEH
Senin	–	Jumat:	08.00-10.00
Sabtu:	Perjanjian

penyakit Tropis & infeksi
DR. dr. Leonard Nainggolan, Sp.PD-KPTI
Selasa	&	Jumat:	17.00-20.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
DR. dr. Harmin Sarana, Sp.B
Senin	–	Sabtu:	17.00-19.00

dr. Aloysius Suharto, Sp.B, MARS
Senin	&	Sabtu:	08.00-12.00	
Selasa	–	Jumat:	08.00-12.00	&	19.00-20.00

dr. Henry Kolondang, Sp.B
Senin,	Rabu	&	Jumat:	08.00-12.00	

RSMK KELAPA GADING spEsiaLis BEdaH diGEsTiVE
dr. Benny Phillipi, Sp.BD
Rabu:	08.00-10.00
Jumat:	08.30-10.00

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

spEsiaLis GiZi KLiniK
dr. Gracia Winaktu, Sp.GK, MS
Senin,	Rabu	&	Jumat:	16.00-18.00

dr. Helen Surya Atmajaya, MS
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	14.30-16.30

RS MITRA KEMAYORAN

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. Candra Wibowo, Sp.PD
Senin:	18.00-21.00

dr. Otek Hermanto, Sp.PD
Senin	-	Sabtu:	08.00-12.00	&	16.00-19.00
	
dr. Taswin Prawira, Sp.PD
Senin	–	Jumat:	10.00-14.00
	
dr. med. Tedi E.S. Hutomo, Sp.PD
Senin	–	Jumat:	09.00-13.00	&	17.00-20.00
Sabtu:	09.00-13.00

dr. Sidharta Salim, Sp.PD
Senin	–	Jumat:	10.00-14.00	&	19.00-22.00

Prof. Dr. dr. David, Sp.PD
Senin:	16.00-20.30
Sabtu:	08.00–14.00

Hematology oncology
dr. Shuhrie Efendy , Sp.PD-KHOM*
Selasa	&	Jumat:	18.00-20.00

diabetes & Endokrin
dr. F. Eliana Taufik, Sp.PD, K-EMD
Senin	&	Jumat:	08.00-12.00	&	17.00-20.00
Selasa	–	Kamis:	17.00-20.00
Sabtu:	08.00-12.00	&	15.00-19.00

Gastroentero - Hepatologi
dr. Robert Tedjasaputra, Sp.PD-KGEH
Senin:	19.00-21.00
Selasa,	kamis,		Jumat:	19.00-	20.30
Sabtu:	18.00-19.00

imunologi
dr. Nanang Sukmana, Sp.PD-KAI
Senin	&	Rabu:	16.30-20.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr. Arpien Johar, Sp.B
Senin,	Rabu	&	Jumat:	08.00-12.00

RSMK CIBUBUR

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. F. Andy Kasim, Sp.PD
Senin	–	Sabtu:	08.00-14.00	&	17.00-20.00

dr. Okki Ramadian, Sp.PD
Senin	–	Kamis:	08.00-14.00	&	17.00-21.00
Jumat:	08.00-11.30	&	17.00-21.00
Sabtu:	08.00-14.00

dr. Annisa Maloveny, Sp.PD
Senin	&	Rabu:	14.00-18.00
Sabtu:	08.00-14.00

dr. Bona Adhista, Sp.PD
Senin	–	Kamis:	08.00-14.00	&	17.00-20.00
Jumat:	08.00-13.00
Sabtu:	08.00-14.00	&	18.00-20.00

dr. Taufiq MD, Sp.PD-KGEH
Senin	&	Rabu:	09.00-14.00
Selasa	&	Sabtu:	18.00-20.00
Jumat:	09.00-14.00	&	18.00-20.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr. Julius Lumenta, Sp.B
Senin,	Rabu	&	Jumat:	09.00-14.00

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

dr. Dwi Heri S, Sp.B
Selasa:	08.00-12.00	&	17.00-20.00
Kamis:	08.00-11.00	&	17.00-19.00
Sabtu	:	09.00-12.00	&	16.00-18.00

spEsiaLis GiZi KLiniK
dr. Laila Hayati, Sp.GK
Senin	&	Rabu:	18.00-20.00
Sabtu:	08.00-11.00	(dengan perjanjian)

	
dr. M. Nasyanto, Sp.B
Senin,	Rabu	&	Jumat:	11.00-15.00
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	08.00-11.00	&	15.00-20.00

spEsiaLis BEdaH diGEsTiVE
dr. Teddy Arifin Poernama, Sp.BD
Senin:	09	.00-11.00	&	16.00-20.00
Selasa	&	Kamis:	12.00-15.00
Rabu	&	Jumat:	16.00-20.00
Sabtu:	08.00-11.00

spEsiaLis GiZi KLiniK
dr. Lany Dewi, Sp.GK*
Senin	–	Jumat:	10.00-12.00

dr. Rony Sendjaja, Sp.GK
Sabtu:	10.00-11.00

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

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. Etty Aminah, Sp.PD
Senin,	Rabu,	Jumat	&	Sabtu:	15.00-17.00
Selasa	&	Kamis:	16.00-19.00

dr. Sugiarto, Sp.PD
Senin	-	Jumat:	09.00-14.00	&	18.00-21.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Herman Wihandojo, Sp.PD
Senin	-	Jumat:	10.00-14.00	&	18.00-21.00
Sabtu:	10.00-14.00

dr. Petrus Fr. C Tan, Sp.PD
Senin	-	Kamis:	10.00-14.00	&	18.00-21.00
Jumat	&	Sabtu:	10.00-14.00

dr. Kunkun Achmad M, Sp.PD
Senin:	10.00-14.00	&	18.30-21.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-14.00	&	18.30-21.00

RSMK TEGAL

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. Daru Jaka S, M.Sc, Sp.PD	
Senin	–	Sabtu:	09.00-12.00	&	17.00	-20.00

dr. Iwandheny Sepmeitutu, M.Sc, Sp.PD
Senin	–	Sabtu:	09.00-12.00	&	17.00	-20.00

dr. Harmadji, Sp.PD
Jumat:	12.30-13.30

dr. Sunarto, Sp.PD
Senin	&	Rabu:	15.00-16.00

dr. Said Baraba, Sp.PD
Selasa	&	Kamis:	12.00-13.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr. Willy, Sp.B
Senin,	Rabu	-	Jumat:	08.00-10.00
Selasa	&	Sabtu:	18.00-21.00

dr. Sri Anidya Utami, Sp.B
Senin	&	Kamis:		11.00-13.00	&	16.00-19.00
Rabu	:		10.00-12.00	&	16.00-19.00		
Sabtu	:	10.00-13.00

dr. Irawan, Sp.B
Selasa	&	Kamis:	20.00-21.00

dr. Hidayati Samsiarah, Sp.B
Senin	&	Rabu:	18.00-19.00
Jumat:	11.00-12.00
Sabtu:	13.00-14.00

Rabu:	10.00-16.00
Jumat:	08.00-14.00
Sabtu:	10.00-13.00	&	18.30-21.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr. Mille Milasari, Sp.B
Senin	&	Selasa:	15.00-18.00
Rabu:	10.00-14.00
Kamis:	15.00-17.30
Sabtu:	14.00-17.00

dr. Maryun Wiriasukarta, Sp.B
Senin	&	Jumat:	14.00-16.00	&	18.00-20.00
Selasa	–	Kamis:	14.00-16.00

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

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

spEsiaLis BEdaH diGEsTiVE
dr. Suijanta Kartadinata, Sp.BKBD
Selasa	&	Kamis:	10.00-14.00	&	18.00-21.00

spEsiaLis GiZi KLiniK
dr. Hadi S.M, MS, Sp.GK
Selasa	&	Kamis:	11.00-13.00
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RSMK DEPOK

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. M. Arief Setiawan , Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:

08.00-13.30	&	18.30-20.30
Rabu	&	Sabtu:	08.00-13.30
	 	
dr. Edwin Simatupang, Sp.PD
Senin	&	Selasa:	09.00-14.00	&	18.00-20.00
Rabu:	18.00-20.00
Kamis:	09.00-14.00
Jumat:	09.00-17.00
Sabtu:	18.30-20.00
	 	
dr. Indah Gianawati, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Kamis:	09.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa,	Jumat	&	Sabtu:	09.00-14.00
	 	
dr. Andry Surandy, Sp.PD
Senin	&	Kamis:	09.00-14.00
Selasa,	Rabu,	Jumat	&	Sabtu:

09.00-14.00	&	19.00-21.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr. Julius Lumenta, Sp.B
Senin,	Rabu	&	Jumat:	17.30-20.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-14.00	&	17.30-20.00
	 	
dr. Lakshmi Nawasasi, Sp.B
Senin,	Rabu	&	Jumat:	09.00-14.00
	 	
dr. Dwi Berka, Sp.B
Sabtu:	08.00-13.00

spEsiaLis GiZi KLiniK
dr. Laila Hayati, Sp.GK
Selasa	&	Kamis:	17.00-19.00

RSMK WARU

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. Sony Sujatno, Sp.PD
Senin	,	Selasa,	Kamis	-	Minggu:	08.30-13.00
Rabu:	08.30-15.00

dr. Johannes V. Lusida, Sp.PD
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	16.00-18.00

dr. Purwati, Sp.PD
Senin	&	Kamis:	19.30-20.30

dr. Gatot Sugiharto, Sp.PD
Senin	–	Rabu:	08.00-11.00	&	17.30-21.00
Kamis:	08.00-12.30	&	17.30-21.00
Jumat:	17.30-21.00
Sabtu:	Perjanjjian

dr. Ester Karuniawati, Sp.PD
Senin:	18.30-21.00
Selasa	&	Kamis:	10.00-18.00
Rabu:	16.00-20.00
Jumat:	10.00-17.00
Sabtu:	09.00-14.00

RSMK KENJERAN

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr.	Ika	Mariani	Ratna	Devi,	Sp.PD
Senin:	08.00-15.00
Selasa,	Kamis	&	Jumat:	08.00-13.00	&	17.00-20.00
Rabu:	08.00-13.00
Sabtu:	08.00-11.00

dr.	Prettysun	Ang	Mellow,	Sp.PD
Senin	&	Rabu:	17.00-19.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-12.00

Ginjal - Hipertensi
dr.	Widodo,	Sp.	PD-KGH
Selasa	&	Kamis:	16.00-18.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr.		Sahar	Bawazeer,	Sp.B
Selasa	&	Kamis:	18.00-21.00
	
dr.	Paulus	Dicky	D.	N,	Sp.B
Senin,	Rabu	&	Jumat:	18.30-20.30
Sabtu:	09.00-12.00

spEsiaLis GiZi KLiniK
Rizqi	Amaliah,	S.Gz
Selasa,	Rabu	&	Jumat:	12.00-15.00
Sabtu:	08.00-12.00

Rima	Trisvayanti,	S.Gz
Senin	&	Kamis:	12.00-15.00
Selasa	&	Rabu:	08.00-12.00
	
Ratih	Adelitasari,	S.Gz
Senin,	Kamis	&	Jumat:	08.00-12.00
Sabtu:	12.00-15.00

RSMK SURABAYA

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. Andry Sultana, Sp.PD
Senin:	09.00-12.00
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	13.30-18.30
Rabu	&	Jumat:	09.00-12.00	&	18.00-21.00
	 	
dr. Boedi Tedjodihardjo, Sp.PD
Senin	-	Sabtu:	08.30-13.00	&	19.00-21.00
Minggu:	10.00-12.00
	 	
dr. Dany Irawan, Sp.PD
Selasa	&	Kamis:	10.30-13.00
	 	
dr. Dewanto Tedjopranoto, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Jumat:	18.00-20.00

dr. Hendro Gunawan, Sp.PD
Senin	–	Sabtu:	10.30-13.00
	 	
dr. Hermina Novida, Sp.PD
Jumat:	15.00-17.00
	 	
dr. Sony Sujatno, Sp.PD
Senin,	Selasa	&	Kamis:	17.30-21.00
Minggu:	18.00-20.00

dr. Elizabeth Haryanti, Sp.PD
Senin	–	Rabu,	Jumat	&	Sabtu:	16.30-18.30	
Minggu:	09.00-13.00	(Mgg	I	&	III)

Hematology oncology
Dr. dr. S. Ugroseno, Sp.PD-KHOM
Selasa	&	Kamis:	19.00-20.00

Gastroentero - Hepatologi
dr. Hery Purbayu, Sp.PD-KGEH
Senin,	Rabu	&	Jumat:	18.00-20.00
Kamis:	15.00-17.00

Ginjal - Hipertensi
dr. Chandra IM, Sp.PD-KGH	
Selasa:	19.00-21.00
Kamis:	14.00-17.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr. Hendra Hadiwijaya, Sp.B
Senin,	Rabu	&	Jumat:	08.30-13.00

dr. Lewis Lie, Sp.B
Senin,	Rabu	&	Jumat	:	17.30-19.30
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	08.30-13.00	&	17.30-19.30

spEsiaLis BEdaH diGEsTiVE
dr. J. Iswanto, Sp.B-KBD
Selasa,	Rabu	&	Jumat:	19.00-20.00

	
dr. Hermina Novida, Sp.PD
Selasa,	Kamis	&	Jumat:	19.00-21.00
	
dr. Utama Budi Saputra, Sp.PD
Rabu	&	Jumat:	15.00-17.00
Sabtu	&	Minggu:	18.00-20.00
	
dr. Ulfa Kholili, Sp.PD
Selasa	&	Jumat:	20.00-21.00
	
dr. Widodo, Sp.PD
Senin	&	Rabu:	17.00-19.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr. Lewis Lie, Sp.B
Senin:	08.00-12.00
Rabu	&	Jumat:	11.30-14.00
	
dr. Sigid Djuniawan, Sp.B
Selasa,	Rabu	&	Jumat:	18.00-20.00
Sabtu:	09.00-13.00

spEsiaLis BEdaH diGEsTiVE
dr. J Iswanto, Sp.B(K)
Senin	&	Kamis:	18.00-20.00

jadwal praktik poliklinik

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

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. Hyhot Mausar, Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:

09.00-14.00	&	17.00-20.00
Rabu	&	Sabtu:	09.00-14.00

dr. Shiela Gunawan, Sp.PD
Senin	-	Jumat:	09.00-14.00	&	17.00-20.00

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr. Budi SH Gultom, Sp.B	
Senin	&	Kamis:	10.00-12.00	&	17.00-19.00
Selasa,	Rabu	&	Jumat:	10.00-12.00	&	13.00-15.00
Sabtu:	13.00-15.00

dr. Adimas Tjindarbumi, Sp.B
Selasa,	Rabu	&	Jumat:	17.00-20.00
Sabtu:	09.00-12.00

spEsiaLis GiZi KLiniK
dr. Tjandraningrum, Sp.GK
Senin	&	Rabu:	08.30-10.30

RSMK BEKASI TIMUR

spEsiaLis pEnyaKiT daLaM
dr. Adang Sabarudin, Sp.PD
Senin	–	Jumat:	17.00-20.00
Sabtu:	10.00-12.00

dr. David Kristanto, Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Sabtu:

10.30-13.00	&	16.00-19.00
Rabu	&	Jumat:	10.30-13.00

dr. Tri Sutowo, Sp.PD
Senin:	09.00-14.00	&	17.00-20.30
Selasa	&	Sabtu:	09.00-14.00
Rabu	–	Jumat:	09.00-14.00	&	18.00-20.30

dr. Yusalena Sophia I, Sp.PD
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:	08.00-14.00	&	17.00-20.00
Jumat:	17.00-20.00

diabetes & Endokrinology
dr. Olly Renaldi, Sp.PD-KEMD
Senin:	08.00-10.30	&	17.00-20.00
Selasa	-	Kamis:	08.00-10.30	&	16.00-19.00
Jumat	:	08.00-10.30
Sabtu:	08.00-11.30

spEsiaLis BEdaH UMUM
dr. Ferdy Limengka, Sp.B
Selasa	&	Kamis:	09.00-14.00	&	18.00-20.00

dr.Lakshmi Nawasasi, Sp.B
Rabu:	17.00-21.00
Sabtu:	08.00-14.00	&	17.00-21.00

spEsiaLis BEdaH diGEsTiVE
dr. Suijanta Kartadinata, Sp.B
Senin	&	Jumat:	10.00-14.00	&	17.00-21.00
Rabu:	10.00-14.00
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Jl.  Alternatif Transyogi, Cibubur
Telp. (021) 843 11 777; Fax. (021) 843 11 661

Email: cibubur@mitrakeluarga.com

Jl. Kenjeran 506, Surabaya 60114
Telp. (031) 99000880; Fax. (031) 99000885

Email: kenjeran@mitrakeluarga.com

Jl. Industri Raya No. 100, Lemah Abang, Cikarang
Telp. (021) 8984 0500; Fax. (021) 8984 5489

Email: cikarang@mitrakeluarga.com

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

Email : tegal@mitrakeluarga.com

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

Email : waru@mitrakeluarga.com

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

Email: depok@mitrakeluarga.com

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

Email: bekasi@mitrakeluarga.com

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

Email: kemayoran@mitrakeluarga.com

BEKasi
operasional: 8 november 1993

KEMayoran
operasional: 8 Januari 1998

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

Email: kelapagading@mitrakeluarga.com

Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut,
Margahayu, Bekasi Timur 

Telp. (021) 8 9999 222; Fax. (021) 882 0707
Email: bekasitimur@mitrakeluarga.com

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

Email: surabaya@mitrakeluarga.com

sUraBaya
operasional: 2 oktober 1998

KELapa GadinG
operasional: 28 november 2002

BEKasi TiMUr
operasional: 11 Juli 2004

dEpoK
operasional: 7 Juli 2008

TEGaL
operasional: 5 Februari 2009

WarU
operasional: 9 september 2009

ciKaranG
operasional: 12 Mei 2010

ciBUBUr
operasional: 1 Maret 2011

KEnJEran
operasional: 27 Juni 2014
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