
Life Love
Laughter

16
2016

Mencetak Bayi-bayi 
yang Sehat

Referensi
Mewaspadai 

Kelahiran Prematur

Majalah Keluarga Anda

Wisata
Tanah Manise 

Tak Pernah 
Kehilangan Pesona



Edisi 16 - 2016 | 3 

fokus

dr Esther Ramono, MM
Pemimpin Redaksi

Program Kesehatan
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Awal tahun 2016 ini, Mitra Keluarga Grup menggelar Promo Program secara 
serentak di seluruh jaringan rumah sakitnya yang tersebar di Jabodetabek, 
Jawa Tengah dan Jawa Timur, mulai bulan Februari  sampai Desember 2016. 

Tujuan dan sasaran dari gelaran promo program kesehatan itu bukanlah semata-
mata untuk mencari popularitas dan meningkatkan angka hunian rumah sakit (BOR-
Bed Occupancy Rate). Karena, hal utama yang kami tujukan melalui promo program 
tersebut adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian tarif terhadap pasien yang 
membutuhkan pelayanan dan fasilitas kesehatan. 

Namun, jika dikaji lebih mendalam, program promosi ini mempunyai bermacam-
macam tujuan sesuai dengan target sasaran, diantaranya ialah tujuan bagi pasien, 
keluarga pasien, dan bagi rumah sakit. 

Bagi pasien, promosi ini diharapkan dapat memberi harapan akan penatalaksanaan 
yang cepat, tepat dan lebih ekonomis. Bagi Keluarga, diharapkan menjadi solusi, 
sekaligus memberi kepastian biaya yang diperlukan sehingga memberikan gambaran 
yang lebih jelas untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan. 

Sedangkan bagi Mitra Keluarga Grup, langkah ini sebesar-besarnya ditujukan untuk 
meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang diharapkan membawa imbas yang 
positif terhadap citra Mitra Keluarga Grup. Sementara, harapan dan pesan paling 
penting yang ingin kami sampaikan di sini adalah terwujudnya komitmen kami dalam 
membangun pelayanan kesehatan yang berbasis pada konsep Melayani Dengan 
Hati. 
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Kelahiran merupakan permulaan 
dari kehidupan yang tidak 
mungkin dipungkiri. Kelahiran 

juga merupakan suatu tahap dalam 
proses pertumbuhan manusia, yang 
sebenarnya telah dimulai sejak janin 
berada di dalam kandungan. 

Setiap pasangan menikah, terutama 
calon ibu tentu berharap mengalami 
kehamilan dan memperoleh bayi sehat 
melalui persalinan normal, hingga 
mengawal tumbuh kembang anak 
tercinta sejak memasuki fase awal 
kehidupan yang menakjubkan.

Hanya saja, ada banyak kemungkinan 
yang terjadi pada seorang calon 
ibu selama kehamilan yang bisa 
memberikan pengaruh terhadap bayi 
baru lahir maupun beberapa saat 
setelah kelahiran. Sebut saja terjadinya 
peristiwa kelahiran prematur atau berat 
bayi lahir rendah (BBLR).

Dua peristiwa kelahiran di atas 
merupakan kondisi medis yang 
mungkin terjadi karena berbagai sebab, 
dimana kehamilan dan persalinan 
merupakan proses kompleks yang 
dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Dalam kaitan peristiwa kelahiran 
prematur dan BBLR, edisi ke 16 majalah 
Mitra Keluarga (life.love.laughter.), 

mengupas secara tuntas mulai dari 
apa yang dimaksud dengan peristiwa 
kelahiran prematur dan BBLR, berbagai 
penyebab, risiko, hingga tatalaksana 
penanganan yang dapat dilakukan oleh 
Mitra Keluarga Grup. 

Saat ini, semua Rumah Sakit Mitra 
Keluarga Grup telah dilengkapi 
dengan fasilitas ruang yang nyaman 
untuk ibu melahirkan, ruang operasi, 
laboratorium, Perinatologi - NICU 
dengan pengawasan perawat khusus 
yang terlatih dan profesional.  

Lebih dari itu, Mitra Keluarga didukung 
oleh tim dokter spesialis yang 
berpengalaman dibidang kandungan, 
neonatologis, anestesi, bedah 
anak,  radiologis, dokter ahli mata 
dan THT yang memiliki kompetensi 
dalam menangani masalah pada bayi 
prematur dan BBLR. 

Dengan semua keunggulan itu, bila 
terjadi persalinan prematur dan 
BBLR yang bisa mengakibatkan 
keterlambatan dan gangguan proses 
tumbuh kembang si kecil, akan segera 
terdeteksi dan dikoreksi hingga 
mengantarnya kepada proses tumbuh 
kembang seperti bayi-bayi normal 
lainnya. 

Redaksi

Mengawal Proses Tumbuh 
Kembang Bayi Prematur 
dan BBLR

sapa redaksi
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Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia terjadi peningkatan 
angka kejadian gangguan kesehatan dan kecacatan 
jangka panjang terkait prematuritas, antara lain gangguan 
perkembangan (kesulitan belajar, autisme, gangguan 
pemusatan perhatian, dan lain sebagainya), gangguan nutrisi, 
gangguan penglihatan dan pendengaran, dampak psikososial 
pada keluarga, serta gangguan kesehatan kardiovaskular di 
masa dewasa.

Sebagai langkah preventif dan kuratif, Mitra Keluarga Depok 
memiliki fasilitas Klinik Tumbuh Kembang multidisiplin dengan 
layanan dan fasilitas yang komprehensif. Klinik Tumbuh 
Kembang, merupakan sarana yang tepat bagi pemantauan dan 
intervensi kasus gangguan pertumbuhan, perkembangan dan 
perilaku pada bayi dan anak.

TUMBUh KeMBAng AnAK
Mengetahui dan memahami tumbuh kembang anak tidak 
hanya dilihat dari aspek pemberian nutrisi atau gizi pada 
anak. Tumbuh kembang anak juga harus dilihat dari aspek 
faktor keturunan, kejiwaan, aturan dalam keluarga dan proses 
pembelajaran, termasuk di dalamnya pendidikan keluarga.

Tumbuh Kembang Anak sejak lahir sampai dewasa pada 
umumnya mengikuti pola tertentu yang teratur dan koheren. 
Tumbuh kembang dipengaruhi oleh faktor genetik dan 
lingkungan. Ada faktor yang menunjang dan menghambat. 
Namun, tumbuh kembang akan optimal bila anak berada di 
lingkungan yang kondusif. 

gAnggUAn PeRKeMBAngAn
Ada beberapa area berbeda dari perkembangan (kemungkinan 
terlambat atau terhambat) yang  meliputi:
•	 Keterampilan Motorik Kasar dan Halus, seperti berguling, 

duduk, meraih benda, menggenggam, dan lainnya 
•	 Perkembangan Bicara dan Bahasa. Misalnya, 

mengidentifikasi suara, menirukan suara, mengoceh 
•	 Perkembangan Kognitif, kemampuan untuk belajar hal-hal 

baru
•	 Perkembangan sosial dan emosional, berteman, berbagi, 

bergiliran
•	 Kegiatan harian; makan, bermain, berpakaian

Perkembangan anak adalah sebuah proses dinamis dan 
penilaian pada setiap titik waktu hanyalah sebagian dari 
keseluruhan keterlambatan yang terjadi, semakin dini 
gangguan keterlambatan diketahui maka semakin cepat 
masalah teratasi dan akan meminimalkan kecacatan yang 
terjadi. 

DeTeKSi Dini KeTeRLAMBATAn PeRKeMBAngAn (gLoBAL)
Deteksi dini merupakan kegiatan mengidentifikasikan proses 
perkembangan anak-anak yang mungkin perlu dilakukan 
evaluasi secara lebih komprehensif. Pemeriksaan yang 
dirancang untuk menentukan kemampuan perkembangan 
yang sudah dicapai dan yang belum dicapai pada tahapan usia 
tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan 
orang tua dan penggunaan alat-alat skrining seperti Denver 
atau Scales Bayley perkembangan bayi. 

Upaya pencegahan gangguan perkembangan global dapat 
dilakukan oleh orang tua melalui beberapa kegiatan, yaitu 
melakukan deteksi dini secara periodik, selalu memberikan 
stimulasi yang cukup sesuai usia perkembangan anak, 
memenuhi kebutuhan nutrisi dan melakukan imunisasi 
serta upaya pencegahan penyakit, menciptakan lingkungan 
yang sehat, aman dan nyaman bagi anak, rajin mengunjungi 
Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan kesehatan 

Klinik Tumbuh Kembang

Deteksi Dini pada Proses Pertumbuhan 
Perkembangan dan Perilaku Anak

rekomendasi

Berbagai masalah kesehatan pada anak sebenarnya bisa diatasi, 
bahkan dicegah jika bisa dideteksi secara lebih dini. Klinik tumbuh 
kembang merupakan rujukan yang tepat untuk mencegah dan 
mengatasi masalah gangguan perkembangan pada anak.

dr. Lindrawati Tjuatja, Sp.KFR & dr. Anita Kartika Sari, Sp.A
Mitra Keluarga Depok

anak, dan segera menemui tenaga kesehatan bila anak 
mengalami masalah kesehatan dan tumbuh kembang. 

Tindakan yang dilakukan bila seorang anak dinyatakan 
mengalami gangguan perkembangan global: 
•	 Mengunjungi tenaga medis terdekat untuk dilakukan 

pemeriksaan tumbuh kembang untuk menentukan tahapan 
perkembangan yang dicapai 

•	 Melengkapi pemeriksaan penunjang yang diperlukan sesuai 
anjuran dokter seperti tes daya dengar, tes daya lihat, 
pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi atau 
CT Scan kepala 

•	 Kontrol rutin sesuai anjuran dokter
•	 Mengikuti program rehabilitasi bila diperlukan

Penanganan gangguan tumbuh kembang dilakukan secara 
multidispliner meliputi dokter dari beberbagai kompentensi, 
yaitu Dokter Spesialis Anak & Dokter Spesialis Kedokteran Fisik 
& Rehabilitasi (team pelaksana adalah Terapis Okupasi, Terapis 
Wicara, Fisioterapis), Psikolog Anak. 

Bila keterlambatan atau gangguan bisa diidentifikasi sedini 
mungkin dan intervensi dapat dilakukan secepatnya, akan 
mencegah kecacatan yang parah. Tindakan atau terapi 
yang dilakukan Mitra Keluarga Depok bila anak mengalami 
keterlambatan atau gangguan tumbuh kembang diantaranya 
adalah: 

•	 Terapi Fisik (Fisioterapi) adalah terapi yang ditujukan untuk 
menstimulasi kekuatan otot, integritas jantung-paru dan 
ketahanan, koordinasi dan keseimbangan, postur dan sikap 
tubuh, mobilitas fungsional umum (berjalan), meningkatkan 
fleksibilitas lingkup gerak sendi. Terapi yang diberikan 
dapat berupa Neurodevelopmental Treatment (NDT) 
dengan fokus tindakan untuk memfasilitasi kontrol postural 
dan sikap postur yang optimal sehingga meningkatkan 
kemampuan anak untuk melakukan aktivitas fungsional 
sesuai kebutuhannya, meningkatkan partisipasi aktif anak.  
Alat bantu yang digunakan gym Ball, walker untuk melatih 
berjalan.

•	 Terapi Okupasi adalah terapi untuk membantu seorang 
anak menguasai keterampilan motorik halus dengan 
lebih baik. Terapis okupasi juga melakukan terapi Sensori 
Integrasi, tujuannya mengintegrasikan input sensori dengan 
pergerakan tubuh aktif untuk menghasilkan respons 
kompleks adaptif sehingga anak akan membentuk skema 
persepsi yang lebih baik sebagai dasar keterampilan 
akademis, interaksi sosial dan kemandirian fungsional. 
Stimulasi sensori meliputi penglihatan, perabaan, 
pergerakan, pendengaran atau keseimbangan (biasa 
diberikan pada anak dengan gangguan pemusatan 
perhatian dengan atau tanpa hiperaktivitas, autisme). Alat 
bantu yang digunakan diantaranya trampolin, bola berbagai 
ukuran, terowongan, bemacam ayunan, perosotan, tangga, 
pasir, cat warna.

•	 Terapi Wicara adalah terapi yang diberikan pada anak 
dengan gangguan fungsi komunikasi dan gangguan fungsi 
menelan. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu 
indikator keberhasilan seorang anak dalam menghadapi 
tantangan hidupnya. Anak akan mendapat latihan bicara, 
latihan pemahaman kata-kata dan jika didapat adanya 
inkordinasi otot-otot yang terlibat dalam proses berbicara 
terapis akan melakukan stimulasi oromotor berupa 
perangsangan dan massage. Stimulasi oromotor ini 
dilakukan juga pada anak dengan gangguan menelan. 
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Bayi yang sehat lahir dari ibu yang sehat. Sehat sejak 
merencanakan kehamilan dan sehat selama kehamilan 
dan persalinan. Saat merencanakan kehamilan, wanita 

atau calon ibu sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan 
secara menyeluruh terlebih dahulu, sehingga dokter dapat 
melakukan evaluasi adakah penyakit yang bisa membawa 
dampak negatif pada proses kehamilan dan janin yang akan 
ada di dalam kandungannya nanti.

Dengan melakukan pemeriksaan dan konsultasi ke dokter, 
wanita atau calon ibu akan memperoleh informasi mengenai 
bagaimana merencanakan kehamilan yang sehat, termasuk 
pengaturan nutrisi dan pemeriksaan laboratorium yang perlu 
dilakukan sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Misal, pada 
wanita yang senang memelihara kucing atau hewan lainnya, 
perlu dilakukan pemeriksaan toxoplasma. Begitu pula pada 
wanita yang kebetulan sedang menderita penyakit TBC, maka 
pengobatannya harus dituntaskan dulu, sebelum memutuskan 
untuk hamil.

“Kondisi kesehatan orangtua, terutama ibu sangat berhubung-
an dengan sehat atau tidaknya bayi yang akan lahir,” kata  
dr. Nancy Liona Agusdin, Sp.OG, di Mitra Keluarga Cikarang. 
Penyakit-penyakit kronis pada ibu, seperti hipertensi, TBC, 
anemia dapat menjadi penyebab BBLR. Malnutrisi pada ibu 
hamil hingga perilaku ibu maupun ayah yang perokok dan 
senang mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa menjadi 

penyebab terjadinya peristiwa kelahiran prematur dan BBLR.

KeLAhiRAn PReMATUR DAn BBLR
Kelahiran prematur adalah suatu kondisi medis yang ditandai 
dengan kelahiran bayi sebelum usia kehamilan memasuki 
minggu ke 37. Kehamilan normal biasanya bertahan kurang 
lebih selama 40 minggu. Penyebab pasti persalinan prematur 
belum diketahui secara pasti. Karena, persalinan merupakan 
proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Sedangkan bayi prematur sendiri memiliki kriteria yang terbagi 
ke dalam 2 klasifikasi yang diukur berdasarkan berat badan 
bayi di bawah 2500gr, dan usia kehamilan ibu yang belum 
mencapai 37 bulan.

Secara umum berat bayi lahir normal yaitu antara 3000gr 
sampai 4000gr, dan bila di bawah atau kurang dari 2500gr 
dikatakan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). BBLR atau 
neonatus ialah bayi dengan berat saat kelahiran kurang dari 
2500gr (sampai 2499 gram). Dahulu, bayi dengan kondisi 
seperi ini dikatakan prematur, kemudian disepakati untuk 
menggunakan sebutan low birth weight infant atau Berat Bayi 
Lahir Rendah (BBLR). “Jadi, bisa saja bayi lahir kurang bulan, 
tetapi memiliki berat badan normal atau > 2500 gram, atau 
sebaliknya bayi cukup bulan, namun memiliki bobot lahir < 
2500 gram,” jelas dr. Nancy. 

Bayi yang lahir dengan berat badan rendah umumnya terlihat 

sangat kecil. Kulit bayi seringkali keriput dan diselimuti bulu-
bulu halus dengan beberapa alasan yang mengharuskannya 
memperoleh perawatan dan perhatian secara khusus. 
Sedangkan bayi prematur memiliki risiko mengalami masalah 
perkembangan dan kesulitan untuk bernafas karena singkatnya 
masa pertumbuhan bayi. Selain itu, organ-organ tubuh bayi 
prematur biasanya belum berkembang dengan baik, bahkan 
kemungkinan belum berfungsi dengan baik dan memiliki risiko 
tinggi mengalami masalah kesehatan. 

RenTAn gAnggUAn
Bayi dengan berat lahir rendah umumnya mudah kedinginan 
karena lapisan lemak di bawah kulit yang sangat tipis. Itu 
sebabnya bayi diletakkan di dalam inkubator agar suhu 
tubuhnya tetap hangat. Kondisinya lemah, cepat lelah dan 
sering tersedak ketika mengisap ASI. Akibatnya, bayi jadi malas 
minum. Padahal, tubuhnya membutuhkan banyak ASI agar 
beratnya segera normal. Sebagian besar bayi dengan berat 

Mencetak Bayi-bayi yang Sehat
Persalinan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh beragam faktor. 
Dibutuhkan perencanaan kehamilan yang baik, continuous antenatal care, 
hingga persiapan persalinan yang sempurna untuk memperoleh bayi sehat dan 
berkualitas.

lahir rendah mudah mengalami gangguan pernapasan dan 
membutuhkan alat bantu pernapasan.

BBLR juga rentan terhadap infeksi kuman penyakit. “Risiko 
komplikasi meningkat dengan semakin mudanya usia 
prematuritasnya,” timpal dr. Esther H. Situmeang, Sp.A di Mitra 
Keluarga Bekasi Timur, seraya menambahkan, Itulah alasan 
mengapa bayi-bayi prematur-BBLR harus ditempatkan di 
dalam inkubator di ruang khusus yang disebut NICU (Neonatal 
Intensive Care Unit) untuk memperoleh pengawasan 
pada tanda-tanda vital secara ketat. Untuk mencegah dan 
mengobati terjadinya kegagalan pada organ-oragan vital.

Di ruang khusus tersebut, bayi-bayi prematur maupun BBLR 
akan memperoleh pengawasan dan perawatan intensif hingga 
mencapai kemampuan tumbuh kembang seperti bayi-bayi 
normal lainnya. Pertanyaannya kemudian tentulah, apakah 
setelah keluar dari ruang NICU akan menjamin bayi itu akan 
tumbuh kembang seperti bayi-bayi normal lainnya?

“Jawabnya tentu bisa. Bisa ya bisa tidak. Ada yang sudah besar, 
perkembangannya bagus, sekolah bagus, pendidikannya 
bagus. Tapi ada juga yang bermasalah. Tapi begini, banyak 
juga bayi yang lahir normal, kemudian mengalami gangguan 
tumbuh kembang. Artinya, proses tumbuh kembang itu 
tidak bisa diprediksi, tetapi harus dimonitor. Caranya, ya 
rutin kontrol ke dokter,” ungkap dr. Phan Oto, Sp.A, di Mitra 
Keluarga Kemayoran.

Kontrol/antenatal care yang teratur adalah 
hal yang penting untuk memantau kondisi 
calon ibu dan perkembangan janin yang 
dikandungnya. Sehingga, bila terdapat 
kelainan atau kehamilan berisiko tinggi 

dapat ditatalaksana secara tepat.

Penyebab KeLahiran PreMaTur:

Faktor ibu: Pre eklamsi, Eklamsi, Perdarahan 
antepartum, Infeksi, Diabetes, 
Kehamilan kembar, Perokok, 
Alkohol, Obat-obat terlarang, 
Riwayat keguguran (aborsi).

Faktor janin: Gawat janin, Infeksi intraurterim, 
Pertumbuhan janin terhambat, 
Simpul tali pusat.

Faktor Psikososial: Kecemasan/stress, Depresi, 
Pekerjaan, Aktifitas sexual

Faktor Demografi: Usia ibu, Status marital, Kondisi 
sosio ekonomi 

sumber: dr. Nancy Liona A, Sp.OG - Mitra Keluarga Cikarang
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Sedangkan mengenai tingkat intelektualitas, cerdas atau 
tidaknya seorang anak tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Misalnya saja faktor gizi saat ibu hamil, faktor gizi setelah bayi 
lahir, dan di saat masa pertumbuhannya. Faktor genetik, serta 
faktor lingkungan dan stimulasi juga berperan penting. Hanya 
memang, pada anak yang lahir prematur di usia kehamilan 
sangat muda atau BBLR cenderung memiliki intelektualitas 
yang lebih rendah. Suatu studi mendapati bahwa tes 
intelegensia standar pada anak-anak yang lahir di usia 
kehamilan 22-25 minggu didapati 41% mengalami disabilitas 
dalam belajar jika dibandingkan dengan hasil tes anak-anak 
yang lahir cukup bulan. 

PReDiKSi DAn AnTiSiPASi
Karena itulah, hal paling bijak dalam upaya mencetak bayi-bayi 
yang sehat dan berkualitas harus dimulai melalui pengawasan 
yang ketat  untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur. 
Bisa dimulai dengan melakukan perencanaan kehamilan yang 
baik, melakukan kontrol rutin (continuous antenatal care), 
hingga upaya menjalani proses persalinan yang juga sehat. 

Saat ini, dengan melakukan pemeriksaan antenatal secara 
rutin, dokter bisa memantau berat janin secara berkala 
hingga saat akan dilahirkan. “Berapa berat bayi saat lahir 
nanti sudah bisa diukur,” kata dr. Ruankha Bilommi Sp.BA, di 
Mitra Keluarga Kelapa Gading. Bahkan, sambungnya, adanya 
kelainan anatomi atau bentuk pada janin dengan berat 
badan cukup atau pun calon BBLR akan terlihat pada saat 
melakukan pemeriksaan USG berkala. “Jadi semuanya sudah 
bisa dideteksi, dievaluasi, hingga dipersiapkan tatalaksana yang 
harus dilakukan jika memang diperlukan,” timpalnya.

KLasifiKasi berDasarKan beraT baDan 
bayi
∞ Berat badan lahir rendah < 2500 gram
∞ Berat badan lahir sangat rendah < 1500 

gram
∞ Berat badan lahir amat sangat rendah < 

1000 gram

KLasifiKasi berDasarKan usia 
KehaMiLan
∞ Extreme Prematurity < 28 minggu
∞ Very preterm 29 sampai < 32 minggu
∞ Moderate Prematurity : 32 sampai < 34 

minggu
∞ Late Prematurity : 34 sampai < 37 minggu 

sumber: dr. Esther H. Situmeang, Sp.A - Mitra Keluarga 
Bekasi Timur

Itulah pentingnya perencanaan yang baik sebelum hamil, 
kemudian senantiasa menjaga kehamilan dalam keadaan yang 
terbaik, antisipatif dalam memantau dan mengetahui sejak 
dini bila ada kelainan, sehingga dapat langsung melakukan 
konsultasi ke dokrer bedah anak sejak awal, atau janin belum 
dilahirkan.  



14 | Edisi 16 - 2016 Edisi 16 - 2016 | 15 

referensi

Secara definisi, kelahiran prematur (preterm birth/
premature birth) adalah adalah kelahiran bayi pada usia 
kehamilan < 37 minggu, sedangkan disebut Bayi Berat 

Lahir Rendah (BBLR) adalah kelahiran bayi dengan berat < 
2500gr. 
 
Menurut dr. Nancy Liona Agusdin, Sp.OG di Mitra Keluarga 
Cikarang, ada dua jenis BBLR, diantaranya yaitu bayi lahir 
dalam usia kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat 
di bawah 2500gr (prematuritas). Kedua ialah yang disebut 
dismaturitas, yaitu bayi lahir dengan berat badan kurang dari 

berat badan normal pada usia kehamilan cukup bulan.

“Jadi, bisa saja bayi lahir kurang bulan, tetapi memiliki berat 
badan normal atau > 2500 gram, atau sebaliknya bayi cukup 
bulan, namun memiliki bobot lahir < 2500 gram. 
 
FAKToR PenyeBAB 
Penyebab pasti persalinan prematur belum diketahui 
secara pasti. Persalinan merupakan proses kompleks yang 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Disebutkan ada 4 jalur yang 
bisa menjadi penyebab, diantaranya: 1) aktivasi endokrin janin 

2) overdistensi rahim 3) perdarahan desidua, 4) inflamasi/
infeksi intrauterin. Aktivasi salah satu atau lebih dari jalur di atas 
diprediksi akan berujung pada terjadinya persalinan prematur.
 
Hanya memang, kata dr. Nancy, aktivasi dari keempat jalur di 
atas yang menjadi penyebab terjadinya kelahiran prematur 
dapat terpicu oleh adanya faktor maternal, seperti hamil di 
usia sangat muda (di bawah 18 tahun) atau hamil di usia terlalu 
tua (di atas 35 tahun). 

Kehamilan yang tidak diinginkan, jarak persalinan yang terlalu 
dekat, hingga ibu hamil dengan asupan nutrisi yang buruk, 
juga bisa menjadi penyebab terjadinya kelahiran bayi prematur. 
Selain itu, tambahnya, kelahiran bayi prematur juga bisa terjadi 
pada ibu hamil yang menderita penyakit seperti asma, tiroid, 
hipertensi, dan penyakit jantung. 

“Obesitas yang berkorelasi dengan diabetes dan hipertensi, 
adanya riwayat persalinan prematur, subfertilitas, adanya 
kelainan anatomi rahim, ibu perokok, peminum alkohol, 
pemakai narkoba, hingga kondisi ibu yang stress, patut 
diwaspadai sebagai penyebab terjadinya kelahiran prematur,” 
ungkapnya, lugas. 
 
Kehamilan kembar, diabetes gestasional, preeclampsia, 
pendarahan antepertum seperti solusio plasenta, plasenta 
previa, dan jumlah air ketuban (polihidramnion atau 
oligohidramnion), dimasa kehamilan juga disebut-sebut 
sebagai pemicu terjadinya kelahiran prematur dan BBLR. 
Begitu pula dengan Infeksi yang diyakini sebagai penyebab 
tersering terjadinya persalinan prematur (25%-40%). 

Pada peristiwa infeksi, pelepasan endoktoksin oleh 
mikroorganisme akan menstimulasi timbulnya kontraksi rahim. 
“Mycoplasma genitallium dan bacterial vaginosis merupakan 

oleh: dr. nancy Liona Agusdin, Sp.og (Mitra Keluarga Cikarang)

❝Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 
mengkonsumsi asam Folat selama masa prekonsepsi 
akan mengurangi risiko persalinan prematur❞

BBLR
Mewaspadai Kelahiran 
Prematur

Kelahiran prematur adalah suatu kondisi medis yang 
ditandai melalui kelahiran bayi dengan usia kehamilan 
belum cukup bulan. Usia kehamilan normal bertahan 
antara 37 - 40 minggu.

contoh mikroorganisme yang dapat menyebabkan persalinan 
prematur dan abortus spontan,”ujarnya seraya menjelaskan, 
mikroorganisme mencapai rahim dengan cara melalui vagina 
atau darah, karena ada tindakan, atau dari saluran telur (tuba 
fallopii). 

Mikroorganisme inilah yang mengakibatkan terjadinya 
chorioamnionitis (infeksi pada plasenta dan selaput ketuban) 
dan bisa menyebabkan sepsis pada ibu hamil, sehingga janin 
yang terinfeksi akan terlahir prematur. “Risiko terberat pada 
bayi prematur tersebut, kelak dapat menderita cacat, termasuk 
cerebral palsy. Jenis infeksi lainnya seperti pyelonefritis, 
bakteriuria asimptomatik, pneumonia, appendisitis, dan 
infeksi gusi-gigi pada ibu hamil juga memiliki korelasi dengan 
persalinan prematur,” sebutnya.
 
TATALAKSAnA 
Di Mitra Keluarga Cikarang, tatalaksana penanganan persalinan 
prematur dilakukan berdasarkan pada kondisi ibu dan janin. 
Bila tidak ada kondisi yang sangat mendesak untuk terminasi 
segera (misalnya kasus eklampsi atau plasenta previa dengan 
perdarahan), maka akan dicoba untuk dilakukan tokolitik 
(menghilangkan kontraksi rahim), sementara itu pematangan 
paru-paru janin juga diberikan. 

Fungsi organ bayi-bayi yang lahir prematur akan dinilai 
secara keseluruhan. Bila membutuhkan alat bantu nafas 
akan dipasang ventilator ataupun CPAP (continuous positive 
airway pressure), hingga diberikan surfactant secara simultan. 
Sedangkan bayi-bayi prematur yang dapat bernafas spontan 
akan diobservasi di Perina. “Pengalaman di Mitra Keluarga 
Cikarang, kami pernah menangani dan merawat bayi dengan 
berat lahir hanya 800 gram, dan hingga saat ini masih survive,” 
ucapnya, bangga. 
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Bayi Prematur adalah bayi dengan usia kehamilan < 37 
Minggu dengan berat lahir < 2500gram. Bayi prematur 
termasuk dalam kelompok bayi dengan risiko tinggi. 

Namun begitu, bayi prematur ialah bayi yang secara klinis 
belum menunjukkan hambatan perkembangan, tetapi 
berpotensi mengalami gangguan perkembangan.

Bayi prematur memiliki ketidakmampuan memproduksi 

panas, sehingga mudah mengalami penurunan suhu hingga di 
bawah normal, atau kurang dari 36oC. “Akibatnya bayi mudah 
mengalami sesak nafas, lemah, pucat dan biru (sianosis),” 
ungkap dr. Esther H Situmeang, Sp.A. 

KoMPLiKASi JAngKA PenDeK
Dengan kondisinya yang sangat rentan, kata dr. Esther, bayi 
prematur memiliki risiko mengalami komplikasi jangka pendek 

pada saluran pernapasan (hialin membran disease) yang 
disebabkan oleh kekurangan surfaktan. “Semakin kecil usia 
kehamilan dan berat badan, maka defisiensi surfaktan akan 
semakin berat. Kekurangan surfaktan menyebabkan volume 
paru rendah dan saluran nafas kolaps, sehingga memacu 
peningkatan usaha bernafas,” jelas dokter spesialis anak yang 
praktik di Mitra Keluarga Bekasi Timur ini. Selain itu, otak 
bayi prematur sangat mudah mengalami kelainan seperti 
komplikasi perdarahan otak, sehingga penting melakukan 
resusitasi yang adekuat di ruang bersalin (ruang operasi), untuk 
menghindari ketidakstabilan hemodinamik dan autoregulasi 
otak.

Masih mengenai risiko jangka pendek, bayi prematur juga 
memiliki kemungkinan terkena komplikasi kardiovaskular, atau 
PDA (Patent Ductus Arteriosus) dan komplikasi saluran cerna 
(NEC-Necrotizing Enterokolitis). PDA dapat menyebabkan 
gagal jantung, hipotensi sistemik, perdarahan otak. “Namun, 
berat ringannya gejala tergantung pada ukuran/diameter 
PDA-nya dan respon dari jantung dan paru pasien,” ucapnya. 
Antisipasinya dilakukan melalui pemberian indometasin, 
parasetamol atau ibuprofen. Bila gagal, dilakukan operasi pada 
PDA yang signifikan. 

Sedangkan NEC, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan 
dan perkembangan. Sistem pencernaan bayi prematur 
belum matang, refleks hisap belum matang, namun ASI yang 
merupakan pilihan terbaik atau susu formula bayi prematur 
harus segera diberikan. Pada bayi BBLSR (Berat Bayi Lahir 
Sangat Rendah) dan BBLASR (Berat Bayi Lahir Amat Sangat 
Rendah) akan diberi infus cairan yang mengandung glukosa, 
protein, lemak, dan elektrolit. Pemberian nutrisi enteral 
sesegera mungkin setelah kondisi bayi stabil, tidak seperti 
penanganan sebelumnya yang memuasakan bayi berlama-
lama. 

Dilakukan pula pemasangan sonde lambung lewat hidung 
atau mulut, dan memberikan penambahan kalsium, fosfor, 
Vit D dan zat besi ke ASI pada bayi prematur. Saat ini, tersedia 
pula Human Milk Fortifier (HMF) untuk dicampurkan pada 

ASI prematur agar pertumbuhan bayi sesuai dengan usia 
kronologisnya. 

KoMPLiKASi JAngKA PAnJAng
Gangguan penglihatan terjadi pada lebih kurang 20% 
bayi prematur seperti ROP, miopia, hyperopia, amblyopia, 
strabismus. Pemeriksaan mata dilakukan pada 32 minggu usia 
kehamilan dan sebelum pulang dari NICU (Neonatal Intensive 
Care Unit). Selanjutnya, pemeriksaan diulang sesuai anjuran 
yang ditentukan oleh dokter mata. Pemeriksaan diulangi lagi 
antara usia 12-24 bulan, dan sebelum masuk taman kanak-
kanak (TK).
 
Komplikasi jangka panjang lainnya, yaitu gangguan 
pendengaran terjadi pada 1-10 % bayi prematur. Bayi prematur 
juga memiliki risiko tuli sensori neural, otitis media yang lebih 
tinggi. Risiko tinggi tuli pada bayi dengan PPHN (Persistent 
Pulmonary Hypertension of The Newborn), dan meningitis. 
Harus dilakukan screening pendengaran sebelum pulang 
dengan OAE (Otoacoustic Emission). Ulangi screening 
pendengaran bayi yang gagal dalam 1 bulan, merujuk bayi 
yang gagal lagi untuk BERA (Brainstem Evoked Response 
Audiometry). Ikuti bayi PPHN selama 1 tahun.

Komplikasi jangka panjang lain dapat berupa kelainan 
neurologis, gangguan tumbuh kembang, gampang terkena 
infeksi penyakit paru kronis, sering dirawat di rumah sakit, 
gangguan perilaku, kegagalan di sekolah, dan problem 
psikiatrik, hingga kematian di usia balita.

PRoToKoL PenAngAnAn
Penanganan di kamar bersalin dan ruang operasi untuk 
mencegah terjadinya risiko komplikasi jangka pendek 
maupun jangka panjang sangatlah penting. Caranya, dengan 
menjaga suhu ruangan harus tetap hangat, berkisar 37oC - 
37,2oC. Mengeringkan bayi sesegera mungkin setelah lahir, 
menyingkirkan kain selimut yang basah, meletakkan bayi di 
bawah radiant warmer dan menggunakan matras yang hangat, 
membungkus bayi dengan plastik dan mengenakan topi. 
Lakukan juga penghangatan dengan dekapan ibu (skin to skin 
care).

Protokol terdahulu di NICU untuk bayi prematur adalah 
dipisahkan dari orang tua, protokol terkini orang tua 
dilibatkan. Penanganan secara invasif seperti infus, suction, 
suara lingkungan yang tinggi merupakan stimulasi negatif 
yang memberi efek pada otak yang belum matur dan 
bisa menyebabkan gangguan perkembangan pada anak. 
Pemberian stimulasi positif seperti pijat bayi prematur di NICU 
oleh orang tua yang dilatih terlebih dahulu. “Mereka juga 
dianjurkan untuk melakukan Kangaroo Care,” ucapnya. 

oleh: dr. esther h Situmeang, Sp.A (Mitra Keluarga Bekasi Timur)

Antisipasi Risiko
Mencegah Peluang 
Komplikasi

Keberhasilan menyelamatkan bayi prematur dengan 
berat badan lahir kurang dari 1000gram, tanpa 
kecacatan dan komplikasi jangka pendek serta jangka 
panjang minimal, menjadi tujuan dan harapan tim 
Perinatologi dan niCU Mitra Keluarga Bekasi Timur.

❝organ tubuh bayi prematur belum 
berfungsi dengan baik dan berisiko tinggi 
mengalami masalah kesehatan, sehingga 
perlu penanganan dan perawatan khusus. 
Risiko komplikasi meningkat dengan semakin 
mudanya usia prematuritas❞



18 | Edisi 16 - 2016 Edisi 16 - 2016 | 19 

referensi

oleh: dr. Ruankha Bilommi Sp.BA (Mitra Keluarga Kelapa gading)

Deteksi Dini
antisipasi pada Kelahiran 
Prematur dan bbLr

Beberapa kelainan pada bayi prematur dapat ditangani 
dengan hasil kesembuhan maksimal. Pulih baik dan 
berkembang sempurna.

Adanya kelainan anatomi atau bentuk pada janin dengan 
berat badan cukup ataupun rendah (BBLR-berat bayi 
lahir rendah) akan terlihat saat pemeriksaan USG berkala 

pada antenatal. “Jenisnya banyak, namun dapat dibedakan 
menurut tampilan dari hasil USG,” kata dr. Ruankha Billommi, 
Sp.BA. Mulai dari adanya kelainan pada kepala, kelainan pada 
anggota gerak tangan dan kaki, ataupun kelainan dalam perut, 
seperti adanya ginjal yang membesar atau kelainan pada usus 
dan dinding perut, gastroschisis atau omphalocele. Bahkan, 
adanya kelainan pada kelamin, hingga tumor pada tubuh janin 
pun dapat dideteksi melalui USG. 

Semua yang terlihat melalui USG tidak dapat dirasakan oleh 

ibu hamil, sementara kondisi janin harus diprediksi sedari 
awal, sejak masih di dalam kandungan. Salah satunya, 
untuk mencegah atau mengantisipasi kelahiran prematur, 
atau BBLR. Karena itulah, setiap ibu hamil harus melakukan 
pemeriksaan yang disebut antenatal secara berkala kepada 
dokter kandungan. Dengan demikian, perkembangan janin 
di dalam tubuh dapat dipantau, mulai dari berat janin hingga 
adanya kelainan-kelainan yang menyertainya, sehingga dapat 
diprediksi berapa berat bayi sampai saatnya dilahirkan.

Persitiwa BBLR atau adanya kelainan bawaan umumnya terkait 
oleh adanya kelainan genetik. Selain itu dapat terkait dengan 
konsumsi zat-zat yang dapat menyebabkan teratogenik atau 

zat yang menyebabkan gangguan pada perkembangan janin. 
Apabila terdapat kelainan, misalnya mengetahui bahwa bayi 
di dalam kandungan merupakan calon bayi prematur dengan 
kelainan tertentu, maka ibu hamil harus segera melakukan 
konsultasi dengan dokter bedah anak. Tujuannya ialah untuk 
mendiskusikan lebih lanjut mengenai bagaimana penanganan 
terbaik dan apa saja pilihannya. “Karena, ada beberapa kelainan 
yang harus segera ditangani saat bayi lahir untuk mendapatkan 
hasil kesembuhan yang optimal dan maksimal,” jelasnya.

TinDAKAn BeRBeDA
Risiko terburuk dari peristiwa ini ialah adanya fenomena 
kurang gizi pada bayi sampai dengan adanya organ tubuh 
yang tidak lengkap atau berkembang tidak sempurna. Karena 
itulah, tindakan yang terbaik untuk masing-masing kelainan 
pun berbeda-beda pula. Tindakan yang dilakukan harus seusai 
dengan kelainan yang ada atau indikasinya.

Misal, ketika menemukan kelainan bawaan pada saluran 
cerna, perut, atau saluran kencing. Bahkan, jika ada tumor 
pada bayi baru lahir atau bawaan lahir, maka harus segera 
ditangani oleh dokter bedah anak yang secara spesifik mampu 
menanganinya, dan bisa segera melakukan tindakan agar 
dapat memperoleh kesembuhan.

Mitra Keluarga Kelapa Gading (MKKG) memiliki fasilitas dan 
sarana prasarana yang sangat mendukung. Dimulai dari 
kelengkapan alat dan fasilitas operasi untuk berbagai macam 
kasus. MKKG juga memiliki alat laparoscopy untuk bayi 
sehingga bedah non invasif pun bisa dilakukan. Selain itu, 
ruang perawatan juga sangat lengkap serta alat-alat yang 
tersedia untuk penanganan kelahiran bayi prematur, operasi, 
hingga perawatan paska operasi. Selain itu, didukung dengan 
tim dokter yang lengkap untuk menangani berbagai kasus 
pada bayi dengan kelahiran prematur dan BBLR. 

Sebelum kamu lahir,
kami mengimpikan mu,

kami membayangkan mu,
kami mendoakan mu.
Sekarang kau hadir,

kami mengharapkan mu,
mencintaimu,

kami bersyukur kepadaMu ya Tuhan.

Prediksi berat bayi dapat diukur 
saat pemeriksaan kandungan
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oleh: dr. Phan oto S, Sp.A (Mitra Keluarga Kemayoran)

Perawatan Intensif
Menjaga Kualitas 
Tumbuh Kembang 
sempurna

Selain bisa survive, bayi-bayi yang pulang dari niCU 
diharapkan bisa tumbuh kembang seperti bayi-bayi 
normal lainnya.

NiCU (neonatal intensive Care Unit) adalah unit/ruang 
perawatan intensif untuk bayi baru lahir yang memer-
lukan perawatan khusus, misalnya berat badan rendah, 

fungsi pernapasan kurang sempurna, prematur, atau menun-
jukkan tanda-tanda mengkhawatirkan dalam beberapa hari 
pertama kehidupan.

Bayi-bayi yang baru lahir dan bermasalah dengan kesehatan-
nya tidak boleh di bawa pulang, namun harus dirawat di ruang 

NICU. Selain bayi dengan kelahiran prematur dan bayi berat 
lahir rendah (BBLR), ruang NICU juga diisi dengan bayi-bayi 
yang lahir normal namun perlu dirawat karena adanya gang-
guan kesehatan serius.

Jadi NICU itu bukan hanya untuk bayi yang terlahir prematur 
atau berat rendah saja. Tetapi semua bayi berusia di bawah 28 
hari atau satu bulan yang memiliki masalah kesehatan memer-
lukan pengawasan, observasi khusus dan terapi intensif. Ada 

bayi lahir dengan bobot 2000gr tetapi aktif. Semuanya bagus, 
dan tidak ada masalah. Sementara, ada bayi yang  lahir dengan 
berat 2500gr atau lebih, tetapi bermasalah. “Jadi kita tidak bisa 
memvonis bahwa kelahiran prematur dan bayi kecil pasti ber-
masalah,” jelas dr. Phan Oto, di Mitra Keluarga  Kema yoran.

Prinsip atau prosedurnya adalah, bayi berusia kurang dari 
satu bulan dengan masalah kesehatan yang menyertainya. 
 Sebut saja adanya masalah gangguan pernapasan. Contoh-
nya pada bayi yang lahir cukup bulan melalui operasi (cesar) 
dan terlambat beradaptasi, sehingga memerlukan oksigen. 
“Bayi baru  lahir sering mengalami pernapasan yang cepat dan 
 butuh  usaha tambahan dari pernapasan normal karena kondisi 
 paru-paru yang disebut Transient Tachypnea of the Newborn 
(TTNB),” jelasnya.

Menurut dr. Phan Oto, TTNB merupakan kasus  pernapasan 
yang tergolong biasa dan segera hilang setelah melalui 
 perawatan dengan tatalaksana yang optimal. Hanya saja, bayi 
yang mengalami TTNB tetap memerlukan pengawasan khusus 
dan perawatan selama di rumah sakit. “Setelah TTNB selesai, 
bayi akan membaik dan sebagian besar pulih kembali tanpa 
gangguan tumbuh kembang,” ungkapnya. Namun, sambung-
nya, ada juga bayi yang ketika lahir sudah memiliki kelainan 
pada paru-paru yang cenderung menjadi masalah yang cukup 
kompleks.

Beberapa kondisi bayi yang harus memperoleh perawatan di 
ruang NICU, diantaranya adalah bayi yang mengalami masalah 
kesulitan bernapas yang disebabkan oleh sindrom distress 
pernapasan (RDS - Respiratory Distress Syndrome), umumnya 
terjadi pada bayi lahir prematur, terutama jika beratnya kurang 
dari 1000gr. Dan apabila berlanjut bisa menjadi Broncho-
pulmonary Dysplasia dimana paru menjadi ketergantungan 
 dengan oksigen.

Selain itu, infeksi merupakan ancaman terbesar bagi bayi pre-
matur dan BBLR, infeksi hingga sepsis yang dapat mengakibat-
kan komplikasi serius pada ginjal, paru-paru, otak, pendengar-
an, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

RUMAh SAKiT RUJUKAn
Mitra Keluarga Kemayoran pernah mendapat rujukan bayi 
bermasalah dari salah satu rumah sakit yang tidak mampu 
menanganinya. Bayi tersebut memiliki masalah pernapasan 
akut. “Pembuluh darah di paru-paru tidak terbuka, sehingga 
suplai oksigen tidak bisa berjalan efektif,” bebernya.

Orang tuanya yang sangat khawatir sempat berencana mem-
bawa bayinya ke luar negeri yang memiliki dukungan fasilitas 
teknologi NICU terbaik. “Langsung saya larang. Karena bayi 
dengan kondisi seperti ini tidak mungkin di bawa naik pesawat 
terbang dengan ketinggian 6000 kaki. Tekanan udaranya 
 sangat riskan. Biar kami tangani dahulu, setelah membaik 
silahkan di bawa ke luar negeri,” bujuknya kepada orang tua 
pasien. 

TiM MUMPUni
Terlepas dari keberhasilan NICU Mitra Keluarga Kemayoran 
dalam menangani kasus tersebut, melalui fragmen di atas,   
dr. Phan Oto ingin menggambarkan bahwa secanggih apapun 
teknologi NICU di manapun tidak menjadi jaminan penangan-

an dan perawatannya akan lebih baik. Tetapi perlu suatu “tim 
kerja” yang berdedikasi tinggi dan penuh kasih sayang.

“Bicara teknologi mungkin kita bicara alat. Katakanlah inkuba-
tor, ventilator, dan seterusnya. Teknologi dan peralatan di luar 
negeri mungkin saja lebih canggih, tetapi tidak selalu menja-
min bisa menyelamatkan bayi-bayi yang bermasalah. Inkuba-
tor berfungsi untuk menjaga suhu agar bayi berada  dalam 
environtmental yang baik. Ventilator berfungsi sebagai alat 
bantu pernapasan. Namun, yang penting di sini adalah bisa 
memenuhi kegunaannya dan kemampuan meminimalisir ke-
salahan yang didukung penanganan dan perawatan yang baik 
agar bayi bisa survive,” bebernya.  

Selain itu, bicara NICU itu bicara tim. “Keberhasilan NICU 
itu  tidak bisa dibilang sebagai hasil kerja dokternya, tetapi 
merupakan hasil kerja tim NICU Mitra Keluarga Kemayoran,” 
sebutnya. “Inilah yang bisa saya banggakan, bahwa tim kami 
bisa bekerja dengan baik. Kalau bicara teknologi, kita mungkin 
terlambat dibanding dengan luar negeri. Tetapi, untuk tenaga 
medis dan ilmu pengetahuan rasanya tidak kalah. Apalagi, di 
Indonesia ini kita punya semboyan; tidak ada rotan akar pun 
jadi. Bagaimana caranya agar bayi selalu bisa survive,” urainya.

Dukungan dari para perawat di sini luar biasa. Ia selalu ber-
pesan kepada para perawat agar merawat bayi-bayi di NICU 
seperti merawat anak sendiri. Karena, bayi-bayi itu tidak boleh 
terbengkalai sedikit pun. “Hasilnya, mereka mampu bekerja 
dengan hati. Saya yakin, tim perawat kami merupakan tim 
yang paling care,” sebutnya, bangga.

Prinsipnya, secara fasilitas terpenuhi dengan dukungan tenaga 
medis yang mumpuni. Di sinilah poinnya. “Selama ini, out-
come dari bayi-bayi yang keluar dari NICU Mitra  Keluarga 
boleh dibilang sangat baik. Angka survivalnya mencapai 
90%,” ujar dokter spesialis anak yang praktik di Mitra Keluarga 
 Kemayoran sejak tahun 2004 ini. Bicara target, harapannya 
tentu bisa 100%, tetapi out-come yang tercatat sekarang ber-
ada di angka 90%. “Saya rasa itu sudah cukup bagus,” timpal-
nya.

BeKAL PeRAWATAn
Bayi di NICU yang telah dianggap stabil akan segera diper-
siapkan untuk di bawa pulang ke rumah. Mitra Keluarga 
 Kemayoran tidak akan melepas bayi begitu saja, para orangtua 
akan dibekali pengetahuan untuk merawat bayinya di rumah. 
Memang tak sedikit keluarga pasien yang kurang percaya diri 
dan masih khawatir untuk mambawa pulang bayinya.  Biasanya 
mereka minta diizinkan untuk membawa pulang  bayinya 
setelah beratnya mencapai 2500gr. “It’s ok, tapi mereka 
 harus datang setiap hari untuk belajar merawat bayi sampai 
mereka benar-benar siap. Pada prinsipnya, kami tidak ingin 
 menahan-nahan pasien,” jelasnya.

Sudah pasti, semua bayi yang keluar dari NICU telah melalui 
tahap pemeriksaan menyeluruh. “Standarnya seperti itu. Kalau 
dia lahir prematur, apakah memiliki gangguan retinopati of 
prematurity (masalah pada indra penglihatan), pendengaran, 
dan melakukan USG kepala. Sehingga setelah pulang dari 
NICU, kita harapkan mereka bisa tumbuh seperti bayi-bayi 
normal lainnya. Itu target kita,” ujarnya. 
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Bayi prematur mempunyai risiko sakit lebih tinggi 
dibandingkan dengan dari bayi matur. Oleh karena itu, 
ibu bayi prematur hendaknya lebih awas dan memiliki 

perhatian yang lebih melekat agar perkembangannya bisa 
lebih optimal. Terutama bayi prematur yang karena sesuatu 
sebab terpaksa dirawat di rumah, padahal seharusnya masih 
perlu perawatan dalam inkubator, untuk mencegah terjadinya 
hipotermi (kedinginan). Itu sebabnya, perawatan bayi prematur 
di rumah tergolong bervariasi, tergantung usia kehamilan saat 
dilahirkan, dan berat bayi saat di bawa pulang.

Pada umumnya, perawatan bayi prematur dilakukan 
dengan cara memberikan suasana lingkungan yang  tepat 
sehingga pertumbuhan dan perkembangan otaknya 
optimal. Perawatannya meliputi Posturing bayi, yaitu cara 
meletakkan bayi dengan posisi yang aman dan nyaman serta 
ada manfaatnya, pengaturan cahaya, suara, siklus tidur, 
menerapkan metode metode Kanguru untuk mencegah 
hipotermi atau kedinginan, hingga pemberian nutrisi yang 
sesuai dengan kebutuhannya. Yang juga sangat penting ialah 
peran orangtua dan keluarga dalam mendukung perawatan 
dan pengawasan terhadap perkembangan bayi. Peran mereka 
merupakan aset penting dalam perkembangan emosional, fisik 
dan sosial bayi prematur pada perkembangan selanjutnya.
Berikut kami sampaikan beberapa poin penting yang 
mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan 
perawatan bayi prematur di rumah:

1. Posturing 
Bayi prematur rentan mengalami gangguan otot dan 

tulang, sehingga posisi sehari-hari perlu diperhatikan. 
Upayakan agar bayi senantiasa ditempatkan dalam 
posisi yang  nyaman dengan menerapkan posisi fleksi 
kedua tungkai dan tangan yang mendekat ke wajah dan 
mulut. Pada posisi miring (side lying position) atau posisi 
tengkurap, perlu dipantau secara ketat apakah bayi bisa 
bernafas dengan baik. 

2. Pengaturan Cahaya 
Bayi prematur yang terlahir pada usia 8 bulan atau usia 
gestasi (32 minggu), mulai diperkenalkan paparan cahaya 
selama 2 jam setiap hari. Namun tidak boleh paparan 
matahari langsung. Pada usia 34 minggu umur gestasi, bayi 
mulai diperkenalkan dengan wajah orangtuanya. 

3. Suara 
Usahakan menghindari gangguan suara bising, karena 
dapat merusak syaraf pendengaran  bayi prematur. Fungsi 
pendengaran pada bayi prematur telah berlangsung pada 
usia gestasi 27 minggu, itu sebabnya suara lembut dari 
orangtua maupun orang sekitar sangat dianjurkan. Bahkan, 
senandung maupun rekaman suara orangtua terbukti 
dapat mempercepat proses tumbuh kembang pada bayi 
prematur. Musik lembut dengan intensitas 45 desibel juga 
dapat diberikan. Salah satu hasil penelitian menyebutkan 
irama music klasik seperti karya komponis Mozart dapat 
mempercepat laju perkembangan dan pertumbuhan 
(jumlah) sel otak pada bayi prematur. 

4. Metode Kanguru (Perawatan Metode Kanguru-PMK) 

Lakukan skin to skin contact, kulit ibu atau anggota 
keluarga yang lain bersentuhan dengan kulit bayi. Hal ini 
terbukti dapat meningkatkan kekebalan bayi dari infeksi, 
memudahkan pemberian ASI, menjaga kehangatan bayi 
(mencegah hipotermi). Selain itu skin to skin contact juga 
mengurangi risiko apnea atau lupa bernafas pada bayi 
prematur, meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi, 
hingga kepercayaan diri dari sang ibu dan mempercepat 
peningkatan berat badan bayi prematur. Dalam sehari bisa 
dilakukan 2 kali dengan periode lebih dari 1 jam perlekatan 
atau skin to skin contact (disebut intermitten PMK), atau 
terus menerus selama 24 jam (continuous PMK). Bayi 
prematur yang mulai merasakan gerah atau gelisah saat 
PMK merupakan tanda positif dimana ia sudah dapat 
beradaptasi dengan suhu di lingkungannya. 

5. nutrisi 
Sebenarnya, dengan melakukan metode PMK kebutuhan 
nutrisi bayi prematur sudah dapat terpenuhi. Hanya saja, 
tidak semua nutrisi yang diberikan sang ibu bisa mencukupi 
kebutuhannya, sehingga perlu penambahan HMF (Human 
Milk Fortifier), atau ASI 50cc dapat ditambahkan  1 bungkus 
HMF. ASI dapat disimpan dalam freezer dan bisa bertahan 
hingga 24 jam. Namun, ASI yang sudah diberi tambahan 
HMF dan siap pakai, harus disimpan dalam freezer dengan 
suhu 16 – 24 derajad celsius, dan hanya tahan dalam 2 
jam. Untuk hasil yang terbaik, gunakan ASI segar pada 
pencampuran dengan HMF. Bila sebelumnya ASI tersimpan 
dalam freezer, pastikan suhu ASI berada pada posisi 25 
derajat  celcius sebelum ditambahkan HMF. 

6. Siklus Tidur
Siklus tidur bayi prematur terbukti dapat mendukung 
perkembangan otak secara maksimal, dan ada 
hubungannya dengan pengeluaran hormon pertumbuhan 
(growth hormon). Siklus tidur bangun bayi prematur 
berubah seiring bertambahnya usia. Pada minggu-minggu 
pertama bayi prematur umumnya tidur lebih dari 16 
sampai 17 jam  sehari. Pada usia 3 bulan, siklus tidurnya 
menurun menjadi 15 jam sehari.

Selain menerapkan 6 poin di atas, diperlukan evaluasi 
terhadap kualitas dan kesehatan mata (penglihatan), telinga 
(pendengarannya), berat badan, lingkar kepala dan tinggi 
badan, hingga keseluruhan proses tumbuh kembang bayi. 
Saat ini, ada disediakan grafik khusus sebagai acuan 
dalam merawat bayi prematur, sehingga jangan 
ragu untuk melakukan konsultasi dengan 
dokter untuk memastikan keberhasilan 
proses tumbuh kembang bayi 
prematur Anda. 

TIPS

6 Poin Penting Merawat Bayi 
Prematur di Rumah

Setelah dipastikan mampu mengejar keterlambatan perkembangan 
seperti bayi-bayi normal lainnya, bayi prematur diizinkan untuk di 
bawa pulang ke rumah. Tim dokter dan perawat yang menanganinya 
akan memberikan panduan kepada orangtua dan keluarga mengenai 
cara merawat bayi prematur di rumah. *sumber:

1. NIDCAP (NewBorn Individual Development Care Program) 
Journal Perinasia ed Konas X11 Januari 2016

2. Cator R.M; Sadovitz  D.P  Neonatal Emergency 2010
3. Lange, Neonatology  2013
4. Update Neonatologi Simposium and Workshop 2014. 

Breast Feeding Practice and KMC
5. Human Milk Fortifier Suplementasi Nutrisi ASI untuk Bayi 

Prematur dan Bayi Lahir Sangat Rendah BLSR).

dr. Fatimah indarso Sp.A(K)
Mitra Keluarga Waru
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dokter anda

Tanya

Dear dokter, 

Saya seorang ibu dari bayi yang terlahir prematur (berat badan 
1900gr dan panjang 37cm), melalui proses persalinan cesar 
dalam usia kehamilan 8 bulan, pada 19 Nopember 2015. 
Nanda Perdana Sakti, begitu nama putra “kecil” saya ini sempat 
dirawat di NICU selama 17 hari, namun termasuk cepat 
beradaptasi, sehingga dokter mengijinkan kami membawanya 
pulang ke rumah.

Sampai dengan usia 3,5 bulan, Nanda menunjukkan proses 
tumbuh kembang yang positif dengan gerak-gerik dan 
perilaku normal. Bahkan, saya tidak menemukan masalah yang 
berarti terhadap kesehatan Nanda.

Namun, saya masih memiliki kekhawatiran dengan kesehatan 
Nanda kedepan. Mungkinkah ia akan mengalami masalah 
kesehatan? Bagaimana sebaiknya merawat dan menjaga agar 
Nanda bisa tetap sehat, servive dan mampu bersaing dengan 
anak-anak sebayanya dikemudian hari? Dan, bagaimana 
dengan masalah psikologisnya ke depan? 
Sebelumnya, diucapkan terima kasih atas perhatian dan 
konsultasinya dok.

Salam,

Nelma - Taman Kedaung Ciputat

Melawan efek Kelahiran 
Prematur dengan 
Faktor Protektif 

Jawab

Dear Ibu Nelma,

Selamat atas kelahiran putra ibu. Saya turut berbahagia, putra 
ibu telah melewati saat krisisnya dan bisa pulang ke rumah 
dengan keadaan sehat walafiat.

Pada penggolongan bayi prematur, anak ibu tergolong lahir 
very preterm yaitu kurang dari 32 minggu. Secara umum, bayi 
prematur memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi kesehatan 
serius terkait dengan belum sempurnanya pembentukan 
organ tubuh. Namun, kita bersyukur bahwa putra ibu bisa 
melewati komplikasi yang menjadi pertimbangan utama setiap 
bayi prematur harus dirawat di NICU.

Secara fisik, bayi prematur mulai berkembang atau bertambah 
pada usia bayi lahir normal. Maksudnya, jika lahir pada bulan 
ke-8, maka perkembangan fisiknya baru dimulai setelah satu 
bulan dilahirkan. Grafik pertumbuhan untuk bayi prematur 
rata-rata, telah didesain khusus. Setelah bayi mencapai usia 2 
tahun, grafik pertumbuhan standar dapat digunakan, karena 
perkembangan fisik bayi akan normal ketika dia memasuki 
usia 2 tahun. Namun, belum dapat dipastikan ia akan tumbuh 
dan berkembang secara normal seperti bayi-bayi yang 
lahir normal, karena ada banyak hal yang mempengaruhi 
perkembangan anak prematur.

Dibutuhkan observasi dan kajian yang mendalam terhadap 
risiko jangka pendek dan jangka panjang, seperti gangguan 
pertumbuhan, perkembangan, pendengaran dan penglihatan 
yang secara teori terjadi pada 10-15% bayi-bayi prematur. 

Oleh karena itu diperlukan follow up yang intensif dan rutin 
terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.

Salah satu hasil penelitian dari University of Rhode Island 
menyebutkan, bayi prematur –khususnya laki-laki— akan 
bergulat secara akademis. Mereka cenderung mengalami 
masalah ketidakmampuan belajar, mengalami kesulitan 
dengan matematika, dan membutuhkan lebih banyak 
layanan di sekolah ketimbang anak-anak yang dulunya 
lahir dengan normal. Sebaliknya, hasil penelitian itu juga 
menyebutkan bahwa anak-anak yang lahir prematur memiliki 
kegigihan untuk bisa berhasil. Bahkan, pada anak yang ibunya 
memberikan lingkungan pengasuhan dan dukungan yang kuat 
pada anak di sekolah, memiliki performa akademis, sosial dan 
fisik yang lebih baik. Ini yang disebut sebagai faktor protektif, 
yang akan melawan efek dari kelahiran prematur.

Jadi ibu Nelma, yang terpenting adalah semangat orang 
tua untuk terus aktif dalam memberikan lingkungan yang 
mendukung perkembangan anak. Intervensi dan identifikasi 
masalah yang dilakukan sejak dini, dan dilakukan secara 
berkesinambungan serta berlangsung terus menerus akan 
memberikan manfaat yang sangat besar.

Demikian bu Nelma jawaban saya, untuk keterangan yang 
lebih lengkap ibu bisa berkonsultasi dengan Dokter Spesialis 
Anak di Mitra Keluarga. Semoga Nanda dapat tumbuh 
kembang secara normal dan optimal sesuai usia dan harapan 
orangtua. Salam 

KonSULTASiKAn

KePaDa
DOKTer
a n D a

dr. Arina yuli Roswiyati, MS
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Jalani hidup dengan Dedikasi
ibarat pepatah yang mengatakan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, seperti itulah 
gambaran perjalanan hidup dr. Aryana Diani, Sp.A.

Terlahir di tengah keluarga dokter membuat Aryana Diani 
sangat terbiasa dengan aktivitas pelayanan kesehatan, 
hingga seolah tanpa direncanakan ia pun menuntut ilmu 

di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). “Buat saya, 
profesi dokter sebenarnya bukanlah cita-cita, tetapi memang 
sudah terbentuk sejak kecil,” ungkap dokter cantik, jebolan 
FKUI tahun 2002 ini.

Tak jauh berbeda dengan sang ayah yang berprofesi sebagai 
dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obsgyn), dan ibu yang 
memiliki kegiatan sebagai konsultan spesialis anak, Aryana 
memilih mendalami bidang pediatric, dan mengambil gelar 
dokter spesialis anak. Masih di FKUI, ia menuntaskan jenjang 
PPDS-nya tahun 2010.

Tahun 2011, dokter spesialis anak ini bergabung di Mitra 
Keluarga Cibubur. Ia mengenal rumah sakit ini melalui seorang 
kerabat keluarga yang praktik sebagai dokter spesialis obsgyn 
di Mitra Keluarga Cibubur. “Melalui kerabat itulah saya melihat 
Mitra Keluarga sebagai rumah sakit umum yang didukung 
dengan sistem yang bagus, baik dari sisi pelayanan, pemasaran 
maupun hukum, sehingga membuat saya tertarik untuk 
bergabung di sini,” sebutnya. 
 
Di tengah padatnya jadwal praktik di Mitra Keluarga Cibubur, 
penggemar olahraga renang dan sepeda ini ternyata masih 

harus melayani dan merawat anak keduanya yang menderita 
autis. Jadi, tak banyak waktu luang yang bisa dinikmatinya, 
meski untuk sekadar leisure bersama keluarga, teman maupun 
kerabat. “Anak saya yang kedua mengalami masalah autism. 
Jadi, kalau ada libur,  aku lebih banyak menghabiskan waktu 
untuk dia,” jelasnya.

Tak heran, refreshing bagi ibu dua anak ini adalah mengajak 
sang anak bersepeda atau ke pantai bermain pasir. “Begitulah, 
waktu luang saya adalah waktu untuk menemani dan 
memberikan terapi, koordinasi dengan terapis, dan melatih 
motorik kasar anakku. Pilihannya ada banyak dan cukup 
menyenangkan, bisa mengajaknya bermain ayunan, lempar 
bola, menemani hydroterapi, sampai menemani berjalan tanpa 
alas kaki,” urainya dengan nada sabar, khas seorang ibu yang 
sangat mengasihi putra-putrinya. 

Meski tidak memiliki latar belakang keluarga dengan 
profesi pelayanan medis, dunia kedokteran merupakan 
hal sangat spesial dan terpancang kuat sebagai cita-

cita Felix Chandra Sutanto sejak kecil. Pucuk dicinta ulam pun 
tiba, lulus dari SMU Don Bosco II, Jakarta, tahun 2000 silam, 
namanya tercantum sebagai calon mahasiswa di Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang.

Lelaki kelahiran bulan Maret tahun 1982 ini berhasil 
menuntaskan studi kedokterannya pada 2006. Sempat 
menjalani praktik sebagai dokter umum selama 2 tahun, dr. 
Felix Candra Sutanto mengambil PPDS Ilmu Kesehatan Anak di 
FK Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Dokter spesialis anak yang menikahi dr. Theresia Nora Taofik, 
Sp.KFR ini bergabung di Mitra Keluarga Tegal sejak bulan 
Januari 2013. “Ketertarikan dengan dunia pediatri saya rasakan 
ketika menjalani pendidikan dokter muda, terutama saat 
melihat seorang anak yang dirawat dengan keadaan sakit 
berat ketika pertama kali masuk rumah sakit. Namun sejalan 
dengan proses penyembuhan, maka anak tersebut terlihat 

mulai tersenyum, apalagi kalau si anak sudah bisa diajak 
bermain lagi,” ujar dokter muda yang memiliki obsesi untuk 
memperdalam ilmunya dengan mengambil program Sp-2 
Endokrinologi Anak, dalam waktu dekat ini. 

Penyuka berat film dan musik ini tetap meluangkan waktu 
untuk sekadar mengolah tubuh dengan melakukan renang 
atau nge-gym, di sela-sela jadwal praktiknya. “Biasanya 
sekitar pukul 14.00 dampai 16.00. Ini penting untuk menjaga 
kesehatan,” ujar pehobi travelling yang kerap memanfaatkan 
waktu liburnya untuk menyambangi lokasi-lokasi wisata yang 
belum dikunjunginnya.  

“Bisa dengan istri atau keluarga besar kami,” ungkap lelaki yang 
memiliki moto bahwa suka duka dalam hidup ini merupakan 
hal yang wajar. Hanya saja, ia selalu berusaha bagaimana 
mengubah rasa duka yang dialami menjadi suka bagi pasien-
pasiennya. 

❝Selain mengemban pekerjaan yang mulia, dokter 
spesialis anak memegang peranan yang sangat 
penting pada 3 tahun pertama kehidupan manusia, 
mengawal tumbuh kembang anak, hingga 
terbentuknya generasi muda yang berkualitas❞.

dr. Aryana Diani, Sp.A
Mitra Keluarga Cibubur

Mengubah Duka Menjadi Suka
Mengembalikan senyum di wajah anak merupakan kepuasan tersendiri dan menjadi kesan 
yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Anak-anak juga memiliki aspek tumbuh-kembang 
yang tidak dimiliki oleh cabang ilmu kedokteran lainnya.

❝each child is very special 
and also need special care❞.

dr. Felix Candra Sutanto, Sp.A 
Mitra Keluarga Tegal
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Ilmu Berkembang

Belajar Demi Tepat Penanganan
ia dikenal sebagai dokter spesialis anak yang ahli di bidang neonatologi bayi prematur.

❝Hasil penelitian melalui data screening hipotiroid 
kongenital sejak 2004 di RSMKS yang dilakukannya, 

dimuat di majalah kedokteran 
Pediatrica Indonesiana, 
September 2014, dengan judul: 
Iodine Status as Indicated by 
Neonatal Thyroid Stimulating 
Hormone screening in Mitra 
Keluarga Hospital in Surabaya, at 
2005-2010❞.

dr. M. Connie Untario Sp.A(K)
Mitra Keluarga Surabaya

Maria Connie sempat ‘terganjal’ oleh kekhawatiran sang 
ayah untuk mencapai cita-cita menjadi seorang dokter. 
Maklum, sang ayah tak kuasa berpisah dan melepasnya 

pergi ke kota besar untuk bersekolah.  Tapi,  akhirnya dengan 
beragam ide, dokter asal Purbalingga ini mampu meyakinkan 
sang ayah untuk  mengizinkannya, menuntut ilmu di Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Surabaya. “Itu 
tahun 1974. Terbayang kan, masih seperti apa suasananya saat 
itu?” ucapnya, dengan sorot mata mengenang. 

Masih di FK Unair, tahun 1988, dr. Maria Connie memperoleh 
kesempatan untuk menekuni bidang kesehatan anak (spesialis 
anak). “Pas. Bagi saya, anak-anak sangat membutuhkan 
perhatian khusus, ketelitian, dan pendekatan yang unik,” sebut 
dokter spesialis anak yang dipinang oleh rekan satu profesi, dr. 
Heru Untario. 

Dokter yang rajin meng-update ilmu ini kerap  menangani 
kasus-kasus hematologi-onkologi anak, kemudian 
terus berkembang hingga akhirnya ia menjadi konsultan 
endrokrin anak yang menangani diabetes, gangguan tiroid, 
gangguan tumbuh kembang dan penyakit hormon lainnya. 
Bukan “ Simsalabim “, untuk menjadi ahli endrokin anak, Ia 
menyelesaikan program fellowship  di Ray William Institute 
Royal Alexandra Hospital for Children, Sydney, Australia.

Tak berhenti disitu, dr. Connie kembali membuktikan 
kecintaannya pada profesi pediatrik. Dengan bimbingan 
Prof. Dr. Oradee Chandavasu ia mendalami neonatologi bayi 
prematur di Bumrungrad Hospital, Thailand. Hal itu dilakukan 
seiring dengan makin merebaknya kasus khusus seperti 
kelahiran prematur, berat lahir sangat rendah, bayi dari ibu 
yang mengalami gangguan selama kehamilan, atau ibu yang 
mempunyai penyakit yang berpotensi membahayakan janin, 
dan semacamnya.
 
Bisa dibayangkan seperti apa ketatnya jadwal praktik dan 
konsultasi yang harus dijalani dokter spesialis anak yang 
bergabung di Mitra Keluarga Surabaya, sejak tahun 2000 
ini. Meski begitu, ibu dari dua putra ini  masih sempat 
memanfaatkan waktu luangnya untuk menyelesaikan 
pekerjaan dapur, membuat kerajinan tangan, menikmati buku-
buku bacaan, menulis, berkebun, dan tentu juga bermain 
dengan hewan peliharaan kesayangannya. 

“Saya punya waktu luang di pagi hari sebelum bekerja, di mobil 
dalam perjalanan ke tempat kerja, dan malam setelah praktik,” 
ungkapnya. Selain itu, wanita kelahiran tahun 1955 ini juga 
mengaku asik menikmati waktu sambil berkumpul dengan 
teman-teman lama. Reuni. 
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korporasi

Mitra Keluarga merupakan salah satu operator jaringan 
rumah sakit swasta terbesar yang didukung lebih dari 
4.900 tenaga profesional medis termasuk 830 dokter 

spesialis, staf laboratorium, perawat dan terapis.

Mitra Keluarga menawarkan layanan kesehatan yang 
komprehensif dan terpadu melalui dua belas rumah sakit; 
delapan di Jabodetabek (Mitra Keluarga Kemayoran, Mitra 
Keluarga Kelapa Gading, Mitra Keluarga Bekasi Barat, Mitra 
Keluarga Bekasi Timur, Mitra Keluarga Depok, Mitra Keluarga 
Cikarang, Mitra Keluarga Cibubur dan Mitra Keluarga 
Kalideres), tiga di Jawa Timur (Mitra Keluarga Surabaya, Mitra 
Keluarga Waru, dan Mitra Keluarga Kenjeran), serta satu di 
Jawa Tengah (Mitra Keluarga Tegal).

Dari semua jaringan rumah sakit tersebut, ditawarkan 32 
jenis layanan spesialis, termasuk diantaranya Penyakit 
Dalam, Kebidanan dan Kandungan, Pediatrik, Bedah Umum, 
Kardiovaskular, Ortopedi, Urologi dan Bedah Syaraf, dengan 
jumlah (volume) yang mencapai 2 juta pasien per tahun. 

Selain target untuk memperluas jaringan rumah sakit 
di seluruh Indonesia, Mitra Keluarga Grup senantiasa 
meningkatkan fasilitas, layanan, teknologi serta dukungan 
tenaga medis terbaik yang tak kalah dibandingkan dengan 
rumah sakit di luar negeri. Ke depan, diharapkan tidak perlu 
lagi pergi ke luar negeri untuk berobat, tetapi cukup di Mitra 
Keluarga Grup. 

Dalam tiga tahun terakhir ini, ada banyak ‘gebrakan 
pembenahan’ yang dilakukan oleh Mitra Keluarga Grup. Mulai 
dari melakukan transformasi yang mambawa perubahan misi, 
visi, core values, dan long term key strategies yang semakin 

baik, sukses menggelar Initial Public Offering (IPO) pada 2015, 
hingga rebranding yang meliputi perubahan logo.  

Melalui rebranding yang dilakukan, Mitra Keluarga 
berkomitmen untuk menjadi suatu ‘keluarga’ seutuhnya 
dengan melakukan transformasi pada semangat brand yang 
bernafaskan kehidupan, cinta, dan kebahagiaan yang diwakili 
dengan brandline atau slogan life love laughter. Dengan 
kata lain, Mitra Keluarga ingin menekankan unsur ‘rumah’ 
dari kata ‘rumah sakit’ yang bertransformasi menjadi tempat 
atau ‘rumah kedua’ bagi yang membutuhkan layanan medis 
maupun yang ingin menjaga kesehatan secara umum.

“Dengan semua perubahan itu, Mitra Keluarga ibarat payung 
dari sebuah keluarga besar, sehingga merupakan rumah kedua 
bagi siapapun. Untuk mewujudkan konsep tersebut, dilakukan 
perubahan secara keseluruhan hingga kepada pendekatan 
perilaku, dimana siapapun yang datang ke Mitra Keluarga, 
akan disambut sebagai keluarga,” kata dr. Esther Ramono, MM, 
Direktur Regional Mitra Keluarga Grup.

PRoMo PRogRAM 
Awal tahun 2016 ini, Mitra Keluarga menggebrak dengan 
menggelar promo program secara serentak di seluruh jaringan 
rumah sakit. Tentu saja, promo yang digelar berupa paket yang 
berbeda-beda di setiap Mitra Keluarga

Umumnya berupa paket-paket promo program pelayanan 
dan fasilitas, mulai dari Paket Khitan, Persalinan (baik caesar 
maupun normal) hingga pilihan Paket Operasi Sectio Caesaria 
+ Manajemen Nyeri. Selain itu, ada juga Paket Promo untuk 
Operasi Usus Buntu – dengan teknik bedah terbuka maupun 
minimal invasif seperti laparascopy, Orthopedi seperti 

Total Knee Replacement maupun Total Hip Replacement 
Cementless, bahkan untuk paket promo kesehatan yang 
bersifat kosmetik, seperti di Poli Gigi untuk melakukan 
Scalling mulut (pembersihan karang gigi) maupun Bleaching 
(pemutihan gigi). 

Tidak hanya itu, paket promo program yang digelar mulai 
bulan Februari hingga Desember 2016 ini juga menawarkan 
paket menarik lain, seperti Paket Operasi Katarak dengan 
Metode Phacoemulsifikasi hingga Paket Angio - Kateterisasi 
Jantung (Radial) dan Kateterisasi Jantung (Femoral), atau 
masalah pada pembuluh darah, dan masih banyak lagi paket 
promo tindakan operasi yang ditawarkan di seluruh Mitra 
Keluarga Grup. 

Menariknya, semua paket tersebut dipatok dengan tarif flat 
(pasti) yang jauh di bawah tarif standar semestinya. Apalagi, 
semua paket yang ditawarkan sudah meliputi biaya kamar, jasa 
dokter, dan obat selama perawatan, atau sesuai ketentuan. 
“Tarif promo tersebut berlaku untuk semua paket yang 
ditawarkan, tentu dengan catatan tidak ada komplikasi,” ucap 
dr. Esther. 

“Selain diperlukan sebagai bentuk preventif, kuratif dan 
rehabilitatif dari pelayanan rumah sakit, tujuan dari program 
promosi kesehatan ini ialah untuk memberikan kepastian 
dari sisi biaya kepada pasien.  Dan, tentu saja sebagai bentuk 
komitmen kami dalam melayani pasien maupun keluarganya.  
Pada prinsipnya, sasaran dari promosi kesehatan ini adalah 
masyarakat rumah sakit, yang dikelompokkan ke dalam 
kelompok orang yang sakit (pasien), kelompok orang yang 
sehat (keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit), dan 
petugas kesehatan di Mitra Keluarga Grup.

Promo Program

Paket Menarik Mitra Keluarga grup 
Sepanjang 2016

Mitra Keluarga Grup sebagai jaringan rumah sakit swasta yang 
mempopulerkan konsep Melayani Dengan Hati, senantiasa terus 
berusaha memberikan pelayanan terbaiknya. Salah satunya dengan 
menggelar promo program yang dilaksanakan serentak di seluruh 
jaringan Mitra Keluarga Grup.

angiography adalah alat 
untuk memeriksa pembuluh 
darah dalam tubuh termasuk 

jantung, otak, dan ginjal untuk 
mengetahui apakah pembuluh 
darah terkena penyakit seperti 

menyempit, membesar atau 
tertutup sesuatu. Dengan kata 
lain, Untuk mendeteksi adanya 
penyumbatan/penyempitan di 

dalam pembuluh darah.

Meski digelar secara serentak, namun bukan berarti semua 
Mitra Keluarga bisa melakukan paket promo tersebut. Tetapi 
dilakukan atau diterapkan sesuai dengan kekuatan masing-
masing. “Sesuai keahlian dokter, fasilitas, kapabilitas dan animo 
dari masyarakat di wilayah tersebut. Misal, untuk paket angio 
atau penyakit jantung koroner, tentu tidak bisa dilakukan 
di semua Mitra Keluarga, tetapi hanya di Mitra yang punya 
peralatan angiografi dan dokter spesialis yang kompeten,” 
jelasnya.

Perlu diketahui, sosialisasi dari promo program kesehatan 
tersebut telah dilakukan sejak jauh-jauh hari melalui berbagai 
media komunikasi tercetak, media elektronik, maupun 
berbagai event yang digelar seperti seminar awam, talkshow, 
dan lain sebagainya. 
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kesehatan

Ada banyak informasi dan asumsi yang beredar seputar 
kelahiran bayi prematur, namun Anda harus lebih cerdas 
dalam menyaring keabsahannya. Berikut 10 mitos sepu-

tar bayi prematur dan fakta-fakta penting untuk diketahui:

1. Pecah ketuban merupakan penyebab tunggal kelahiran 
prematur. Bayi harus dilahirkan dengan bedah cesar 
 
Fakta: tidak semua bayi dengan kelahiran prematur dibantu 
dengan bedah cesar, banyak bayi yang lahir secara spon-
tan. Terdapat berbagai faktor yang memicu persalinan lebih 
awal, misalnya preeklampsia, ekslampsia, plasenta previa, 
infeksi saluran kemih, dan juga pecah ketuban dini. Segi 

non medis seperti faktor psikologis ibu juga dapat mem-
pengaruhi. 

2. Bayi prematur akan tinggal lebih lama di dalam inkubator 
daripada bayi cukup bulan. 
 
Fakta: kondisi ini memang sering terjadi pada bayi prema-
tur, terutama pada bayi dengan kondisi kurang stabil saat 
lahir. Beberapa fakta juga menunjukkan bahwa metabo-
lisme bayi prematur jauh lebih baik ketika menempel atau 
kontak kulit dengan sang ibu. Napas bayi menjadi lebih 
stabil, lebih rileks dan tenang, tekanan darahnya normal, 
kadar gula darah membaik dan suhu kulit menjadi lebih 
baik. Penerapan metoda kangguru (PMK) merupakan cara 
mudah dan efektif dalam melakukan skin to skin contact, 
dan memungkinkan bayi bisa segera lepas dari inkubator. 

3. Bayi prematur membutuhkan susu formula khusus untuk 
mencukupi kebutuhan nutrisi dan pertumbuhannya. 
 
Fakta: ASI tetap menjadi makanan utama. ASI diberikan 
baik disusui secara langsung oleh ibu, ASI perah atau-
pun ASI donor, tetap menjadi pilihan untuk memenuhi 
 kebutuhan nutrisi dan pertumbuhan bayi. Hasil penelitian 
American Academy of Pediatrics membuktikan bahwa, 
selain dapat meningkatkan daya tahan tubuh, ASI juga 
lebih mudah diserap oleh jonjot usus. Baik untuk mence-
gah infeksi berat atau sepsis, penyakit infeksi usus, dan 
prematuritas pada retina mata bayi. Manfaat lainnya ialah 
meningkatkan intelijensi mental, motorik, perilaku bayi 
dan meningkatkan toleransi makan secara klinis pada bayi 
 prematur. 

4. Setelah bayi prematur lahir sebaiknya langsung dikering-
kan dan dibungkus agar tidak kedinginan atau hipotermia. 
 
Fakta: benar! hal ini disebabkan oleh fungsi organ yang 
belum sempurna sehingga bayi prematur belum dapat 
menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu ruangan 
 dengan baik. 

5. Bayi prematur tidak bisa menyusu dan mengisap sebaik 
bayi cukup bulan. 
 
Fakta: bayi prematur dengan usia masa kehamilan 30 
minggu dapat menyusu dan mengisap dengan baik. Bayi 
prematur mempunyai koordinasi menelan, mengisap dan 
menyusu. Bayi mengisap 3-5 kali setelah fase istirahat atau 
bayi menempel di puting tetapi tidak mengisap. Hal ini 

Info Kesehatan

10 Mitos dan Fakta Seputar 
Kelahiran Prematur

menunjukkan bahwa tidak semua bayi prematur meng-
alami kesulitan menyusu. 

6. Bayi prematur perlu minum dari botol susu untuk belajar 
mengisap. 
 
Fakta: minum dari botol  susu tidak disarankan karena 
dapat memberikan risiko bayi bingung puting. Bila ibu 
 dalam kondisi tidak bisa menyusui secara langsung, ASI 
dapat diberikan melalui tube feeding atau selang dari mu-
lut atau hidung yang langsung masuk ke dalam lambung 
 dengan kondisi mulut bayi menempel di payudara ibu. 

7. Semua bayi prematur harus dirawat di ruang perawatan 
khusus. 
 
Fakta: bayi prematur dengan kategori moderate preterm 
tanpa ada komplikasi dapat dirawat di kamar bayi atau 
rawat gabung dengan ibu. Bayi prematur yang lahir pada 
usia kehamilan di bawah 32 minggu, apalagi 28 minggu 
dengan faktor risiko yang lebih tinggi umumnya dirawat di 
ruang perawatan khusus. 

8. Bayi prematur membutuhkan asupan suplemen vitamin A 
oral tiap harinya. 
 
Fakta: data WHO, bayi berat lahir rendah yang diberikan 
ASI sudah tidak disarankan lagi untuk diberikan vitamin A 

karena tidak cukup bukti yang mendukung rekomendasi 
tersebut. 

9. Terdapat perbedaan keinginan menyusu dimana bayi pre-
matur menunjukkan isyarat menyusu yang kurang jelas. 
 
Fakta: bayi prematur memiliki kemampuan menyusu 
 secepat-cepatnya pada usia kelahiran 28-30 minggu. 
Adapun isyarat menyusu yang kurang jelas adalah mata 
terbuka, menjilati bibir, punggung sedikit melengkung ke 
belakang, rooting, tangan masuk ke mulut. Isyarat tersebut 
juga terjadi pada bayi cukup bulan. 

10. Bayi prematur dapat mengalami gangguan tumbuh kem-
bang dan keterlambatan belajar. 
 
Fakta: tidak semua bayi prematur memiliki gangguan 
tersebut. Bayi prematur memang memiliki risiko lebih 
tinggi untuk gagal tumbuh dan terganggu fungsi kognitif-
nya. Tetapi dengan penanganan yang baik pada saat lahir, 
perawatan, dan setelah perawatan di rumah sakit secara 
sinambung, mendapat asupan yang baik, lingkungan ke-
luarga yang mendukung, hal tersebut dapat dicegah. 

sumber: dikutip dari hasil wawancara tertulis dengan dr. Nancy Liona 
A, Sp.OG (Mitra Keluarga Cikarang)
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PoTenSi LUAR BiASA WiSATA PAnTAi

Negeri kepulauan ini sarat dengan lokasi wisata pantai. 
Mulai dari yang dikenal sebagai Pintu Kota, Pantai Netsepa, 
Namalatu, Pantai Ora, dan masih banyak lokasi wisata pilihan 
yang hampir semuanya menjanjikan pesona luar biasa dan 
sangat layak, bahkan ‘wajib’  untuk dinikmati traveller sejati. 

Selain suguhan ‘surga kecil’ di wilayah kepulauan Ambon, 
Seram, Saparua, dan kepulauan lainnya, pelancong juga bisa 
menambah pengetahuan sambil melongok peninggalan 
sejarah yang masih berdiri kokoh menyimpan kegigihan 
perjuangan panjang Nyong Ambon (Maluku), menghadapi 

Wilayah kepulauan di indonesia bagian timur ini menjadi bukti bahwa negeri ini sangat kaya 
dengan lokasi obyek wisata. Keindahan alamnya terhampar luas hampir di seluruh pelosok negeri. 
Sebut saja Pantai ora, nusa Pombo, natsepa, Pantai namalatu, Pintu Kota, dan masih banyak lokasi 
wisata pantai yang menjanjikan panorama luar biasa. Selain menyuguhkan keindahan alam laut dan 
pantainya, Kepulauan Ambon, Maluku banyak menyimpan jejak dan situs sejarah yang juga patut 
dijelajahi.

Tanah Manise
Tak Pernah Kehilangan Pesona

invasi bangsa Belanda, Portugis, dan Spanyol yang tergiur 
ingin menguasai negeri nan kaya rempah ini. 

Yups, tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk menikmati 
lansekap atau panorama menakjubkan suguhan keindahan 
laut yang menyatu dengan hamparan pasir putih yang 
menyejukkan mata, memberikan suasana damai di tengah 
keindahan alam yang boleh disandingkan dengan Pantai 
Kaanapali (Maui) Hawaii maupun Maldives sekalipun. 



36 | Edisi 16 - 2016 Edisi 16 - 2016 | 37 

wisata

SURgA KeCiL PULAU oRA
 
Pemandangan laut yang tenang dan air yang jernih membuat 
Maluku menjadi salah satu destinasi terbaik untuk menikmati 
wisata pantai. Saat ini, tak sedikit pasangan yang menetapkan 
wisata di Kepulauan Maluku, dengan tujuan mencari spot foto 
untuk melengkapi gambar pre-wedding, atau menikmati bulan 
madu dalam suasana nyaman dan damai.
 
Melancong ke Ambon – Maluku umumnya ditujukan untuk 
menikmati wisata pantai dengan segala keindahannya. Selain 
menikmati keindahan alam, laut dan pantai, wisatawan dapat 
melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling, menyelam, 
olahraga pantai, atau sekadar merendam kaki sambil berjalan 
di pantai. Ya, ada banyak sekali lokasi wisata pantai yang bisa 
dinikmati, sebut saja Nusa Pombo, Pantai Namalatu, Pantai 
Netsepa, maupun pantai lain yang masing-masing memiliki 
keunggulan dengan ciri unik dan eksotisme luar biasa. 

“Kebanyakan orang ke sini untuk bersantai. Menikmati 
keindahan pantai dan pemandangan laut yang jernih. Bahkan 
dasarnya bisa kelihatan dari permukaan. Indah sekali,” ucap 
Yunita, Manager Marketing Mitra Keluarga Kelapa Gading. 
“Sambil berwisata, kami memilih Nusa Pombo sebagai lokasi 
foto-foto pre wedding. Pulau tak berpenghuni ini masih asri 
dan memiliki banyak spot yang bagus untuk melengkapi foto 
prewed,” tambahnya.

Namun, kata Yunita, yang paling spektakuler adalah Pantai 
Ora. Pantai di Desa Saleman, Pulau Seram - Maluku Tengah 
ini sangat dramatis. Pantai ini menjanjikan lansekap dan 
panorama yang lengkap sebagai obyek wisata. “Dramatis. 
Indah, dan luar biasa eksotis, bak surga kecil,” ungkap traveller 
yang sengaja ingin mengeksplore keindahan Maluku ini.

Memang, dibutuhkan perjalanan yang cukup panjang dan 
melelahkan untuk sampai ke Pantai Ora. Namun, perjalanan 
panjang dari Ambon langsung terbayar oleh suguhan 
keindahan di sekitar pantai yang membuat Pantai Ora begitu 
spesial. Saat tiba di Desa Saleman Anda akan disambut oleh 
indahnya air di pantai yang jernih bersih, pohon kelapa tinggi 
menjulang dengan latar belakang langit biru yang juga bersih. 
Sejenak, mata Anda juga akan menangkap pemandangan 
gunung dengan tebing-tebing tinggi yang tertutup tipis 
oleh awan. Di sepanjang jalur pantai terlihat terumbu karang 
berwarna warni. Dari atas dermaga, Anda bisa melihat dengan 
jelas keindahan bawah laut yang memesona.

Di pantai ini terdapat cottage dengan atap kerucut yang 
berdiri di atas laut. Asiknya, keluar dari cottage Anda langsung 
disuguhi keindahan coral dan keanekaragaman ikan, persis 
di bawah kaki Anda. Jika menyelami perairannya, Anda akan 
melihat dengan jelas ratusan terumbu karang yang benar-
benar menakjubkan. Belum lagi ikan-ikan kecil yang menari-
nari di sekitar terumbu karang.

Setelah puas menikmati keindahan bawah laut dengan 
berenang dan snorkeling, pasir putih Pantai Ora yang terang 
berpadu air lautnya jernih, bersih dengan nuansa warna biru 
tenang, terasa sangat menyejukkan dan sedap dipandang 
mata. 

JALAn PAnJAng MenUJU PULAU oRA

Perjalanan dimulai dari Bandara Soekarno Hatta menuju Ban-
dara Pattimura, Ambon - Maluku Selatan, dengan waktu tem-
puh kurang lebih 3 jam 30 menit. Ada perbedaan waktu 2 jam 
antara Jakarta - Ambon. Dari Bandara Pattimura perjalanan 
dilanjutkan dengan menggunakan mobil travel ke Kota Am-
bon. Jarak sekitar 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. 

Untuk ke Pantai Ora, perjalanan harus dilanjutkan hingga ke 
Pelabuhan Port of Tulehu, Kota Masohi di Pulau Seram, de-
ngan menggunakan kapal ferry dari Kota Ambon dengan 
waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Kota Masohi adalah Ibu 
kota Kabupaten Maluku Tengah yang terletak di Pulau Seram. 

Untuk menginjakkan kaki di Pantai Ora, Anda masih harus 
melanjutkan perjalanan darat, waktu tempuh sekitar 3,5 jam 
menuju Desa Saleman. Dari sini perjalanan dilanjutkan dengan 
mengunakan speedboat, waktu tempuh sekitar 20 menit. 

Cukup panjang memang perjalanan menuju ‘surga kecil’ ini, 
hampir sekitar 9 jam (dari Kota Ambon). Tapi percayalah, 
semua rasa penat dan letih langsung hilang tertutup rasa tak-
jub saat menikmati pemandangan dramatis yang tersuguh di 
sepanjang perjalanan hingga ke lokasi Pantai Pulau Ora. 



38 | Edisi 16 - 2016 Edisi 16 - 2016 | 39 

CARA MengoLAh PAPeDA

Papeda dibuat dari 
tepung sagu dengan cara 
menyerut batang sagu. 
Mula-mula batang sagu 
dipotong, lalu bonggolnya 
diperas hingga sari patinya 
keluar. Dari sari pati ini 
diperoleh tepung sagu 
murni yang siap diolah. 
Tepung sagu kemudian 
disimpan di dalam alat 
yang disebut Tumang.

kuliner

Pernah dengar Papeda? Masakan khas masyarakat Maluku 
yang diolah dari bahan dasar sagu ini tergolong unik. 
Papeda atau bubur sagu dengan tekstur lengket ini 

biasanya disajikan dengan lauk Ikan Kuah Kuning. Namun, 
Papeda juga sering dipadu dengan menu kombinasi, salah 
satunya adalah ikan bakar. 

Hampir semua jenis ikan seperti tongkol, cakalang, bobara 
– jenis ikan kuwe (trevally fish)--  gabus, kakap merah, 
bisa dijadikan sebagai teman menyantap Papeda. Sebagai 
pelengkap, tersedia sambal khas Maluku, berupa racikan cabe 
rawit, bawang merah, tomat segar dan jeruk nipis, atau dikenal 
dengan sebutan sambal colo-colo, yang sangat pas sebagai 
teman menyantap Papeda.

reseP MasaKan Khas MaLuKu

iKAn KUAh KUning 

Bahan:
∞ 500gram ikan tongkol/cakalang/tenggiri/atau kuwe trevally
∞ 1½ sdt garam
∞ 1 sdt asam jawa, larutkan dengan 50ml air, saring
∞ Minyak untuk menggoreng

haluskan:
∞ 6 butir bawang merah
∞ 5 siung bawang putih
∞ 4 buah cabai merah keriting
∞ 2 sdt ketumbar, sangrai
∞ ½ sdt merica butiran
∞ 1 lembar daun salam
∞ 4 lembar daun jeruk purut
∞ 1 batang serai, ambil bagian putihnya, memarkan
∞ 2 cm lengkuas, memarkan
∞ 600ml santan dari ½ butir kelapa
∞ ½ sdt gula pasir
∞ 1 ikat kecil kemangi, ambil daunnya

Cara Membuat
1. Bersihkan ikan tongkol, potong potong dan lumuri ikan 

dengan garam dan larutan air asam. Diamkan 10 menit, 

Menu Tradisional

Sensasi Unik Makanan Khas Maluku
Menyantap Papeda ikan Kuah Kuning dengan cara menyeruput langsung dari piring --tanpa 
menggunakan sendok— tentu memberikan sensasi yang patut untuk dicoba.

tiriskan. Goreng ikan sampai matang dan berwarna 
kecoklatan. Angkat, sisihkan di tempat yang aman. 

2. Panaskan sedikit minyak sisa menggoreng ikan. Tumis 
bumbu halus, daun salam, daun jeruk purut, serai, dan 
lengkuas sampai harum dan matang. Beri santan dan gula 
pasir, didihkan sambil diaduk. Masukan ikan tongkol yang 
sudah digoreng, kecilkan api. Didihkan sekali lagi. Angkat. 

3. Masukkan daun kemangi, aduk hingga rata.

* untuk 6 orang
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beKasi

KeLaPa GaDinG KeMayOran

SEMINAR AWAM
Negeri Dongeng
Sabtu, 19 Maret 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Kak Dini
Ruang Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kelapa Gading

TALK SHOW
Serangan Jantung
Selasa, 08 Maret 2016, Pk. 08.00-09.00
Pembicara: dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP
Radio Cakrawala 98.3 FM Jakarta

Fertilitas
Rabu, 23 Maret 2016, Pk. 17.00-18.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG
Radio UFM 94.7 Jakarta

PRENATAL CLASS
Bersama: Bidan 
Ruang Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kelapa Gading

Waktu:
•	 Sabtu, 05 Maret 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 12 Maret 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 19 Maret 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 26 Maret 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 2 April 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 9 April 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 16 April 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 23 April 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 30 April 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 14 Mei 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 21 Mei 2016, Pk. 11.00-12.00
•	 Sabtu, 28 Mei 2016, Pk. 11.00-12.00

Tema:
•	 Siap Hadapi Persalinan
•	 Aman Melewati Masa Nifas
•	 Dahsyatnya Manfaat Asi
•	 Pemeriksaan & Perawatan Bayi Baru Lahir
•	 Kehamilan Risiko Tinggi
•	 Tanda Persalianan
•	 Proses Persalinan
•	 Keluarga Berencana
•	 Asi & Permasalahannya
•	 Perawatan Bayi Baru Lahir

SENAM
Senam Diabetes Mellitus & Seminar Awam
Sabtu, 05 Maret 2016, Pk. 07.00-10.00
dr. Tia Febrianti, Sp.KK
Ruang Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kelapa Gading

Ereksi pada Diabetes Melitus
Sabtu, 2 April 2016, Pk. 07.00-10.00
Pembicara: dr. Aulia Jusuf
Ruang Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kelapa Gading

PROMO
•	 Promo	Paket	Katarak
 Rp. 11.500.000,-
 Februari - Desember 2016
•	 Promo	Paket	Persalinan	(Sectio)	Kelas	1,2	&	3
 Harga Mulai Rp. 17.700.000,-
 Februari- Desember 2016
•	 Paket	Operasi	Laparoskopi	(Usus	Buntu	&	
Kantung		Empedu)	Kelas	2	&	3

 Maret - Desember 2016

DONOR DARAH
Rabu, 10 Mei 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Ruang Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kelapa Gading

LAIN-LAIN
Gathering Cancer
Jumat, 29 April 2016, Pk. 10.00-12.00
Jumat, 27 Mei 2016, Pk. 10.00-12.00
Ruang Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kelapa Gading

SEMINAR AWAM
Kupas Tuntas Seputar Kehamilan & 
Problematikanya
Sabtu, 16 April 2016, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG
Auditorium Mitra Keluarga Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Pendekatan Multi Disiplin pada Pengobatan 
Pasien Kanker
Kamis, 24 Maret 2016, Pk. 12.00-16.00
Pembicara: DR. dr. Dody Ranuhardy, Sp.PD-KHOM, 
FINASIM, MPH
Hotel ASTON Bekasi

ESWL
Kamis, 26 Mei 2016, Pk. 12.00-16.00
Pembicara: dr. Entjeng Hidayat, Sp.U
Auditorium Mitra Keluarga Bekasi

TALK SHOW
Pengobatan Kemoterapi pada Pasien Kanker
Jum’at, 11 Maret 2016, Pk. 18.30-19.30
Pembicara: DR. dr. Dody Ranuhardy, Sp.PD-KHOM, 
FINASIM, MPH
Radio Dakta 107 FM Bekasi

PRENATAL CLASS
Auditorium Mitra Keluarga Bekasi

Pijat Bayi
Sabtu, 12 Maret 2016, Pk. 12.00-13.00
Bidan Ida Zuraida

Ibu Super Anak Super
Sabtu, 23 April 2016, Pk. 12.00-13.00
dra. Destrina Nainggolan, MA

Penyulit dalam Persalinan
Sabtu, 14 Mei 2016, Pk. 12.00-13.00
dr. Agustinus Gatot , Sp.OG

SENAM
Senam Osteoporosis
Sabtu, Pk. 07.00-08.00

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

PROMO
Kalbe Family & Member Komunitas 
(ICCC,KCC,KOWAS)
Program Cicilan Mandiri  & BCA

LAIN-LAIN
Gathering HD
Hipertensi Pada Pasien Dialisis
Sabtu, 19 Maret 2016, Pk. 09.00-11.00
dr. Santoso Chandra, Sp.PD-KGH
Auditorium Mitra Keluarga Bekasi.

SEMINAR AWAM
Langsing dengan Olahraga yang Tepat & Tidur 
yang Sehat
Sabtu, 9 Mei 2016, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara:	 •	dr.	Andreas	Prasadja,	RPSGT
	 •	dr.	Michael	Triangto,	Sp.KO
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

Diabetes
Sabtu, 16 April 2016, Pk. 08.00 - 13.00

Senam Jantung Sehat
Sabtu, 28 Mei 2016, Pk. 09.00 - 13.00

SEMINAR ILMIAH
Indonesia Pain Forum 2016
19 - 20 Maret 2016
Harris Hotel Kelapa Gading

TALK SHOW
Waspadai Kanker Payudara
Selasa, 12 April 2016, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara:	dr.	Alfiah	Amiruddin,	MD,	MS	
Radio	Cakrawala	Plaza	Hayam	Wuruk	Gajah	Mada

Waspadai Mendengkur
Selasa, 14  Juni 2016, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Andreas Prasadja, RPSGT
Radio	Cakrawala	Plaza	Hayam	Wuruk	Gajah	Mada

SENAM
Diabetes
Setiap Sabtu, Pk. 07.30 - 10.00

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 09.00

PROMO
Paket Harga Khusus
Februari - Desember 2016
Bedah:
•	 Usus buntu biasa Rp. 8.500.000,-
•	 Usus buntu laparoskopi Rp. 17.200.000,-
•	 Hernia Rp. 11.300.000,-
•	 Hemoroid / wasir Rp. 16.500.000,-

Kebidanan:
•	 Melahirkan dengan spontan Rp. 5.800.000,-
•	 Melahirkan dengan Sectio Secaria  

Rp. 12.000.000,-
Jantung:
•	 Kateterisasi Jantung Rp. 10.500.000,-
•	 Angiografi	Tungkai	Rp.	9.600.000,-

Potongan Harga
Berlaku mulai 1 Maret - 31 Maret 2016
•	 Sleep	Lab	(Analisa	Gangguan	Tidur	)		Disct:	10%
•	 Bonedensitometry	2	Organ	(kekeroposan	
tulang)	20%

•	 Bonedensitometry	3	Organ	(kekeroposan	
tulang)	20%

•	 Pembelian	Alat	Sleep	Lab	5%

DONOR
Donor Darah
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran
•	 Kamis, 28  April 2016, Pk. 08.30 - 11.30
•	 Kamis, 28 Juli 2016, Pk. 08.30 - 11.30 
•	 Kamis, 27 Oktober 2016, Pk. 08.30 - 11.30

LAIN-LAIN
Bakti Sosial dalam Rangka Hari Kanker 
Sedunia
Sabtu, 5 Maret 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Belakang Sarinah

CiKaranG

SEMINAR AWAM
Gula Darah Terjaga, Diabetes Terkendali*
Sabtu, 19 Maret 2016, Pk. 09.00-11.00
Pembicara: dr. Hyhot Mausar, Sp.PD*
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

Hidup Sehat Bebas Osteoporosis*
Sabtu, 28 Mei 2016, Pk. 09.00-11.00
Pembicara: dr. Shiela Gunawan, Sp.PD
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

Manajemen Laktasi
Sabtu, 19 Maret 2016, Pk. 11.30-12.30
Pembicara: Tim Bidan RSMKC
    
Makanan Pendamping Air Susu Ibu
Sabtu, 23 April 2016, Pk. 11.30-12.30 
Pembicara: Dokter Spesialis Anak
    
Pijat Bayi
Sabtu, 21 Mei 2016, Pk. 11.30-12.30
Pembicara: Tim Fisioterapi 

SENAM
Senam Hamil
Setiap Hari Sabtu, Pk. 10.00-11.00
Instruktur: Tim Bidan
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

PROMO
Promo Cicilan 0%
untuk pengguna Kartu Kredit Bank Mandiri dan BCA
Sepanjang tahun 2016

Paket Operasi 2016
Sampai dengan 30 April 2016

DONOR
Donor Darah
Sabtu, 12 Maret 2016, Pk. 08.00-11.30
PMI Kab Bekasi
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang
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Cibubur

SPECIAL EVENT
Seminar Komunitas
Resiko Penyakit Stroke pada Penderita DM
Sabtu, 12 Maret 2016, Pk. 08.00-10.00 
Pembicara: dr. Everhardus, Sp.S
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur

Health Talk
Waspadai	Cedera	Tulang	Belakang	(HNP)	bagi	
Penderita DM
Rabu, 06 April 2016, Pk. 09.00-12.00 
Pembicara: dr. M. Saekhu, Sp.BS
Komunitas Angklung

Health Talk
Liposuction
Sabtu, 16 April 2016, Pk. 09.00-12.00 
Pembicara: dr. Yantoko, Sp.BP
Komunitas	Kota	Wisata	Woman	Club	(KWWC)

SEMINAR AWAM
Adiksi Gadget pada Anak dan Remaja
Sabtu, 05 Maret 2016, Pk. 09.00-12.00 
Pembicara: dr. Anastasia, M.Psi Psikolog
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur

Mengatasi Diare pada Anak
Sabtu, 09 April 2016, Pk. 09.00-12.00 
Pembicara: dr. Syarifah Hanum, SP.A
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur

SEMINAR ILMIAH
Hipertensi & Penyakit Gagal Ginjal Kronis
Kamis, 17 Maret 2016
Pembicara : dr. Okki Ramadian, Sp.PD. & dr. Edwin 
Simatupang, Sp.PD-KGH
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur

Tuberculosis
Sabtu, 21 Mei 2016, Pk. 12.00-17.00 
Pembicara: dr. Mirsyam, Sp.P & dr. Fahamzah, Sp.P
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur

TALK SHOW
Kupas Tuntas Kehamilan & Problematikanya
Sabtu, 23 April 2016, Pk. 09.00-12.00 
Pembicara: dr. Novi Gracia, Sp.OG
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur
Bersama: Bidan

Nutrisi Ibu Hamil
Sabtu, 04 Maret 2016, Pk. 11.00-12.00 

Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
Sabtu, 12 Maret 2016, Pk. 11.00-12.00 

Jangan Panik Saat Proses Persalinan
Sabtu, 19 Maret 2016, Pk. 11.00-12.00 

Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
Sabtu, 26 Maret 2016, Pk. 11.00-12.00 

Manfaat ASI
Sabtu, 02 April 2016, Pk. 11.00-12.00 

Nutrisi Ibu Hamil
Sabtu, 09 April 2016, Pk. 11.00-12.00 

Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
Sabtu, 16 April 2016, Pk. 11.00-12.00 

Jangan Panik Saat Proses Persalinan
Sabtu, 23 April 2016, Pk. 11.00-12.00 

Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
Sabtu, 30 April 2016, Pk. 11.00-12.00 

Manfaat ASI
Sabtu, 07 Mei 2016, Pk. 11.00-12.00 

Nutrisi Ibu Hamil
Sabtu, 14 Mei 2016, Pk. 11.00-12.00 

Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
Sabtu, 21 Mei 2016, Pk. 11.00-12.00 

Jangan Panik Saat Proses Persalinan
Sabtu, 28 Mei 2016, Pk. 11.00-12.00 

SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Sabtu, 12 Maret 2016, Pk. 06.00-08.00 
Persadia
Halaman Parkir di RSMK Cibubur

Senam Diabetes Mellitus
Sabtu, 09 April 2016, Pk. 06.00-08.00 
Persadia
Halaman Parkir Mitra Keluarga Cibubur

Senam Diabetes Mellitus
Sabtu, 14 Mei 2016, Pk. 06.00-08.00 
Persadia
Halaman Parkir Mitra Keluarga Cibubur

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00-11.00
Bidan
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur

PROMO
Promo Klinik Nyeri
01 Maret - 31 Mei 2016

Promo Hari Kartini
01- 30 April 2016

Promo Klinik Berhenti Merokok
01 - 31 Mei 2016

DONOR
Bakti Sosial Donor Darah
Setetes Darah Anda Bermakna bagi Sesama
Sabtu, 14 Mei 2016, Pk. 08.30-11.30 
PMI
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur

WaruTeGaL

SPECIAL EVENT
Lomba Balita Sehat & Mewarnai
Aku Anak Sehat
Minggu, 06 Maret 2016, Pk. 08.00-Selesai
Lobby Rawat Jalan Mitra Keluarga Tegal

SEMINAR AWAM
Bahaya Kolesterol Terhadap Serangan 
Jantung
Sabtu, 19 Maret 2016, Pk. 09.00-Selesai
Pembicara: dr. Arby Lizarda, Sp.JP
R. Auditorum Lantai 4 Mitra Keluarga Tegal

Deteksi Dini Tumbuh Kembang si Kecil Secara 
Fisik & Psikologis
Sabtu, 16 April 2016, Pk. 09.00-Selesai
Pembicara:	 •	dr.	Nora	Taofik,	Sp.	KFR
	 •	A.D.	Andriyanti,	S.Psi,	MPsi
R. Auditorum Lantai 4 Mitra Keluarga Tegal

TALK SHOW
Talk Show Radio RADAR FM

Mengenal Fisioterapi & Rehab Medik Lebih 
Dekat
Jumat, 8 April 2016, Pk. 10.00-11.30
Pembicara:	dr.	Nora	Taofik,	Sp.KFR
Radio Radar FM Tegal

Jaga Kesehatan Sejak Dini dengan Medical 
Check Up
Jumat, 15 April 2016, Pk. 10.00-11.30
Pembicara: dr. Gilang Bagus P
Radio Radar FM Tegal

Benjolan pada Payudara
Jumat, 22 April 2016, Pk. 10.00-11.30
Pembicara: dr. Margaretha Vianny, Sp.Rad
Radio Radar FM Tegal

Cegah Luka pada Penderita Diabetes
Jumat, 29 April 2016, Pk. 10.00-11.30
Pembicara:	dr.	Kristiani	Wiek,	Sp.B
Radio Radar FM Tegal

SENAM
Gathering Pasien Diabetes Melitus & Senam 
DM
Sabtu, 28 Mei 2016, Pk. 07.00-Selesai
Bersama: dr. Iwandheny Sepmeitutu, MSc, Sp.PD
*Gratis Cek GDS Sewaktu & Dapatkan Diskon 
Pemeriksaan Lab

Senam Hamil
Seiap Sabtu, Pk. 10.00-Selesai
R. Auditorium Lantai 4 Mitra Keluarga Tegal

LAIN-LAIN
Konsultasi Gizi
Senin - Sabtu, Pk. 08.00-16.00
Poli Rawat Jalan Mitra Keluarga Tegal

SEMINAR AWAM
Komplikasi Diabetes pada Jantung
Sabtu, 12 Maret 2015, Pk. 07.30-09.00
Pembicara:	dr.	Widyawan,	Sp.JP
Auditorium	Lt	6,	Mitra	Keluarga	Waru
Pendaftaran GRATIS

Hidup Berkualitas Tanpa Nyeri
Sabtu, 23 April 2015, Pk. 07.30-09.00
Pembicara:	 •	dr.	I	Putu	Alit,	Sp.KFR
	 •	dr.	Agus	Setiyana,	Sp.An
Auditorium	Lt	6,	Mitra	Keluarga	Waru
Info & pendaftaran: 031-8543111 / 031-8542111

SEMINAR ILMIAH
Peran dan Kompetensi Neurointervensi dalam 
Penatalaksanaan Kasus Serebrovaskular
Sabtu, 09 April 2016, Pk. 08.00-17.00
Auditorium	Lt	6,	Mitra	Keluarga	Waru

Pembicara:
	 •	Prof.	Dr.	dr.	M.	Hasan	Machfoed	Sp.S(K),		MS	
	 	 (Ketua	Umum	PP	Perdossi	2015	–		2019)
	 •	dr.	Hermanto	Swatan,	Sp.S,	FINS
	 •	dr.	Suwito	Pantoro,	Sp.S,	FINS
	 •	dr.	Achmad	Firdaus	Sani,	Sp.S,	FINS
	 •	dr.	Subandi,	Sp.S,	FINS
	 •	dr.	Yudhi	Adrianto,	Sp.S,	FINR

	 •	dr.	Biati,	Sp.S
	 •	dr.	Devi,	Sp.S

Peserta:
Dokter Perusahaan, Dokter Umum
Biaya:	Rp.	100.000	(termasuk	SKP	&	makan	siang)

Info & Pendaftaran:
Mitra	Keluarga	Waru
Jl.	S.	Parman	no	8	Waru
Telp. 031-8543111/031-8542111 Ext. 6065, 6067
marketing.waru@mitrakeluarga.com

SENAM
Auditorium	Lt	6,	Mitra	Keluarga	Waru

Senam & Bincang Diabetes
Sabtu, 12 Maret 2016, Pk. 06.30-08.30
Dokter Jantung

Sabtu, 30 April 2016, Pk. 07.00 - 09.00
Dokter Internist

Sabtu, 14 Mei 2016, Pk. 07.00-09.00
Dokter Internist

Senam Hamil
Sabtu	&	Minggu,	Pk.	10.00	–	Selesai
•	 Dokter Anak, Bidan
•	 Ahli Gizi
•	 Fisioterapi

LAIN-LAIN
Klinik Laktasi Asi
Senin, Rabu, Jumat, Pk. 09.00-11.00

Hotline:
031-8543111 ext 2040, 2050, 031-8546043
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surabaya DePOK

SEMINAR AWAM
(Tentative)
Auditorium Lt 5 Mitra Keluarga Surabaya
Jl. Satelit Indah II Darmo Satelit Surabaya

Family Gathering Pasien Hemodialisa
13 Maret 2016, Pk. 09.30
Pembicara:	•	dr.	Meisy	Andriana,	Sp.KFR-K
	 •	dr.	Agnes	M.	Haloho,	Sp.KJ

Cara efektif Mencegah dan Menangani 
Demam Berdarah Dengue dan Virus Zika
20 Maret  2016, Pk. 09.30
Pembicara:  dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI

Hernia pada Anak & Penanganannya
16 April 2016, Pk. 09.30
Pembicara:	dr.	Barmadisatrio,Sp.B	(K)	BA

Herpezooster 
14 Mei 2016, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Rosita Sari, Sp.KK

Maksimalkan Tumbuh Kembang Anak
30 April 2016
Pembicara: dr. Stephanie Dwiastuti, Sp.A

SENAM Diabetes
Waktu:	Pk.	06.30
Instruktur: senam diabetes
Tempat: Area parkir lobby Mitra Keluarga Surabaya
Jadwal:	 •	19	Maret	2016	•	9	April	2016	•	23	April	

2016	•	07	Mei	2016	•21	Mei	2016

SENAM HAMIL
Auditorium Lt 5 Mitra Keluarga Surabaya

Sumber Gizi yang Baik untuk Buah Hati
Sabtu, 5 Maret 2016, Pk. 08.00
dr. Brown

Tanda-tanda Bahaya pada Kehamilan
Minggu, 6 Maret 2016, Pk. 09.00
Bidan

Baby Wipes
Sabtu,12 Maret 2016, Pk. 08.00
Pigeon

Icterus pada Bayi
Minggu, 13 Maret 2016, Pk. 09.00
Kamar Bayi

Tanya Jawab Seputar Kehamilan
Sabtu, 19 Maret 2016, Pk. 08.00
dr. Diana Suyono, Sp.OG

Kebutuhan Gizi Ibu Hamil
Minggu, 20 Maret 2016, Pk. 09.00
Gizi

Manfaat Bank Darah Tali Pusat
Sabtu, 26 Maret 2016, Pk. 08.00
Cell Safe

Persiapan ASI Eksklusif
Minggu, 27 Maret 2016, Pk. 09.00
Klinik Laktasi

Sumber Gizi yang Baik untuk Buah Hati
Sabtu, 2 April 2016, Pk. 08.00
dr. Brown

Tanda-tanda Bahaya pada Kehamilan
Minggu, 3 April 2016, Pk. 09.00
Bidan

Baby Wipes
Sabtu, 9 April 2016, Pk. 08.00
Pigeon

Icterus pada Bayi
Minggu, 10 April 2016, Pk. 09.00
Kamar Bayi

Tanya Jawab Seputar Kehamilan
Sabtu, 16 April 2016, Pk. 08.00
dr. Dwi Meinindah, Sp.OG

Kebutuhan Gizi Ibu Hamil
Minggu, 17 April 2016, Pk. 09.00
Gizi

Manfaat Bank Darah Tali Pusat
Sabtu, 23 April 2016, Pk. 08.00
Cell Safe

Persiapan ASI Eksklusif
Minggu, 24 April 2016, Pk. 09.00
Klinik Laktasi

Sumber Gizi yang Baik untuk Buah Hati
Sabtu, 30 April 2016, Pk. 08.00
dr. Brown

Tanda-tanda Bahaya pada Kehamilan
Minggu, 1 Mei 2016, Pk. 09.00
Bidan

Baby Wipes
Sabtu, 7 Mei 2016, Pk. 08.00
Pigeon

Icterus pada Bayi
Minggu, 8 Mei  2016, Pk. 09.00
Kamar Bayi

Tanya Jawab Seputar Kehamilan
Sabtu, 14 Mei 2016, Pk. 08.00
dr. Dwi Meinindah, Sp.OG

Kebutuhan Gizi Ibu Hamil
Minggu, 15 Mei 2016, Pk. 09.00
Gizi

Manfaat Bank Darah Tali Pusat
Sabtu, 21 Mei 2016, Pk. 08.00
Cell Safe

Persiapan ASI Eksklusif
Minggu, 22 Mei 2016, Pk. 09.00
Klinik Laktasi

Sumber Gizi yang Baik untuk Buah Hati
Sabtu, 28 Mei 2016, Pk. 08.00
dr. Brown

Tanda-tanda Bahaya pada Kehamilan
Minggu, 29 Mei 2016, Pk. 09.00
Bidan

PROMO
Screening Kanker Paru-paru
Syarat & Ketentuan Berlaku
Medical Check Up Lt 3 RSMKS
Sesuai perjanjian

Paket MCU Faktor Risiko Stroke
Syarat & Ketentuan Berlaku
Medical Check Up Lt 3 RSMKS
Sesuai perjanjian

Promo Mammografi
Rp. 391.500,-
Harga awal Rp. 783.000,-
Syarat & Ketentuan Berlaku

SPECIAL EVENT
Gathering Persadia & Health Talk
Diabetes:	What	We	Need	To	Know
Rabu, 18 Mei 2015, PK. 06.30-Selesai
Pembicara: dr. Edwin Simatupang, Sp.PD-KGH
Pondok Zidane Sawangan, Depok

SEMINAR AWAM
Health Talk Yayasan Kesehatan Garuda 
Indonesia
Penyakit Jantung Koroner & Penanganannya
Sabtu, 05 Maret 2015, Pk. 08.00-Selesai
Pembicara: dr. Yahya B. Juwana, Sp.JP
Auditorium Lt. 05 Mitra Keluarga Depok

Perawatan Gigi Anak Berkebutuhan Khusus
Selasa, 22 Maret 2016, Pk. 08.00-Selesai
Pembicara: drg. Maria Harli N, Sp.GA
Sekolah Global Mandiri, Cibubur

Seminar Awam Komunitas Sahabat 
Pencernaan Anak 
Sabtu, 02 April 2016
Pembicara:	dr.	Susy	Putri	Wihadi,	Sp.A
Auditorium Lt. 05 Mitra Keluarga Depok

Seminar Awam Komunitas Sahabat Ibu 
“Kupas Tuntas Kehamilan & Problematikanya”
Sabtu, 14 Mei 2016
Pembicara: dr. Jolanda Refanya Labora, Sp.OG
Auditorium Lt. 05 Mitra Keluarga Depok

SEMINAR ILMIAH
Round Table Discussion
Pendeteksian Stroke dengan Metode DSA
Sabtu, 30 April 2016, PK. 08.00-Selesai
Pembicara: dr. Adi Sulistyanto, Sp.BS
Auditorium Lt. 05 Mitra Keluarga Depok

Kegawatdaruratan Bedah & Penanganan 
Trauma
Sabtu, 23 April 2016, Pk. 08.00-Selesai
Pembicara:	•	dr.	Harjanto	Effendy,	Sp.OT
	 •	dr.	Andreas	A.L,	Sp.BTKV
	 •	dr.	Yudi	Yuwono,	Sp.BS
	 •	dr.	Julius	Lumenta,	Sp.B
	 •	dr.	Yantoko,	Sp.BP-RE
The Margo Hotel, Depok

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt. 05 Mitra Keluarga Depok

Nyeri Punggung pada Ibu Hamil
Sabtu, 26 Maret 2016, Pk. 11.00-Selesai
Pembicara: dr. Abner Penalemen, Sp.KFR

Wasir pada Kehamilan
Sabtu, 16 April 2016, Pk. 11.00-Selesai
Pembicara: dr. Lakshmi Nawasasi, Sp. B

Do & Dont’s Perawatan Bayi Baru Lahir
Sabtu, 28 Mei 2016, Pk. 11.00-Selesai
Pembicara: Perawat Anidarwati 

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

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00-Selesai

PROMO
Promo Khusus
Diskon	10%	Kamar	Perawatan,	Laboratorium,	&	
Health Screening 
Pemegang Kartu Margocitizen, Margo City
Februari-Desember 2016

Promo Cicilan 0%
Kartu Kredit Mandiri
s/d Desember 2016

Promo Spesial 
Paket Persalinan  Normal & Sectio Cesaria 
Februari s/d Desember 2016

Paket Operasi Katarak, Fakoemulsifikasi
10 Maret  s/d Desember 2016

Paket Kateterisasi Jantung 
10 Maret  s/d Desember 2016

DONOR
Blood Donation, Be a HERO
Sabtu, 19 Maret 2016
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beKasi TiMur

KenJeran

SPECIAL EVENT
Beauty Fest Expo Grand City Mall 
Terapi Laser….Solusi Terkini Penanganan Varises
Kamis - Minggu, 31 - 3 April 2016, Pk. 10.00-22.00
Pembicara:	•	dr.	Niko	Azhari	Hidayat,	Sp.BTKV
	 •	dr.	Indri	Laksmi,	Sp.BP-RE
Atrium Grand City Mall Surabaya
Exhibition, Beauty Competition, Talk Show, 
Consultation 

Gathering Nasabah Asuransi 
Stroke
Sabtu, 21 Mei 2016, Pk. 09.00 -12.00
Pembicara: dr. Yudhi Andrianto, Sp.S
Auditorium Lt 6, Mitra Keluarga Kenjeran

SEMINAR AWAM
Usus Buntu
Sabtu, 5 Maret 2016, Pk. 09.00-11.00
Pembicara: dr. Aditya Angga Sp.B
Auditorium Lt 6, Mitra Keluarga Kenjeran

Gagal Ginjal Kronis
Sabtu, 19 Maret 2016, Pk. 09.00-11.00
Pembicara:	dr.		Widodo,	Sp.PD-KGH
Auditorium Lt 6, Mitra Keluarga Kenjeran

Waspada Sakit Kepala Berulang
Sabtu, 9 April 2016, Pk. 09.00-11.00
Pembicara: dr. Yudhi Adrianto, Sp.S
Auditorium Lt 6, Mitra Keluarga Kenjeran

Kanker Serviks
Sabtu, 16 April 2016, Pk. 09.00-11.00
Pembicara: dr. Diana Suyono Sp.OG
Auditorium Lt 6, Mitra Keluarga Kenjeran

Kesehatan Gigi pada Orang Dewasa
Sabtu, 7 Mei 2016, Pk. 09.00-11.00
drg.	Dian	Wahyu	N
Auditorium Lt 6, Mitra Keluarga Kenjeran

Prostat
Sabtu, 29 Mei 2016, Pk. 09.00-11.00
Pembicara: dr. Bobby Hery, Sp.S
Auditorium Lt 6, Mitra Keluarga Kenjeran

TALK SHOW
Penanganan Keloid
Jumat, 11 Maret 2016, Pk. 12.00-13.00
dr. Indri Laksmi Putri, Sp.BP-RE
Radio Suara Surabaya

PRENATAL CLASS
Senam Hamil
Senam Pilates untuk Persian Persalinan
Sabtu & Minggu, Pk. 08.00-09.30
Bidan
Auditorium Lt 6, Mitra Keluarga Kenjeran

SENAM
Senam Osteoprosis
•	 Sabtu, 12 Maret 2016, Pk. 07.00-08.00
•	 Sabtu, 26 Maret 2016, Pk. 07.00-08.00
•	 Sabtu, 16 April 2016, Pk. 07.00-08.00

SEMINAR AWAM
Masalah Mata pada usia 50 tahun ke atas
Sabtu, 09 April 2016, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: dr. Sengdy, Sp.M
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Pengaruh Kosmetik Terhadap Kesehatan Kulit
Sabtu, 28 Mei 2016, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

SEMINAR ILMIAH
Obstetric and Pediatric Update
Kamis, 31 Maret 2016, Pk. 12.00-17.00
Pembicara:	•	dr.	Herman	Trisdiono,	Sp.OG
	 •	dr.	Amanda	Soebadi,	Sp.A
Hotel Aston Bekasi

TALK SHOW
Retinopati Diabetik
Jumat, 8 April 2016, Pk. 14.00-15.00
Pembicara: dr. Sengdy, Sp.M
Radio Dakta Bekasi

PRENATAL CLASS
Cerkes
Pengaruh Gadget pada Anak
Sabtu, 12  Maret 2016, Pk. 11.00 -12.30
Pembicara: Dra.Destryna Nainggolan, MA
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Infeksi pada Kehamilan
Sabtu, 30 April 2016, Pk. 11.00-12.30
Pembicara: dr. Data Angkasa, Sp.OG
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Common Problem in Young Infant
Sabtu, 14 Mei 16, Pk. 11.00-12.30
Pembicara: dr.Ardita Puspitadewi, Sp.A
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Senam Sehat Pasien DM
Setiap Sabtu, Pk. 07.00-18.30
Instruktur Senam
Area parkiran Mitra Keluarga Bekasi Timur

LAIN-LAIN
Seminar Komunitas ( Grj.St.Mikael - Kranji )
Serangan Jantung di Usia Muda
Minggu, 13 Maret 2016, Pk. 11.00-13.00
Pembicara: dr. Erwin Setiawan, Sp.JP
Gereja St. Mikael Kranji - Bekasi

Seminar komunitas ( PT. Indomobil )
Diabetes dan Penyakit Jantung
Selasa, 17 Mei 2016, Pk. 14.00-16.00
Pembicara: dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA
PT.	Indomobil	Bekasi	(	CANCEL	)

Gathering Pasien HD
Gagal Ginjal Kronik dan Penatalaksanaannya
Sabtu, 21 Mei 2016, Pk. 09.00 12.00
Pembicara: dr. David, Sp.PD
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Edukasi Pasien DM
“Ginjal dan Penatalaksanaannya”
Sabtu, 5 Maret 2016, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: Rachelia Salanti
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Seminar Komunitas
(Grj. St.Anna-Duren Sawit )
Low Back Pain
Minggu, 3 April 2016, Pk. 11.00-13.00
Pembicara: dr. Fritz Sumantri, Sp.S, FINS
Gereja St. Anna Duren Sawit Jaktim

Seminar Komunitas (PT.AHM)
Jantung Koroner
Kamis, 14 April 2016, Pk. 14.00-16.00
Pembicara: dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA
PT. AHM Cibitung

Seminar Komunitas ( PT.Yamaha )
Diabetes dan Penyakit Jantung
Selasa, 17 Mei 2016, Pk. 14.00-16.00
Pembicara: dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA
PT. Yamaha Cibitung

Gathering Pasien Cancer
“Hidup dengan Cancer”
Sabtu, 12 Maret 2016, Pk. 09.00 12.00
Pembicara:	dr.	Wim	Panggerbesi,	Sp.B	(	Onk	)
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Seminar Komunitas (Grj.Trinitas )
Serangan Jantung di Usia Muda
Minggu, 29 Mei 2016, Pk. 11.00-13.00
Pembicara: dr. Erwin Setiawan, Sp.JP
Gereja Trinitas - Lippo Cikarang

•	 Sabtu, 30 April 2016, Pk. 07.00-08.00
•	 Sabtu, 14 Mei 2016, Pk. 07.00-08.00
•	 Sabtu, 28 Mei 2016, Pk. 07.00-08.00
Instruktur Petugas Rehab Medik
Halaman Parkir Lobby, Mitra Keluarga Kenjeran

PROMO
Promo Pap Smear 
Rp. 250,000
1 Februari s/d 30 Juni 2016

Promo AV Shunt 
Rp. 3,750,000
1 Februari s/d 30 Desember 2016

Promo Kesehatan Paru 
Rp. 400,000
1 Maret s/d 30 April 2016

Promo Kartini, MCU Female
Rp. 600,000
1 April s/d 30 April 2016

KaLiDeres

TALK SHOW
Talk Show Radio Sonora FM Jakarta 92.0
Jumat Minggu ke 4 setiap bulannya 

PROMO
Deteksi Dini Jantung
s/d 31 Maret 2016
Rp. 385.000,-
Termasuk: 
1. Konsultasi Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh 

Darah
2. Pemeriksaan EKG
3. Pemeriksaan Treadmill

VIP Member Card
s/d 31 Mei 2016
(Fasilitas	untuk	Rawat	Inap	&	Rawat	Jalan)

Setiap Transaksi minimal 
Rp.	300.000,-	(dalam	satu	kwitansi)

Keuntungan yang didapatkan selama satu tahun
Potongan	Harga	10%	(Sepuluh	Persen)	
1. Tarif Kamar Perawatan
2. Pemeriksaan	Laboratorium	(kec.	Pemeriksaan	
rujukan	&	darah	PMI)

3. Pemeriksaan Radiologi

Promo Paket “Rehab Medik”
1. Paket Penanganan Nyeri
	 (kepala,	leher,	bahu,	pinggang,	panggul,	lutut,	
kaki,	tangan	&	jari)
•	 4	kali	kunjungan	Rp.		700.000,- 
(harga	normal:	Rp.	1.120.000,-)	

•	6	kali	kunjungan	Rp.		940.000,- 
(harga	normal:	Rp.	1.530.000,-)	

•	8	kali	kunjungan	Rp.	1.200.000,- 
(harga	normal:	Rp.	1.940.000,-)	

2. Paket Terapi Laser
•	 Rp.	245.000,-	(harga	normal	Rp.	355.000,-)
•	 Rp.	140.000,-	(harga	normal	Rp.	205.000,-)

Paket Melahirkan Normal
s/d 31 Desember 2016
Kelas 3 Rp. 3,390,000
VIP Rp. 10,950,000
SVIP Rp.  13,800,000

Paket Melahirkan SC
Kelas 3 Rp. 8,100,000
VIP Rp. 18,900,000
SVIP Rp. 21,900,000

Paket Usus Buntu 
Biasa Rp. 7,600,000
Laparoscopy Rp. 15,700,000

Paket Sunat
Bius Lokal Rp. 2,200,000
Bius Umum Rp. 3,300,000
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KEMAYORAN
Simposium ilmiah

Mengenal Trauma Penyakit Saraf 
Aneurisma dan Arteriovenous 
Malformations

Sabtu, 16 Januari 2016, Mitra Keluarga Kemayoran menggelar 
Simposium Ilmiah Akreditasi mengenai penyebab dan gejala 
penyakit Aneurisma dan Arteriovenous Malformations (AVM). 
Acara simposium tersebut ditujukan untuk memberikan 
gambaran yang jelas tentang trauma penyakit saraf dan 
terjadinya pelebaran pembuluh darah akibat melemahnya 
dinding arteri (aneurisma).

Menurut dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS, aneurisma adalah suatu 
kejadian pelebaran pada dinding pembuluh darah yang bisa 
disebabkan oleh faktor genetik, kebiasaan merokok, maupun 
akibat adanya zat-zat berbahaya yang bisa menyebabkan 
tipisnya dinding-dinding pembuluh darah.  
 
Sedangkan yang disebut AVM ialah kondisi yang terjadi akibat 
adanya kelainan pada jalinan pembuluh darah arteri yang 
berhubungan secara langsung ke pembuluh darah vena tanpa 
intervensi kapiler, dan mengakibatkan derasnya aliran (high 
flow) dengan resistensi yang rendah.

Adanya serangan sakit kepala secara tiba-tiba namun intens, 
sakit leher dan kekakuan, mual dan muntah, pandangan kabur, 

kilas berita

KELAPA GADING 
Talkshow dan Lomba Bayi Sehat

Lunar new year Bazaar
 
Mitra Keluarga Kelapa gading bekerjasama dengan Bayibubu 
menggelar acara “Lunar New Year Bazaar” di Mall of Indonesia 
(MOI) Kelapa Gading, pada tanggal 28-31 Januari 2016. Bazaar 
yang dikemas dengan rangkaian kegiatan menarik seperti 
Lomba Bayi Sehat dan Talkshow Kesehatan ini terbukti mampu 
menyedot animo masyarakat yang terlihat dari banyaknya 
peserta lomba. 

Usai melakukan penjurian terhadap 145 peserta lomba yang 
terbagi menjadi Grup A untuk kategori bayi berusia 6-12 bulan, 
dan Grup B dengan usia bayi 13-24 bulan, acara dilanjutkan 
dengan Talkshow Kesehatan. Hadir sebagai pembicara, dr. 
Markus M. Danusantoso, Sp.A dengan tema “Cerdas Bermain 
untuk Meningkatkan Perkembangan Anak Usia 1-2 Tahun”, dan 
dr. Rosalina Josep, Sp.A yang mengangkat tema “Fakta dan 
Mitos Imunisasi”. 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyambut tahun 
baru Imlek ini diharapkan dapat menjalin tali silaturahmi 
dan keakraban antara masyarakat dengan Mitra Keluarga 
Kelapa Gading. “Ke depan, kami akan terus berusaha untuk 
mengadakan acara-acara menarik lainnya,” ucap Yunita Ass. 
Manager Marketing Mitra Keluarga Kelapa Gading, seusai 
acara. 

BEKASI TIMUR
gathering Pasien Jantung

edukasi Mempertahankan dan 
Menjaga Kualitas hidup 

Dalam rangka menjalin keakraban sekaligus mempererat 
tali silaturahmi antara pasien jantung yang telah melakukan 
tindakan di Laboratorium Kateterisasi Mitra Keluarga Bekasi 
Timur, diadakan Gathering Pasien Jantung, pada Sabtu, 19 
Desember 2015.

Gathering yang berlangsung di Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga 
Bekasi Timur itu menghadirkan dr. Faris Basalamah, Sp.JP, 
FIHA, FAPSIC, untuk memberikan edukasi kepada peserta 
dalam mempertahankan dan menjaga pola hidup agar kualitas 
hidup tetap terjaga dan produktif.

Selain meriah pada sesi tanya jawab, suasana semakin hidup 
dengan adanya testimoni dari beberapa peserta yang sudah 
pernah menjalani proses diagnostik maupun tindakan jantung 
di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Acara semakin semarak 
dengan dihadirkannya games-games menarik yang membuat 
peserta sangat terkesan dengan kegiatan ini, dan berharap 
dapat diadakan lagi di waktu yang akan datang.

Sejak dibukanya layanan pusat jantung dan pembuluh darah 
terpadu di Mitra Keluarga Bekasi Timur, tahun 2010 silam, 

telah banyak kasus yang ditangani dengan tingkat keberhasilan 
yang  tinggi dalam mempertahankan harapan hidup penderita 
pasien jantung.

Hingga saat ini, Mitra Keluarga Bekasi Timur semakin 
menunjukkan eksistensi dan komitmennya dalam memberikan 
layanan untuk penanganan kasus jantung yang terus 
meningkat, baik melalui proses diagnosa maupun tindakan. 
Salah satunya adalah tindakan minimal invasif yang dikenal 
dengan Percutaneus Transluminal Angioplasthy (PTCA) atau 
Percutaneous Coronary Intervention (PCI). 

kepekaan terhadap cahaya, mengantuk, gangguan berbicara, 
kebingungan dan kejang, merupakan beberapa gejala penyakit 
Aneurisma. Sedangkan gejala AVM mirip dengan gejala 
penyakit aneurisma, namun penderita juga seperti mendengar 
suara mendesing, seiring menurunnya fungsi-fungsi panca 
indera, hingga kemungkinan terjadinya kelumpuhan. 

“Jika mengalami gejala-gejala tersebut, maka sangat 
dianjurkan untuk segera melakukan pemeriksaan ke rumah 
sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” 
pesannya. 
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SURABAYA
Seminar Awam

BeDAh KATARAK TAnPA JAhiTAn 
(Fakoemulsifikasi - Bedah Katarak insisi 
Kecil)

Mata adalah jendela dunia. Ungkapan tersebut 
menggambarkan betapa hebatnya keunggulan salah satu 
panca indera manusia untuk melihat dan menikmati semua 
keindahan yang tersuguh di hadapannya. 

Namun seiring bertambahnya usia, ada banyak hal yang tidak 
bisa dihindari manusia akibat proses penuaan. Sebut saja 
terjadinya penyakit katarak, atau mulai terjadinya kekeruhan 
pada lensa mata. Selain itu, penyakit katarak juga bisa 
disebabkan oleh bawaan lahir, trauma, atau infeksi. Saat ini 
katarak merupakan masalah nasional dan menjadi penyebab 
kebutaan nomor satu di Indonesia.

Pada era tahun 1970an operasi katarak di Indonesia masih 
menggunakan teknik intrakapsuler. Kemudian, ditemukan 
teknik yang dianggap lebih baik, yaitu teknik operasi 
ekstrakapsuler. Dengan perkembangan teknologi, saat ini telah 
ditemukan teknik operasi katarak tanpa jahitan. Pada teknik 
ini, katarak dihancurkan menjadi serpihan-serpihan dengan 
energi dari getaran ultrasound, dan dibersihkan dengan 
kekuatan vakum. Sayatan operasi dibuat sangat kecil, hanya 

sekitar 2-3mm, untuk memasukkan alat fakoemulsifikasi yang 
digunakan.

Untuk memperkenalkan teknik terbaru tersebut, Mitra Keluarga 
Surabaya mengadakan Seminar Awam, pada Sabtu, 30 Januari 
2016 dengan tema “BeDAh KATARAK TAnPA JAhiTAn” 
(Fakoemulsifikasi-Bedah Katarak insisi Kecil) dengan 
menghadirkan pembicara, dr. Teguh Filbert, Sp.M. 

TEGAL
gathering 

Ramah Tamah Bersama Rekanan

Dalam rangka menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat 
dan semakin solid, Mitra Keluarga (Mika) Tegal menggelar 
acara Gathering dan Ramah Tamah Akhir Tahun 2015 bersama 
rekanan. Acara yang diselenggarakan dalam konsep yang 
santai namun meriah tersebut dihadiri sejumlah rekanan, 
seperti dari pihak asuransi, bank, rumah sakit, dan sejumlah 
perwakilan dari perusahaan rekanan lainnya.

Dalam sambutannya, selain menyampaikan ucapan terima 
kasih atas hubungan kerjasama yang terjalin baik selama ini, 
Direktur Mitra Keluarga Tegal, yang diwakili oleh Manager 
Marketing & Umum Lusi Priska P, membuka peluang seluas-
luasnya kepada seluruh rekanan maupun perwakilan yang 

hadir untuk menyampaikan masukan, kritik dan saran demi 
perbaikan pelayanan Mika Tegal ke depan.

Tak heran, gathering yang juga dikawal oleh segenap 
perwakilan management Mika Tegal selaku narasumber 
itu pun semarak saat memasuki sesi tanya jawab. “Yang 
pasti, evaluasi dan perbaikan akan senantiasa dilakukan dan 
ditingkatkan demi peningkatan mutu kualitas pelayanan dan 
kemajuan bersama,” ujar narasumber selaku wakil manajemen 
Mika Tegal.

Selepas sesi tanya jawab, pihak panitia gathering telah 
menyiapkan sejumlah games cukup menantang yang semakin 
memeriahkan suasana. Gathering ditutup dengan acara ramah 
tamah dan makan siang bersama dalam suasana keakraban. 

BEKASI
gathering

outing Kelompok Senam osteoporosis

Memasuki usia 10 tahun kegiatan Senam Osteoporosis 
di Mitra Keluarga Bekasi, kelompok Senam Osteoporosis 
Mitra Keluarga Bekasi (MKB) mengadakan outing ke Sariater 
pada Desember 2015 silam. Selain merupakan agenda rutin 
tahunan, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk menggalang 
kesatuan diantara anggota kelompok senam. Saat ini 
kelompok Senam Osteoporosis MKB telah memiliki anggota 
sebanyak 25 orang.
 
Peserta yang umumnya wanita berusia antara 50-82 tahun 
itu tampak antusias mengikuti outing. Suasana penuh 
kegembiraan terlihat sejak mereka berangkat dari Bekasi pada 
pukul 6 pagi, hingga rombongan tiba di Sariater sekitar jam 10 
pagi. 

Sesampainya di lokasi, mereka langsung menuju arena 
berendam air hangat yang mengandung belerang. Kegiatan 

DEPOK
Seminar Awam & Belly Dance 

Kehamilan yang Sehat dan Bahagia 

Mitra Keluarga Depok kembali menyelenggarakan Seminar 
Awam dan Belly Dance pada Sabtu, 05 Desember 2015 lalu. 
Seminar Awam yang kembali mengangkat tema “Kehamilan 
yang Sehat dan Bahagia” dengan pembicara dr. Marisa 
Anindya, Sp.OG, sengaja digelar untuk memenuhi minat dan 
antusiasme tinggi dari para ibu hamil.

Acara yang berlangsung di Auditorium Mitra Keluarga Depok, 
dan dimulai tepat pukul 08.00 pagi itu dihadiri sekitar 80 
peserta Ibu hamil dan para suaminya. Pada kesempatan itu, 
dr. Marisa Anindya, Sp.OG kembali menjelaskan mengenai 
stress yang biasa dihadapi ibu hamil dan penanggulangannya, 

berendam dipandu oleh guru senam osteoporosis, sehingga 
peserta sekaligus mendapatkan manfaat rendam dan senam. 
Acara dilanjutkan dengan makan siang, kocok arisan dan 
belanja bahan makanan serta souvenir kerajinan lokal. Peserta 
kembali ke Bekasi sekitar pukul 15.00 WIB dengan kondisi 
fisik yang terlihat segar dengan membawa kenangan indah 
menikmati kebersamaan selama outing. 

gizi seimbang, dan olah raga yang baik bagi ibu hami yang 
berpengaruh pada kondisi janin. 

Selain seminar awam, para peserta juga diajak untuk berolah-
raga belly dance sebagai ganti senam hamil. Kegiatan tersebut 
memperoleh respon sangat positif yang terlihat dari antuasime 
peserta mengikuti gerakan instruktur. 

KENJERAN
Fasilitas Unggulan

Soft opening Pain Clinic

Sabtu, 23 Januari 2016, bertempat di Auditorium Lt. 6 Mitra 
Keluarga Kenjeran, dr. Anastasia W. Jefuna selaku Direktur 
Mitra Keluarga Kenjeran bersama dr. Elizeus Hanindito, Sp.An. 
KIC, KAP, resmi membuka Pain Clinic Mitra Keluarga Kenjeran.
Salah satu fasilitas unggulan Mitra Keluarga Kenjeran ini hadir 
sebagai klinik yang menawarkan solusi pengobatan terhadap 
berbagai macam penyakit nyeri dengan prinsip NO MORE 
PAIN, namun berorientasi pada kesembuhan pasien. 

Tidak hanya sebagai klinik pengobatan, Pain Clinic Mitra 
Keluarga Kenjeran merupakan wadah dan tempat untuk 
konsultasi masyarakat seputar gangguan nyeri dan 
peyembuhannya. “Dengan mengedepankan kualitas, kami 

hadir ke masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa 
nyeri adalah penyakit yang harus dihilangkan,” kata  
dr. Anastasia W. Jefuna. 

Acara peresmian sekaligus pembukaan Pain Clinic tersebut 
dihadiri oleh para dokter spesialis anestesi dari seluruh 
Indonesia yang kebetulan juga menghadiri acara Workshop 
Interventional Pain Management – 2 Days Hands on Basic 
Course th 2016 yang dilaksanakan di RSUD dr. Soetomo dan 
Mitra Keluarga Kenjeran. 
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WARU
Seminar & Workshop

Manajemen dan Tatalaksana nyeri

Sabtu dan Minggu, persisnya pada tanggal 9-10 Januari 2016, 
Mitra Keluarga Waru menggelar workshop dan seminar bagi 
perawat dan tenaga kesehatan lain. Seminar dan Workshop 
Manajemen Nyeri yang merupakan hasil kerjasama dengan 
tim Pain Clinic ini ditujukan untuk memberikan pendalaman 
pengetahuan mengenai tatalaksana nyeri kepada perawat 
maupun petugas kesehatan lainnya. 

Acara Seminar dan Workshop yang berlangsung di Auditorium 
Mitra Keluarga Waru itu menghadirkan pembicara dr. 
Devi Ariani Sudibyo Sp.S dengan topik Pain: classification, 
assessment and management, dr. Agus Setiyana Sp.An, 
KAKV dengan topik Pendekatan Terkini Nyeri Kronis, serta 
Arif Rohman Efendi S.Kep, Ns, yang mengangkat tema 
Nursing Approach: pre, during and post intervention pain 
management. 

Hari pertama diisi dengan seminar dan diskusi, sedangkan 
hari ke dua ditayangkan video tindakan IPM, simulasi USG, 
talkshow dengan testimoni, workshop mengenai assessment 
nyeri dan diskusi. Seminar dan workshop pendalaman 

CIKARANG
Seminar Awam

Kegawatdaruratan pada Radang Usus 
Buntu

Untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan 
masyarakat akan kasus gawat darurat yang banyak ditemui 
setiap hari, Mitra Keluarga Cikarang mengusung  tema “Daily 
Emergency” sebagai rangkaian kegiatan seminar awam yang 
digelar mulai 30 Januari 2016. 

Bertempat di Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang, 
Seminar Awam pertama dilaksanakan dengan mengambil 
tema Kegawatdaruratan pada Appendicitis (Radang Usus 
Buntu). Seminar Awam ini ditargetkan untuk mengajak 
masyarakat agar mampu mengenali apa itu radang usus buntu 
dan bagaimana  penanganannya. 

Pada kesempatan perdana ini, hadir dr. Budi SH Gultom, Sp.B 

KALIDERES
Seminar Kesehatan

goes to School & Campus

Rabu, 16 Desember 2015, Mitra Keluarga Kalideres 
bekerjasama dengan Global Kanaan School mengadakan 
seminar kesehatan untuk murid-murid SMP dan SMA. 
Hadir dr. Paskalis Andrew Gunawan, Sp.PD sebagai pembicara 
yang memberikan materi mengenai “Obesitas dan Cara 
Penanggulangannya”. Murid-murid Global Kanaan School 

CIBUBUR
Seminar Pendidikan

Pola hidup Sehat bagi Remaja

Pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup dengan 
memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi 
kesehatan, antara lain makanan dan olahraga. Selain dengan 
mengkonsumsi makanan sehat yang tepat dan olahraga 
secara teratur, pola hidup sehat juga harus didukung dengan 
cara bersikap dan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka membentuk generasi muda yang lebih cerdas 
dan berwawasan luas, Mitra Keluarga Cibubur bekerjasama 
dengan Sekolah Quantum Indonesia mengadakan seminar 
dengan tema “Pola Hidup Sehat bagi Remaja”

Acara Seminar yang dilaksanakan di SMP Quantum Indonesia 
pada hari Jumat, 29 Januari 2016, dan dihadiri sekitar 56 
siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP Quantum Indonesia. Antusias 
para siswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan 
kepada dr. Desthi Minaristy yang bertindak selaku narasumber 
dari Mitra Keluarga Cibubur, hingga acara seminar ditutup 
dengan pembagian doorprize dan foto bersama. “Seminar 
ini tentu tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga 
memberikan hiburan bagi para siswa,” kata dr. Desthi Minaristy, 
di penghujung acara. 

pengetahuan keperawatan tersebut diikuti oleh 181 peserta 
yang merupakan para perawat rumah sakit di Surabaya, 
Sidoarjo, dan Malang. 

sebagai narasumber yang membawakan materi dengan cara 
menarik, jelas dan padat, dan mampu membuat peserta betah 
dan antusias mengikuti materi yang disampaikan hingga 
tuntas. 

Acara yang dipandu moderator dr. Maria Bethamia R ini pun 
semakin meriah dengan adanya games berupa pertanyaan 
seputar seminar yang telah dibawakan, dan ditutup dengan 
pengundian hadiah doorprize di penghujung acara. 

tampak antusias memperhatikan penjelasan yang diberikan, 
hingga memicu banjirnya pertanyaan seputar gizi yang baik 
sebagai solusi untuk kesehatan mereka. 
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K e L a P a  G a D i n G b e K a s i

b e K a s i  T i M u r

DOKTer anaK
dr. albert sarayar, sp.a
Senin & Rabu: 08.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa: 08.30-15.00
Kamis: 08.30-15.00 & 18.00-21.00
Jumat: 08.30-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 08.30-16.30 & 18.30-19.30

dr. isabella riandani, sp.a
Senin: 08.00-12.00
Selasa – Jumat: 08.00-17.00
Sabtu: 08.00-11.00

dr. Jeanne Vidianty Gunawan, sp.a
Senin, Rabu, Kamis & Jumat: 08.00-15.00
Selasa: 08.00-15.00 & 17.00-19.00
Sabtu: 11.00-14.00

dr. Trasmanto, sp.a 
Senin & Sabtu: 08.00-10.00
Selasa, Kamis & Jumat:

08.00-10.00 & 18.30-21.00
Rabu: 18.30-21.00
  
dr. amir hasan rahim, sp.a
Senin, Selasa & Kamis: 09.00-14.00
Rabu: 09.00-14.00 & 16.00-19.00
Jumat: 09.00-11.00 & 16.00-18.00
Sabtu: 16.00-18.00
  
dr. sri sulastri Katarnida, sp.a (K)
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00
Selasa & Kamis: 16.00-18.00
Sabtu: 14.00-16.00
  
dr. heru samudro, sp.a  
Senin: 10.00-13.00 & 19.00-21.00
Selasa & Rabu: 19.00-21.00
Kamis: 10.00-13.00
Jumat: 10.00-11.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 10.00-14.00
  
dr. retno Widyaningsih, sp.a (K)
Senin: 17.00-21.00
Rabu & Jumat: 17.00-20.00
  
dr. Vera Muna Manoe, sp.a (K)
Senin & Kamis: 19.00-21.00
Rabu: 11.00-13.00
Sabtu: 11.00-14.00
  
dr. Markus M. Danusantoso sp.a
Senin, Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Jumat: 18.30-20.00 
  
dr. rosalina Josep, sp.a
Senin, Kamis & Jumat: 12.00-17.00
Selasa & Rabu: 08.00-16.00
Sabtu: 16.00-20.00

DOKTer ObsGyn (Kebidanan & Peny. 
Kandungan / KP)
dr. bambang Dwipoyono, sp.OG/Onk, 
M.s
Senin & Rabu: 17.00-20.00
Jumat: 18.00-20.00
  
dr. bambang Winarno, sp.OG
Selasa: 16.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00
  

dr. boy abidin, sp.OG
Senin & Kamis: 16.00-21.00
Selasa & Rabu: 09.00-14.00
Jumat: 09.00-12.00 & 16.00-21.00
Sabtu: 09.00-15.00
  
dr. Cahyadi, sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-12.00
  
dr. Dewi saraswati Gaduh, sp.OG
Senin: 18.30-20.30
Kamis: 18.00-20.30
Jumat: 15.00-17.00
  
dr. Med. Lita Lilik Wargawidjaya, sp.OG
Selasa, Kamis & Jumat: 17.00-20.00
  
dr. stella shirley Mansur, sp.OG
Senin, Rabu & Sabtu: 10.00-15.00
Kamis: 12.00-15.00
Senin-Jumat: 16.00-21.00
  
dr. sugi suhandi, sp.OG
Senin: 09.00-16.00 & 18.00-21.00
Selasa & Kamis:

09.00-12.00 & 18.00-21.00
Rabu & Sabtu: 09.00-16.00
Jumat: 09.00-13.00 
  
dr. Widayanto soeratman, sp.OG
Selasa: 18.00-20.00
Jumat: 09.00-11.00

dr. sita ayu arumi, sp.OG
Rabu: 17.00-20.00
Sabtu: 12.00-17.00

KP- Mbrio (Klinik Fertilitas&Reproduksi)
dr. boy abidin, sp.OG
Senin & Kamis: 09.00-12.00

dr. budi Wiweko, sp.OG
*Perjanjian

KP- Fetomaternal
dr. yuditiya Purwosunu, sp.OG(K), Phd
Selasa & Kamis: 16.00-21.00

DOKTer beDah anaK
dr. ruankha bilommi, sp.ba
Senin – Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 10.00-18.00

DOKTer anaK
dr. sudarsono, sp.a
Senin – Jumat: 08.00-12.00

dr. Mintardaningsih, sp.a
Senin – Jumat:

08.00-13.00 & 16.00-20.00
Sabtu: 15.00-19.00

dr. anisah M saleh, sp.a
Senin, Rabu – Jumat:

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

dr. rudi hartono, sp.a
Senin – Sabtu: 18.00-21.00

dr. Kishore r.J., sp.a
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 12.00-13.00
Sabtu: 12.00-14.00

dr. soenarto, sp.a
Senin – Sabtu: 07.00-21.00

dr. Phan Oto, sp.a
Selasa: 09.00-13.00
Jumat: 13.00-15.00

DOKTer ObsGyn (Kebidanan & Peny. 
Kandungan / KP)
dr. yahya Darmawan, sp.OG
Senin – Jumat: 10.00-20.00
Sabtu: 10.00-17.00

dr. bonie riyadi, sp.OG
Senin – Rabu & Jumat: 10.00-20.00
Sabtu: 10.00-13.00

dr. yuma sukadarma, sp.OG
Senin: 08.00-21.00
Selasa – Kamis:

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

dr. andi hudono, sp.OG
Senin – Jumat: 18.00-21.00

dr. ekarini aryasatiany, sp.OG(K)
Senin, Rabu & Kamis: 18.00-21.00
Sabtu: 11.00-13.00

dr. biliater sinaga, sp.OG
Senin, Rabu – Sabtu: 12.00-17.00

dr. Liva Wijaya, sp.OG
Senin, Rabu & Kamis: 07.00-17.00
Selasa: 07.00-09.00 & 12.00-21.00
Jumat: 07.00-21.00
Sabtu: 08.00-11.00 & 14.00-20.00

DOKTer beDah anaK
dr. ruankha billomi, sp.ba
Senin: 13.00-16.00
Selasa – Sabtu: 13.00-17.00

K e M a y O r a n

DOKTer anaK
dr. a. rahim Lambona, sp.a
Senin – Jumat: 10.00-12.00 & 16.00-18.00
Sabtu: 10.00-12.00

dr. budi raharjo, sp.a
Senin – Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 09.00-15.00 & 18.00-21.00

dr. heru sobiran, sp.a
Senin – Jumat: 12.00-14.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 12.00-14.00

dr. irwanto husada, sp.a
Senin, Selasa & Kamis:

09.00-14.30 & 18.00-21.00
Rabu & Jumat: 09.00-14.30
Sabtu: 09.00-16.00

dr. Tisa rori, sp.a, M.Kes
Senin – Kamis: 09.00-14.00 & 18.00-20.30
Jumat: 09.00-14.00
Sabtu: 09.00-14.00 & 18.00-20.30

dr. Winarno, sp.a
Senin, Rabu & Jumat:

10.00-14.00 & 19.00-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 10.00-14.00

dr. Linnie Pranadjaja, sp.a, M.Kes
Senin, Selasa, Kamis – Sabtu:

08.00-16.00 & 17.00-21.00
Rabu: 08.00-16.00

dr. Vaya Dasitania, sp.a, M.Kes
Senin – Jumat:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-14.00

DOKTer ObsGyn (Kebidanan & Peny. 
Kandungan / KP)
dr. agustinus Gatot, sp.OG
Senin: 08.00-21.00
Rabu: 08.00-18.00
Kamis: 08.00-15.00
Sabtu: 08.00-14.00

dr. basuki sudaryanto, sp.OG
Selasa: 19.00-20.00
Sabtu: 08.00-10.00

dr. hario untoro, sp.OG
Senin & Jumat: 08.00-10.00
Kamis: 16.00-18.00
Sabtu: 16.00-20.00

dr. Lydia Liliana, sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-14.00

dr. antony atmadja, sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

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

dr. Gatot Purwoto, sp.OG (K)
Selasa: 19.00-21.00

dr. L. Meilina Pudjiastuti, sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-14.00

dr. herman Trisdiantono, sp.OG, Mars
Selasa & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-21.00
Kamis & Sabtu: 17.00-21.00

dr. Dwi santi, sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-13.00 & 17.00-21.00
Sabtu : 09.00-18.00

dr. Dwi ajeng rembulan, sp.OG
Senin & Jumat : 17.00-21.00
Selasa - Kamis: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-13.30

DOKTer beDah anaK
dr. Qamaruddin bausat, sp.ba
Senin & Kamis: 16.00-18.00

DOKTer anaK
dr. ardita Puspitadewi, sp.a
Senin, Rabu – Sabtu:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa: 08.00-14.00

dr. esther h. situmeang, sp.a
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 17.00-20.30
Kamis & Sabtu: 08.00-14.00

dr. riadhy b. Prasetyo, sp.a
Senin – Kamis & Sabtu:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Jumat: 08.00-14.00

dr. riana novi evijanty, sp.a
Senin, Selasa & Kamis:

08.00-14.00 & 17.00-21.00
Rabu & Sabtu: 08.00-14.00
Jumat: 08.00-14.00 & 15.00-18.00

DOKTer ObsGyn (Kebidanan & Peny. 
Kandungan / KP)
dr. agustinus Gatot
Selasa & Jumat: 09.00-14.00
Kamis & Sabtu: 17.00-20.00

dr. Chrisdiono M achadiat
Senin, Rabu – Sabtu:

08.00-14.00 & 17.00-21.00*
Selasa: 17.00-21.00
*Jumat sore hanya minggu ke 2,3,4 
 
dr. Data angkasa
Senin, Rabu – Sabtu:

08.30-14.00 & 17.30-20.00
Selasa: 08.30-14.00

dr. herman Trisdiantono
Senin: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
Rabu: 10.00-20.00
Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 10.00-16.00

dr. Kusmaryati
Senin, Kamis & Sabtu: 09.00-14.00
Selasa, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.30-20.00

dr. yeni
Senin: 08.30-14.00 & 17.30-21.00
Selasa, Kamis – Sabtu:

08.30-14.00 & 17.30-20.00

DOKTer beDah anaK
dr. ruanka bilommi
Selasa: 14.00-16.00
Sabtu: 08.00-10.00

T e G a L

DOKTer anaK
dr. Trimulyo, sp.a
Senin – Sabtu: 13.00-14.00
  
dr. felix Candra sutanto, sp.a
Senin – Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-20.00
  
dr. Dhani P s Widodo, sp.a
Senin – Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-20.00
  
dr. herry susanto, sp.a
Senin, Rabu & Jumat: 16.00-17.00
  
dr. setiyadi, sp.a
Senin - Jumat: 15.00-16.30

DOKTer ObsGyn
dr. Cholid Wahyudi, sp.OG
Selasa – Kamis: 11.00-13.00

dr. Lisdayanti, sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-20.00

dr. Wisnu Wardhana, sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-20.00
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D e P O K W a r uC i K a r a n GC i b u b u r K e n J e r a n

DOKTer anaK
dr. susy Putri Wihadi, sp.a 
Senin – Jumat: 09.00-14.00 & 19.00-
21.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. yusnita, sp.a
Senin – Jumat: 09.00-14.00 & 17.30-21.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Dicky Pribadi, sp.a
Senin – Kamis: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Jum’at: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 17.00-20.00

dr. anita Kartika sari, sp.a
Senin, Rabu & Jumat:

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

dr. intan Tumbelaka, sp.a
Selasa, Kamis & Sabtu: 17.00-20.00

DOKTer ObsGyn
dr. sofani Munzila, sp.OG
Senin, Kamis & Sabtu: 09.00-13.00
Selasa, Rabu & Jumat:

09.00-13.00 & 08.00-21.00

dr. Jolanda r. Labora, sp.OG
Senin – Jumat: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Marisa anindya, sp.OG
Senin, Rabu & Kamis:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Jumat: 09.00-14.00
Sabtu: 09.00-14.00 & 16.00-19.00

dr. afra Tandialla, sp.OG
Senin & Kamis: 17.30-20.00
Selasa & Rabu: 11.00-13.00
Sabtu: 13.30-16.00
  
dr. alexy Oktoman, sp.OG
Senin: 09.00-13.00 & 18.00-21.00
Kamis & Jumat: 18.00-21.00

DOKTer anaK
dr. Darma yudha, sp.a
Senin, Rabu & Kamis: 19.00-21.00
Selasa & Jumat: 14.00-19.00
  
dr. Deny sujatno, sp.a
Senin – Jumat:

08.00-10.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 08.00-10.00
  
dr. M. Connie untario, sp.a (K)
Senin – Jumat: 09.30-14.00

Klinik endokrin anak
* Sabtu sesuai Perjanjian

Prof. dr. M. sjaifullah noer, sp.a (K)
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 10.00-12.00 
Minggu: 10.00-12.00 (perjanjian)
  
dr. stephanie Dwiastuti, sp.a
Senin, Rabu & Jumat:

07.30-11.00 & 15.00-17.00
Selasa: 07.00-09.00
Kamis: 07.00-09.00 & 14.00-17.00
Sabtu: 07.00-09.00 & 17.00-20.00
Minggu: 17.00-20.00

KLiniK GasTrO anaK
Prof. Dr. dr. subijanto Ms, sp.a (K)
Selasa & Kamis: 12.00-14.00
 
dr. andy Darma, sp.a
Rabu & Jumat: 15.00-17.00
Sabtu: 14.00-16.00

beDah anaK
dr. barmadisatrio, sp.b (K) ba
Rabu: 17.00-19.00
Sabtu: 10.00-12.00

KebiDanan
dr. Diana suyono, sp.OG
Rabu: 15.00-17.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Dwi Meinindah, sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-13.00 & 18.30-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 09.00-13.00

dr. ny. Prasti hoetama, sp.OG
Selasa: 19.30-21.00
Kamis: 18.30-21.00

dr. robby budilarto, sp.OG
Senin – Sabtu: 16.00-18.30

dr. sigit soeryono, sp.OG
Senin – Jumat: 09.00-11.00 & 19.00-21.00
Minggu: 09.00-11.00 (I & III)

KOnsuLTasi feTOMaTernaL
Prof. Dr. dr. erry Gumilar D, sp.OG-KfM
Selasa: 17.00-19.00
Kamis: 18.30-20.00

usG 4 Dimensi
Rabu & Kamis: 17.00-19.00

dr. harry Kurniawan Gondo, sp.OG (K)
Rabu & Jumat: 08.00-11.00

DOKTer anaK
dr. syarifah hanum, sp.a
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 16.00-18.30
Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 17.00-18.30

dr. Dessy afrianty, sp.a
Senin – Kamis & Sabtu:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Jumat: 08.00-14.00

dr. aryana Diani, sp.a
Senin, Kamis & Jumat:

07.30-14.00 & 16.30-19.30
Selasa: 07.30-14.00
Rabu: 08.00-14.00 & 16.00-19.00

dr. yenny Kumalawati, sp.a
Selasa, Kamis & Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-12.00 & 17.00-20.00

DOKTer ObsGyn (Kebidanan & Peny. 
Kandungan / KP)
dr. r. Purbonoto, sp.OG
Senin & Jumat: 08.00-14.00
Selasa – Kamis & Sabtu:

08.00-14.00 & 18.00-20.00

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

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 08.00-14.00 

dr. novi Gracia, sp.OG
Senin: 18.00-20.00
Selasa & Jumat:

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

dr. sofani Munzila, sp.OG
Senin & Kamis: 18.00-20.00

DOKTer anaK
dr. frengky susanto, sp.a
Senin – Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-16.00

dr. yulia antolis, sp.a
Senin & Selasa: 18.00-20.00
Rabu & Jumat: 17.00-20.00

dr. MM Tri Widiyati, sp.a
Senin: 10.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa: 10.00-14.00 & 18.00-20.00
Rabu: 09.00-14.00
Kamis: 10.00-14.00 & 18.00-20.00
Jumat: 09.00-14.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-14.00 & 17.00-20.00*
*minggu 2 & 4

dr. sita ariyani, sp.a
Senin & Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-20.00
Selasa & Rabu: 09.00-14.00 & 17.00-20.00
Kamis: 09.00-14.00
Sabtu: 09.00-14.00 & 17.00-20.00**
**minggu 1,3 & 5

DOKTer ObsGyn (Kebidanan & Peny. 
Kandungan / KP)
dr. ni Putu Titien sri Kusumayanti, sp.OG
Senin – Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-20.00
Kamis: 09.00-16.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. nancy Liona agusdin, sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis: 

09.00-14.00 & 18.30-20.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. evelyn Tunardy, sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

08.00-13.00 & 17.00-20.00
Rabu: 08.00-13.00
Sabtu: 08.00-16.00

DOKTer anaK
dr. fatimah indarso, sp.a
Selasa & Kamis: 08.00-12.00
  
dr. a fauzin, sp.a
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-11.00
Sabtu: 08.00-14.00
Minggu: 18.00-20.00

dr. Marta L. sigit, sp.a
Senin – Jumat: 10.00-18.00
Minggu: 08.00-12.00

dr. Prastiya indra. G, sp.a
Senin – Jumat: 17.30-21.00
Sabtu: 16.00-21.00
Minggu: 16.30-19.00

dr. andy Darma, sp.a
Senin – Jumat: 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-12.00

dr. ari setyawati, sp.a
Senin: 08.00-14.00 & 19.00-21.00
Selasa & Kamis: 08.00-16.00
Rabu: 08.00-15.00
Jumat: 08.00-14.00
Sabtu: 15.00-19.00

DOKTer ObsGyn (Kebidanan & Peny. 
Kandungan / KP)
dr. rachmad Poedyo a, sp.OG
Senin – Rabu: 09.00-13.00 & 19.00-21.00
Kamis & Jumat: 09.00-13.00
Sabtu: 13.00-15.00
Minggu: perjanjian

dr. Pramudyo DP
Kamis – Sabtu: 18.30-21.00

dr. eston aryawan h., sp.OG
Senin & Rabu: 08.30-13.00 & 18.00-21.00
Selasa, Kamis – Sabtu: 08.30-13.00
Minggu: 10.00-13.00

dr. niken Wening s., sp.OG
Senin & Sabtu: 09.00-12.00
Selasa & Kamis: 16.00-21.00
Rabu & Jumat: 16.00-19.00

dr. hanifa erlin D., sp.OG
Senin & Jumat: 18.00-21.00
Selasa & Kamis: 08.00-10.00
Minggu: 18.00-20.00

DOKTer beDah anaK
dr. Purnawirawanto
Selasa: 16.00-17.00
Jumat: 13.00-14.00

DOKTer anaK
dr. noershanti ramadhani, sp.a
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-13.00 & 17.00-20.00
Kamis: 08.00-13.00
Sabtu: 08.00-11.00
  
dr. Dina angelika, sp.a
Senin – Jumat: 19.00-21.00
  
dr. benny Wibisono, sp.a
Senin & Sabtu: 09.00-11.30 & 15.00-20.00
Minggu: 09.00-11.30

DOKTer ObsGyn
dr. Diana suyono, sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-13.00 & 18.00-21.00
Rabu & Sabtu: 18.00-21.00
  
dr. benediktus arifin, MPh, sp.OG
Senin – Rabu & Jumat: 18.30-20.30
Kamis: 16.00-18.00

dr. rizki Pranadyan, sp.OG
Senin, Selasa & Jumat: 15.00-17.00
Minggu: 09.00-11.30

DOKTer anaK
dr. Debora, sp.a
Senin – Rabu, & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Kamis & Sabtu: 08.00-12.00

dr. stephanie yulianto, sp.a
Senin, Rabu – Jumat:

08.00-12.00 - 17.00-21.00
Selasa & Sabtu: 08.00-12.00

dr. akira Prayudijanto, sp.a-neonatologi
Senin: 17.00-19.00

DOKTer ObsGyn (Kebidanan & Peny. 
Kandungan / KP)
dr. ricky susanto, sp.OG
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Kamis: 08.00-12.00
Sabtu: 08.00-12.00 & 17.00-21.00*
* dengan perjanjian

dr. Grace Valentine, sp.OG
Senin, Rabu - Jumat: 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-12.00

K a L i D e r e s



beKasi
Jl. Jendral Ahmad Yani
Tel. (021) 885 3333
Fax. (021) 884 2550
Email: bekasi@mitrakeluarga.com

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

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

KeLaPa GaDinG
Jl. Bukit Gading Raya Kav.2, Jakarta
Tel. (021) 4585 2700 & (021) 4585 2800
Fax. (021) 4585 2727
Email:
kelapagading@mitrakeluarga.com

beKasi TiMur
Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut,
Margahayu
Tel. (021) 8 9999 222
Fax. (021) 882 0707
Email:
bekasitimur@mitrakeluarga.com

DePOK
Jl. Margonda Raya, Pancoranmas 
Tel. (021) 7721 0700
Fax. (021) 7721 2155
Email: depok@mitrakeluarga.com

TeGaL
Jl. Sipelem No.4, Kemandungan
Tel. (0283) 340 399
Fax. (0283) 350 999
Email: tegal@mitrakeluarga.com

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

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

Cibubur
Jl.  Alternatif Transyogi
Tel. (021) 843 11 777
Fax. (021) 843 11 661
Email: cibubur@mitrakeluarga.com

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

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

jaringan rumah sakit




