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fokus

Stamina menurun seiring 
bertambahnya usia. Sebagian 
besar pria akan mengalami 
hal ini cepat atau lambat. 
Observasi tentang usia dan 
pergerakan yang melambat 
terkadang membuat kita 
menjadi kurang produktif 
dalam bidang fisik ataupun 
akademis.

Pemimpin Redaksi

Nurvantina Pandina

Kesehatan Pria

Mengenal Periode 
Reproduksi Pria dan 
Cara Penundaan 
Andropause

B
erbicara mengenai kebugaran 
tidak lepas dari peran dua 
hormon reproduksi, yaitu hormon 

estrogren dan androgen. Kedua hormon 
yang bertanggung jawab terhadap 
terjadinya keturunan, juga mempunyai 
peran lain yang tidak kalah penting 
semisal kekuatan tulang, jumlah massa 
otot, serta meningkatnya berat badan. 
Untuk itu, mari kita kenali periode 
reproduksi pria menurut usia:

Usia 25 – 35 tahun. Inilah usia subur 
dimana di usia ini seluruh sistem 
tubuhnya bekerja optimal. Inilah masa 
reproduksi terbaiknya. Biasanya pria 
akan berhasil membuahi wanitanya pada 
rentang usia ini. Secara fisik dan stamina, 
saat inilah puncak kesempurnaan 
penampilannya. Olahragawan semisal 
pemain bola dan atlit sprint mencapai 
puncak prestasinya juga pada kurun usia 
ini. Sejak usia 25 sampi 35 tahun, tidak 
ada perubahan metabolisme dalam 
tubuhnya.

Usia 36 – 50 tahun. Usia dimana 
kinerja kedua hormon tersebut mulai 
menurun. Sebenarnya, kapan tepatnya 
degenerasi hormon androgen pada 
pria susah dideteksi. Walau begitu efek 
penurunan kadar hormon testosteron 
dapat dilihat dari kondisi fisik, seperti 
tidak lagi berenergi seperti sebelumnya, 
loyo, ukuran tubuh membesar, gairah 
seksual rendah serta terancam oleh 
penyakit-penyakit metabolik antara lain 
hipertensi dan kencing manis. Dari sudut 

reproduksi, kemampuan fertilitas juga 
menurun, selain  turunnya kemampuan 
berenang sperma untuk mencapai sel 
telur wanita.

Usia 50 tahun ke atas. Pada usia ini 
penurunan kinerja hormon mulai 
tampak secara signifikan. Kondisi ini 
disebut sebagai andropause. Pada 
periode ini fungsi sistem reproduksi pria 
turun sampai di bawah angka normal. 
Jumlah sperma usia 50-80 tahun hanya 
75% dibanding pria usia 25-50 tahun. 
Berbeda dengan menopause pada 
wanita, kondisi andropause tidak berarti 
produksi androgen berhenti total. Tetapi 
harus jadi perhatian adalah kualitas 
sperma berubah saat pria menginjak 
usia 50 tahun. Bila terjadi pembuahan 
sel telur di usia ini, besar kemungkinan 
anak yang dilahirkan akan memiliki cacat 
bawaan atau gangguan kesehatan.

Lalu bagaimana cara menunda 
andropause adalah dengan diet sehat 
dan olahraga. Karenanya, konsumsi 
banyak sayuran, buah, dan biji-bijian 
utuh, tetap aktif dan teratur dalam 
berolahraga, dan tidak merokok. Kalau 
hal-hal tersebut kurang membantu, 
langkah selanjutnya tentu saja 
berkonsultasi dengan ahli andrologi. 

Berlaku 
s/d
Desember
2019
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rekomendasi

Hormon Estrogen

Si Minor yang Berperan Mayor 
pada Pria
Pada pria, testis hanya memproduksi estrogen dalam jumlah kecil. Sekitar 75-90% estrogen 
dalam plasma pria muda diperoleh dari konversi androstenedione dan testosterone menjadi 
estrone dan estradiol melalui reaksi aromatase. Estradiol adalah hormon seks penting dari 
estrogen.

❝Hormon estrogen lebih tinggi pada 
wanita, dibandingkan pria.  

Sementara hormon estrogen pada 
wanita berperan antara lain dalam 
perkembangan seksual saat masa 

pubertas, pada pria, fungsi estrogen 
menjangkau seluruh tubuh❞

dr. Adrian Hok Halim, Sp.PD
Mitra Keluarga Bekasi

❝Salah satu pemicu meningkatnya 
kadar estrogen pada pria adalah 

karena mereka sering mengkonsumsi 
makanan olahan bernatrium. Dalam 

tahap awal, masalah estrogen 
dominance bisa diatasi dengan hidup 

lebih teratur dan mengkonsumsi 
makanan dan minuman sehat❞

dr. M. Arief Setiawan Sp.PD
Mitra Keluarga Depok

❝Selain berpengaruh terhadap masalah 
reproduksi, estrogen dominance 

juga ikut mengakibatkan pembesaran 
prostat. Pembesaran prostas meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia❞

dr. Bobby Herry Yudhanto, Sp.U
Mitra Keluarga Kenjeran

❝Pada pria, salah satu fungsi estrogen 
adalah mengontrol kesehatan sperma,  

ikut menentukan gairah seksual dan kuali-
tas sperma. Ketika kadar hormon estrogen 

pria terlalu rendah dapat menimbulkan 
penurunan hasrat seksual❞

dr. Bona Adhista, Sp.PD
Mitra Keluarga Cibubur

P
ada pria, salah satu fungsi estrogen adalah mengontrol 
kesehatan sperma,  ikut menentukan gairah seksual dan 
kualitas sperma. dr. Bona Adhista, Sp.PD mengatakan, 

ketika kadar hormon estrogen pria terlalu rendah dapat 
menimbulkan penurunan hasrat seksual. Sedangkan saat kadar 
hormon estrogen terlalu tinggi, terjadi penurunan kualitas 
sperma yang berdampak pada kesuburan pria.

dr. Andrian Hok Halim, Sp.PD mengungkapkan, jumlah 
produksi harian estradiol pada laki-laki sekitar 40-50 ug 
dan hanya sekitar 5-10ug (10-25%) yang dihasilkan dari 
sekresi testis. Dari proses interkonversi estrone dan estradiol 
dihasilkan kadar total estradiol 40ug perhari. Faktanya, tubuh 
pria lebih didominasi oleh hormon testosteron dibanding 
hormon estrogen. Rasio testosterone dibanding estradiol 
(rasio T/E) yang normal di atas 10 : 1.

Hormon estrogen lebih tinggi pada wanita, dibandingkan pria. 
Sementara hormon estrogen pada wanita berperan antara 
lain dalam perkembangan seksual saat masa pubertas. Pada 
pria, fungsi estrogen menjangkau seluruh tubuh, menjaga 
kesehatan otak, jantung, tulang, otot, hingga sistem imun. 
mengontrol kesehatan sperma, mengendalikan libido. Tidak 
berlebihan jika laman Medical News, menyatakan bahwa 

hormon ini termasuk salah satu hormon vital bagi pria. Jika 
kadarnya berubah maka akan memicu berbagai masalah 
kesehatan.

Kadar estrogen yang terlalu tinggi akan menekan produksi 
Folicle Stimulating Hormone (FSH) di kelenjar hipofisa, 
sehingga proses pembentukkan sperma akan terganggu. FSH 
adalah hormon reproduksi yang diproduksi di kelenjar pituitari, 
yaitu kelenjar yang terletak di bagian otak, dan berperan 
penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Kelebihan 
hormon ini juga bisa memicu pertumbuhan jaringan di dada 
seperti payudara atau yang kita kenal sebagai ginekomastia.

Hormon estrogen berlebih juga bisa menimbulkan disfungsi 
ereksi. Ketidak-seimbangan rasio antara testosteron dan 
estrogen dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai 
atau mempertahankan ereksi. Dalam sebuah makalah yang 
diterbitkan dalam “Asian Journal of Andrology” (07/2011), 
peneliti mengevaluasi bukti perubahan dalam rasio. Studi ini 
menyimpulkan bahwa terjadi penurunan kemampuan kawin 
akibat ketidak-mampuan ereksi pada hewan jantan yang 
diobati dengan estrogen.

Kelebihan estrogen juga bisa menyebabkan infertilitas. 
Studi yang diterbitkan dalam “Journal of Endocrinological 
Investigation” (09/2011), menunjukkan rendahnya produksi 
sperma dan berkurangnya bobot testis hewan yang diberi 
estrogen. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal 
“Fertility and Sterility” (12/2012), menunjukkan bahwa senyawa 
lingkungan seperti estrogen bisa menyebabkan  rendahnya 
jumlah sperma.

Selain terhadap reproduksi, estrogen dominance juga ikut 
mengakibatkan pembesaran prostat. Spesialis urologi dr. 
Bobby Herry Yudhanto, Sp.U mengatakan, pembesaran 
prostas meningkat seiring bertambahnya usia. Pembesaran 
prostat ditandai dengan gejala seperti sulit menahan kencing, 
sering kencing terutama di malam hari dengan debit rendah 
terputus-putus, ada jeda sebelum air seni bisa keluar.

Rasio pembesaran prostat pada pria di atas 60 tahun 
meningkat 60%. Kadar estrogen mungkin hanya meningkat 
tidak signifikan, tetapi sudah mampu meningkatkan sensitivitas 
kelenjar prostat pada hormon testosteron. Hormon 

testosteron merupakan hormon seksual pada pria yang 
memicu pembesaran prostat.

Peningkatan estrogren juga dapat menimbulkan masalah 
kardiovaskular. Beberapa penelitian telah menunjukkan 
bahwa estrogen yang relatif tinggi pada pria mungkin 
meningkatkan risiko masalah peredaran darah, serangan 
jantung dan stroke. Dari jurnal “Neuro Endocrinology Letters” 
(04/2007), terungkap bahwa kadar estrogen pada pria yang 
pernah mengalami serangan jantung cenderung lebih tinggi. 
Sementara, penelitian lain yang diterbitkan pada tahun 2007 
dalam “Neurology” menyimpulkan bahwa pria berumur 
dengan tingkat estrogen tinggi bisa memiliki resiko lebih tinggi 
terkena stroke. Namun, studi lebih lanjut diperlukan untuk 
mengkonfirmasi hubungan antara kadar estrogen tinggi pada 
pria dan kondisi ini.

Peningkatan kadar estrogen juga dapat mengakibatkan moody 
swing. Manakala kadar estrogen meninggi, akan timbul rasa 
cemas dan panik berlebihan, baik pada wanita atau pria.
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Tips Cara Menurunkan Hormon Estrogen pada Pria

1. Jamur. Diantaranya Jamur kancing, shiitake dan Portobello mampu membantu menghambat reaksi aromatase, 
sehingga jumlah hormon estrogen akan turun. 

2. Mengasup Sayur Jenis Cruciferous. Contohnya sawi, kubis, brokoli dan kembang kol, adalah jenis cruciferul yang 
memiliki kandungan fitoestrogen dan isoflavin tinggi. Fungsi fitoestrogen adalah menurunkan estrogen dalam 
tubuh, sementara kandungan isoflavon menghindarkan hormon testosteron dari kerusakan.

3. Makan Olahan Kedelai. Olahan kedelai apapun sebaiknya justru dikonsumsi ketika estrogen meningkat dan 
hampir mengalahkan jumlah testosteron. Olahan kedelai memiliki kandungan fitoestrogen yang siap menjadi 
penghambat produksi estrogen. 

4. Mengonsumsi Olahan Temulawak dan Kunyit. Kandungan Curcumin di dalamnya akan menurunkan produksi 
estrogen pada tubuh pria sekaligus meningkatkan kadar testosterone secara efektif dan alami. 

5. Meningkatkan Massa Otot. Mulailah menurunkan kadar lemak dan meningkatkan massa otot. Penambahan 
massa otot akan menurunkan kadar estrogen, menormalkan lalu menjaga stabilitas kadarnya.

6. Menghindari Olahan Gandum. Batasi konsumsi roti karena pada gandum tertentu terdapat kandungan jamur 
zearalenone yang mempercepat produksi estrogen.

7. Menghindari Jenis Polong-polongan. Batasi konsumsi jenis makanan ini karena konsumsi yang tak berlebihan 
justru akan menurunkan sekaligus menormalkan kembali hormon estrogen tanpa khawatir terjadi kenaikan lagi 
secara drastis.

8.  Menghindari Minuman Mengandung 
Alkohol. Inilah kunci menurunkan kadar 

estrogen. Hati bertugas memetabolisme 
hormon, dan alkohol dapat memengaruhi 
proses tersebut. Minuman beralkohol bisa 
menyebabkan peningkatan berat badan 
yang memicu kenaikan kadar hormon 

estrogen sehingga bisa resiko kanker 
payudara pada pria. 

9.  Menghindari Makanan/Minuman 
Kemasan. Kadar estrogen dalam tubuh 
pria bisa naik dan bahkan berkadar lebih 
dari normal karena efek BPA. Senyawa ini 
mampu menjadi aktivator bagi reseptor 

estrogen sehingga akan membuat kadar 
hormon tersebut jadi melonjak.

*sumber: dr. Bona Adhista, Sp.PD -  
Mitra Keluarga Cibubur

Lalu, mengapa kadar estrogen bisa meningkat? dr. M. Arief 
Setiawan, Sp.PD  dari Mitra Keluarga Depok mengatakan 
bahwa yang pasti karena bertambahnya usia. Selain itu, banyak 
para ahli urologi menengarai akibat dari penggunaan obat-
obat tertentu, terapi hormon, dan gaya hidup. Beliau meyakini 
bahwa pemicu lainnya adalah gaya hidup dap pola makan.

Dalam tahap awal, masalah estrogen dominance bisa diatasi 
dengan merubah gaya hidup menjadi lebih teratur dan sehat, 
berolahraga dan mengonsumsi makanan dan minuman 
sehat pula. Tetapi untuk tahap lanjut dimana gejala sudah 
mengganggu, tentu saja harus berkonsultasi dengan dokter 
ahli.  dewi loveard
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P
ara ahli kesehatan menyimpulkan selama pria  merasa 
sehat, berat badannya stabil, tidak mengalami sakit 
berkepanjangan, bisa berperan baik dalam pekerjaan, 

hubungan asmara maupun menyelesaikan tugas di rumah, 
maka secara keseluruhan mereka tidak perlu periksa ke dokter.

Tetapi, kebugaran tidak pernah akan berlanjut tanpa perawatan 
kesehatan. Di saat muda kebanyakan orang tidak terlalu me-
mikirkan tentang kesehatan, terutama tentang bagaimana 
menghadapi fase penuaan dengan sehat. Padahal hampir 
seluruh fungsi tubuh akan berkurang seiring dengan bertam-
bahnya usia.

Peran hormon estrogen, hormon yang diproduksi dalam 
 jumlah yang sangat kecil oleh testis, menjangkau seluruh 
 tubuh seperti menjaga kesehatan otak, jantung, tulang, otot, 
hingga sistem imun selain mengontrol kesehatan sperma, 
mengendalikan libido. Dan memang jumlah estrogen yang 
dibutuhkan oleh seorang pria hanyalah dalam jumlah kecil. 
Masalahnya, secara alamiah, semakin bertambahnya usia 
maka produksi estrogen akan semakin tinggi. dr. Mahatma 
Putra, SpU dari  Mitra Keluarga Kemayoran mengatakan bahwa 
 produksi  hormon estrogen pada pria akan meningkat 60% saat 
usia 60 tahun.

Sementara di sisi lain, hormon testosteron yang juga dipro-
duksi oleh testis, sebaliknya, jumlah produksinya akan berku-
rang seiring dengan bertambahya usia. Berbagai penelitian 
telah membuktikan bahwa bertambahnya usia pria akan ber-
korelasi dengan turunnya kadar hormon androgen pada pria 
sehat. Hormon androgen atau testosteron adalah hormon 
dominan untuk reproduksi pria yang juga berperan dalam 
merangsang atau mengontrol perkembang an dan memelihara 
karakteristik kejantanan sekunder,  seperti misalnya memulai 

lalu menyelesaikan proses pubertas,  pengembangan tulang 
dan otot, pertumbuhan rambut tubuh, termasuk  rambut 
 wajah, perubahan pita suara untuk menghasilkan suara 
 laki-laki dewasa, selain menjaga gairah seks (libido) dan fungsi 
seksual, pertumbuhan kelenjar prostat dan fungsi dan produksi 
sperma.

Secara umum, kadar hormon testosteron dalam darah akan 
mengalami penurunan yang berarti mulai usia 40 tahun. Istilah 
”andropause” kerap dipakai (walaupun secara medis kurang 
tepat), untuk menggambarkan penurunan parsial kadar testos-
teron pada penuaan pria (PADAM – partial androgen deficien-
cy in the aging male). Kondisi ini kerap dihubungkan dengan 
penurunan hormon estradiol (estrogen) dalam darah pada 
wanita post menopause. Berbeda dengan menopause, istilah 
andropause pada pria tetap menyisakan kemampuan repro-
duksi pada seorang pria.

Selain karena faktor usia menurunnya kadar androgen pada 
pria bisa juga dipicu oleh infeksi dan cedera pada testis, ma-
salah pada tiroid atau kelenjar pituitari, diabetes tipe 2, efek 

samping obat tertentu, dan kelainan genetik, mengalami stres 
dan terlalu banyak mengonsumsi alkohol, juga dapat menye-
babkan kondisi kekurangan hormon androgen atau androgen 
deficiency. Akibatnya, akan timbul beberapa masalah kese-
hatan seperti hilangnya libido dan fungsi seksual, disfungsi 
ereksi, depresi dan mudah marah, gangguan tidur, kelelahan 
dikarenakan penurunan sel darah; konsentrasi yang buruk; 
berkurangnya kekuatan otot, panas sekitar dada dan leher (hot 
flushes), peningkatan lemak tubuh (biasanya pada daerah pe-
rut/perut membuncit); dan penurunan massa tulang.

SUliH HORMOn MenGHAMBAT PROSeS PenUAAn 
dr. Hendra, M.Kes, Sp.And dari Mitra Keluarga Surabaya 
menga takan bahwa dengan berkembangnya teknologi kedok-
teran, khususnya studi mengenai penuaan pada pria (aging 
male), pengetahuan mengenai hormon androgen ( testosteron) 
semakin berkembang. Sebutan ‘hormon pere majaan’ kerap 
dipergunakan mengingat kemampuannya untuk meningkat-
kan kualitas hidup. Diantaranya, menghambat berkurangnya 
massa otot dan kekuatannya, memperkecil risiko terjadinya 
patah tulang, memperpanjang kemampu an hidup mandiri, dan 
mengurangi ketergantungan pada pemakai an obat-obatan.

Oleh karena itu telah berkembang suatu konsep, bahwa 
dengan mengembalikan kadar hormon testosteron ke kadar 
fisiologis, akan membantu ”mengembalikan” fungsi organ dan 
kebugaran individu yang telah memasuki proses penuaan.

Hormon testosteron bahkan disebut sebagai ‘hormon pere-
majaan’ mengingat kemampuannya untuk meningkatkan 
kualitas hidup. Konsep ini dikenal sebagai Terapi Sulih Hormon 
atau Hormone Replacement Therapy. Pemberian hormon 
testosteron dapat dilakukan sesuai arahan tenaga medis yang 
kompeten, baik per oral (berupa kapsul yang diminum) mau-
pun pemberian suntikan.

BAGAiMAnAPUn, MenGATUR POlA HiDUP ADAlAH YAnG 
TeRBAiK
Menurut Senior Director, Worldwide Nutrition Education and 
Training Herbalife Nutrition, Susan Bowerman, modal meng-
hadapi masa penuaan adalah melatih kebiasaan makan sehat 
dan berolahraga. “Makan adalah kebiasaan yang bisa kita latih 
rutin setiap hari. Di antaranya melatih menentukan porsi dan 
memilih jenis makanan padat nutrisi,” kata Bowerman dalam 
siaran pers.

Membangun kebiasaan makan yang baik memang tidak mu-
dah, apalagi dengan makin beragamnya jenis makanan yang 
terlihat lezat namun sebenarnya minim gizi. “Setiap kali kita 
membuat pilihan makanan yang tepat, berarti kita telah tegas 
pada diri sendiri untuk membangun kebiasaan makan yang 
baik. Ini akan berguna seumur hidup,” ujarnya. Jika kebiasaan 
makan baru diubah saat mulai muncul berbagai gangguan 
kesehatan, menurut Bowerman, hasilnya biasanya gagal.

Bugar Hingga Senja Menjelang

Hampir tidak ada kaum muda yang berfikir akan menjadi tua, renta, lalu 

mengalami berbagai gangguan medis. Memang kenyataannya, usia 20-an tahun 

adalah masa di mana tubuh berada pada kondisi paling bugar. Baik kesehatan 

organ dalam, kulit maupun reproduksi. Maka tidak banyak pria dan wanita di 

usia 25 tahun ke atas yang memeriksakan kesehatan secara rutin, kecuali ada 

keluhan sakit yang dirasakan pada tubuh.

❝Selain karena faktor usia, menurunnya kadar 
androgen pada pria bisa juga dipicu oleh infeksi 

pada testis, masalah pada kelenjar pituitari, diabetes 
tipe 2, efek samping obat tertentu, dan kelainan 

genetik, mengalami stres dan mengonsumsi alkohol, 
dapat menyebabkan kondisi kekurangan hormon 

androgen atau androgen deficiency❞

--dr. Hendra, M.Kes, Sp.And - Mitra Keluarga Surabaya--
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Memang tidaklah gampang mengubah kebiasaan makan 
yang sudah dilakukan berpuluh tahun sebelumnya. Persiapan 
penting lain untuk mempertahankan kebugaran fisik saat usia 
bertambah adalah menjaga kesehatan tulang. Tulang yang 
sehat dan kuat dibangun selama masa remaja karena kemam-
puan tubuh untuk menyimpan kalsium di tulang optimal pada 
sekitar usia 30 tahun. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah 
mengonsumsi cukup kalsium dari makanan dan secara teratur 
berlatih beban. “Keduanya penting untuk membangun massa 
tulang,” kata Ahli Nutrisi Susan Bowerman itu. Ditambahkan-
nya, latihan beban juga akan membantu terbangunnya massa 
otot sekaligus mencegah obesitas.

Dengan bertambahnya usia, seseorang akan tetap menjadi tua 
dan tidak akan mampu mempertahankan kondisi seperti masa 
mudanya. Hal yang terpenting adalah mengoptimalkan kuali-
tas hidup pada usia tua dan meminimalkan ketergantungannya 
pada orang lain. Perhatian banyak orang mulai terfokus pada 
upaya peningkatan kualitas hidup di masa tua tersebut dengan 
mencari berbagai aktivitas hidup sehat, termasuk penanganan 
medis. Fenomena penyakit pada saat ini sudah bergeser dari 
penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif.  dewi loveard

Kiat Menjaga Kebugaran
Tuntutan pekerjaan seringkali menjadi alasan kita untuk lengah terhadap kebutuhan tubuh. Padahal, walau kita 
‘tersandera'; di belakang meja setiap hari, selalu ada cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebugaran. Berikut ini 
adalah empat kebiasaan yang membuat tubuh tetap bugar.

Aktif bergerak 
 setiap hari.

Sisihkan waktu untuk melakukan 
gerakan secara konsisten. Misalnya 
30 hingga 60 menit saja untuk 
melakukan beberapa gerakan ringan, 
tapi rutin. Untuk memacu tubuh 
agar aktif bergerak, selanjutnya 
lakukan olahraga intensif 2-4 kali 
seminggu. Tubuh manusia dirancang 
untuk bergerak. Jadi, terlepas dari 
olahraga atau tidak, cobalah untuk 
melakukan gerakan. Sisihkan waktu 
untuk bergerak seperti berjalan kaki, 
peregangan atau latihan pernapasan. 
Dan gunakan hari-hari tertentu untuk 
berolahraga.

1
Jangan mengonsumsi gula usai 
makan sebab itu bukan kebutuhan. Kita bisa 
mengganti kebiasan ini dengan mengonsumsi 

hidangan penutup yang lebih bergizi dan bermanfaat 
seperti mengonsumsi buah, yougurt, atau kacang-
kacangan. Meskipun masih memiliki kandungan gula, 
namun kalori dalam buah cukup rendah dan dapat menekan nafsu makan.

2

Biasakan membawa makan siang atau menu 
sarapan sendiri dan tidak mengandalkan menu di warung sekitar kantor 
yang kurang terjamin kebersihannya. Kita bisa berkreasi dengan menu-

menu sehat dan biasanya lebih mudah cara pengolahannya. Daripada membeli 
gorengan untuk camilan sore, tidakkah lebih baik mengisi wadah makanan dari 
rumah dengan buah-buahan atau kacang-kacangan?

Mulai makan sebelum 
lapar dan berhenti makan 
sebelum kenyang. Saat melakukan 

aktivitas apa pun, otak membuat kita 
merasa dengan cara tertentu dan membuat 
kita ingin melakukannya lagi. Efek seperti 
ini juga bekerja pada kebiasaan makan 
berlebihan. Maka, katakan pada diri sendiri 
untuk berhenti makan sebelum kenyang. 
Agar tubuh tetap bugar dan sehat yang 
harus kita lakukan adalah makan dengan 
cukup, dan itu dengan cara berhenti makan 
saat kita puas.

3

4
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Pria dan Organ Reproduksi

Mengenal dan Memahami Organ 
Reproduksi Pria dan Fungsinya 
Sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ reproduksi yang terbagi menjadi dua bagian, 
organ eksternal dan internal. Sistem reproduksi ini juga berfungsi untuk memproduksi dan 
mengeluarkan hormon pria.

R
eproduksi adalah kemampuan untuk menghasilkan 
keturunan. Reproduksi atau berkembang biak, 
memerlukan pasangan, laki laki dan wanita, untuk 

menghasilkan reproduksi yang sempurna.

Sistem reproduksi pada pria baru mulai berkembang bila 
mencapai usia akil balig atau masa pubertas, biasanya antara 
usia 9 - 15 tahun. Untuk mendapatkan organ reproduksi yang 
sehat, pola hidup sehat sudah harus dimulai saat akil balig. 
Hindari kebiasaan merokok, seks bebas, biasakan olahraga 
dan hindari hal-hal buruk lainnya. Organ reproduksi dikatakan 
sehat bila semua organ dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik, dan sel sperma yang dihasilkan berkualitas baik.

Organ-organ pada sistem reproduksi pria bertujuan untuk 
melakukan fungsi-fungsi:
•	 Menghasilkan, memelihara, dan mengangkut sperma (sel 

reproduksi pria) dan cairan pelindung (air mani).
•	 Mengeluarkan sperma dalam saluran reproduksi wanita saat 

berhubungan seks.
•	 Memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria yang 

bertanggung jawab untuk menjaga sistem reproduksi pria.

Berbeda dengan sistem reproduksi wanita, sebagian besar 
sistem reproduksi pria terletak di luar tubuh. Struktur eksternal 
ini termasuk penis, skrotum, dan testis.
•	 Penis: Merupakan organ yang sangat penting bagi pria, 

selain sebagai organ yang melambangkan kejantanan, penis 
juga berfungsi sebagai organ reproduksi. Kemampuan 
seorang pria dalam reproduksi kadang dinilai dari 
kemampuan ereksi penis pria tersebut, walaupun tidak 
sepenuhnya benar. 
 
Penis berfungsi sebagai alat untuk mencapai kepuasan 
seksual, menyalurkan sel dan cairan sperma ke dalam 
vagina saat ejakulasi. Ketidak mampuan penis untuk 
mempertahankan ereksi disebut disfungsi ereksi. Hal ini bisa 

disebabkan oleh banyak faktor, seperti penyakit kencing 
manis, stres, menurunnya kadar hormon testosteron, 
psikologis, dan lain-lain. Adanya disfungsi ereksi akan 
mengganggu proses reproduksi.

•	 Skrotum: Berupa kantong kulit yang menggantung di 
belakang dan di bawah penis. Skrotum berisi testis (juga 
disebut testis), memiliki banyak saraf dan pembuluh darah. 
Skrotum bertindak sebagai "sistem kontrol suhu" untuk 
testis. Untuk perkembangan sperma normal, testis harus 
pada suhu yang sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh.  
 
Otot-otot khusus di dinding skrotum memungkinkannya 
berkontraksi dan rileks, menggerakkan testis lebih dekat 
ke tubuh untuk menghangatkan atau lebih jauh dari tubuh 
untuk mendinginkan suhu.

•	 Buah zakar/testis: Adalah organ reproduksi yang berada di 
dalam kantung kemaluan (skrotum), normalnya berjumlah 
dua, kanan dan kiri. Berfungsi sebagai pabrik atau untuk 
memproduksi hormon testosteron dan sel sperma, yang 
selanjutnya bila sel sperma tersebut masuk ke dalam rahim 
bisa membuahi sel telur dari pihak wanita (asalkan sel 
sperma tersebut berfungsi dengan baik). 
 
Testis akan mulai berfungsi memproduksi sperma setelah 
pria mencapai usia akil balig, yaitu setelah hormon 
testosteron diproduksi oleh testis. Jumlah testis yang 
hanya satu, misalnya diakibatkan tidak terbentuknya 
testis yang satunya, atau tidak turunnya testis satunya ke 
dalam kantung kemaluan, masih memungkinkan untuk 
menghasilkan reproduksi normal. 
 
Permasalahan testis lainnya, yaitu varicocele Kondisi dimana 
pembuluh darah sekitar testis melebar (awam: varises), ini 
dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas 
sperma, sehingga akan mengganggu proses reproduksi. 

Ada juga kondisi dimana, tidak ditemukan produksi sel 
sperma walaupun testis keduanya normal. penyebabnya 
pun tidak diketahui. Keadaan ini disebut mandul dan tidak 
bisa diperbaiki. 
 
Atau bisa juga terjadi sumbatan pada saluran sperma, yang 
akan menghambat penyaluran sel sperma keluar, keadaan 
ini masih bisa diperbaiki.

Sementara itu, organ internal sistem reproduksi pria, juga 
disebut organ aksesori, meliputi:
•	 Vesikula seminalis: Menghasilkan cairan yang berguna 

untuk meningkatkan kualitas sel sperma. Jarang ditemukan 
penyakit pada vesikula seminalis ini.

•	 Saluran sperma/epididimis dan vas deferens: Berfungsi 
sebagai saluran tempat jalan keluarnya sel sperma. Juga 
terjadi proses pematangan sel sperma di sini. Bila terjadi 
infeksi, bisa mengalami penyumbatan, sehingga sel sperma 
terhambat keluar, dan hal ini masih bisa dikoreksi.

FUnGSi SiSTeM RePRODUKSi PRiA
Seluruh sistem reproduksi pria bergantung pada hormon, yang 
merupakan zat kimiawi yang mengatur aktivitas berbagai jenis 
sel atau organ. Hormon utama yang berperan dalam sistem 
reproduksi pria adalah hormon perangsang folikel, hormon 
luteinizing, dan testosteron.

Hormon perangsang folikel diperlukan untuk memproduksi 
sperma (spermatogenesis), dan hormon luteinisasi berfungsi 
merangsang produksi testosteron, yang juga diperlukan untuk 
membuat sperma. Testosteron bertanggung jawab untuk 
pengembangan karakteristik pria, termasuk massa otot dan 
kekuatan, distribusi lemak, massa tulang, pertumbuhan rambut 
disekitar kelamin, wajah dan ketiak. Testosteron juga akan 

dr. Mahatma Putra, Sp.U
Mitra Keluarga Kemayoran

memengaruhi perubahan suara, serta gairah seksual.

MenJAGA KeSeHATAn SiSTeM RePRODUKSi
Sistem reproduksi pria adalah salah satu bagian terpenting 
tubuh, oleh karenanya sangatlah penting untuk menjaga 
kesehatan reproduksi dengan baik. Namun, banyak pria 
cenderung mengabaikan kesehatan reproduksi mereka 
yang akibatnya dapat menyebabkan banyak komplikasi dan 
penyakit.

Kesehatan reproduksi yang baik tergantung pada pola makan, 
gaya hidup, kondisi medis, paparan pekerjaan dan banyak 
faktor lainnya. Berikut ini adalah beberapa tips mudah dan 
praktis bagaimana menjaga bagian intim Anda tetap sehat.

•	 Bagi pria yang aktif secara seksual, penting untuk 
melakukan pemeriksaan HIV dan penyakit menular seksual 
lainnya secara teratur.

•	 Jaga alat kelamin Anda tetap bersih dengan 
membersihkannya (mencuci) secara teratur dan pastikan 
juga untuk mengenakan pakaian dalam yang bersih dengan 
sering menggantinya. Hal ini diperlukan untuk mencegah 
penumpukan kotoran dan kuman di alat kelamin Anda yang 
berpotensi menyebabkan infeksi.

•	 Mengonsumsi makanan bergizi yang kaya nutrisi, rendah 
lemak, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur akan 
membantu memastikan bahwa sistem reproduksi Anda 
berfungsi secara optimal.

•	 Berhentilah merokok, karena merokok dapa menyumbat 
arteri kecil yang memberi makan darah ke penis sehingga 
sulit untuk ereksi selama hubungan seksual.

•	 Untuk memastikan kesehatan reproduksi Anda, lakukanlah 
konsultasi secara berkala dengan dokter Anda untuk 
mendiskusikan segala kekhawatiran berkaitan dengan 
kesehatan reproduksi Anda. 
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Pola Asuh Anak

Pengasuhan Anak laki-laki 
Generasi Milenial di era Digital 

E
ra digital menimbulkan persoalan dan tantangan berbeda 
bagi para orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka. 
Derasnya aliran informasi, mulai dari yang baik sampai 

dengan yang buruk mengalir tak terbendung. Anak-anak sejak 
usia dini pun dapat mengakses beragam informasi tersebut. 
Permainan game bervariasi. Gaya hidup serba cepat, mudah 
dan instan ditawarkan melalui internet. Akibatnya anak-anak 
terpengaruh. Mereka memilih berteman dengan dunia maya, 
bermain game berjam-jam, memilih barang dari lapak online 
dan membayar dengan kartu kredit orang tua, dan sebagainya. 

Media sosial tampaknya memberikan sisi gemerlap  dunia yang 
menyenangkan bagi anak-anak. Mirisnya, orang tua memper -
parah kondisi tersebut dengan memberikan fasilitas. Untuk 
menenangkan anaknya, orang tua  spontan memberikan 
 gadgetnya. Anak langsung diam dan asyik bermain atau me-
nonton. Percepatan kehidupan dunia maya dengan dunia nya-
ta inilah tantangan tersendiri bagi anak-anak  generasi milenial.

PeRAn ORAnG TUA DAlAM PenGASUHAn
Era digital saat ini menuntut segenap individu mampu 
beradap tasi dan berubah. Bila tidak, maka individu  tersebut 
akan tergilas oleh kemajuan teknologi, informasi, dan per-
ubah an gaya hidup. Pola mendidik anak haruslah meng alami 
perubahan dan tidak lagi dapat berpijak pada pola asuh lama 
yang diterima oleh orang tuanya ketika mereka dibesar kan. 
Model pendidikan anak di dalam keluarga tentunya berbasis 
pada potensi anak, pembentukan karakter dan tuntutan jaman 
sesuai dengan pengaruh budaya dan kemajuan teknologi. 

Orang tua, baik ayah maupun ibu dituntut berperan sama 
porsinya dalam pengasuhan anaknya. Mereka tidak bisa mem-
bagi peran seperti dulu lagi, yaitu ibu bergerak di wilayah 
domestik sedangkan ayah mencari nafkah dan menyerahkan 
urusan anak-anak pada istrinya. Kini ayah dituntut untuk ter-
libat lebih intensif dalam perkembangan anak-anaknya. Ayah 
dan ibu memberikan bekal kehidupan berbeda pada putra 
putri mereka. 

Ayah mengajarkan nilai-nilai luhur, ketrampilan hidup, wawas-
an tentang kehidupan sosial, dan sebagainya. Sedangkan ibu 
memunculkan kepedulian sosial, perawatan, kelembutan, ke-
setaraan, dan sebagainya. Dari ayah, anak laki-laki akan belajar 
tentang hal-hal berikut ini:
·	 Peran identitas jenis kelamin. 

Ayah memberikan contoh bagaimana seorang laki-laki ber-
pikir, merasa dan bertindak terhadap suatu peristiwa. Anak 
laki-laki senang sekali meniru perilaku ayahnya, bahkan 
menyamai ayahnya dalam berpakaian hingga ke gerak tubuh 
(gesture). Tanpa adanya pelajaran kehidupan tentang peran 
jenis kelamin ini, anak laki-laki akan mengalami kebingungan 
tentang bagaimana laki-laki menghadapi kehidupan

·	 Peran sebagai kepala keluarga. 
Anak laki-laki melihat pada sosok ayahnya dalam  mengelola 
keluarga mereka. Tidak mengherankan bila ada anak laki -
laki yang meniru tingkah laku hingga nada bicara  ayahnya 
ter hadap anggota keluarga yang lainnya. Ayah yang men-
jalan  kan perannya dengan baik akan memberikan bekal 
pada anak-anaknya bagaimana kelak mereka memimpin 
keluarga nya sendiri.

·	 Peran sebagai suami. 
Anak laki-laki akan belajar dari cara ayahnya memperlakukan 
ibunya. Bila ia melihat ayahnya melakukan kekerasan (entah 
verbal, fisik, psikis atau spiritual) terhadap istrinya, ia bisa 
memiliki persepsi bahwa perempuan memang pantas diper-
lakukan demikian. Bukan tidak mungkin ia akan melakukan 
hal yang sama terhadap pasangan hidupnya kelak.

·	 integritas. 
Anak laki-laki belajar dari ayahnya tentang komitmen dan 
nilai-nilai moral dalam kehidupan. Ketika ayah tidak ber-

komitmen terhadap keluarganya, anak kehilangan panutan 
dan beranggapan bahwa keterlibatan dalam komitmen 
 bukanlah hal penting.

·	 Seksualitas. 
Partner diskusi yang paling tepat untuk anak laki-laki dalam 
hal seksualitas adalah ayahnya. Anak perlu mendapatkan 
pendidikan seksualitas sejak dini dari kedua orang tuanya. 
Anak-anak yang dipenuhi rasa ingin tahu tentang  dirinya 
perlu mendapatkan informasi yang tepat dari keluarga, 
 bukan dari lingkungan sosial lainnya.

RelASi ORAnG TUA DAn AnAK SeBAGAi lAnDASAn 
 PenGASUHAn
Pengasuhan tidak akan berjalan dengan baik bila relasi orang 
tua dan anak buruk. Anak tidak akan mau terbuka pada orang 
tuanya. Untuk itu orang tua perlu mempersiapkan diri untuk 
membuka komunikasi dengan anak-anak mereka. Hal ini se-
benarnya mudah, namun keengganan orang tua untuk meng-
hilangkan egonyalah yang menjadikan topik ini tampak sulit. 

Relasi yang terbuka, hangat dan nyaman akan tercipta bila:
·	 Orang tua menyediakan diri sebagai pelindung anak. Mereka 

tidak berperan sebagai penghukum bagi anak.
·	 Orang tua berfokus pada keberadaan (eksistensi) anak. 

 Dalam mendidik, orang tua tidak memasukkan harapan, 
impian atau kebanggaannya pada anak tapi lebih pada 
 mengoptimalkan potensi anaknya. Mendengarkan dengan 
sungguh-sungguh ketika anaknya bercerita, bukan  sambil 
bermain gadget. Orang tua juga tidak membandingkan 
 antara anak yang satu dengan yang lainnya, juga tidak mem-
bandingkan dengan siapapun.

·	 Orang tua melibatkan anak dalam kehidupan keluarga nya. 
Bukan hanya berupa pemberian tugas rumah tangga saja, 
tapi anak dilibatkan dalam perencanaan kegiatan keluarga.

MenDiDiK, MenGASUH DAn MeMPeRSiAPKAn AnAK 
 lAKi-lAKi 
Pendidikan dalam keluarga yang paling penting saat ini adalah 
pembentukan karakter. Nilai akademis tinggi bukanlah yang 
utama, tapi akhlak yang baik yang dibutuhkan. Anak laki-laki 
perlu dididik agar tumbuh menjadi pribadi berkarakter, yaitu 
pribadi yang kokoh dengan sejumlah nilai moral sebagai pe-
domannya. Nilai moral, seperti tanggungjawab, kepedulian 
sosial, keadilan, pengendalian diri, dan kasih sayang perlu dita-
namkan sejak dini kepada anak-anak. Melalui pemberian tugas 
rumah, misalnya membersihkan kamar, menyediakan minum, 
merapikan mainan, dan sebagainya, anak dilatih untuk ber-
tanggungjawab, pengendalian diri, dan sebagainya. 

Hal penting lainnya yang perlu dipersiapkan adalah dasar-
dasar spiritualitas. Kedekatan mereka dengan Penciptanya 
 perlu ditanamkan seawal mungkin. Bukan sekadar religiusitas, 
tapi lebih pada relasi mereka dengan Tuhannya. Beribadah 
yang bermakna itu intinya. Anak laki-laki sebaiknya  memiliki 
dasar spiritual yang kuat sehingga mampu menentukan sikap 
dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi lingkung an sosial-
nya. Mereka juga tumbuh menjadi pribadi yang tidak  mudah 
putus asa. Bunuh diri, menyakiti diri sendiri (self-harm), 
 narkoba, mabuk, bukanlah cara-cara yang mereka pilih saat 
mereka berada dalam himpitan masalah. Sebaliknya  mereka 
akan fokus pada solusi, dukungan sosial, mengeluarkan 
 segenap kemampuannya, dan sebagainya. 

Tugas dan tanggungjawab sebagai orang tua tidak akan 
 pernah selesai. Sepanjang anak bertumbuh dan berkembang, 
selama itu pula orang tua wajib selalu terus belajar sebagai 
orang tua. Tanpa peran aktif kedua orang tua, anak-anak 
 tidak akan menjelma menjadi pribadi yang utuh dan matang. 
 Meluangkan waktu, pikiran, hati, dan tenaga untuk anak-anak 
merupakan aset berharga yang tidak akan pernah sia-sia. 

naftalia Kusumawardhani,  
S.Psi, M.Si, Psikolog
Mitra Keluarga Waru

Masih banyak generasi tua yang percaya bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang 
tua mereka masih efektif untuk saat ini. namun, pada kenyataannya perubahan zaman 
membutuhkan strategi dalam mengarahkan anak-anak ke jalan yang benar dan orang tua juga 
harus dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka yang terus berkembang.

❝Warisan terbesar orang tua pada anaknya 
adalah sikapnya terhadap kehidupan❞
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Kanker Paru

Waspadai Gejalanya dan Kurangi 
Risiko dengan Berhenti Merokok
lebih dari 30% penyakit kanker dapat dicegah dengan cara mengubah faktor risiko, perilaku, 
dan pola makan penyebab penyakit kanker. Kanker yang diketahui sejak dini memiliki 
kemungkinan untuk mendapatkan penanganan lebih baik. lakukan upaya pencegahan, kenali 
gejala dan risiko penyakit kanker sehingga dapat ditentukan langkah-langkah pencegahan dan 
deteksi dini yang tepat.

K
ebiasaan merokok seringkali dikaitkan sebagai penyebab 
kanker paru. Wajar saja, karena sekitar 70% kematian 
akibat kanker paru di seluruh dunia disebabkan karena 

merokok. Gejala kanker paru sendiri yang harus diwaspadai, 
antara lain nyeri dada, batuk yang tidak hilang-hilang atau 
semakin memburuk dari waktu ke waktu, suara berbunyi saat 
bernafas, sesak nafas, dan batuk berdarah.

Kanker paru adalah kanker yang dimulai di paru dan dapat 
menyebar ke bagian lain dari tubuh. Kanker ini merupakan 
penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak normal sel-
sel jaringan di paru yang berubah menjadi sel kanker. Ada 
beberapa jenis kanker paru, tetapi jenis yang paling umum 
dinamai berdasarkan ukuran sel dalam tumor kanker.
 
Kanker paru sel kecil:
Kondisi ini berarti bahwa sel-sel kanker terlihat kecil di bawah 
mikroskop. Kondisi ini sangat jarang terjadi, sekitar 1 dari 8 
orang dengan kanker paru memiliki kanker sel kecil. Jenis 
kanker paru ini dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. 

Kanker paru non-sel kecil:
Kondisi ini berarti sel-sel kanker lebih besar daripada kanker 
paru sel kecil. Lebih banyak orang memiliki jenis kanker paru 
ini (sekitar 7 dari 8). Kondisi ini tidak berkembang secepat 
kanker paru sel kecil, sehingga pengobatan untuk jenis kanker 
ini berbeda.

FAKTOR PenYeBAB
Kanker paru dapat disebabkan karena berbagai faktor, antara 
lain asap rokok dan perubahan genetik. Merokok adalah 
penyebab utama terjadinya kanker paru pada 80-90% kasus 
kanker paru meskipun hanya 10-15% perokok terserang kanker 
paru (Kopper and Timar, 2005). Asap rokok telah terbukti 
merupakan penyebab utama timbulnya kanker paru, baik pada 
perokok aktif maupun pasif. Angka kesakitan dan kematian 
akibat kanker paru meningkat sebanding dengan jumlah rokok 

yang dihisap setiap hari, usia saat mulai merokok, dalamnya 
hisapan, lama kebiasaan merokok dan tingginya zat-zat 
karsinogen dalam tar pada asap rokok. Zat-zat karsinogen 
tersebut antara lain naftilamin, pirena, toluidin, dibenzacridin, 
kadmium, benzo[a]pirena, vinilklorida, dan polonium-210 
(Serpi, 2003). Selain itu asap rokok diketahui mengandung 
lebih dari 20 jenis karsinogen terutama tobacco-specific 
nitrosamine4 – (methylnitrosamino) -1 – (3-pyrydyl) -1- 
butanon (NKK). Zat karsinogenik tersebut dapat menyebabkan 
perubahan sel-sel epitel bronkus kearah keganasan.
 
FAKTOR RiSiKO
Hingga saat ini belum ada metode skrining yang sesuai 
bagi kanker paru secara umum. Metode skrining yang telah 
direkomendasikan untuk deteksi kanker paru terbatas pada 
kelompok pasien risiko tinggi. Kelompok pasien dengan 
risiko tinggi mencakup pasien usia >40 tahun dengan riwayat 
merokok ≥30 tahun dan berhenti merokok dalam kurun waktu 
15 tahun sebelum pemeriksaan, atau pasien ≥50 tahun dengan 
riwayat merokok ≥20 tahun dan adanya minimal satu faktor 
risiko lainnya.

Faktor risiko kanker paru lainnya adalah pajanan radiasi, 
paparan pekerjaan terhadap bahan kimia karsinogenik, 
riwayat kanker pada pasien atau keluarga pasien, dan riwayat 
penyakit paru seperti PPOK atau fibrosis paru. Pada pasien 
berisiko tinggi, dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang 
mendukung kecurigaan adanya keganasan pada paru dapat 
dilakukan pemeriksaan low-dose CT scan untuk skrining 
kanker paru setiap tahun, selama 3 tahun, namun tidak 
dilakukan pada pasien dengan penyakit penyerta berat lainnya. 
Pemeriksaan ini dapat mengurangi kematian akibat kanker 
paru hingga 20%.
 
Pada pasien yang tidak memenuhi kriteria “kelompok 
risiko tinggi”, pemeriksaan low-dose CT scan tidak 
direkomendasikan. Selain itu, pada pasien yang tidak dapat 

menjalani terapi kanker paru akibat keterbatasan biaya 
atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, maka 
pemeriksaan ini tidak disarankan.

Untuk mengetahui apakah Anda mengidap kanker paru, dokter 
akan mengevaluasi gejala Anda dan melakukan pemeriksaan 
fisik, seperti mendengarkan pernapasan Anda, untuk melihat 
apakah mungkin ada tumor di dada Anda. Kemudian mereka 
akan bertanya tentang riwayat kesehatan Anda, jika Anda 
merokok atau jika keluarga Anda ada yang merokok. Mereka 
mungkin juga bertanya tentang lingkungan kerja Anda untuk 
melihat apakah Anda terpapar asap rokok atau racun lain yang 
dapat membahayakan paru Anda.
 
DiAGnOSA KAnKeR PARU
Untuk mengkonfirmasi diagnosis, dokter akan meminta 
beberapa tes. Tes mungkin hanya berupa tes pencitraan (spiral 
CT scan, PET scan) untuk melihat paru atau tes laboratorium 
yang disebut sitologi dahak untuk mengidentifikasi tumor. 
Tes pencitraan akan menunjukkan dengan foto apakah Anda 
memiliki tumor, sementara sitologi dahak akan memeriksa 
sampel lendir batuk dari paru yang memiliki sel-sel kanker. 
Dokter dapat membantu menjelaskan hasil tes ini kepada Anda 
jika Anda tidak tahu bagaimana membaca hasil tes.
 
Untuk hasil yang paling akurat, dokter mungkin meminta 
biopsi. Biopsi berarti dokter akan mengambil sampel kecil 
jaringan paru untuk dilihat di bawah mikroskop apakah 
memiliki sel-sel kanker.

Ada beberapa metode untuk memperoleh sampel: 
•	 Bronkoskopi. 

Menggunakan tabung tipis melalui mulut atau hidung ke 
paru-paru untuk mengambil sampel.

•	 Aspirasi jarum. 
Memasukkan jarum kecil melalui kulit ke dada Anda untuk 
mengambil sampel. Dokter Anda akan membuat Anda 
mati rasa pada daerah dada sebelumnya, sehingga tidak 
menyebabkan sakit.

•	 Thoracentesis. 
Tindakan dilakukan dengan menggunakan jarum, tapi 
bukan mengambil sel-sel dari paru Anda, dokter akan 
mengambil cairan yang mengelilingi paru-paru untuk 
memeriksa apakah ada sel-sel kanker.

•	 Torakotomi. 
Ini adalah operasi besar untuk mendiagnosis kanker paru, 
sering hanya digunakan bila tidak ada metode diagnosis lain 
yang berhasil.

STADiUM lAnJUT
Sekitar 30 persen kasus kanker paru stadium lanjut menyebar 
ke tulang tubuh. Bagian tulang yang biasanya terserang sel 
kanker paru adalah tulang belakang, tulang panggul, dan 
tulang di bagian tangan.
 
Kanker paru yang menyebar ke tulang biasanya ditandai rasa 
nyeri yang dirasakan pada bagian tulang tertentu dan rasa sakit 
ini menetap. Bila kanker menyerang tulang belakang, maka 
risiko kelumpuhan cukup besar.
 
Di dalam tulang, sel kanker akan merusak jaringan tulang dan 
mengambil semua kalsium, sehingga membuat tulang menjadi 
lebih rapuh. Deteksi penyebaran kanker paru ke tulang ini 
biasanya diketahui dengan melakukan pemeriksaan bone scan, 
PET scan, atau MRI scan. 

dr. Andi nurjihad, Sp.P
Mitra Keluarga Bekasi Timur
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Andropause

Tetap Sehat dan Bugar  
di Masa Tua
Proses penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang. 
Menerapkan pola hidup sehat, olahraga yang seimbang dapat menunda proses penuaan dan 
mempertahankan fungsi sosial yang lebih baik di usia lanjut.

P
ada proses penuaan atau aging, penurunan fungsi  organ, 
perubahan emosional,  perubah an penampil an fisik 
dan berbagai perubahan lainnya akan menyertai setiap 

individu dalam tingkatan yang  berbeda.  Beberapa  perubahan 
tersebut antara lain: menurunnya kemampuan kerja fisik, 
berkurangnya fleksibilitas (mudah mengalami kekakuan 
otot), menurunnya kualitas kesehatan (merasa kurang segar), 
menurunnya waktu reaksi, dan obesitas (kegemukan).

Setiap individu dapat berupaya untuk ”memperlambat” proses 
tersebut, tanpa bisa menghentikannya. Dengan bertambahnya 
usia, seseorang akan tetap menjadi tua dan tidak akan mampu 
mempertahankan kondisi seperti masa mudanya. Hal yang ter-
penting adalah mengoptimalkan kualitas hidup pada usia tua 
dan meminimalkan ketergantungannya pada orang lain. Per-
hatian banyak orang mulai terfokus pada upaya peningkatan 
kualitas hidup di masa tua tersebut dengan mencari berbagai 
aktivitas hidup sehat, termasuk penanganan medis.

Fenomena penyakit sudah bergeser dari penyakit  infeksi 
menjadi penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung 
koroner, diabetes melitus, stroke, dan penyakit lain yang sering 
dihubung kan sebagai penyebab kematian terbesar pada bebe-
rapa dekade terakhir. Empat kondisi medis yang belakangan 
ini disebut sebagai biang keladi kematian pada usia yang 
relatif muda (deadly quartet), adalah kegemukan (obesitas), 
 hipertensi, peningkatan kadar gula darah (diabetes melitus) 
dan peningkatan kadar lemak darah (dislipidemia).

Kegemukan seringkali menjadi masalah bagi pria maupun 
wanita. Penimbunan massa lemak pada pria cenderung pada 
bagian perut, sedangkan pada wanita lebih pada  daerah 
pantat. Indikator kegemukan dapat dengan mengukur  indeks 
massa tubuh (IMT), yaitu dengan membagi berat badan 
(dalam kilogram) dengan kuadrat tinggi badan (dalam meter). 
Apabila nilai IMT lebih dari 30 (untuk orang Eropa) dan lebih 
dari 25 (untuk orang Asia), berarti sudah termasuk kategori 
 kegemuk an. Indikator lain dengan mengukur lingkar  pinggang 
(abdominal obesity). Dikatakan obesitas apabila lingkar 

 pinggang pria lebih dari 102 cm dan pada wanita lebih dari 88 
cm – untuk orang Eropa; sedangkan untuk orang Asia dikata-
kan obesitas apabila lingkar pinggang lebih dari 90 cm pada 
pria dan lebih dari 80 cm pada wanita.

Selain mempertahankan tekanan darah kurang dari 130/85 
mmHg, pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan untuk 
 mengetahui kadar gula puasa dan kadar lemak darah. Dikata-
kan normal, apabila kadar gula puasa tidak lebih dari 110 mg/
dl, kadar trigliserida tidak lebih dari 150 mg/dl, dan kadar 
koles terol HDL (high density lipoprotein) sekurang-kurangnya 
40 mg/dl (pada pria) dan 50 mg/dl (pada wanita). Berbagai 
cara dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keempat 
kondisi yang kurang menguntungkan tadi, termasuk mence-
gah proses penuaan, antara lain dengan pola hidup sehat. Pola 
hidup sehat yang sesuai dengan usia lanjut adalah sesuaikan 
kerja dengan kapasitas fisik tubuh, tidur minimal 7-8 jam 
sehari, pengaturan diet, lakukan rekreasi dan relaksasi tubuh, 
olahraga teratur, serta pemeriksaan medis berkala.

Olah raga perlu dilakukan secara teratur, dengan lama latihan 
antara 30-60 menit, 3-4 kali seminggu, serta waktu istirahat 
tidak lebih dari 2 hari. Gerakan latihan yang dilakukan perlu 
melibatkan sebagian besar otot-otot tubuh secara bersamaan, 
dengan intensitas latihan yang cukup tinggi, sehingga mampu 
meningkatkan denyut nadi mendekati 80% denyut nadi maksi-
mal. Denyut nadi maksimal seseorang dapat diketahui dengan 
rumus (220 dikurangi umur).
 
Pengaturan pola makan perlu dilakukan dengan prinsip dasar: 
makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. 
Pengaturan jadwal, jenis dan jumlah makanan harus pula 
diperhatikan, mengingat kebutuhan kalori dan asupan gizi 
lainnya pada usia tua tentu berbeda dengan kebutuhan pada 
usia muda. Konsumsi vitamin dan suplemen dalam dosis yang 
wajar akan membantu menghambat proses penuaan.

Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, khususnya 
studi mengenai penuaan pada pria (aging male),  pengetahuan 

mengenai hormon androgen (testosterone) semakin 
berkembang. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa 
bertambah nya usia pria akan berkorelasi dengan turunnya 
kadar  hormon androgen pada pria sehat, dan meningkatkan 
risiko terjadi nya penyakit, kegemukan, stres, aktivitas fisik yang 
 kurang dan konsumsi obat-obatan.

Secara umum, kadar hormon testosteron dalam darah akan 
mengalami penurunan yang berarti mulai usia 40 tahun. 
Istilah ”andropause” kerap dipakai (walaupun secara medis 
kurang tepat), untuk menggambarkan penurunan parsial kadar 
testosteron pada penuaan pria (PADAM – partial androgen 
deficiency in the aging male). Kondisi ini kerap dihubungkan 
dengan penurunan hormon estradiol (estrogen) dalam darah 
pada wanita post menopause. Berbeda dengan menopause, 
istilah andropause pada pria tetap menyisakan kemampuan 
reproduksi pada seorang pria.

Sebutan “hormon peremajaan” kerap dipergunakan mengingat 
kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Diantara-
nya, menghambat berkurangnya massa otot dan kekuatannya, 
memperkecil risiko terjadinya patah tulang, memperpanjang 
kemampuan hidup mandiri, dan mengurangi  ketergantungan  
pada  pemakaian obat-obatan.

Gejala-gejala yang mungkin terjadi akibat sindrom  defisiensi 
testosteron: hilangnya libido dan fungsi seksual, disfungsi 
ereksi; depresi dan mudah marah; gangguan tidur; kelelahan 
dikarenakan penurunan sel darah; konsentrasi yang buruk; 
berkurangnya kekuatan otot, panas sekitar dada dan leher 
(hot flushes); peningkatan lemak tubuh (biasanya pada daerah 
perut/perut membuncit); dan penurunan massa tulang.

Oleh karena itu telah berkembang suatu konsep, bahwa 
dengan mengembalikan kadar hormon testosteron ke kadar 
fisiologis, akan membantu ”mengembalikan” fungsi organ 

dan kebugaran individu yang telah memasuki proses penua-
an. Hormon testosteron bahkan disebut sebagai “hormon 
peremajaan” mengingat kemampuannya untuk meningkatkan 
kualitas hidup. Konsep ini dikenal sebagai Terapi Sulih Hormon 
atau Hormone Replacement Therapy. Pemberian hormon 
testosteron dapat dilakukan sesuai arahan tenaga medis yang 
kompeten, baik per oral (berupa kapsul yang diminum) mau-
pun pemberian suntikan.

Indikasi pemberian suplemen hormon testosteron sebaiknya 
ditegakkan terlebih dahulu dengan pemeriksaan kadar testos-
teron dalam darah. Pengambilan darah sebaiknya dilakukan 
pada pagi hari, mengingat fluktuasi normal kadar hormon 
ini. Adakalanya hasil pemeriksaan berada dalam kondisi 
 subnormal (normal berkisar antara 3-10 nmol/L), sehingga 
sulit untuk menetapkan indikasi yang tepat untuk pemberian 
suplementasi hormon ini.
 
Pemilihan jenis testosteron sangat menentukan manfaat 
terapi testosteron, termasuk rute pemberiannya (per oral atau 
 injeksi). Testosteron enantat dan testosteron undekanoat 
merupakan jenis yang sering dipergunakan oleh para dokter. 
Namun seorang pria perlu memeriksakan dirinya dan berkon-
sultasi dengan dokter keluarga atau dokter spesialis Andrologi 
untuk hasil yang terbaik. Pemeriksaan PSA (prostat specific 
antigen) perlu juga dilakukan, untuk mengetahui adanya 
pembesaran prostat (BPH – benign prostate hyperplasia) yang 
merupakan kontra indikasi pemberian terapi sulih hormon 
testosteron, selain adanya kanker prostat.

Pemberian terapi sulih hormon testosteron dapat menjadi 
alternatif bagi para pria dalam mewujudkan kualitas hidup 
yang lebih baik di usia tua. Tidak hanya mempertahankan 
fungsi seksual, kekuatan otot dan tulang, tetapi terlebih dapat 
meningkatkan aktivitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. 

dr. Hendra, M.Kes, Sp.And
Mitra Keluarga Surabaya
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Gizi dan Olahraga

Faktor yang 
Mempengaruhi 
Kesehatan Reproduksi 
Pria

Menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal penting bagi pria. Kesehatan reproduksi yang terjaga dengan baik sangat 
berpengaruh terhadap tingkat kesuburan pria. Gizi dan Olahraga diyakini merupakan faktor pendukung bagi organ reproduksi 
untuk dapat bekerja secara optimal.

dr. Veronica Wijaya, MD, M.nutr
Mitra Keluarga Kalideres

F
ertilitas atau kesuburan pada pria dipengaruhi oleh 
bekerjanya organ-organ reproduksi pria secara optimal, 
sehingga dapat melakukan fungsi fertilisasi dengan baik.  

Gaya hidup merupakan faktor yang sangat memengaruhi 
kesehatan reproduksi, diantaranya adalah asupan gizi dan 
aktifitas fisik atau olahraga. 

GiZi DAn FeRTiliTAS
Mengonsumsi makanan yang sehat dan bervariasi dapat 
menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan secara 
keseluruhan. Namun, ada vitamin dan jenis makanan tertentu 
yang dapat memiliki dampak lebih besar pada kesehatan 
reproduksi daripada yang lain.

Mengonsumsi makanan yang kaya karbohidrat, serat, folat, 
dan likopen serta mengonsumsi buah dan sayuran berkorelasi 
dengan peningkatan kualitas semen. Mengonsumsi protein 
dan lemak berkadar rendah lebih bermanfaat untuk kesuburan. 
Manfaat potensial lainnya bisa berupa antioksidan, yang 
memainkan peran penting dalam tubuh untuk melindungi 
tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Antioksidan juga 
berperan bagi kesuburan pria untuk meningkatkan kualitas 
sperma dan melindungi sperma dari oksigen reaktif.

Pengaturan pola makan sangat berpengaruh terhadap 
kesehatan reproduksi. "Makanan yang sehat dan seimbang 
memiliki komposisi yang sesuai antara karbohidrat, protein, 
lemak dan mineral serta vitamin. Untuk memudahkan, Anda 
dapat mengambil 1/2 piring sayur, 1/4 piring lauk dan 1/4 
piring nasi," tutur dr. Veronica Wijaya, MD, M.Nutr dari Mitra 
Keluarga Kalideres.

Sementara itu, dr. Veronica juga mengingatkan untuk 
menghindari makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh, 
karena makanan tersebut dapat menyebabkan penurunan 
konsentrasi sperma dan motilitas sperma. "Konsumsilah 
makanan yang seimbang dengan membatasi kandungan 
lemak dan gula," lanjut dr. Veronica.

Sejalan dengan bertambahnya usia, bukan berarti terjadi 
penurunan drastis kebutuhan asupan. Komposisi protein yang 
perlu dipertahankan berkisar 15% asupan energi. Umumnya 
lansia telah memiliki kesulitan dalam pengecapan dan 
mengunyah, hal ini menyebabkan penurunan asupan lauk 
yang mengandung protein, Anda dapat melakukan modifikasi 
lauk dengan mencincangnya atau memilih jenis lauk seperti 
ikan.

Selain itu, guna memenuhi kebutuhan asupan gizi yang cukup, 
beberapa penelitian menunjukan suplementasi L-Carnitine, 
Coenzyme Q10 dan Selenium dapat membantu perbaikan 
kualitas sperma.

OlAH RAGA DAn FeRTiliTAS
Pria yang aktif secara fisik, berolahraga setidaknya tiga 
kali seminggu selama 30 sampai dengan 45 menit 
dapat memperbanyak sperma berkualitas. Pola Makan 
dikombinasikan dengan olahraga diketahui dapat 
meningkatkan motilitas sperma, morfologi sperma, dan 
mengurangi kerusakan DNA sperma.

Aktivitas fisik telah terbukti memberi efek perlindungan 
pada kesuburan ketika digabungkan dengan penurunan 
berat badan. Namun, olahraga berlebihan dapat secara 

negatif mengubah keseimbangan energi dalam tubuh dan 
memengaruhi sistem reproduksi. Ketika permintaan energi 
melebihi asupan energi makanan, keseimbangan energi 
negatif dapat terjadi dan dapat mengakibatkan disfungsi 
hipotalamus dan perubahan dalam pulsalitas hormon pelepas 
gonadotropin (GnRH) yang bekerja merangsang pelepasan 
hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi.

Peningkatan frekuensi, intensitas, dan durasi olahraga 
ditemukan berkorelasi signifikan terhadap penurunan 
kesuburan. Oleh karena itu, lakukan olahraga secara teratur 
dan terukur. Jangan berlebihan, karena dapat merusak 
produksi sperma.

Beberapa jenis olahraga terutama olahraga kardio seperti 
jogging, hiking atau berenang membantu mengondisikan 
jantung dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. 
Kondisi tersebut dapat membantu memperkuat ereksi dan 
mengurangi racun di testis. Kesehatan kardiovaskular yang 
lebih baik juga dapat meningkatkan jumlah sperma.

Pilihlah olahraga yang sesuai dengan minat Anda. Olahraga 
tim, seperti tenis lapangan, bola basket, sepak bola 
dan lainnya, dapat menjadi sebuah alternatif cara yang 
menyenangkan dan mudah untuk menjaga detak jantung 

Anda lebih lama. Persaingan juga terbukti meningkatkan 
tingkat testosteron. Anda juga dapat melakukan olahraga 
ringan seperti jogging di pagi hari atau sepulang kantor.

Pada akhirnya, jagalah kesehatan reproduksi sedini mungkin 
untuk memberikan kesuburan yang lebih baik di masa depan. 
Asupan Gizi yang seimbang dan olahraga teratur dapat 
memengaruhi kesuburan. Oleh karenanya, jagalah pola makan 
dan berat ideal Anda untuk meningkatkan kesuburan. Mulailah 
hidup sehat dari sekarang. 
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MCU Pranikah

Pre-Marital Checkup 
untuk Pria? Sangat 
Diperlukan!

Pasti menyenangkan rasanya ketika kita akhirnya menemukan belahan jiwa yang kita pilih untuk menghabiskan hidup bersama 
sampai tua. Selain butuh persiapan batin dan finansial, memasuki gerbang pernikahan juga membutuhkan kesiapan fisik yang 
bagus.

dr.  Vanessa Mutiara Marcelina
Mitra Keluarga Cibubur

K
elak setelah menikah, tentu kita merencanakan mem-
bentuk keluarga bersama pasangan dengan anak-anak 
yang manis dan lucu yang akan menghiasi kehidupan 

berkeluarga.

Tetapi kehadiran anak-anak tidak selalu secepat atau setepat 
yang kita harapkan. Ada kalanya kita mesti menunggu  dalam 
ketidak-pastian untuk waktu yang cukup lama. Memang, 
segera punya anak adalah impian banyak pasangan suami istri. 
Nah, biasanya hanya wanita yang disalahkan bila pasutri belum 
juga dikaruniai anak. Padahal, kebiasaan yang dilakukan pria 
sehari-hari juga bisa jadi penyebab sulit punya anak. Apa saja 
kebiasaan yang bisa bikin pria tidak subur?

Ternyata, gaya hidup cukup berperan dalam  meningkatkan 
ketidak-suburan pria. Contohya saja kebiasaan minum 
 minuman beralkohol. Sudah banyak penelitian yang menguak 
kaitan antara konsumsi alkohol berlebih pada pria dengan 
 kesuburannya.

Alkohol berdampak langsung pada sel yang  memproduksi 
hormon testosteron. Ini menyebabkan kadar hormon 
 testosteron berkurang dalam darah. Padahal hormon 
 testosteron berperan penting dalam reproduksi.

Selain itu, merokok juga memberi pengaruh yang kurang 
lebih sama seperti alhokol. Zat-zat beracun dari rokok dapat 
menyebabkan berbagai masalah pada kualitas air mani 
 sehingga mengganggu keseimbangan hormon.

Berikutnya adalah kebiasaan begadang. Ternyata menunda 
tidur hingga larut ini dapat mengurangi kesuburan pria karena 

mengurangi jumlah dari sperma yang dihasilkan. Hasil riset 
menunjukkan bahwa orang yang sering tidur larut mengalami 
penurunan jumlah sperma hingga 25%.

Dan yang terakhir adalah junk food. Gorengan dan makanan 
cepat saji bisa menyebabkan penurunan kesuburan hingga ke-
mandulan. Kebiasaan mengkonsumsi junk food dapat menye-
babkan obesitas yang bisa menyebabkan ketidaksuburan.

Karenanya, dr. Vanessa Mutiara Marcelina dari Mitra  Keluarga 
Cibubur menegaskan pentingnya tes kesehatan sebelum me-
nikah untuk calon mempelai pria. “MCU sangatlah  penting 
dilakukan karena bertujuan untuk mendeteksi secara dini 
 penyakit yang terdapat dalam tubuh sebelum timbulnya gejala, 
sehingga penanganan bisa lebih cepat dan optimal.”

Ada beberapa jenis medical checkup yang penting untuk pria. 
Berikut ini di antaranya:

�	Tes penyakit menular seksual. Terutama untuk pasangan 
yang aktif secara seksual. Lakukan tes darah untuk men-
deteksi berbagai jenis penyakit menular seksual seperti 

gonorhoe, sifilis, bakteri vaginosis atau kutil. Bahkan HIV 
AIDS untuk mendeteksi dini infeksi penyakit  menular 
 seksual, calon mempelai pria bisa meminimalisasi 
 persoalan di depan kelak.

� Tes Kesuburan. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila 
ternyata salah satu atau keduanya memiliki  masalah ke-
suburan, dan segera mencari solusinya. Jadi, cek terlebih 
dulu kualitas sperma, lalu kecocokan telur dan sperma. 
Ada banyak kasus di mana pasangan sulit memiliki anak 
karena tubuh mereka, yaitu antara telur dan sperma, 
ternyata saling menolak untuk membuahi.

�	Tes kecocokan darah. Bila profil darah seseorang  tidak 
cocok dengan pasangannya, itu bisa menghalangi 
 kesempatan mereka memiliki anak. Misalnya,  apabila 
 seorang wanita memiliki Rh-negatif seperti A (-ve) 
 menikah dengan lelaki dengan Rh +positif seperti A (+ve) 
atau B (+ve), hal itu dapat berakibat ketidakcocokan yang 
bisa berakibat fatal bagi anak yang dilahirkan.

�	Bakat penyakit. Tes genetic mencakup pemeriksaan 
 untuk diabetes, hipertensi, kanker dan tes thalassemia. 
Dengan mengetahui informasi lebih dulu, Anda dan 
 pasangan bisa melakukan tindakan penyembuhan lebih 
awal.

❝MCU sangatlah penting dilakukan untuk 
mendeteksi secara dini penyakit yang 

terdapat dalam tubuh sebelum timbulnya 
gejala, sehingga penanganan bisa lebih cepat 

dan optimal❞

Memang tidak ada batasan, kapan sebaiknya seseorang 
melakukan premarital MCU.  Namun pemeriksaan sebaiknya 
dilakukan sekitar enam bulan sebelum pernikahan. “Karenanya, 
setiap pasangan jadi punya waktu yang cukup untuk melaku-
kan konsultasi dan memutuskan penanganan yang tepat ter-
hadap penyakit yang diderita dan masalah yang ditemukan,” 
demikian dr. Vanessa.  dewi loveard
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dr. Frengky Susanto, Sp.A
Mitra Keluarga Cikarang

edukasi kepada 
Orang Tua 
Pasien Menjadi 
Tantangan 
Terberat

Bagi dokter spesialis anak ini, tugasnya bukanlah hanya menyembuhkan anak saja, akan tetapi 
juga harus dapat memberikan pengertian pada orang tua pasien.

S
ejak masih dibangku SMA, Frengky Susanto muda sudah 
memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi dokter. Demi 
mengejar cita-citanya sebagai dokter, Frengky muda 

yang menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya di SMU 
Negeri 1 Bekasi pada tahun 1995 rela hijrah ke Surakarta untuk  
menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas 
Sebelas Maret dan berhasil diselesaikan pada tahun 2003.

Setelah tiga tahun menjadi dokter umum, pada tahun 2006 
dr. Frengky Susanto melanjutkan pendidikan spesialis ilmu 
kesehatan anak di Universitas Sam Ratulangi, Manado. 
Pendidikan spesialisnya ini, kemudian diselesaikan pada tahun 
2010. "KeInginan menjadi dokter adalah untuk menyenangkan 

❝Dorongan menjadi dokter spesialis anak 
timbul setelah melihat bagaimana rumit dan 

kompleknya problem pada bayi, terutama 
bayi yang lahir prematur.❞

orang lain, karena sakit adalah suatu penderitaan, jika 
kita bisa menyembuhkan sakit orang lain, berarti kita bisa 
menyenangkan orang lain," ujar dr. Frengky Susanto, Sp.A.

Tentunya banyak pengalaman suka dan duka yang pernah 
dialami oleh dokter kelahiran Jakarta, 28 Februari 1979 ini. 
Namun yang paling membahagiakan adalah ketika melihat 
pasien yang dirawatnya dapat sehat kembali. Terlebih lagi saat 
mengalami kasus yang sulit seperti penanganan bayi lahir 
dengan kondisi detak jantung yang lambat dari biasanya atau 
disebut juga bradikardia.

Selain itu menurut dr. Frengky, seorang dokter spesialis anak 
harus bisa berkomunikasi dengan dua generasi. "Dokter 

spesialis anak harus bisa melakukan pendekatan terhadap sang 
anak (pasien) dan membuatnya nyaman. Berbicara dari hati ke 
hati dengan anak, dengan bahasa yang dimengerti oleh anak-
anak. Kemudian saya juga harus bisa memberikan pengertian 
dan edukasi kepada orang tuanya," ucapnya.

dr. Frengky Susanto bergabung di Mitra Keluarga Cikarang 
sejak tahun 2011 sampai sekarang. Ia seringkali menangani 
kasus alergi dan gangguan pernafasan pada anak, serta 
melakukan imunisasi.

Dokter yang akrab dan murah senyum ini berharap, Mitra 
Keluarga dapat menjadi rumah sakit terdepan dan memberikan 
pelayanan yang mumpuni.

DUKUnGAn KelUARGA
Kesibukannya sebagai dokter spealis anak sangat menyita 
waktu, sehingga waktu untuk dapat berkumpul bersama 
keluarga menjadi sangat terbatas. Beruntung anak-anak tidak 
pernah mengeluh dan sangat memahami profesinya. Terlebih 
lagi sang istri yang juga seorang dokter spesialis anak.

Waktu luang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh dr. Frengky 
untuk berkumpul bersama istri, dr. Yulia Antolis, Sp.A, dan 
anak-anaknya, Kenneth, Henry dan Freddy. "Keluarga tidak 
pernah mengeluh, jika saya hanya memiliki waktu terbatas," 
ujar dr. Frengky. 
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A
tas dukungan dan dorongan kuat dari orang tuanya, 
Wisnu Wardhana, mewujudkan keinginan menjadi 
dokter untuk dapat membantu orang tua, menolong 

keluarga serta orang lain yang sedang sakit dan membutuhkan 
pertolongan. Keinginan ini timbul saat lulus SMU John de 
Britto, Yogyakarta pada tahun 2000. Pria kelahiran Brebes, 
36 tahun silam ini kemudian memperoleh gelar dokter 
umumnya pada tahun 2004 di Fakultas Kedokteran Universitas 
Tarumanegara, Jakarta.

Pada tahun 2006, dr. Wisnu Wardhana menyelesaikan 
pendidikan profesi kedokteran di Universitas Tarumanegara, 
Jakarta dan dilanjutkan dengan mengikuti PPDS-1 Bagian 
Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam 
Ratulangi, Manado.

Memilih spesialisasi kebidanan dan kandungan dipicu oleh 
keinginan untuk membantu menurunkan angka kematian ibu 
di Indonesia, di mana masih jauh dari target MDGs. "Banyak 
ibu hamil yang mengalami banyak masalah selama kehamilan. 

Salah satunya, karena kurangnya dokter Obgyn di daerah," 
ungkap suami dari Tri Wardani Setio ini.

Faktanya memang, kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di 
Indonesia masih pada posisi 305 per 100.000 kelahiran. Data 
yang diperoleh dari hasil evaluasi Millennium Development 
Goals (MDGs) pada tahun 2015 itu menunjukkan, bahwa angka 
tersebut masih jauh dari target yang dicanangkan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu 102 per 100.000 kelahiran.

PenGAlAMAn TAK TeRlUPAKAn
Sepanjang perjalanan karirnya sebagai dokter spesialis 
kebidanan dan kandungan, banyak pengalaman menarik yang 
tak mudah dilupakan. Salah satunya saat melaksanakan wajib 
kerja sarjana, di kepulauan Aru, Maluku. Berbagai tantangan 
di daerah terpencil itu ia lalui, mulai dari pengalaman berjalan 
kaki 3 jam melewati hutan saat ikut program Puskesmas 
Keliling, sampai tinggal dengan segala keterbatasan di 
kampung terpencil tanpa penerangan listrik.

Pengalaman tinggal jauh dari kampung halamannya pun 
dialaminya kembali saat menempuh pendidikan dokter 
spesialis di Manado. Jauh dari sanak saudara sering 
menumbuhkan kerinduan. Pengalaman-pengalaman tersebut 
menjadikannya tegar dan siap untuk mengabdi kepada 
masyarakat kapan pun dan dalam kondisi apa pun.

Pengalaman yang menyenangkan pun tidak lepas dari 
profesinya sebagai dokter spesialis, diantaranya saat bertugas 
keluar daerah atau pun keliling kota untuk mengikuti seminar, 
membuatnya banyak bertemu dan berkenalan dengan teman-
teman baru.

Dalam menjalankan profesinya dr. Wisnu selalu berusaha 
melakukannya dengan optimal. Namun, kasus yang tidak 
diharapkan pun bisa saja terjadi, seperti kasus kematian pada 

❝Keluarga selalu mengingatkan supaya  
tetap sehat dan menjaga kondisi  
tubuh saat bekerja, dan jangan  

terlalu capek saat bekerja❞

Berperan Aktif 
Mewujudkan 
Tujuan MDGs

dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
Mitra Keluarga Tegal

Keinginan untuk membantu mewujudkan sasaran pembangunan milenium (MDGs) yang 
dicanangkan PBB, memicunya untuk menjadi dokter spesialis kebidanan dan kandungan. ia 
berusaha untuk dapat berperan aktif dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru 
lahir di indonesia.

ibu hamil atau bayi yang lahir walau sudah melakukan usaha 
semaksimal dan sebaik mungkin. Kasus distosia bahu, yakni 
tersangkutnya bahu janin dan tidak dapat dilahirkan setelah 
kepala janin dilahirkan merupakan kasus tersulit yang pernah 
dialaminya.

KiAT TeTAP SeHAT
"Menerapkan pola hidup sehat, baik untuk diri sendiri maupun 
keluarga wajib dilakukan," kata dokter yang memiliki hobi 
basket dan berenang ini membuka kiat-kiatnya agar tetap 
sehat. "Istirahat cukup, makan teratur, olahraga dua sampai 
tiga kali seminggu, saya terapkan dalam keluarga," tambah dr. 
Wisnu.

Disela-sela kesibukannya, dr. Wisnu selalu menyempatkan diri 
meluangkan waktu untuk melakukan Fitness dua sampai tiga 
kali seminggu, basket, berenang, nonton ataupun berkumpul 
bersama keluarga.

MiTRA KelUARGA TeGAl
dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG aktif sebagai anggota dari Ikatan 
Dokter Indonesia, dan Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi 
Indonesia. Dia Bergabung dengan Mitra Keluarga Tegal sejak 
Juni 2015. Harapannya, Mitra Keluarga dapat terus maju dan 
berkembang serta tetap menjaga kualitas layanannya. 
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Pengaruh 
Pemakaian  

Celana Ketat 
terhadap Kesuburandr. irwan Tjahjadi

Jawab

Salam sehat pak Andri,

Mempunyai keturunan tentu menjadi dambaan pasangan 
suami isteri dalam sebuah pernikahan. Ketegangan dan 
saling berprasangka siapa yang kurang subur sering terjadi 
disaat buah hati yang didambakan tidak kunjung hadir. 
Padahal masalah kesuburan bukan hanya terjadi pada 
salah satu dari pasangan suami isteri tetapi merupakan 
masalah bersama. Beberapa gangguan dapat terjadi dan 
menghambat bertemunya sel telur dengan sperma, sehingga 
dapat mengakibatkan pasangan suami isteri susah untuk 
mendapatkan ketururnan. Sekitar 30-40% dapat disebabkan 
karena masalah kesuburan pada pria. Faktor-faktor seperti 
pola makan yang tidak tepat, ketergantungan pada alkohol 
dan obat-obatan, tidak menerapkan gaya hidup sehat, 
perawatan kesehatan, dan faktor usia dapat memicu disfungsi 
pada salah satu organ seksual pria.

Untuk itu penting untuk menjaga kesehatan reproduksi pria 
agar kesuburan tetap terjaga. Beberapa cara yang dapat 
dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi pria di 
antaranya:
1. Konsumsi Makan Sehat dan Olahraga yang teratur. 

Sperma yang berkualitas bisa didapatkan dengan 
mengonsumsi makanan yang sehat sesuai dengan 4 sehat 5 
sempurna serta olahraga yang teratur dapat meningkatkan 
produksi dan kualitas sperma.

2. Menjaga Berat Badan. 

Tanya

Dear Dokter,
Selamat siang, dok. Saya sudah menikah selama lima tahun 
ini tapi belum dikaruniai keturunan. Ada yang bilang saya 
kesulitan mendapatkan keturunan karena hobi dan kebiasaan, 
yaitu suka memakai celana jeans ketat dan suka mengendarai 

motor bermesin besar. Benarkah itu dok? Mohon 
penjelasannya.

Andri - Tegal

Obesitas maupun sebaliknya, berat badan yang terlalu 
rendah, dapat memengaruhi kualitas sperma dan 
mengurangi tingkat kesuburan pria.

3. Berhenti Merokok dan Tidak Mengonsumsi Minuman 
Beralkohol. 
Pria yang gemar merokok dan mengonsumsi minuman 
beralkohol secara berlebihan, berisiko mengalami 
penurunan produksi dan kualitas sperma.

4. Hindari Paparan Racun. 
Hindari paparan racun berbahaya, seperti pestisida, logam 
berat termasuk timbal dan merkuri serta zat radioaktif. 
Paparan zat-zat tersebut berisiko mengurangi tingkat 
kesuburan Anda.

5. Jaga Testis Tetap dalam Keadaan Sejuk. 
Suhu testis yang meningkat dapat mempengaruhi jumlah 
sperma yang diproduksi oleh testis. Pemakaian celana 
yang ketat, bekerja di area yang bersuhu panas atau duduk 
dikantor selama berjam-jam dapat meningkatkan suhu 
testis.

Semoga penjelasan ini dapat membantu pak Andri untuk lebih 
mengenal kesehatan reproduksi pria. Apabila ingin mengenal 
lebih mendalam serta ingin mengetahui tingkat kesuburan 
pria, pak Andri dapat mengkonsultasikannya ke dokter 
spesialis Andrologi. Jika diperlukan dapat juga dilakukan 
beberapa pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kesuburan 
kita. Semoga apa yang diinginkan pak Andri untuk bisa 
segera mendapatkan buah hati dapat segera terwujud. Salam 
sejahtera pak Andri dan isteri. 
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MiTRA KelUARGA FAMilY FUn & HeAlTHY RUn 5K
Minggu, 13 Januari 2019, Mitra Keluarga menggelar "Family 
and Healthy Run 5K di Ecopark Ancol, Jakarta. Kegiatan ini 
diadakan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30 Mitra 
Keluarga dan bertujuan untuk mengampanyekan hidup sehat 
dengan berolahraga serta mengajak keluarga Indonesia ber-
interaksi dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat 
bagi kesehatan serta lingkungan.

Diulang tahunnya yang ke-30, Mitra Keluarga mengusung 
tema “Improve Your Health, Step Up Your Life”. Tema ini 
diangkat agar keluarga Indonesia dapat terus menjaga dan 
meningkatkan kesehatan. Sebab, kesehatan yang baik, 
 merupakan hal penting agar kita dapat menikmati hidup yang 
seutuhnya, penuh tawa dan cinta bersama keluarga.

Acara Family Fun & Healthy Run 5K dimeriahkan dengan 
talkshow “Healthy Lifestyle” oleh dr. Michael Triangto, Sp.KO 
dan dr. Boy Abidin, Sp.OG(K), serta mini medical check-up, live 
music, serta berbagai permainan.

Acara dihadiri keluarga besar Mitra Keluarga, para tamu 
 undangan dari rekanan asuransi maupun perusahaan, 
 puskesmas di wilayah cabang Mitra Keluarga, para pelanggan 
atau sahabat MIKA, dan masyarakat umum.

Pada kesempatan tersebut, direktur Branding dan Komunikasi 
Mitra Keluarga Grup, dr. Nurvantina Pandina, MM mengatakan, 
Mitra Keluarga yang mulai memberikan pelayanan kesehatan 
dari satu rumah sakit pada 1989 lalu, berkomitmen untuk hadir 
menyentuh lebih banyak kehidupan keluarga Indonesia dan 
berusaha hadir terdepan dalam menjawab berbagai tantangan 
untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Oleh sebab itu, Mitra Keluarga yang saat ini sudah hadir di 13 
lokasi (9 lokasi di Jabodetabek, 3 di Surabaya, dan 1 di Tegal) 
akan terus berkembang dan semakin mendekatkan diri dengan 
keluarga Indonesia dengan terus membangun jaringan Mitra 
Keluarga yang baru.

Ditahun 2019 ini, Mitra Keluarga rencananya akan segera membuka Mitra 
Keluarga yang ke 14 yang berlokasi di Bintaro Jaya pada Maret 2019. Disusul 
dengan pembukaan Mitra Keluarga Pratama Jati Asih yang merupakan Mitra 
Keluarga ke 15 pada April 2019.

Pada 2017 lalu, Mitra Keluarga juga telah mengakuisisi tujuh rumah sakit yang 
ter gabung dalam Kasih Grup, yang selama ini telah melayani program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN).

Kedepan akuisisi akan terus berlanjut, sehingga Mitra Keluarga Grup dapat 
 terus berkembang dan hadir semakin dekat dengan keluarga Indonesia di 
berbagai wilayah, terutama Jabodetabek dan Surabaya.

Selain itu, berbagai kegiatan rutin dilakukan Mitra Keluarga, seperti edukasi 
kesehatan, olahraga, deteksi dini penyakit, dan dukungan terhadap berbagai 
program kesehatan yang digagas pemerintah.

Pada kesempatan ini, Mitra Keluarga melakukan penandatanganan komitmen 
kolaborasi program dengan Puskesmas terdekat dari masing-masing cabang 
Mitra Keluarga untuk mencegah stunting. Langkah ini dinilai penting untuk 
meningkatkan kualitas hidup generasi kita di masa depan.

Di sisi lain, Mitra Keluarga juga melakukan berbagai upaya untuk turut serta 
menjaga bumi dan lingkungan dengan melakukan digitalisasi berbagai proses 
layanan dan dokumen, sehingga diharapkan dapat mengurangi pemakaian 
kertas dan mempercepat proses layanan.

Langkah-langkah lain, seperti penghematan air, pengurangan pemakaian 
 plastik, dan pemanfaatan limbah makanan sebagai pupuk tanaman juga 
dilakukan di lingkung an Mitra Keluarga. Lalu, Mitra Keluarga memberikan bibit 
tanaman kepada seluruh peserta, dengan harapan agar mereka turut serta da-
lam menjaga lingkungan  dengan memelihara tanaman yang bermanfaat untuk 
menjaga lingkungan di rumah  masing-masing. 

Di ulang tahunnya yang ke 30, Mitra Keluarga yang mulai memberikan pelayanan kesehatan di 
tahun 1989, berkomitmen untuk hadir menyentuh lebih banyak kehidupan keluarga indonesia 
dan berusaha hadir terdepan dalam menjawab berbagai tantangan untuk pelayanan kesehatan 
yang lebih baik.

30 tahun Mitra Keluarga

Hidup Sehat bersama Keluarga

PARTiSiPASi MiTRA KelUARGA DAlAM PenAnGAnAn MeDiS 
MeTlAnD FUn RUn
Dalam acara Metland Fun Run yang diselenggarakan dalam 
rangka ulang tahun ke 25 PT Metropolitan Land Tbk (Metland), 
Mitra Keluarga turut berpartisipasi sebagai tim medis bagi 
7.000 peserta jika terjadi kecelakaan atau cedera.

Dukungan medis yang disiapkan Mitra Keluarga di antaranya 
penyiapan empat mobil ambulance, tenaga dokter dan 
perawat sekitar 30 orang. Dengan kesiapan medis yang 
diberikan Mitra Keluarga tersebut, para peserta Metland Fun 

Run dapat mengikuti lomba dengan aman dan nyaman.

Di samping itu, Mitra Keluarga juga memberikan layanan 
pemeriksaan tensi dan gula darah secara gratis. Para peserta 
yang mengikuti Metland Fun Run ini tampak begitu antusiasme 
untuk memeriksa tensi maupun gula darah mereka. Karena 
untuk memiliki tubuh yang sehat, selain berolahraga juga 
harus memperhatikan kondisi tubuh dengan melakukan 
pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oleh sebab itu, mereka 
tak menyia-nyiakan pemerikasaan gratis ini. 
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Alopesia Androgenetik

Faktor Penyebab 
Kebotakan Permanen
Pola Kebotakan pada pria, juga disebut Alopesia Androgenetik, adalah jenis 
kerontokan rambut pada pria yang disebabkan faktor genetik. Sekitar 50% pria di 
atas usia 50 tahun akan dipengaruhi pola kebotakan ini dengan tingkat keparahan 
yang bervariasi, mulai dari penipisan rambut yang meluas sampai dengan 
kebotakan total.

dr. Gunawan Budisantoso, Sp.KK
Mitra Keluarga Kelapa Gading

R
ambut bukan hanya menjadi mahkota wanita saja. 
Para pria pun mendambakan untuk memiliki rambut 
yang indah, tebal dan sehat. Namun, perlu disadari 

bahwa sejalan dengan bertambahnya usia, rambut akan mulai 
menipis, rontok atau bahkan mengalami kebotakan di bagian 
tertentu. Salah satu penyebab kebotakan pada pria adalah 
karena faktor genetik.

Kebotakan karena faktor genetik, disebut Alopesia 
Androgenetik. "70% - 80% kebotakan pada pria diakibatkan 
karena faktor genetik dan dapat terjadi rata-rata di atas usia 
30 tahun, namun terkadang bisa terjadi lebih dini. Terutama 
bila salah satu atau kedua orangtuanya mengalami kebotakan 
karena faktor genetik. Kebotakan karena faktor genetik 
biasanya tidak memiliki efek samping," kata dr. Gunawan 
Budisantoso, Sp.KK dari Mitra Keluarga Kelapa Gading.

Kebotakan karena faktor genetik berkaitan dengan hormon 
androgen, baik pada pria maupun wanita. Namun, terkadang 
kebotakan memiliki penyebab yang lebih serius, seperti 
Alopesia Areata (karena faktor autoimun), Alopesia sikatrikalis 
(karena luka bakar, luka operasi, atau luka kecelakaan), 
Alopesia pada kehamilan/pasca melahirkan, akibat pengobatan 
kemoterapi kanker atau penderita penyakit hipotiroid, dan 
alopesia karena faktor bawaan lainnya.

Pada semua jenis Alopesia areata dari ringan sampai berat 
tidak dapat dilakukan transplantasi rambut, pada umumnya 
akan sembuh dengan pengobatan. Alopesia pada kehamilan/
pasca melahirkan akan sembuh sendiri bilamana kondisi 
hormonalnya sudah kembali seperti semula. Demikian pula 
alopesia karena gangguan kelenjar gondok/tiroid, akan 
sembuh dengan sendirinya bila gangguan fungsinya sudah 
bisa diatasi.

TAnDA AWAl KeBOTAKAn
Tanda kebotakan seseorang yang disebabkan oleh faktor 
genetik memiliki pola tertentu. Tanda awal pada pria: garis 

rambut (hair line) mulai naik ke atas dan atau rambut bagian 
samping depan kanan kiri mulai berkurang hingga batas 
rambutnya masuk/melekuk kedalam. Kebotakan genetik dapat 
pula terjadi pada wanita walaupun dalam presentasi yang lebih 
sedikit, yaitu berupa penipisan rambut di bagian mahkota/
crown yang dapat dibagi menjadi 3 derajat (menurut klasifikasi 
Ludwig), sedangkan garis rambut/hair line pada wanita tidak 
berubah.

TinDAKAn PenCeGAHAn
Tidak ada cara untuk mencegah berlangsungnya kebotakan 
karena faktor genetik termasuk obat-obatan, suplemen, 
suntikan, laser, dan lainnya.

Ada satu teori yang mengatakan, bahwa stres dapat 
menyebabkan kerontokan rambut dengan meningkatkan 
tingkat produksi hormon seks dalam tubuh. Anda dapat 
mengurangi stres dengan melakukan kegiatan santai, seperti 
berjalan, mendengarkan musik yang menenangkan, dan 
menikmati waktu yang lebih tenang.

CARA PenGOBATAn
Pada fase dini dari kebotakan karena faktor genetik atau 
Alopesia Androgenetik (derajat 1-2 dari 7 derajat kebotakan 
menurut klasifikasi Hamilton-Norwood) masih boleh dicoba 
dengan pengobatan biasa, seperti:
•	 Minoxidil 2-5% 

Obat topikal yang dioleskan kekulit kepala. Minoxidil 
memperlambat kerontokan rambut bagi sebagian pria dan 
merangsang folikel rambut untuk menumbuhkan rambut 
baru. Dibutuhkan empat bulan hingga satu tahun untuk 
lihat hasilnya. Kerontokan rambut sering terjadi lagi ketika 
Anda menghentikan pengobatan. 

•	 Finasteride 
Obat oral (1mg/hari) yang berfungsi memperlambat 
 kerontokan rambut pada beberapa pria. Bekerja dengan 
menghalangi produksi hormon pria yang bertanggung 

jawab atas kerontokan rambut. Finasteride memiliki tingkat 
keberhasilan yang lebih tinggi daripada minoxidil. Saat Anda 
berhenti mengonsumsi finasteride, rambut Anda akan ron-
tok kembali. Anda harus menggunakan finasteride selama 
tiga bulan hingga satu tahun sebelum Anda dapat melihat 
hasilnya. Hentikan pemakaian obat tersebut, jika tidak ada 
pertumbuhan rambut yang terjadi setelah satu tahun. 

Pengobatan lain adalah dengan mengonsumsi vitamin/
suplemen untuk rambut, obat-obatan herbal/tradisionil, 

laser untuk biostimulasi, PRP (Platelet Rich Plasma) yang 
mengandung growth factors, walaupun semua tindakan 
tersebut tidak akan menghentikan kebotakan yang sedang 
berlangsung. Tentunya semua pengobatan tersebut harus di 
bawah pengawasan dokter.

Tidak ada pengobatan alami yang memberikan hasil 
efektif pada Alopesia androgenetik. Kecuali pada fase dini, 
pengobatan alami masih boleh dicoba. Diantaranya dengan 
asupan gizi yang cukup, pemberian vitamin/suplemen untuk 
rambut secara rutin, kemungkinan akan ‘memperlambat’ 
kebotakan yang terjadi.

TRAnSPlAnTASi RAMBUT
"Transplantasi rambut adalah cara lain yang lebih efektif dan 
aman untuk mengatasi kebotakan yang sudah terjadi karena 
faktor genetik. Untuk itulah metode transplantasi rambut yang 
cukup spektakuler diciptakan untuk mengatasinya," ujar dr. 
Gunawan.

Transplantasi rambut bekerja dengan mengambil rambut dari 
area kulit kepala yang memiliki pertumbuhan rambut aktif dan 
mentransplantasikannya ke area yang menipis atau botak di 
kulit kepala Anda. 
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B
anyak orang menyangka, bahwa memancing merupakan 
hal yang sia-sia. Duduk dan menunggu berjam-jam 
di pinggiran sungai, kolam, ataupun laut menanti ikan 

menancap di kail. Jangan salah memancing memiliki sisi yang 
menyenangkan. Anda tidak akan pernah tahu perasaan sang 
pemancing  yang merelakan uangnya habis untuk membeli 
seperangkat alat terbaik untuk memancing. Harga tidak hanya 
berkisar ratusan ribu, namun sampai jutaan rupiah demi 
membeli alat pancing. Tidak tanggung-tanggung mereka 
membeli dengan harga tinggi, meskipun akhirnya hasil 
tangkapan ikan yang didapat tidak bisa menyeimbangi harga 
alat pancing. Kebahagiaan, kesenangan, dan hobi merupakan 
suatu rangkaian yang tidak bisa di beli dengan uang. Meski 
Anda mengeluarkan uang seberapa banyak pun, jika tidak 
bahagia juga tidak berguna. Itulah yang dirasakan pemancing 
mania. Kepuasan di atas segalanya.

Memancing merupakan salah satu hobi yang banyak disukai 
oleh para pria.  Hobi ini termasuk hobi yang jarang disukai 
oleh perempuan. Malah banyak perempuan terheran-heran 

mengapa para pria rela menghabiskan masa liburnya dan 
mengeluarkan uang banyak untuk hobinya ini. Terlebih 
jika memancing di laut bersama komunitasnya. Biaya yang 
dikeluarkan konon tidak kecil lho! Karena itu, tak heran bila 
bermunculan berbagai komunitas penggemar memancing 
yang tersebar di seluruh Indonesa. Misalnya saja komunitas 
memancing Insane Fishing Club (air laut) dan Galatawa 
Mancing Comunity (air tawar) yang telah diakui keberadaannya 
oleh Federasi Olahraga Memancing Seluruh Indonesia 
(Formasi).

Untuk lokasi memancingnya sendiri ada beberapa pilihan, 
mulai dari di kolam pemancingan, sungai, danau hingga di 
laut. Dari beberapa tempat ini, memancing di lautlah yang 
kerap mengeluarkan biaya banyak dan waktu yang paling 
lama. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk memancing di 
laut, mulai dari sewa kapal hingga persiapan makan selama 
memancing di laut. Karenanya mereka yang memancing di 
laut ini biasanya melakukan hobinya ini secara berkelompok, 
4-5 orang untuk meringankan biaya yang harus mereka 

keluarkan. Memancing di laut biasanya banyak dilakukan saat 
akhir pekan, mulai dari jumat sore hingga hari minggu.

ADA KeBAHAGiAn TeRSeMBUnYi
Mengapa orang bisa tergila-gila dengan memancing? 
Mengapa memancing menjadi hobi tersendiri dan unik bagi 
mereka? Ternyata banyak manfaat memancing bagi para 
pemancing mania.

 Sarana menyegarkan pikiran

Aktivitas memancing ikan, baik ketika sendiri maupun 
dengan orang lain, dapat membantu seseorang 
untuk mengurangi tingkat stres yang disebabkan 
oleh aktivitas sehari-hari. Karena itu, banyak dari 
orang-orang yang hobi memancing meluangkan 
waktu weekend mereka khusus untuk memancing 
ikan. Selain itu, seringkali spot yang digunakan untuk 
memancing ikan adalah tempat dengan pemandangan 
yang indah, sehingga aktivitas memancing dapat 
sekaligus menjadi aktivitas relaksasi di alam.

 Melatih mental

Memancing ikan, terutama di alam bebas, pastilah 
memerlukan kesabaran yang tinggi. Selain tempatnya 

Memancing

Tak Hanya 
Hobi tapi Juga 
Penghilang Stres

Bagi pria yang suka memancing, hobi yang satu ini mempunyai sensasi tersendiri. Sensasi ketika kail diperebutkan ikan dan 
akhirnya bisa ditangkap menjadi salah satu kenikmatan tersendiri.

yang kadang sulit dijangkau, proses pemancingan 
sendiri juga memerlukan kesabaran ekstra. Hal 
tersebut dapat mengasah mental seseorang untuk 
menjadi lebih dewasa dan sabar dalam menghadapi 
suatu permasalahan. Bahkan, memancing juga bisa 
melatih multi-tasking. Misalnya saja, kalian dapat 
membaca buku novel atau buku-buku hiburan lain 
sambil menunggu umpan kalian disambar ikan.

 Sebagai aktivitas olahraga

Selain sebagai hobi untuk mengisi waktu, kegiatan 
memancing juga bisa menjadi aktivitas olahraga, 
apalagi untuk mereka yang sudah senior dalam hobi 
memancing. Terkadang, apabila umpan disambar ikan 
dengan ukuran yang besar, proses menariknya pun 
akan memerlukan tenaga yang besar juga. Bahkan, 
apabila memancing ikan di laut, proses menarik 
ikan yang besar dapat memakan waktu berjam-jam 
lamanya.

 Menimbulkan adiksi

Karena terpacu untuk bisa meraih hasil yang 
memuaskan, atau demi ambisi mendapatkan ikan yang 
jadi incaran, mereka pun melakukan hal yang mungkin 
bagi sebagian orang terdengar menyebalkan. Setelah 
mendapatkannya, mereka terpacu untuk mendapatkan 
hasil yang lebih, lebih dan lebih memuaskan lagi.

 Memicu rasa bahagia

Ketika mendapatkan tangkapan yang mumpuni, 
kita akan merasa bangga dan bahagia. Bahkan 
tidak jarang ada selebrasi khusus untuk 
merayakannya. Sebaliknya, ketika tangkapan 

belum datang, kita masih akan tetap bahagia, 
walaupun masih penasaran karena tangkapan belum 
di tangan.

Bagaimana cara mengetahui waktu memancing 
yang baik? Bagi para penghobinya, memancing 

merupakan kegiatan yang paling mengasyikkan. Kita bisa 
berlibur sambil bersenda gurau, dan menangkap ikan-ikan 
sebagai bonusnya. Cuma kendala dalam menentukan waktu 
yang tepat untuk memancing kadang-kadang membuat 
sebagian orang sungkan untuk mengulanginya kembali di 
lain waktu.

Tidak hanya mengandalkan faktor keberuntungan semata, 
memancing pun membutuhkan perhitungan dan teknik 
tersendiri. Salah satunya ialah perhitungan akan waktu yang 
terbaik untuk memancing ikan di laut, baik di pinggir laut 
maupun di tengah samudera lepas. Pada dasarnya, waktu 
ini berhubungan erat dengan waktu ikan-ikan beraktivitas 
serta mencari mangsa. Ketika ikan sedang rakus-rakusnya 
memburu makanan, pada saat itulah peluang untuk 
mendapatkannya pun menjadi lebih besar. 
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M
asalah kesuburan atau fertilitas pada kenyataannya 
tidak hanya milik wanita saja. Meningkatkan fertilitas 
pada pria pun menjadi suatu keharusan, terlebih lagi 

bila Anda mengidamkan kehadiran sang buah hati di tengah-
tengah keluarga.

Fertilitas berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sperma 
seorang pria. Faktor-faktor yang mempengaruhi sperma 
sangat beragam, misalnya menjaga berat badan ketingkat yang 

lebih sehat. Kelebihan atau kekurangan berat badan dapat 
mengganggu keseimbangan hormon, yang menyebabkan 
jumlah sperma lebih rendah.

Faktor lain, seperti stres juga dapat mengurangi kepuasan 
seksual dan kesuburan. Hindari stres dan lakukan relaksasi 
mulai dari yang sederhana, seperti berjalan-jalan di alam, 
bermeditasi, berolahraga atau menghabiskan waktu bersama 
teman-teman. 

Sementara itu, kualitas sperma dapat ditingkatkan dengan 
meningkatkan asupan makanan yang dikonsumsi tubuh, 
seperti sayuran dan ikan.

Sayuran yang baik untuk kesehatan pria antara lain wortel, 
brokoli, bayam, daun kelor, daun katuk, daun singkong, 
kangkung, selada, dan daun pepaya. Mengonsumsi sayuran 
sangat baik, karena mengandung vitamin dan mineral yang 
mempunyai sifat antioksidan, seperti vitamin C, vitamin A,  
ß-carotene, polyphenols, kalium dan magnesium.

Antioksidan yang terdapat dalam sayuran berfungsi untuk 
menangkap radikal bebas yang dapat merusak sperma. 
Konsentrasi radikal bebas yang tinggi akan menggangu 
motilitas, vitalitas dan jumlah sperma. Selain itu sayur juga 
mengandung asam folat yang dapat mempengaruhi fertilitas 
pria. Folat berperan penting dalam proses spermatogenesis 
karena folat mempunyai peranan dalam sintesis DNA dan 
protein.

Asupan sayur yang cukup akan dapat membantu memperbaiki 
jumlah, motilitas dan morfologi sperma. Pilihlah sayuran 
yang segar. Sayuran yang baik dapat dilihat dari warnanya, 
yakni hijau tua, kuning, oranye atau merah (tergantung jenis 
sayurannya).

Asupan makanan lain yang juga baik untuk kesehatan pria, 
adalah ikan. Terutama ikan laut, merupakan bahan makanan 
sumber asam lemak tidak jenuh ganda yang baik untuk 
kesehatan pria. Ikan merupakan sumber asam lemak esensial, 
yaitu omega-3 yang berfungsi sebagai antioksidan dan 
antiinflamasi.

Pada beberapa penelitian didapatkan hasil bahwa omega-3 
dapat meningkatkan jumlah sperma, memperbaiki motilitas 
dan morfologi sperma. Omega-3 merupakan komponen 
membran sel sperma yang penting untuk menjaga integritas 
dan fungsi sperma. Peningkatan konsumsi ikan laut dapat 
memperbaiki parameter kualitas sperma.

Selain sumber Omega-3, ikan laut juga mengandung 
mineral-mineral yang penting untuk pembentukan sperma, 
yaitu selenium dan zinc. Selenium merupakan bagian dari 
selenoprotein yang berfungsi untuk mempertahankan 
integritas struktur sperma. Zinc berperan dalam 
perkembangan testikular, maturasi sperma dan dapat 
mencegah kerusakan kromosom pada sperma.

Beberapa jenis ikan laut yang baik untuk kesehatan pria adalah,  
ikan sarden, ikan kembung (makarel), salmon dan tuna. Ikan 
laut disinyalir juga dapat meningkatkan gairah seksual. "Belum 
ada penelitian yang menyatakan bahwa makan ikan dapat 
meningkatkan gairah seksual," bantah dr. Luh Eka Purwani. 

Agar Sperma Berkualitas

Pengaruh Asupan 
Makanan terhadap 
Fertilitas Pria
Selain berolahraga teratur dan menghindari stres, asupan 
makanan sangat membantu meningkatkan jumlah dan 
kualitas sperma pada pria.

dr. luh eka Purwani, M.Kes, Sp.GK
Mitra Keluarga Gading Serpong

Jenis nutrisi yang dapat meningkatkan 
kesuburan dan jumlah sperma pria:

	Vitamin C: Berfungsi melindungi sperma dari 
kerusakan karena oksidasi.

	Vitamin B6: Penting dalam pembentukan 
hormon seks pria.

	Vitamin B12: Dikenal untuk meningkatkan kualitas 
produksi sperma pada pria dan merupakan 
pengatur hormon.

	Vitamin E: Juga merupakan antioksidan. 
Membantu sperma dalam penetrasi sel telur.

	Zinc: Meningkatkan kadar testosteron dan 
meningkatkan jumlah sperma dan kesuburan 
pada pria.

	Arginin dan L-Carnintine: Asam amino yang 
diperlukan dalam pembentukan serta fungsi 
normal sperma.

*dari berbagai sumber
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BEKASI

SPECIAL EVENT
Ulang Tahun Mitra Keluarga ke 30
Januari 2019
 
SEMINAR AWAM
Lindungi Putra Putri Bunda dari Bahaya Diare
Sabtu, 26 Januari 2019, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Budi Rahardjo, Sp.A
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Cegah & Tangkal Kanker Serviks
Sabtu, 16 Februari 2019, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG, M.Kes
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Cacar Air Pengobatan & Perawatannya
Kamis, 10 Januari 2019, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. N. Nursari Dewi, M.Sc, Sp.A 
Aula PUSKESMAS, Perumnas II kota Bekasi

Pentingnya Vaksin MMR bagi Penerus Bangsa
Selasa, 12 Februari 2019, Pk. 10.00 – 12.00
Pembicara: dr. Titik Haryati
SD, SMP Al – Azhar, Kemang Pratama Bekasi

Menopause, Masalah & Penangannya
Rabu, 20 Februari 2019, Pk. 15.00 – 17.00
Pembicara: dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG 
PT. Sompo Insurance Indonesia

PRENATAL CLASS
Melahirkan tanpa Rasa Sakit
Sabtu, 19 Januari 2019, Pk. 12.00 – 13.00
Pembicara: dra. Destryna Nainggolan, MA
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Waspada Ibu Hamil dengan Hipertensi & DM
Sabtu, 09 Februari 2019, Pk. 12.00 – 13.00
Pembicara: dr. Suwito Indra, Sp.PD-KGEH, FINASIM
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

SENAM
Senam 40 +
Untuk Usia 40 Tahun ke Atas Guna Cegah 
Stroke, Hipertensi & Penyakit Jantung
Sabtu, Pk. 07.00 – 08.00
Terbuka untuk umum
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Senam Hamil
SESI I pukul : 10.00 – 12.00 WIB
SESI II pukul : 16.00 – 18.00 WIB
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

PROMO
s/d 31 Desember 2019
Program TABUMIL (Tabungan Ibu Hamil)  
dengan DP 7,5 Juta Mendapatkan Benefit: 
·	 Discount USG 4D: 25%  

(berlaku saat rawat jalan)
·	 Free senam hamil mulai usia kehamilan  

28 Minggu.
·	 Bingkisan menarik untuk buah hati Anda.

·	 Pilihan benefit :
a. Diskon kamar & lab 10%  

(berlaku saat Rawat Inap) atau
b. Free upgrade kamar 1 tingkat  

(hanya berlaku kelas II naik ke kelas I & 
kelas I naik ke kelas VIP

DONOR DARAH
Setetes Darah Kita Sangat Berarti
Rabu, 09 Januari 2019, Pk. 10.00 – 13.30
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

CIKARANG

SPECIAL EVENT
HUT MIKA
Minggu, 13 Januari 2019, Pk. 06.00 - 14.00
Senam Bersama, Bazzar, Fashion Show & Lomba 
Mewarnai
Mitra Keluarga Cikarang
Pendaftaran Rp. 35.000,-

SEMINAR AWAM
Pentingnya 1000 hari Kehidupan
Sabtu, 26 Januari 2019, Pk. 08.30 - 11.00
Pembicara: Dokter Spesialis Anak
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

Gangguan Pernafasan
Sabtu, Maret 2019, Pk. 08.30 - 11.00
Pembicara: Dokter Spesialis THT
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

SC atau Normal?
Pk. 08.30 - 11.00
Pembicara: Dokter Spesialis Obgyn
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

SEMINAR ILMIAH
Kegawatdaruratan Bedah
Sabtu, 16 Februari 2019, Pk. 09.00 - 15.00
Pembicara: Dokter Spesialis Bedah
Holiday inn Jababeka

PRENATAL CLASS
Ceramah Kesehatan
Kenali Alergi Anak Anda
Sabtu, 23 Februari 2019, Pk. 11.30 - 12.30
Bersama: dr. Monica, Sp.A
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

Tanda-Tanda Gawat Janin
Sabtu, 16 Maret 2019, Pk. 11.30 - 12.30
Bersama: Dokter Spesialis Obgyn
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 11.00
Instruktur: Tim Bidan MKC
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang
Klub Senam Ibu Hamil
Rp. 30.000

PROMO
Promo kemudahan pembayaran dengan 
Cicilan 0%
(Kartu Kredit) Mandiri & BCA
Sepanjang tahun 2018-2019

DONOR DARAH
Bakti Sosial
Sabtu, 23 Februari 2019, PK. 08.30 - 12.00
Bekerjasama dengan PMI Kab. Bekasi
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

KELAPA GADING

SEMINAR AWAM
Youth Medical Heroes  
(BHD pada siswa yang pingsan)
Sabtu, 6 April 2019, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Mulyadi Hosana
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading 

Jangan Abaikan Rinitis Alergi
Sabtu, 13 April 2019, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Daniel Widjaja, Sp.THT
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

Serangan Jantung Mendadak
Jum'at, 3 Mei 2019, Pk. 18.00 - 21.00
Pembicara: dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP, FIHA
Hotel Emersia Lampung

SEMINAR ILMIAH
Update Management of Heart Failure & 
Breakthrough in Intervention Cardiology
Sabtu, 20 April 2019, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara:  dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP, FIHA
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

Artherosclerosis Disease from Radiology to 
Treatment
Sabtu, 4 Mei 2019, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:  dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP, FIHA
Biaya Registrasi Rp 150.000
Hotel Emersia Lampung

SENAM
Senam Hamil
Setiap  Sabtu  
Kelas Pertama : 09.00 - 11.00
Kelas Kedua : 11.00 - 13.00

DONOR DARAH
Kamis, 13 Juni 2019, Pk. 09.00 - 11.30
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading 
Jangan lupa membawa Kartu Donor Darahnya

DEPOK

SPECIAL EVENT
Bazaar HUT MIKA Group ke 30
Senin, 07 Januari s/d Sabtu, 12 Januari 2019
Pk. 08.00 - 15.00
Lapangan Parkir Depan Mitra Keluarga Depok

SEMINAR AWAM
Kanker Serviks dan Penanganannya
Sabtu, 09 Februari 2019, Pk. 09.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Komunitas Arisan
Pesona Khayangan

Gathering Pasien Hemodialisis
Hidup Sehat Berkualitas dengan Hemodialisis
Sabtu, 16 Februari 2019, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Edwin Simatupang, Sp.PD, KGH
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

Pentingnya Tumbuh Kembang Anak Mencetak 
Generasi Gemilang
Sabtu, 16 Maret 2019, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara:

• dr. Dicky Pribadi, Sp.A, M.Kes
• dr. Lindrawati Tjuatja, Sp.KFR
• Ratih Zulhaqqi, S.Psi, M.PSi

Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

PRENATAL CLASS
Pentingnya Screening Kesehatan Bayi saat 
Kelahiran
Sabtu, 26 Januari 2019, Pk. 10.00 - Selesai
Pembicara: dr. Susy Putri Wihadi, Sp.A
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

Persiapan Sebelum Melahirkan
Sabtu, 23 Februari 2019, Pk. 10.00 - Selesai
Pembicara: Bd. Ritha Agustin
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

Penanganan Kuning pada Bayi Baru Lahir
Sabtu, 10 Maret 2019, Pk. 10.00 - Selesai
Pembciara: dr. Intan Tumbelaka, Sp.A
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

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

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 08.00 - 09.00 & Pk. 10.00 - 11.00

DONOR DARAH
Aksi Donor Darah
Sabtu, 30 Juni 2018, Pk. 09.00 - 11.30  
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok  
Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah

Designed by Freepik
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SEMINAR AWAM
Pk. 07.30 - Selesai
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kenjeran

Pola Diet Sehat
Sabtu, 12 Januari 2019
Pembicara: dr. Martino, Sp.PD

Perawatan Kulit Sehat
Sabtu, 26 Januari 2019
Pembicara: dr. Ivana Sugiharto, Sp.KK

Ca Mamae
Sabtu, 09 Februari 2019

Kesehatan Seksual dan Reproduksi
Sabtu, 23 Februari 2019
Pembicara: dr. Diana Suyono

Kesehatan Ginjal
Sabtu, 9 Maret 2019
Pembicara: dr. Widodo, Sp.PD-KGH

Tuberkulosis
Jumat, 23 Maret 2018
Pembicara: dr. Susaniwati, Sp.P

SEMINAR ILMIAH
Manajemen Nyeri
Rabu, 13 Maret 2019, Pk. 12.00 - Selesai
Pembicara: dr. Soni Sunarso, Sp. An
Tera' Bulan Madura

PRENATAL CLASS
Senam Hamil
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 09.00 - 11.00
Bidan, Fisioterapis & Ahli Gizi
R. Rehabilitasi Medik dan Fisio Terapi

SENAM
Senam Osteo
Pk. 05.30 - 07.00

• 12 & 26 Januari 2019
• 9 & 23 Februari 2019
• 9 & 23 Maret 2019

PROMO
Paket MCU Fungsi Ginjal

• Paket MCU Festival I: 
Darah Lengkap, GDP, GD2JPP, Profil Lemak, 
Renal Function Test, Asam Urat, Liver 
Function Test, Urin Lengkap, Foto Thorax, USG 
Abdomen, ECG, Konsul dokter Jantung/dokter 
Penyakit Dalam (Optional), Pemeriksaan Fisik 
dan Konsumsi 

• Paket MCU Festival II: 
Darah Lengkap, GDP, GD2JPP, Profil Lemak, 
Renal Function Test, Asam Urat, Liver Function 

Test, Konsul dr Penyakit Dalam (Optional) dan 
Konsumsi

Paket Perawatan Wajah "Microneedling PRP"
Mulai dari Rp937.100 s/d Rp1.802.600,-  
(Paket Automatic Pen & Konvensional)
Fasilitas: Jasa dan Tindakan Dokter, Sewa Alat, Obat 
dan alkes, Laboratorium (Pemrosesan PRP)
*Syarat dan Ketentuan berlaku

Paket Persalinan
Mulai dari Rp7.300.000,- s/d Rp31.185.000,-
(Persalinan Normal & Caesar)
Fasilitas:

• Kamar Perawatan 3 malam (kamar 
disesuaikan dengan paket yang dipilih)

• Kamar Operasi & Kamar bayi
• Jasa Dokter Obgyn dan Dokter Anak
• CTG 1x
• Laboratorium
• Obat-obatan standard paket

*Syarat dan Ketentuan berlaku

Informasi: Mitra Keluarga Kenjeran 
Jl Kenjeran No. 506 Surabaya
Telp. 03199000890

KENJERAN

TEGAL

SEMINAR AWAM
Persalinan Normal Tanpa Rasa Sakit
Sabtu, 19 Januari 2019, Pk. 15.00 - Selesai
Pembicara: • dr. Alit Yudistiro N, Sp.An
 • dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
Transmasrt lantai 2

Diagnosa dan penanganan terkini radang 
sendi lutut dan panggul
Sabtu, 13 Maret 2019, Pk. 08.00 - Selesai
Seminar IDI
Hotel Karlita Tegal

PRENATAL CLASS
Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 - selesai
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Tegal

LAIN-LAIN
Pijat Medis Bayi
Senin – Jumat: Pk. 08.00 - 15.00
Sabtu: Pk. 08.00 - 13.00

Parents Baby Class
Senin, Rabu & Sabtu: Pk. 09.00 - 10.00

Terapi Wicara
Senin - Sabtu: Pk. 08.00 - 12.00

Akupuntur
Rabu: Pk. 08.00 *sesuai perjanjian

BEKASI TIMUR

SEMINAR AWAM
Kenali Kanker Serviks
Jumat, 5 April 2019, Pk.13.00 - 15.00
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
PT. KAO Karawang

Apa Saja Gejala Kanker Serviks?
Minggu,14 April 2019, Pk.10.00 - 12.00
Pembicara: dr.Rachelia salanti
Gereja GKI Agung Salim Bekasi

Lindungi Dirimu dari Kanker Serviks
Selasa,16 April 2019, Pk.10.00 - 14.00
Pembicara: dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Sahid University

Pentingnya Nutrisi Makro dan Mikronutrient 
untuk Kehamilan Sehat
Sabtu, 27 April 2019, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
STIKES Mitra Keluarga

Buka Puasa Bersama
Rabu,15 Mei 2019, Pk.15.00 - 18.30
Pembicara: • Dra. Destryna Nainggolan, MA
 • dr. Carolina Paol Kanaga, Sp.GK, M.Gz

TALK SHOW
Waspada Varises bisa Menyerang Siapa Saja
Jumat, 12 April 2019, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Danny Pratama, Sp.B(K)V
Radio Dakta Bekasi

Serangan Jantung di Usia Muda
Jumat, 22 Juni 2019, Pk. 08.00 - 09.00
dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC
Radio Dakta Bekasi

PRENATAL CLASS
Pijat Bayi
Sabtu, 6 April 2019, Pk.11.30 - 12.30
Bersama: Bidan Dara

Penanganan Bayi Prematur
Sabtu, 4 Mei 2019, Pk.11.30 - 12.30
Bersama: dr. Chrisdiono, Sp.OG

Membangun Kecerdasan Motorik
Sabtu,15 Juni 2019, Pk.11.30 - 12.30
Dra. Destryna Nainggolan, MA

DONOR DARAH
Sabtu, 4 Mei 2019, Pk. 09.00 - 12.00

CIBUBUR

SPECIAL EVENT
Lomba Bayi Merangkak dan Talkshow Gizi & 
Tumbuh Kembang Anak
“Smart Mom for Happy Baby”
Sabtu, 21 April 2019, Pk 10.00 - Selesai
Mall Ciputra Cibubur
Informasi dan Pendaftaran: 08989899949 (Anggi)

Partnership Gathering
“Work Together in Harmony”
Selasa, 23 April 2019, Pk. 11.30 - Selesai
The Margo Hotel Depok

Ramadhan Nigth Run
“Burners Ramadhan Night Race 2019”
Sabtu, 18 Mei 2019, Pk. 20.00 - 24.00
Kota Wisata Cibubur

SEMINAR AWAM
Nutrisi Periode Emas Masa Kehamilan
Sabtu, 27 April 2019
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cibubur

SENAM
Senam Jantung Sehat
Sabtu, Pk. 06.30 – 07.30
Halaman depan Mitra Keluarga Cibubur

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 – 12.00
Jangan Panik Saat Proses Persalinan, Nutrisi Ibu 
Hamil, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Persalinan 
Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cibubur

PROMO
*syarat dan ketentuan berlaku

Promo Paket Operasi
Paket Bersalin
Normal :  Rp. 4.650.000
Sectio Caesaria :  Rp.  12.600.000
1 Januari - 31 Desember 2019

Promo BCA Prioritas dan Solitaire
Diskon pemegang kartu BCA Prioritas dan BCA 
Solitaire
01 Oktober 2016 s/d 31 Agustus 2019

Promo Cicilan 0% BCA, Mandiri & Citibank
Promo pemegang kartu BCA, Mandiri dan Citibank
BCA : s/d 31 Agustus 2019
Mandiri : s/d 31 September 2020
Citibank : s/d 31 Oktober 2020

Promo Kartu Kredit Bukopin
Diskon 15% Tarif kamar Suite & Eksekutif
Diskon 15% Pemeriksaan Laboratorium
s/d 30 Juni 2019

Promo Laboratorium setiap tanggal 1-5
• Paket 1: Rp.250.000 

Kolesterol total, LDL, HDL & trigliserida
• Paket 2: Rp.85.000 

Gula darah puasa & gula darah PP
• Paket 3: Rp.290.000 

HBA1C
• Paket 4: Rp.175.000,- 

Ureum, kreatinin & asam urat
• Paket 5: Rp.117.000,- 

SGOT & SGPT
1 Februari - 5 April 2019

DONOR DARAH
Yang Keren yang Mendonor
Sabtu, 4 Mei 2019 Pk. 08.30 – 11.30
Peserta diharap tidak makan dan hanya 
mengkonsumsi air putih 3 jam sebelum donor
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cibubur

LAIN-LAIN
Ceramah Kesehatan “Kanker Serviks”
Sabtu, 6 April 2019 & 11 Mei 2019, Pk. 16.00-18.00
Pembicara: dr. Vanessa Mutiara Marcelina
Komunitas Wanita Kota Wisata

Berbagi Telur Rebus di hari Konsumen 
Nasional 
Sabtu, 20 April 2019, Pk. 10.00 – 12.00
Lobby Utama Mitra Keluarga Cibubur

Edukasi “Stop Penyebaran Penyakit, Lakukan 
6 Langkah Mencuci Tangan”
Senin, 22 April 2019, Pk. 10.00-12.00
Dibawakan oleh Employee of The Year 2017 & 2018
Lobby Utama Mitra Keluarga Cibubur

Ceramah Kesehatan “Fit for Ramadhan”
Jumat, 26 April 2019 , Pk. 09.00-12.00
Pembica: dr. Rudi Arindra Wijaya
PT. Firmenich Indonesia
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KALIDERES

SEMINAR AWAM
Mari Cegah Penularan TBC
Rabu, 29 Maret 2019, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: dr. Gatut Priyonugroho, Sp.P
Auditorium 3 Lantai 6, Mitra Keluarga kalideres

Pencegahan Dini Kanker Kolorektoral
Sabtu, 30 Maret 2019, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: dr. Suryanti K. Lase, Sp.BU
Auditorium 3 Lantai 6, Mitra Keluarga Kalideres

Penanganan Pasien Gagal Ginjal dengan HD 
Cito
Sabtu, 18 Mei 2019, Pk. 08.00 - 12.30
Pembicara: dr, Lydia Tantoso, Sp.PD
Auditorium 3 Lantai 6, Mitra Keluarga Kalideres

TALK SHOW
Live dalam acara DokterKu 
Kamis, 25 April 2019, Pk. 09.00 - 10.00
Elshinta TV

SENAM
Senam Diabetes & Osteoporosis
Jumat, 29 Maret 2019, Pk. 07.00 - 08.00
Halaman Parkir Mitra Keluarga Kalideres

PROMO
Paket MCU 2019 (Periode: 1 Februari - 31 Desember 
2019)

Paket Diabetes Care Rp 300.000
(Harga Normal Rp 549.400)
Termasuk:
Konsultasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 
Pemeriksaan HBA1C, Gula Darah sewaktu.

Paket Care Your Kids Rp 350.000
(Harga Normal: Rp 675.900)
Termasuk:
Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis 
Mata, Dokter Spesialis Gigi, Urine Lengkap.

Paket Care Your Nanny/ Driver Rp 300.000 
(Harga Normal: Rp 876.100)
Termasuk:
Pemeriksaan Darah Lengkap, HBSAG, Urine Lengkap, 
Rontgen Thorax, Pemeriksaan Dokter Umum.

Paket Golden Age No Worries (Female)
Rp 850.000
(Harga Normal: 2.189.500)
Termasuk: 
Konsultasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 
Pemeriksaan Darah Lengkap, Profile Lemak, Asam 
Urat, Rontgen Thorax, USG Lower Abdomen, USG 
Payudara.

Paket Golden Age No Worries (Male)
Rp 610.000
(Harga Normal: Rp 1.564.700
Termasuk:
Konsultasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 
Pemeriksaan Darah Lengkap, Profile Lemak, Asam 
Urat, Rontgen Thorax, USG Lower Abdomen.

KEMAYORAN

SPECIAL EVENT
Studio DAAI TV

SEMINAR AWAM
Waspadai Kanker Payudara Sedini Mungkin
Sabtu, 9 Februari 2019, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Alfiah Amiruddin, MD, MSurg 
Makasar

SENAM
Diabetes
Setiap Sabtu, Pk. 07.30 - 10.00

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 09.00

PROMO
Bonedensitometry 3 organ diskon 30%
• Happy Hour Tambahan 20%
• Paket 3 org Rp. 1.990.000
• Paket 5 org Rp. 3.399.000

Bonedensitometry 2 organ diskon 30%
• Happy Hour tambahan 20%
• Paket 3 org Rp. 1.700.000
• Paket 5 org Rp. 2.850.000

Mammografi disc 30%
• Happy Hour tambahan diskon 20%
• paket 3 org Rp. 1.000.000
• paket 5 org Rp. 2.850.000

USG harga khusus 500.000

WARU

SEMINAR AWAM
Brain Gym pada Anak dan Tumbuh Kembang
Sabtu, 15 Desember 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: Naftalia K,S.Psi,Msi Psikolog
Auditorium Lt. 06, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111

SEMINAR ILMIAH
Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatology 
di Pelayanan Primer
Sabtu, 12 Januari 2019, Pk. 08.00 - 16.00
Pembicara: dr. Pramudyo DP, Sp.OG-KFM
Auditorium Lt. 06, Mitra Keluarga Waru

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 10.00 - 12.00
Bersama: Dokter Anak, Fisioterapis, Ahli Gizi, dan 
Bidan
Auditorium Lt. 06, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111
ext. 1551, 1552, 1553

SENAM
Halaman Parkir Mitra Keluarga Waru

Senam Diabetes
Sabtu, 5 Januari 2019, Pk. 07.00 - 08.00

Senam Sehat Lansia
Sabtu, 02 Februari 2019, Pk. 07.00 - 08.00

GADING SERPONG

SPECIAL EVENT
Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Penyuluhan Kesehatan tentang Anak DBD
Rabu, 23 Januari 2019, Pk. 09.00 - 12.00
Tempat: Bojong Nangka, Kab. Tangerang
Syarat: Follow salah satu akun mitra keluarga

SEMINAR AWAM
Mencegah Penyakit Degeneratif dengan Gaya 
Hidup Sehat
Sabtu, 05 Januari 2018, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara:

• dr. Iwandheny Sepmeitutu, M.Sc, Sp.PD
• dr. Luh Eka Purwani, Sp.GK, M.Kes

Auditorium Lt. 7, Mitra Keluarga Gading Serpong

PRENATAL CLASS
Pentingnya Vaksinasi pada Anak
Sabtu, 19 Januari 2019, Pk. 08.30 - 09.00
Pembicara: dr. Rachmania W.D Putri, Sp.A, Biomed
Auditorium Lt. 7, Mitra Keluarga Gading Serpong

SENAM
Senam Zumba
Sabtu, 12 Januari 2019, Pk. 06.30 - 09.00
Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu & Tekanan Darah 
(Gratis), Doorprize, Snack, dan Edukasi Kesehatan 
dari tim PPIRS

SURABAYA

SEMINAR AWAM
Kanker Serviks
Sabtu 16 Februari 2019, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Primandono, Sp.OG(K)Onk 
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Surabaya

Peringatan Hari Ginjal Sedunia
Sabtu, 9 Maret 2019, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Chandra IM, SpPD-KGH
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Surabaya

PROMO
*Syarat dan ketentuan berlaku
s/d Desember 2019

Paket Khusus
• Kateterisasi Otak  Rp.  12,800,880
• Kateterisasi  Jantung  Rp.  12,873,000
• Sleeptest  Rp.  3.250,000
• Bonedensitometry 2 Bagian  Rp.  788,500

LAIN-LAIN
Mini Medical Chekck Up
Rabu, 16 Januari 2018 07,00-11,00
Tim Medis Mitra Keluarga Regional 4
Prudentian-Kick Off Agensi
Dyandra Convention Center Surabaya

Syarat: Follow salah satu akun mitra keluarga / Add 
Number WhatsApp Mitra Keluarga Gading 
Serpong

Halaman depan Mitra Keluarga Gading Serpong

PROMO
Free Kartu Member Card
Ketentuan:

• Pasien pertama di Mitra Keluarga Gading 
Serpong

• Tidak berlaku untuk pasien asuransi atau 
jaminan perusahaan

• Bisa digunakan oleh satu keluarga
• Berlaku 1 (satu) tahun terhitung dari pasien 

aktivasi kartu di bagian Administrasi

DONOR DARAH
Kamis, 31 Januari 2019, Pk. 08.30 - 11.00
Dibuka untuk karyawan dan masyarakat setempat
Auditorium Mitra keluarga Gading Serpong

Designed by Freepik

Designed by Freepik



46 | Edisi 27 - 2019

kilas berita

KELAPA GADING
Special event

Semarak Family Run 3K 2018

Minggu pagi, 2 Desember 2018 para peserta Family Run 3K 
yang penuh semangat, memadati areal parkir Mitra Keluarga 
Kelapa Gading. Acara diselenggarakan dalam rangka ulang 
tahun Mitra  Keluarga Kelapa Gading ke 16 yang jatuh pada 28 
 November 2018, juga dimaksudkan sebagai bentuk  dukung an 
Mitra Keluarga kepada keluarga Indonesia untuk tetap sehat. 
Membiasakan gaya hidup sehat keluarga dengan konsep 
"happy", seperti berlari bersama untuk menghidari kebosanan 
saat berolahraga dan juga dapat melatih motorik anak.

Dipandu oleh artis jenaka ibukota, Sogi Indra Dhuaja dan 
Tissa Carolina, acara diisi dengan edukasi kesehatan tentang 
cuci tangan dan etika batuk bersama dr. Aulia Yusuf selaku 
pembicara. Edukasi yang bertema “Satukan Kesehatan 
Bersama Keluarga” dikemas secara humor.

"Acara yang baru pertama kali diadakan ini juga dimaksudkan 

CIKARANG
Senam & Talk Show

Hari Osteoporosis Sedunia

Sabtu, 27 Oktober 2018 Mitra Keluarga Cikarang mengadakan 
senam bersama warga Cikarang dan Talk Show dengan 
narasumber dr. Shiella Gunawan Sp.PD, bertempat di lapangan 
parkir Mitra Keluarga Cikarang.

Acara yang dimulai sejak pukul 06.30 ini diikuti oleh 163 
orang warga Cikarang dan sekitarnya. Acara diawali dengan 
Senam dan kemudian dilanjutkan dengan talk show. Panitia 
menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis seperti tensi, cek 
gula darah, dan cek Kadar Lemak, ditambah lagi dengan 
pembagian susu entrasol gratis yang disediakan pihak sponsor. 
Sesi akhir kegiatan dan merupakan sesi yang ditunggu oleh 
para peserta ialah pembagian doorprize.

Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat, khususnya di wilayah 
Cikarang, selalu peduli akan kesehatan dengan melakukan 
hidup sehat. Disamping itu juga diharapkan dapat selalu 
terjalin hubungan yang semakin akrab dengan Mitra Keluarga 
Cikarang. 

sebagai sarana promosi tujuh layanan unggulan kami. 
Kedepan akan kami selenggarakan lebih besar lagi dengan lari 
berbagai kategori," ungkap dr. Angela S. Halim, selaku ketua 
panitia.

Kehadiran Family Run 3K 2018 dengan konsep “Keluarga” 
memberikan wawasan dan hiburan bagi masyarakat. Acara 
diramaikan oleh stan-stan dan pemeriksaan tensi, gula darah 
sewaktu dan asam urat gratis. Rangkain acara lain yang juga 
sangat diminati adalah senam. Para ibu terlihat begitu gembira 
dan menggerakkan tubuh mereka sesuai instruktur senam. 

GADING SERPONG
Kerjasama

Berpartisipasi dalam Pekan Olahraga 
Provinsi Banten ke V

Mitra Keluarga Gading Serpong menjadi salah satu rumah 
sakit rujukan dari 14 rumah sakit yang bekerjasama pada 
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten ke V. Pesta olahraga 
provinsi Banten ini diselenggarakan dari tanggal 04-11 
Desember 2018 dan di ikuti oleh 7000 atlet.

Mitra Keluarga Gading Serpong menyiapkan tim medis yang 
selalu siap dan sigap untuk membantu para atltet yang 
membutuhkan pertolongan dan mobil ambulans yang berjaga 
disekitar lokasi Porprov. 

life. love.
laughter.

Promo 
Women’s 
Health

Hingga
9 Maret

2019

Kepada Keluarga Indonesia,
Semangat untuk hidup yang lebih baik, terinspirasi 

dari hangatnya cinta dan senyuman keluarga
Salam,

Mitra Keluarga

Paket Khusus Wanita
•	Pap	Smear		 Rp.	 540.300	 (harga normal Rp 793.600)

•	Vaksin Cervarix (3x suntik)  Rp. 2.562.000 (harga normal Rp 2.968.200)

•	Vaksin Gardasil (3x suntik)  Rp. 2.805.000 (harga normal Rp 3.254.400)

informasi & Pendaftaran:
Mitra Keluarga Tegal
Jl. Sipelem No. 4, Kemandungan
Tel. (0283) 340 399; 340 999 WA: 0823 2515 7969
Email: cikarang@mitrakeluarga.com

mitrakeluarga

mitrakeluargategal

mitrakeluarga.com

Syarat dan Ketentuan:
•	 Tindakan	Pap	Smear	&	Vaksin	dilakukan	oleh	Dokter	Spesialis	Obgyn
•	 Berlaku	untuk	pasien	umum
•	 Tidak	berlaku	untuk	Poli	Minggu

Tegal
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TEGAL
Peresmian Counter

Fasilitas Baru bagi Pasien Pengguna 
Mandiri inhealt

Jumat, 14 September 2018 Mitra Keluarga Tegal mengundang 
perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama 
dengan Mandiri In Health di daerah Tegal dan sekitarnya, 
untuk Acara peresmian Counter Khusus Mandiri Inhealth.

Peresmian dilakukan oleh direktur Mitra Keluarga Tegal  dr. 
Sherly Tjioe dan kepala kantor operasional Mandiri Inhealth 
Semarang, Rukmi Dyah Arimbi, S.Si, Apt, MPH.

Counter Mandiri Inhealth yang berada di Mitra Keluarga 
Tegal ini berfungsi untuk memudahkan para Pasien yang 
menggunakan Mandiri Inhealth Indemnity dan Managed Care 
mulai dari Plan Silver hingga Diamond.

Counter Mandiri Inhealth, menjadi bukti kerjasama dengan 
Mitra Keluarga Tegal yang sudah terjalin sejak Januari 2010. 

BEKASI
Seminar Awam

Jangan Abaikan Rhinitis pada Alergi

Seminar awam yang diselenggarakan 27 Oktober 2018 
dan bertempat di auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi ini 
dimaksudkan untuk meluruskan padangan masyarakat yang 
keliru terhadap alergi. Masih banyak yang beranggapan, bahwa 
alergi hanya bisa dialami oleh individu yang orang tuanya 
memiliki riwayat alergi. Pada hal, mereka masih punya risiko 
lima persen untuk terusik alergi.

Acara yang mayoritas dihadiri oleh para ibu dibuka oleh dr. 
Arina Roswiyati, MS, selaku direktur Mitra Keluarga Bekasi. 
Hadir sebagai narasumber, yaitu dr. Kosasih Yusuf, Sp.THT 
yang membahas mulai dari alergen dan reaksi Alergi, gejala 
rhinitis alergi hingga jenis alergi dan penyebabnya. Dilanjutkan 
dengan pemaparan klasifikasi rhinitis alergi, metode 
pemeriksaan, diagnosa hingga komplikasi yang dapat terjadi.

Semua peserta yang hadir mendapatkan spesial goodie 
bag dan voucher harga khusus untuk pemeriksaan paket 
kolesterol lengkap yang berlaku 01-30 November 2018. Dan 
khusus untuk 50 peserta pendaftar pertama mendapatkan 
pemeriksaan GDS gratis pada saat acara berlangsung.

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung sangat interaktif dan 
meriah. Banyak peserta yang sangat antusias bertanya kepada 
narasumber terkait dengan materi yang telah disampaikan. 

Acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang Lomba 
Foto "Photobooth" yang terdiri dari 3 pemenang. Dan di 
penghujung acara, sesi doorprize menjadi salah satu sesi yang 
menambah keceriaan peserta, mulai dari doorprize dengan 
hadiah voucher belanja, smart watch, Lego dan ditutup 
dengan grandprize satu buah handphone. 

Salah satu syarat menjadi pemenang grandprize adalah harus 
sudah mem-follow IG @mitrakeluarga serta melakukan 
aktivitas di IG, seperti like, komentar ataupun upload foto 
keseruan di seminar awam ini. Hingga di akhir acara pun masih 
banyak peserta yang ingin berkonsultasi dengan dr. Kosasih 
Yusuf, Sp.THT 

WARU
Prenatal Class

Senam Yoga Prenatal dan Bincang 
Sehat Seputar Kehamilan

Kehamilan sering membuat tubuh kita cepat lelah dan ingin 
terus berbaring santai saja. Namun, tidak bergerak aktif di 
masa hamil justru dapat membuat tubuh menjadi tidak bugar 
dan mempersulit proses persalinan. Olahraga secara teratur 
dapat meningkatkan kekuatan otot tubuh untuk menghadapi 
persalinan.

Salah satu olahraga yang relatif aman dilakukan adalah senam 
hamil. Senam hamil meliputi latihan-latihan untuk meningkat-
kan fleksibilitas, kekuatan dan menjaga sistem kardiovaskular. 
Olahraga ini aman dilakukan diberbagai usia kehamilan.

Yoga prenatal merupakan salah satu bentuk senam yoga 
yang memang khusus didesain untuk masa kehamilan. Biasa-
nya prenatal yoga fokus melatih pernafasan, latihan untuk 
area pinggul, dan pose-pose restorasi yang bermanfaat 
untuk mengembalikan energi dikala merasa lelah akibat 
 perubahan hormonal dalam tubuh. Karena nilai manfaatnya 
itulah  Mitra Keluarga Waru mengadakan Senam Yoga Prenatal 
yang diselenggarakan pada Sabtu, 20 Oktober 2018. Setelah 
 senam yoga, acara dilanjutkan dengan bincang sehat seputar 
kehamil an bersama dr. Pramudyo DP, Sp.OG-KFM.

Acara senam yoga dihadiri oleh 15 orang peserta. Dengan 
 antusias ibu-ibu hamil ini mengikuti bincang sehat yang mem-
bahas  mengenai manfaat senam hamil, baik secara fisik mau-
pun secara  psikologis. 

CIBUBUR
Bakti Sosial

Operasi Bibir Sumbing

Sabtu, 16 Maret 2019, dalam rangka peringatan ulang tahun 
Mitra Keluarga Grup ke 30 di tahun ini, sekaligus memperingati 
8 tahun Mitra Keluarga Cibubur melayani masyarakat 
Indonesia, Mitra Keluarga Cibubur bekerjasama dengan Smile 
Train menggelar Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing dan 
Langit-langit Gratis.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian nyata konsistensi 
Mitra Keluarga Cibubur untuk membantu masyarakat, 
khususnya masyarakat dari golongan kurang mampu. Sesuai 
tema yang diangkat “Pancarkan Senyuman Terbaik Keluarga 
Indonesia”, acara baksos ini bertujuan agar masyarakat 
prasejahtera yang mengikuti operasi ini dapat kembali 
tersenyum bahagia.

Peserta Baksos datang dari beberapa wilayah sekitar Bekasi, 
Bogor, dan bahkan dari Sukabumi & Tegal. Tindakan operasi 
oleh dr. Yantoko, Sp.BP dilakukan kepada 8 bayi, 10 anak dan 
4 dewasa.

Selain peserta, tampak hadir juga untuk memberikan 
dukungan moril, Dieyan Bernard dan Parulian, 2 orang pelari 
dari Indonesia yang akan mengikuti Chicago Marathon 
sekaligus merupakan Smile Train Team Empower. 
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KALIDERES
Seminar Kesehatan

Pertolongan Pertama pada Pendarahan 
dan luka Terbuka

Kamis, 20 Desember 2018, Mitra Keluarga Kalideres bekerja-
sama dengan Mandiri Inhealth menyelenggarakan pelatihan 
tentang "Pertolongan Pertama pada Pendarahan dan Luka 
Bakar" kepada Karyawan Garuda Indonesia. Selaku narasumber 
pada acara yang dilaksanakan di Garuda Training Center ini 
adalah dr. Reiny - dokter IGD Mitra Keluarga Kalideres.

Acara diikuti oleh 100 karyawan Garuda Indonesia dari 
berbagai divisi dan mendapatkan respon yang sangat baik 
dari para peserta. Pelajaran yang didapat tentunya sangat 
bermanfaat dalam praktik sehari-hari. 

KENJERAN
Seminar Awam

Peduli Kesehatan ibu

Seorang Ibu adalah malaikat tercantik bagi setiap orang. 
Kehadiran serta doanya mampu mengubah masa depan. 
Tugasnya selalu ia jalankan tanpa pamrih. Hari Ibu adalah 
moment yang tepat untuk menunjukkan kepedulian kita 
terhadap sosok terbaik ini. Hal inilah yang menginspirasi Mitra 
Keluarga Kenjeran untuk mengadakan serangkaian acara yang 
bertemakan “Peduli Kesehatan Ibu".

Rangkaian acara yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 
22 Desember 2018. diantaranya adalah Health Talk yang 
membahas masalah kesehatan ibu, seperti varises dan masalah 
aging. Hadir pada acara tersebut ibu-ibu dari berbagai 
organisasi, antara lain para anggota organisani wanita seperti 
PPLIPI (Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia), 
Srikandi HMS Indonesia, LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja 
Aparatur Negara), dan GOW (Gabungan Organisasi Wanita). 

Para peserta memperoleh pengetahuan yang sangat 
bermanfaat dan sebagai penyelenggara, Mitra Keluarga 
Kenjeran, tentunya berharap, bahwa edukasi yang bertemakan 
kesehatan ini mampu mendidik masyarakat untuk bisa 
meningkatkan taraf hidup melalui perilaku hidup sehat. 

KEMAYORAN
Perayaan natal

Sambut Hari natal dengan Panggung 
Boneka

Bertempat di auditorium lantai 6, pada Sabtu, 15 Desember 
2018 Mitra keluarga Kemayoran mengadakan acara panggung 
boneka anak-anak. Acara yang diselenggarakan dalam rangka 
menyambut hari raya Natal tersebut dihadiri oleh sekitar 50 
orang anak dengan rentang usia 5 sampai 10 tahun.

Anak-anak begitu antusias mengikuti jalannya acara yang 
dimeriahkan oleh permainan-permainan dan doorprize 
menarik yang disediakan para sponsor. Dan mereka semakin 
heboh saat Santa Claus muncul membagi-bagikan kado 
khusus yang dilanjutkan dengan foto bersama dengan Santa 
Claus. 
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BEKASI TIMUR
Gathering Pasien Jantung

Diagnostik dan Penanganan Penyakit 
Jantung Tanpa Operasi

Mitra Keluarga Bekasi Timur mengadakan Gathering Pasien 
Jantung dan Health Talk. Acara ini diselenggarakan pada  Sabtu 
15 Desember 2018 di Hotel Aston Bekasi dan  dihadiri oleh 
dokter, perawat, dan pasien Mitra Keluarga Bekasi Timur. 

Pasien yang dapat mengikuti acara ini adalah pasien yang 
telah melakukan tindakan jantung ataupun pasien yang 
direncanakan akan melakukan tindakan jantung. Acara yang 
dihadiri lebih kurang 60 orang tersebut menampilkan dr. Faris 
Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC, FAsCC sebagai pembicara 
health talk dengan tema “Diagnostik dan Penanganan Penyakit 
Jantung Tanpa Operasi” dan dr. Francisca sebagai moderator. 

Beberapa pasien yang hadir dengan antusias memberikan 
testimoni dan mengucapkan terima kasih kepada dokter Faris 
dan Mitra Keluarga Bekasi Timur atas keberhasilan tindakan 
medis yang telah dilakukan. Acara dilanjutkan dengan hiburan, 
pembagian doorprize, dan ditutup dengan lunch. 

Mitra Keluarga Bekasi Timur mengucapkan terima kasih atas 
kepercayaan yang telah diberikan. Semoga kedepannya Mitra 
Keluarga tetap dapat memberikan pelayanan terbaik untuk 
Anda dan keluarga. 

SURABAYA
Kunjungan Pasien

Kunjungan Tim Marketing Mitra 
Keluarga

Kegembiraan terpancar dari wajah Tn. Herry Gunawan saat 
menerima kunjungan dari Tim Marketing Mitra Keluarga 
Surabaya yang diwakili oleh Ibu Made Utami NR  selaku Kepala 
Departemen MCM dan Mareta Harlia, terlepas dari sakit yang 
dideritanya selama ini yaitu tumor otak.

Secercah harapan mulai muncul saat beliau bertemu dengan 
Dr.dr. Asra Al Fauzi, SE.,MM.,Sp.BS(K), FICS, IFFANS dan Tim 
Bedah Saraf Mitra Keluarga Surabaya.

Setelah menjalani 2 kali operasi, kondisi Tn. Herry Gunawan 
luar biasa baik dan sangat sehat . Beliau dapat menjalani 
aktifitas sehari-hari dan bekerja kembali seperti sedia kala. 

DEPOK
Seminar Awam

Penanganan Tepat nyeri Sendi

Mitra Keluarga Depok (MKD) senantiasa memberikan informasi 
mengenai seputar kesehatan bagi masyarakat di Depok dan 
sekitarnya.

Kali ini MKD mengadakan Seminar Awam bertempat di 
Auditorium Lt. 05 Mitra Keluarga Depok. Tema  yang diangkat 
kali ini adalah “Penanganan Tepat Nyeri Sendi” dengan dr. 
Harjanto Effendi, Sp.OT sebagai pembicara.

Acara ini berlangsung pada Sabtu, 20 Oktober 2018 pukul 
09.00-12.00 yang dihadiri kurang lebih 90 peserta. 
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B E K A S I

SPESIALIS ANAK
dr. Budi Rahardjo, Sp.A
Senin - Jum’at:

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

dr. Heru Sobiran, Sp.A
Senin - Jum’at:

08.30-10.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 08.30-10.00

dr. Irwanto Husada, Sp.A
Senin, Selasa & Kamis:

09.00-14.30 & 18.00-21.00
Rabu & Jum’at: 09.00-14.30
Sabtu: 09.00-16.00

dr. Tisa Rori, Sp.A, M.Kes
Senin – Kamis & Sabtu:

09.00-14.00 & 18.00-20.30
Jum’at: 09.00-14.00

dr. Winarno, Sp.A
Senin, Rabu & Jum’at:

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, Jum’at & Sabtu:

08.00-16.00 & 17.00-21.00
Rabu: 08.00-16.00
Minggu: 10.00-13.00

dr. N. Nursari Dewi, M.Sc, Sp.A
Senin, Rabu, Jum’at & Sabtu:

08.00-13.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis: 08.00-13.00
Minggu ke 2 & 4: 10.00-12.00 

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

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

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

dr. Antony Atmadja, Sp.OG, M.CE
Senin, Rabu & Jum’at:

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

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

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG, MARS
Selasa & Jum’at:

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

dr. Dwi Santi, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis  & Jum’at:

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

dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG
Senin - Kamis: 08.00-13.00 & 18.00-21.00
Jum’at: 18.00-21.00
Sabtu: 08.00-17.00

dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG, M. Kes
Senin, Rabu  & Sabtu: 17.00-21.00
Selasa & Kamis: 08.00-13.00
Jum’at: 08.00-13.00 & 17.00-21.00

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

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Maria Basir Djatmoko, Sp.KK
Senin & Kamis: 09.00-13.00
Selasa: 16.00-20.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Jadaru Pudjiwati, Sp.KK
Kamis: 18.00-21.00
Jumat: 10.00-14.00 & 18.00-21.00

dr. Vonny Indriati, Sp.KK
Senin  & Sabtu: 17.00-21.00
Selasa: 09.00-13.00
Rabu: 09.00-13.00 & 17.00-21.00

SPESIALIS BEDAH ONKOLOGI
dr. Wim Panggar Besi, Sp.B(K)Onk
Selasa & Jum’at: 16.00-18.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Hadi M, S, MS, Sp.GK
Selasa & Kamis: 11.00-13.00

B E K A S I  T I M U R

SPESIALIS ANAK
dr. Esther H. Situmeang, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat:

08.00-16.00 & 17.00-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 08.00-16.00

dr. Riadhy B. Prasetyo, Sp.A
Senin - Kamis: 08.00-15.00 & 17.00-20.00 
Jumat: 08.00-15.00
Sabtu: 08.00-16.00 & 18.00-20.00

dr. Riana Novy 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

dr. Ardita Puspitadewi, Sp.A
Senin & Rabu: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis: 08.00-14.00
Jumat: 08.00-14.00 & 15.00-16.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-18.00

dr. Susanti Halim, Sp.A
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu:

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

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Selasa: 09.00-14.00 & 16.00-19.00
Jumat: 09.00-14.00
Sabtu: 16.00-19.00

dr. Chrisdiono M. Achadiat, Sp.OG
Senin, Rabu - Sabtu:

08.00-14.00 & 17.00-21.00
Selasa: 17.00-21.00

dr. Data Putri Angkasa, Sp.OG
Senin, Rabu, Kamis & Sabtu:

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

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG, MARS
Senin: 17.00-21.00
Rabu: 10.00-14.00  & 18.00-20.00
Kamis: 09.00-14.00
Sabtu: 10.00-13.00

dr. Kusmaryati, Sp.OG
Senin & Sabtu: 08.30-14.00
Selasa, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Kamis: 09.00-14.00

dr. Yeni, Sp.OG
Senin - Sabtu (Kecuali Rabu):

08.30-14.00 & 17.30-21.00

SPESIALIS PENYAKIT KULIT & KELAMIN
dr. Agni Anastasia, Sp.KK
Senin: 10.00-14.30 & 17.00-20.00
Selasa: 10.00-14.00
Rabu: 10.30-14.30 & 17.00-20.00
Sabtu: 14.30-17.00
 
dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Senin: 08.00-10.00 
Selasa & Jumat: 14.00-16.00 
Rabu: 15.00-17.00 
 

dr. Ridhawati Muchtar, Sp.KK
Selasa, Kamis & Sabtu: 17.00-21.00 
 
dr. Vonny Indriati, Sp.KK
Kamis & Sabtu: 09.00-13.00 
Jumat: 09.00-13.00 & 17.00-19.00

SPESIALIS BEDAH ONKOLOGI
dr. Wim Panggarbesi, Sp.B(K)Onk 
Senin - Sabtu: 09.00-14.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Carolina Paolin Kanaga, M.Gizi, Sp.GK
Selasa & Kamis: 11.00-15.00
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C I K A R A N G

SPESIALIS ANAK
dr. Frengky Susanto, Sp.A
Senin - Jumat:

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

dr. Monica Sampurna, Sp.A
Senin, Rabu, Kamis & Sabtu:

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

dr. Sita Ariyani, Sp.A
Senin, Selasa, Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 18.00-20.00
Kamis & Sabtu: 08.00-14.00

dr. Yulia Antolis, Sp.A
Senin: 18.00-20.00
Rabu & Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 17.00-19.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
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

C I B U B U R

SPESIALIS ANAK
dr. Syarifah Hanum, Sp.A
Senin-Rabu & Jumat:

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

dr. Dessy Afrianty, Sp.A
Senin - Kamis & Sabtu:

08.00-14.00 & 16.00-20.00
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: 08.30-14.00 & 17.00-20.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
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: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-19.00

dr. Novi Gracia, Sp.OG
Senin: 18.00-20.00
Selasa: 09.00-13.00 & 18.00-20.00
Jumat: 09.00-13.00
Sabtu: 17.30-19.30

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Erivia D. Pangkahila, Sp.KK
Selasa & Kamis:

09.00-12.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Ilmi Silmiaty Thamrin, Sp.KK
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 09.00-12.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Ade Sri Wahyuni, Sp.KFR
Senin - Jumat: 09.00-14.00

dr. Andi Dala Intan, Sp.KFR
Selasa - Jumat: 17.00-19.00
Sabtu: 14.00-16.00

dr. Ita Kartika, Sp.KFR
Senin: 17.00-19.00
Sabtu: 10.00-13.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Laila Hayati, Sp.GK, M.Gizi
Senin - Rabu: 17.00-19.00
Sabtu: 09.00-12.00*
*dengan perjanjian
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K E L A P A  G A D I N G

SPESIALIS ANAK
dr. Albert. S, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa & Kamis:

08.30-15.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 08.30-16.30 & 18.30-19.30

dr. Isabella R, Sp.A
Senin: 08.00-12.00
Selasa, Rabu, Kamis & Jumat: 08.00-17.00
Sabtu: 08.00-11.00 

dr. Jeanne V.G, Sp.A
Senin, Rabu, Kamis & Jumat: 08.00-15.00
Selasa: 08.00-17.00
Sabtu: 11.00-14.00

dr. Trasmanto, Sp.A
Senin & Selasa: 08.00-10.00
Selasa, Rabu, Kamis & Jumat: 18.30-21.00
Kamis, Jumat & Sabtu: 08.00-10.00

dr. Amir H.R, Sp.A
Senin, Selasa & Kamis: 10.00-13.00
Rabu: 09.00-14.00 & 16.00-19.00
Jumat & Sabtu:

09.00-11.00 & 16.00-18.00

dr. Markus M. Danusantoso, Sp.A
Senin, Selasa & Kamis:

17.00-20.00 & 12.00-18.00
Jumat: 12.00-17.00 & 18.30-20.00
Sabtu: 14.00-20.00

dr. Rosalina Josep, Sp.A
Selasa & Rabu: 08.00-16.00 & 16.00-18.00

dr. Lilis D. Hendrawati, Sp.A
Senin & Jumat: 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-10.00

dr. Heru S, Sp.A(K)
Senin & Kamis: 10.00-13.00
Jum'at: 10.00-11.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 10.00-14.00

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

dr. Sugi Suhandi, Sp.OG
Senin, Rabu & Sabtu: 09.00-16.00
Selasa & Kamis:

09.00-12.00 & 18.00-21.00
Jumat: 09.00-13.00

dr. Boy Abidin, Sp.OG(K)
Senin: 16.00-21.00
Selasa & Rabu: 09.00-14.00
Kamis & Jumat:

09.00-12.00 & 16.00-21.00
Sabtu: 09.00-15.00

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

dr. Bambang W, Sp.OG
Selasa: 16.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Med.Lita L. W, Sp.OG
Selasa, Kamis & Jumat: 17.00-20.00

dr. Dewi S. G, Sp.OG
Senin: 18.30-20.30
Kamis: 18.00-20.30
Jumat: 15.00-17.00

dr. Stella Shirley Mansur, Sp.OG
Senin, Rabu & Sabtu:

10.00-15.00 & 16.00-21.00
Selasa & Jumat: 16.00-21.00
Kamis: 10.00-15.00 & 15.00-18.00

dr. Sita Ayu Arumi, Sp.OG
Selasa: 08.00-10.00 & 17.00-20.00
Rabu: 17.00-20.00
Kamis: 08.00-10.00
Sabtu: 12.00-17.00

dr. Christin Sp.OG
Senin - Jumat: 08.00-16.00
Selasa, Rabu & Jum'at: 17.00-20.00
Sabtu: 16.00-18.00

dr. M. Yusuf, Sp.OG(K)Onk
Rabu: 18.00-20.00
Sabtu: 16.00-18.00
 
SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Lusia D, Sp.KK
Senin: 09.00-13.00
Jumat: 08.00-10.00
Sabtu: 09.00-15.00

dr.Sri Linuwih M, Sp.KK
Selasa & Kamis: 17.00-20.00

dr. Tia Febrianti, Sp.KK
Senin: 14.00-17.00
Rabu: 08.00-10.00
Kamis: 09.00-12.00
Jumat: 18.00-20.00

dr. Indrawati, Sp.KK
Senin & Rabu: 17.30-20.00

dr. Dani djuanda, Sp.KK
Selasa, Rabu & Jumat: 11.00-13.00

dr. Gunawan B, Sp.KK
Selasa - Jumat: 13.00-17.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Gracia J.M.T. Winaktu, MS, Sp.GK
Senin, Rabu & Jumat: 16.00-18.00

dr. Helen Surya Atmaja, MS, Sp.GK
Selasa, Kamis & Sabtu: 14.30-16.30

K E N J E R A N

SPESIALIS ANAK
dr. Noershanti Ramadhani, Sp.A
Senin, Selasa, Rabu & Jumat:

08.00-13.00 & 17.00-20.00
Kamis: 08.00-13.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Benny Wibisono, Sp.A
Senin, Selasa, Kamis, jumat & Sabtu:

17.00-20.00
Minggu: 09.00-11.30

dr. Gani Wangunhardjo, Sp.A
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 10.30-13.00

dr. Dina Angelika, Sp.A
Senin – Jumat: 19.00-21.00 

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
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, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat: 18.30-20.30

dr. Nancy Liona Agustin, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa: 09.00-14.00 & 18.30-20.00
Kamis & Sabtu: 09.00-14.00

dr. Ni Putu Titien Sri Kusumayanti, Sp.OG
Senin - Rabu: 09.00-16.30
Kamis: 09.00-14.00
Jumat: 09.00-14.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 09.00-14.00 & 15.00-20.00

dr. Nurbaiti, Sp.OG
Senin - Jumat: 09.00-13.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Rhabbi Chandra H., Sp.OG(K)-Onk
Selasa: 14.00-16.00
Kamis: 17.00-20.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Dewi Anggraini, Sp.KK
Selasa & Kamis: 09.30-12.00
Selasa & Jumat: 09.00-12.00

dr. Dina Udayani Swadeshi, Sp.KK
Sabtu: 09.00-13.00

dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Senin: 16.00-19.00
Selasa & Rabu: 17.00-19.00
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K E M A Y O R A N

SPESIALIS ANAK
dr. Andi Hudono, Sp.A
Senin – Jumat: 08.00-12.00

dr. Mintardaningsih, Sp.A
Senin - Jumat: 08.00-13.00 & 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-13.00

dr. Anisah M. Saleh, Sp.A
Senin: 13.30-17.30
Rabu: 14.00-19.00
Kamis & Jumat: 15.00-19.00
Sabtu: 10.00-19.00

dr. Rudi Hartono, Sp.A
Senin – Sabtu: 18.00-21.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Kishore RJ, Sp.A
Senin, Selasa, Kamis, Jumat & Sabtu:

12.00-13.00

dr. Soenarto, Sp.A
Senin – Sabtu: 08.00-20.00

dr. Juliawaty Salim, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat: 07.30-12.00
Selasa & Kamis: 07.30-12.00 & 17.00-19.00
Sabtu: 13.00-19.00

dr. Lilis Diah Hendrawati, Sp.A
Senin: 15.00-17.00
Rabu & Kamis: 14.00-17.30
Sabtu: 13.00-20.00

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

dr. Bonnie Riyadi, Sp.OG
Senin & Rabu: 10.00-20.00
Jumat: 10.00-15.00
Sabtu: 10.00-13.00

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

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

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

dr. Liva Wijaya, Sp.OG
Senin & Rabu: 07.00-17.00
Selasa & Jumat: 07.00-21.00
Kamis: 07.00-17.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 08.00-11.00 & 14.00-20.00
Minggu: 10.00-12.00

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

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

SPESIALIS ONKOLOGI
dr. Alfiah Amiruddin, MD, M.Surg
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-20.00
Selasa: 08.00-12.00  & 17.00-20.00

dr. Gede Haryanto, Sp.B(K)onk
Jumat & Sabtu: 16.00-18.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
Prof. DR. dr. Maya Devita, Sp.KK
Senin: 10.00-14.00 & 19.30-21.00
Selasa – Jumat: 19.30-21.00
Sabtu: 10.00-14.00

dr. Brahm Udumbara, Sp.KK
Senin, Selasa, Rabu & Jumat: 14.00-16.00
Kamis: 10.00-12.00

dr. Hermia Moegni, Sp.KK
Selasa: 10.00-12.00
Jumat: 14.00-16.00

dr. Poppy N, Sp.KK
Rabu: 10.00-12.00
Kamis: 14.00-16.00

dr.  Danny Gunawan, Sp.KK
Senin & Rabu: 19.00-20.30
Selasa & Kamis: 17.00-20.30
Jumat: 19.00-20.00
Sabtu: 15.00-18.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Lany Dewi, Sp.GK
Senin – Sabtu: 10.00-12.00

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

dr. Rizki Pranadyan, Sp.OG
Senin, Selasa & Jumat: 15.00-17.00
Sabtu: 08.00-11.00
Minggu: 09.00-11.30

dr. Nurlaella Iswan Nusi, Sp.OG
Selasa: 18.30-20.30
Rabu: 14.00-17.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Nurfithria Ikaputri, Sp.KK
Senin – Kamis & Sabtu: 09.00-11.30
Jumat: 08.00-09.00 & 18.00-20.00

dr. Lia K. Ayuningati, Sp.KK
Senin & Rabu: 16.00-18.00

dr. Ivana Sugiarto, M.Biomed Sp.KK
Selasa & Kamis: 18.00-20.00

S U R A B A Y A

SPESIALIS ANAK
dr. Darma Yudha, Sp.A
Senin - Jumat: 14.00-17.00

dr. Denny 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

Prof.dr. M. Sjaifullah Noer, SpA (K)
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00
Selasa, Kamis, Sabtu & Minggu:

10.00-12.00

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: 07.30-10.00 & 17.00-20.00
Minggu: 18.00-20.00

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

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

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

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

dr. Harry K. Gondo, Sp.OG
Rabu & Jumat: 07.30-09.00

dr. Prasti Hoetama, Sp.OG
Selasa: 19.30-21.00
Kamis: 18.30-21.00

dr. Robby Budilarto, Sp.OG
Senin - Sabtu: 16.00-18.30 

dr. Sigit Soeryono, Sp.OG
Senin - Sabtu: 09.00-11.00 & 19.00-21.00

dr. Edwin Budipramana, Sp.OG
Selasa: 14.00-16.00
Jumat: 16.00-18.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Rikimin Tedja, Sp.KK
Senin - Jumat: 19.30-21.00

Rosita Sari Sutanto, Sp.KK
Selasa: 16.00-19.00
Rabu: 09.00-11.30
Sabtu: 09.30-12.30

dr. Renata Mayangsari P, Sp.KK
Senin, Rabu, Kamis & Jumat: 16.00-19.00
Sabtu: 07.30-09.00

SPESIALIS ANDROLOGI
dr. Hendra, M.Kes, Sp.And
Selasa & Kamis: 17.00-19.00

SPESIALIS PARU
dr. Cecilia F. Lusida, Sp.P
Rabu, Jumat & Sabtu: 11.00-12.00

dr. Daniel Maranatha, Sp.P(K)
Rabu, Kamis & Jumat: 20.00-21.00

dr. Oktiningsih, Sp.P
Selasa: 12.30-14.00
Rabu: 08.00-11.00
Kamis: 08.00-12.00
Senin & Jumat: 12.00-14.00

KLINIK PSIKOLOGI
Dra. Lily H. Psikolog
Senin & Kamis: 08.00-10.00

Dra. Jennie Kisdharjanti Psikolog
*sesuai perjanjian

SPESIALIS ANAK
dr. Rachmania W. Putri, Sp.A, Biomed
Senin - Sabtu: 08.00-10.30

dr. Rudy Ciulanto, Sp.A
Senin, Rabu, & Jumat: 16.00-20.00

dr. Angelina, Sp.A
Selasa, Kamis, & Sabtu: 15.00-19.00

dr. Indra, Sp.A
Senin - Sabtu: 17.00-16.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Jimmy Panji Wirawan, Sp.OG
Senin, Kamis, & Jumat: 08.00-16.00
Selasa, Rabu, & Sabtu: 08.00-14.00 & 
15.30-20.00

dr. Christin Wighin, Sp.OG
Senin & Kamis: 08.00-10.00 & 15.30-21.00
Selasa & Rabu: 08.00-12.30 & 14.00-18.00
Jumat: 08.00-12.30 & 14.00-21.00
Sabtu: 08.00-10.00 & 14.00-18.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Silvia Veronica, Sp.KK
Senin, Selasa, Rabu, & Jumat: 14.00-17.00
Sabtu: 09.00-13.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Monique C. Widjaja, M.Gizi, S.GK
Sabtu: 09.30 -12.00

dr. Luh Eka Purwani, Sp.GK, M.Kes
Senin, Rabu, & Jumat: 09.30 -12.00

G A D I N G  S E R P O N G

T E G A L

SPESIALIS ANAK
dr. Dhani PS Widodo, Sp.A 
Senin - Sabtu: 09:00-12:00 & 17:00-20:00

dr. Trimulyo, Sp.A 
Senin - Sabtu:  13:00-14:00

dr. Felix Candra S, Sp.A
Senin - Sabtu: 09:00-12:00
Senin, Rabu & Sabtu: 17:00-19:00
Minggu Ke 1 & ke 3: 10:00-12:00
                        
SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Lisdayanti, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis – Sabtu:

09.00-13.00 & 16.00-20.00
Rabu: 09.00-13.00
Minggu Ke 1 & ke 3: 10.00-12.00

dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
Senin - Sabtu: 09:00-12:00 & 17:00-20:00

dr. Aji Pramudito, Sp.OG
*dengan perjanjian

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Iswani, Sp.KK
Rabu: 12:00-13:00

dr. F. Yusiyanti Dewi, Sp.KK
Senin - Jumat: 15:00-17:00
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D E P O K

SPESIALIS 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: 08.00-13.00 & 17.30-21.00
Sabtu: 08.00-13.00

dr. Dicky Pribadi, Sp.A
Senin-Kamis & Sabtu:

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

dr. Anita Kartika Sari, Sp.A
Senin & Rabu: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis: 08.00-14.00
Jumat: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-20.00

dr. Intan Tumbelaka, Sp.A
Selasa, Kamis & Sabtu: 17.00-20.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Sofani Munzila, Sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-13.00
Selasa, Rabu & Jumat: 18.00-21.00

dr. Jolanda R. Labora, Sp.OG
Senin, Rabu: 09.00-13.30 & 17.00-20.00
Selasa: 09.00-13.30 & 18.00-20.00
Kamis: 09.00-12.00 & 18.00-20.00
Jumat: 09.00-13.00 & 17.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00 & 17.00-20.00

dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Senin, Rabu & Kamis:

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

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

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Adi Gunadi, Sp.KK 
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 17.00-19.00

dr. Gayanti Germania, Sp.KK 
Selasa: 18.00-20.00
Kamis: 16.00-18.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Erivia D. Pangkahila, Sp.KK 
Selasa, Rabu & Jumat: 09.00-12.00

dr. Ilmi Silmiaty, Sp.KK
Selasa & Kamis: 09.00-11.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Christin L. Tobing
Senin & Jumat: 16.00-19.00
Sabtu: 08.00-12.00

W A R U

SPESIALIS ANAK
dr. Fatimah Indarso, Sp.A(K)
Selasa & Kamis: 08.00-12.30

dr. Ahmad Fauzin, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-11.00
Selasa & Kamis: 10.00-11.00
Sabtu: 08.00-14.00
Minggu: 18.00-20.00

dr. Marta L. Sigit, Sp.A
Senin: 09.00-17.00
Selasa & Rabu: 09.00-14.30 & 16.00-17.00
Kamis: 09.00-14.30 & 16.00-18.00
Jumat: 09.00-14.30
Minggu: 08.00-14.00

dr. Prastiya Indra G, Sp.A
Senin - Jumat: 18.00-21.00
Sabtu: 17.00-21.00
Minggu: 17.00-21.00

dr. Andy Darma, Sp.A(K)
Senin - Jumat: 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-12.00

dr. Ari Setyawati, Sp.A
Senin: 08.00-13.00
Selasa - Kamis: 08.00-13.30
Jumat: 08.00-14.00
Sabtu: 14.00-18.00

dr. Imelda, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat:

12.00-15.30 & 18.00-20.00
Selasa: 13.00-15.30 & 18.00-21.00
Sabtu: 10.00-15.00
Minggu: 12.00-15.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Rachmad Poedyo A, Sp.OG
Senin, Kamis & Jumat: 09.00-13.00
Selasa & Rabu: 09.00-12.00
Sabtu: 13.00-15.00
Minggu: *dengan perjanjian

dr. Pramudyo DP, Sp.OG(K)
Kamis: 19.00-21.00
Jumat & Sabtu: 18.30-21.00

dr. Eston Aryawan, Sp.OG
Senin: 09.00-13.00 & 18.00-21.00
Selasa, Kamis - Sabtu: 09.00-13.00
Rabu: 09.00-13.00
Minggu: 10.00-13.00

dr. Niken Wening S, Sp.OG
Senin & Sabtu: 09.00-12.00
Selasa & Kamis: 16.00-21.00
Rabu: 16.00-19.00

dr. Hanifa Erlin D, Sp.OG
Senin & Jumat: 18.30-21.00
Rabu: 16.00-18.00
Minggu: 16.00-19.00

dr. Aliefatien Asmanuwati, Sp.OG
Senin: 17.00-21.00
Selasa, Rabu & Kamis:

09.00-13.00 & 17.00-21.00
Jumat: 09.00-12.00 & 17.00-21.00
Sabtu: 16.00-20.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Wigih Wuryaningrum, Sp.KK
Senin - Sabtu: 08.00-09.00 & 18.00-19.00

dr. Lunni Gayatri, Sp.KK
Senin - Sabtu: 10.00-13.00

KONSULTASI PSIKOLOGI
Bona Sardo, M.Psi
Selasa: 09.00-12.00
Jumat: 13.00-15.00

KONSULTASI PSIKOLOGI ANAK
Ratih Zulhaqqi, M.Psi
Rabu: 09.00-16.00
Kamis: 17.00-21.00

K A L I D E R E S

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Ricky Susanto Sp.OG
Senin - Kamis: 08.00-12.00
Jumat & Sabtu: 08.00-12.00 & 17.00-21.00

dr. Hari Santoso, Sp.OG
Senin - Rabu & Jumat: 14.30-17.00

dr. Grace Valentine Sp.OG
Senin & Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-12.00

SPESIALIS PENYAKIT KULIT & KELAMIN
dr. Carolina Sp.KK
Sabtu: 14.00-Selesai

dr. Cindy Ariani Sp.KK
Rabu & Kamis: 18.00-20.00
Jumat: 15.00-17.00

dr. Prima Zeny Putri Astria Sp.KK
Senin, Selasa & Kamis: 14.00-16.30

SPESIALIS BEDAH UROLOGI
dr. M. Johan Sp.U
Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-11.00

dr. Teguh Risesa Jufri Sp.U
Kamis: 10.00-13.00
Sabtu: 13.00-15.00

dr. Yopie Tjandradiguna Satyawan Sp.U
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-10.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Veronica Wijaya Sp.GK
Selasa: 17.00-19.00
Sabtu: 14.00-16.00

life.love.laughter.
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life.love.
laughter.

Paket
Persalinan

Fasilitas :
Kamar Perawatan 3 malam 
(kelas disesuaikan paket)

Kamar Operasi & Kamar Bayi
Jasa Dokter Obsgyn

*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Jasa Dokter Anak
CTG 1x
Laboratorium
Obat Standart Paket

            Rp  7.300.000
  Rp 31.185.000

Paket 
PERSALINAN

Paket 
PERSALINAN

s/d

mitrakeluarga         mikakenjeranwww.mitrakeluarga.com         

Informasi & Pendaftaran : 
Mitra Keluarga Kenjeran  
Jl. Kenjeran 506 Surabaya  |  T. (031) 99 000 880

(Normal & Operasi)

Harga mulai dari 



life.love. 
laughter

   Kepada Keluarga Indonesia,
   Dengan ketulusan maaf di akhir Ramadhan,
   Semoga sempurnalah fitrah Kita. Dan semoga kesehatan serta 
   kebahagiaan selalu menyertai Anda dan keluarga. 
                                           Salam, 
                                           Mitra Keluarga

 

Hari Raya
Idul Fitri
1440 H

Memaaafkan
adalah
kemenangan
terbaik

mitrakeluargamitrakeluarga mitrakeluarga.com web@mitrakeluarga.commitrakeluarga




