
mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

Juni 2011 - Edisi 1

Talaga Sampireun Bintaro

Berupaya menjadi yang terbaik

RS Mitra Keluarga

Bahaya Mengintai
dibalik gangguan tidur

Kenali & Pahami sejak dini faktor resikonya
Penyakit Jantung & Pembuluh Darah

Kenikmatan Bersantap di Tengah 
Kenyamanan Nuansa Telaga



dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin RedaksiH

ampir semua informasi yang terkait 
dengan dunia kesehatan (medis) 
selalu menarik bagi  masyarakat. 
Tingginya kesadaran akan ke sehatan 

tubuh yang diiringi dengan ke butuhan 
terhadap layan an kesehatan yang layak 
 melatarbelakangi ketertarikan masyarakat 
untuk membaca informasi tersebut setiap 
saat.

Kami dari RS Mitra Keluarga Grup 
(RSMK Grup), sebuah kelompok usaha 
yang bergerak di bidang jasa pelayanan 
 kesehatan sangat menyadari hal itu. 
 Kehadiran media informasi, Majalah  Mitra 
Keluarga yang sarat dengan  berbagai 
 informasi seputar kesehatan adalah 
 jawabannya.

Sebagai media informasi, Majalah 
 Mitra Keluarga bukanlah sekedar bacaan 
pengisi waktu luang. Lebih dari itu,  Majalah 
Mitra Keluarga kami harapkan bisa sangat 
dekat dengan pembacanya karena sarat 
 dengan informasi yang selalu up to date, 
akurat, dan bermanfaat, sekaligus sebagai 
referensi, serta solusi layanan kesehatan 
yang terpercaya.

Pembaca,
Sesuai dengan motto “Melayani Anda 

Dengan Penuh Kasih Sayang”, RSMK Grup 
memang terus ber upaya meningkatkan 
kualitas layanan kesehatan yang diberikan 
ke konsumen. Selain itu, komitmen untuk 
selalu menjadi yang pertama dan terbaik 
tetap akan terus kami wujudkan seiring 
 dengan kehadiran rumah sakit-rumah sakit 
baru RSMK Grup di beberapa daerah, dan 
upaya menjaga eksistensi rumah sakit-
rumah sakit  Mitra Keluarga Grup  sebagai 
pusat  pelayanan kesehat an  dengan 
 spesialisasi khusus.

Hingga saat ini, RSMK 
Grup yang mulai beroperasi 
 sejak tahun 1989  dengan 
 bendera Rumah Sakit  Mitra 
 Ke luarga (RSMK) ini telah 
 memiliki  jaringan sebanyak 
10 rumah sakit yang tersebar 
di  beberapa wilayah  Jakarta, 
 Bodetabek dan beberapa kota 
di  Pulau Jawa. Tidak hanya itu, 
beberapa rumah sakit RSMK 
Grup juga dikenal  se bagai pusat 
pelayanan  kesehatan  dengan 
 spesialisasi khusus  seperti  Jakarta 
 Orthopaedic  Center, Jakarta 
 Urology Center, Sleep Dis order 
 Clinic, dan pusat  layanan Therapy 
Slim and Health Sport,  serta Jakarta 
Heart and  Vascular  Center (JHVC) 
 sebagai pusat pelayanan kesehatan 
bagi penderita  penyakit jantung dan 
pembuluh darah.

Kami berharap, keberadaan  majalah 
ini akan mendukung upaya RSMK 
Grup menerapkan motto  tersebut dan 
 mewujudkan komitmen, serta tujuan- 
tujuan lain yang ingin dicapai. Tidak  hanya 
sekedar sebagai sarana  pembentukan dan 
penyampaian opini positif mengenai RSMK 
Grup, majalah ini juga  diharapkan  menjadi 
media yang dapat memberi  masukan 
 penting dan berharga bagi  kemajuan RSMK 
Grup, tidak terkecuali dalam memberikan 
kualitas pela yanan  terbaiknya  kepada 
 konsumen. Terima kasih atas kepercayaan 
yang diberikan kepada kami selama ini dan 
selamat membaca.

RS Mitra Keluarga

Informasi
layanan terbaik 

Kami hadirkan Majalah 
Mitra Keluarga 

dengan informasi up 
to date, akurat dan 

bermanfaat, sekaligus 
sebagai referensi, serta 

solusi layanan kesehatan 
yang terpercaya.

Kami berharap, Majalah 
Mitra Keluarga dapat 
menjadi media yang 

dapat memberi masukan 
penting dan berharga 

bagi kami dalam 
memberikan kualitas 

pelayanan terbaik kepada 
konsumen.

Pemimpin Redaksi

Fokus
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Derajat kesehatan seseorang memang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup 
kesehariannya. Faktor genetik (keturunan) dan usia memang ikut juga 
mempengaruhi. Namun, pola dan gaya hidup ternyata mendominasi 

pembentukan derajat kesehatan tersebut. 
Kebiasan merokok, mengkonsumsi makanan yang berlemak dan minuman beralkohol 
secara belebihan, jarang berolahraga, serta tidur yang tidak cukup adalah gaya hidup 
yang tidak sehat. Bisa dikata, gaya hidup seperti itu merupakan salah satu faktor resiko 
penyebab timbulnya berbagai macam penyakit.

Dalam edisi perdana Majalah Mitra Keluarga ini, sengaja kami mengulas agak 
banyak mengenai  informasi penyakit-penyakit yang terkait dengan buruknya kualitas 
pola hidup, selain informasi lainnya. Penyakit jantung dan pembuluh (kardio vaskuler) 
kami angkat sebagai laporan utama dalam Rubrik Mitra Utama merupakan representasi 
dari betapa perlunya kita menjaga kualitas pola hidup tersebut.

Betapa tidak, kardiovaskuler adalah penyakit yang paling banyak diderita jutaan 
manusia di berbagai belahan dunia saat ini dan bisa menimbulkan kecacatan bahkan 
kematian secara mendadak. Selain itu, kardiovaskuler juga bisa dipicu oleh penyakit-
penyakit lain terkait, seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas dan lainnya.

Pembaca,
Penanganan yang baik  terhadap berbagai penyakit adalah kunci seseorang untuk 

bisa terhindar dan sembuh dari penyakit yang dideritanya itu. Dalam edisi perdana 
ini, kami juga akan ulas mengenai  informasi penanganan yang perlu diketahui dan 
dipahami pembaca, tidak terkecuali pengenalan dan antisipasi dini terhadap penyakit, 
serta akibat yang ditimbulkan.

Berbagai informasi layanan, tidak terkecuali  tindakan medis sebagai bagian upaya-
upaya penanganan tersebut kami harapkan bisa menjadi masukan yang sangat berarti 
bagi pembaca sekalian. Apalagi kita ketahui, faktor resiko yang berasal dari  gaya hidup 
buruk itu sebenarnya adalah faktor yang bisa ditangani.

Dalam edisi perdana ini, kami juga menampilkan profil sekilas dari Rumah Sakit 
Mitra Keluarga Grup (RSMK Grup) sebagai jaringan rumah sakit yang siap memberikan 
berbagai layanan kesehatan terbaiknya kepada masyarakat. Kami berharap, dengan 
kelengkapan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki, termasuk unit-unit spesialis yang 
ada, RSMK Grup dengan motto “Melayani Anda Dengan Penuh Kasih Sayang” 
dapat menjadi sarana terpilih dalam upaya mewujudkan dan memelihara derajat 
kesehatan yang sempurna.

daftar isi
8 Mitra Utama
     Kenali dan Pahami Sejak dini 

 Faktor Resikonya
 Penyakit yang berhubungan erat dengan 

 terjadinya kelainan atau gangguan  pada 
 jantung (cardio) dan pembuluh darah (vascular) 
atau  lazim disebut kardiovaskuler merupakan 
 penyebab utama kecacatan dan kematian 
 tertinggi di seluruh dunia saat ini. 

12 Clinic
     Bahaya Mengintai di Balik 

 Gangguan tidur
 Gangguan tidur serius, diyakini bisa menjadi 

penyebab timbulnya hipertensi dan diabetes 
yang merupakan faktor resiko penyakit jantung 
dan pembuluh darah. Bahkan, jika dibiarkan bisa 
menyebabkan kematian mendadak. 

30 Gaya Hidup
     Bersepeda Tubuh Sehat
 Kesehatan adalah keadaan sejahtera 

dari badan, jiwa, dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup 
produktif secara sosial dan ekonomis.
[1] Pemeliharaan kesehatan adalah 
upaya penaggulangan dan pencegahan 
gangguan kesehatan yang memerlukan 
pemeriksaan.
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Testimoni Testimoni

Saya ( a/n YAKES TELKOM)  menyambut gembira atas terbitnya Majalah Mitra Keluarga. Suatu terobosan 
yang inovatif untuk mendekatkan hubungan komunikasi dengan para pelanggan, sehingga pelanggan tidak 
merasa sebagai objek tetapi akan menjadi lebih bisa memahami dan mendapatkan info up to date tentang 
perkembangan dunia kedokteran. Khususnya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada dalam group 
RS Mitra Keluarga serta program-program unggulan yang perlu ditampilkan untuk meminimalkan asimetri 
informasi antara ketiga belah pihak : Pasien, Provider dan Pembiaya fasilitas kesehatan

Kami berharap, RS Mita Keluarga tidak hanya berhenti pada media komunikasi ini saja, namun RS Mitra 
 Ke luarga sudah saatnya mencari terobosan komunikasi yang lebih lengkap lagi seperti konsultasi dokter 
on line , web site dan call center untuk mengakomodir kebutuhan dan tuntutan pelanggan akan informasi 
yang jelas, rasional, up to date dan sesuai kebutuhan tiap personal. Bentuk kemasan kebutuhan  pelanggan 
seperti itu telah dikemas dan disediakan oleh PT TELKOM sesuai bisnis komprehensif terkininya yang dikenal 
dengan sebutan “ TIME “ atau Telecommunication Information Media Edutainment ( education dan entertainment ).

Akhirnya, kami mengucapkan selamat dan sukses semoga sinergi korporasi antara YAKES TELKOM dengan RS Mitra Keluarga 
dapat terus dipertahankan dan makin membaik serta menguntungkan untuk kedua belah pihak. Utamanya pasien mendapatkan upaya 
penyembuhan yang lebih tepat, cepat dan rasional.

Salam Sehat

Sri Harsi Teteki, dr. M.Kes
Manager Area YAKES TELKOM Area Jakarta

Saya menyambut gembira atas terbitnya Majalah MITRA KELUARGA dari RS Mitra Keluarga Grup yang 
akan berguna bagi penyedia jasa kesehatan dan juga pasien beserta keluarganya.

Selamat kepada pihak management, para dokter dan segenap pihak yang mempersiapkan terbitnya 
Majalah MITRA KELUARGA Semoga majalah ini akan senantiasa hadir mewujudkan misi Rumah Sakit Mitra 
Keluarga Grup “Memberi Pelayanan Terbaik bagi Anda dan Keluarga”.

Irawati Setiady,
President Director
PT Kalbe Farma Tbk.

Sehat bersama RS Mitra Keluarga,

Mewakili PT. AJ. Central Asia Raya, saya mengucapkan selamat kepada RS Mitra Keluarga Grup 
atas keberhasilannya menerbitkan Majalah Mitra Keluarga, sebuah upaya pengukuhan eksistensi dan 
komunikasi.

RS Mitra Keluarga Grup selama ini merupakan mitra yang sangat penting bagi PT. AJ. Central Asia 
Raya dalam melayani para peserta asuransi kesehatan kami, maka terbitnya Majalah Mitra Keluarga 
tentunya akan memberikan manfaat bagi kami dan juga peserta asuransi kami dalam hal pemahaman atas 
perkembangan teknologi medis dan informasi layanan kesehatan yang tersedia di RS Mitra Keluarga Grup.

Dengan semakin berkembangnya dunia asuransi kesehatan maka dibutuhkan pula pemahaman 
tentang asuransi kesehatan oleh para dokter dan team medis rumah sakit, semoga bisa terwujud dengan 
adanya artikel-artikel asuransi kesehatan melalui Majalah Mitra Keluarga.

Semoga kerjasama yang bermanfaat dapat terus ditingkatkan antara PT. AJ. Central Asia Raya dengan 
RS Mitra Keluarga Grup dalam memberikan layanan medis bagi para peserta asuransi kesehatan kami 
secara tepat guna, efektif dan efisien demi terwujudnya jaminan mutu layanan kesehatan, sehingga menjadi rumah sakit pilihan.

Akhirnya kami mendoakan semoga majalah ini akan makin maju dan berkembang serta akan memberikan kesuksesan bagi kita 
bersama. Amin...

Salam Sukses,

dr. Tan Suyono, SH. MARS.
Head of Claim Division
PT. AJ. Central Asia Raya

RS Mitra Keluarga

L
okasinya yang dekat dengan rumah dan merupakan 
rumah sakit pertama yang hadir di kawasan Kelapa Gading 
merupakan dasar bagi saya dalam mengenal keberadaan 
RS Mitra Keluarga Kelapa Gading. Rumah sakit yang 

kini bernaung di bawah manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga 
Grup (RSMK Grup) akhirnya telah menjadi rumah sakit pilihan bagi 
saya sekeluarga ketika mengalami gangguan kesehatan, memeriksa 
kesehatan secara berkala, dan bahkan mengikuti kegiatan aksi 
donor darah yang digelar pihak rumah sakit secara rutin.

Berbagai peningkatan di berbagai bidang yang terus dilakukan 
manajemen RSMK Grup makin menambah keyakinan saya  
terhadap RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, sebagai rumah sakit 
yang mampu memenuhi kebutuhaan layanan kesehatan total bagi 
kami sekeluarga. Keberadaan beberapa pusat layanan penanganan 

Tjugito Nusalim

penyakit yang didukung oleh dokter spesialis, serta tenaga medis 
berpengalaman di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading yang  salah 
satunya untuk penyakit jantung dan pembuluh darah,  juga makin 
menambah kepercayaan saya untuk menyerahkan pemeriksaaan 
jantung secara rutin kepada ahlinya di rumah sakit ini.

Perpaduan kelengkapan serta modernisasi fasilitas kesehatan 
yang dimiliki dan sumber daya manusia (SDM)  yang handal serta 
profesional telah membuat RS Mitra Keluarga Kelapa Gading juga 
tidak kalah dengan rumah sakit-rumah sakit lainnya, termasuk  
yang bertaraf internasional. Saya meyakini, cerminan dari motto 
“Melayani Anda Dengan Penuh Kasih Sayang” akan selalu tampak 
pada setiap rumah sakit di bawah RSMK Grup,  juga karena tetap 
terjaganya hubungan yang komunikatif antara seluruh dokter dan 
tenaga medis lainnya dengan para pasien.

Direktur PT. Hibaru
(Pengurus LIONS CLUB cabang Kelapa Gading)
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Mitra Utama Mitra Utama

Selain jantung koroner, bentuk penyakit  
yang timbul akibat terjadinya gangguan/ 
kelainan pada jantung dan pembuluh darah 

ini adalah serebrovaskuler dan vaskuler perifer. 
Namun, jantung koroner dan serebrovaskuler 
memiliki dampak yang sangat serius bagi 
 penderitanya yaitu, serangan jantung dan stroke 
akibat tersumbatnya pembuluh darah karena 

terjadi penumpukan lemak (aterosklerosis) ini.
Setiap orang memiliki faktor-faktor resiko 

untuk terkena penyakit kardiovaskuler dan 
terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan 
seseorang beresiko terhadap penyakit ini. 
Namun faktor resiko penyebab kardiovaskuler  
dapat dikelompokan ke dalam faktor yang bisa 
dikendalikan dan tidak.

Faktor resiko yang dapat dikendalikan 
adalah kadar kolesterol darah yang tinggi 
(hiper kolesterolemia), hipertensi (tekanan 
darah tinggi), diabetes mellitus, obesitas, 
dan gaya hidup yang buruk (kurang berolah-
raga,   merokok, konsumsi alkohol berlebihan). 
 Sedangkan faktor resiko yang tidak dapat 
dikendalikan meliputi usia, jenis kelamin, dan 
riwayat penyakit kardiovaskuler dalam keluarga.

Ironisnya,  menurut sebuah penelitian, 80% 
penyebab dari penyakit yang bisa menyebabkan 
cacat dan kematian ini sebenarnya berasal dari 
faktor resiko yang dapat dikendalikan. Arti-
nya, jika seseorang bisa mengendalikan kadar 
 kolesterol dalam tubuhnya, mengelola dan 
mengobati hipertensi atau diabetes mellitus-
nya dengan baik, mengurangi berat badan-
nya dengan serius, berolahraga secara teratur, 
berhenti merokok dan tidak meminum alkohol 
berlebihan,  maka penyakit kardiovaskuler ini 
bisa dihindari.

Untuk kolesterol misalnya. Pengendalian 
kadarnya dengan baik maka  akan mencegah 
terjadinya penumpukan lemak (aterosklerosis) 
dalam pembuluh darah ke jantung dan otak.

Pola makan yang buruk atau terlalu banyak 
mengkonsumsi makanan mengandung lemak 
jenuh akan memicu tingginya kadar kolesterol 
dalam tubuh. Terkadang, upaya tersebut saja 
tidak cukup dan kadar kolesterol tetap tinggi 
sehingga resiko terkena serangan jantung atau 
stroke tetap ada.

Menurut dr. Faris Basalamah, SpJP, 
 seorang dokter spesialis jantung dan  pembuluh 
darah RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, 
pola hidup teratur sangat efektif mencegah 
 penyakit  kardiovaskuler. “Merokok,“seringnya 
 meng konsumsi makan berlemak, minuman 
keras, olahraga yang tidak teratur, istirahat 
yang kurang, dan tekanan mental adalah gaya 

hidup yang tidak teratur. Harus dihindari gaya 
hidup seperti ini agar penyakit kardiovaskuler 
menjauhi tubuh kita,” kata Faris.

Bagaimana mengenai faktor resiko yang 
tidak bisa dikendalikan? Memang, tidak bisa 
dilakukan intervensi terhadap faktor resiko 
tersebut karena  usia, jenis kelamin, dan 
 riwayat penyakit kardiovaskuler dalam keluarga 
 me rupakan hal yang tidak mungkin diubah. 
Namun,  upaya me-manage faktor risiko yang 
dapat dikendalikan merupakan sebuah pilihan 
yang tidak bisa ditawar.

Penanganan medis yang 
 kom prehensif terhadap  penyakit 
ini  juga banyak ditawarkan 
 beberapa rumah sakit  terkemuka 
di Indonesia dimana RS Mitra 
 Keluarga Kelapa Gading  adalah 
salah satunya. Saat ini, rumah 
 sakit yang berada di bawah 
naung an Mitra Keluarga Grup 
(RSMK Grup) itu telah memiliki 
pusat pelayanan untuk penyakit 
 kardiovaskuler dengan nama 
 Jakarta Heart dan Vascular Center 
(JHVC).

“Mela lu i  JHVC,  Rumah 
Sakit Mitra Kelapa Gading siap 
 memberikan layanan terpu-
sat seputar penyakit jantung 
dan pembuluh darah selama 24 jam non 
stop.  Pelayanan yang kami berikan  sangat 
 lengkap dan terpadu, mulai dari  penanganan 
pasien yang terkena serangan jantung dan 
 tindakan medisnya,  hingga berbagai  perawatan 
 mulai dari  identifikasi untuk pencegah an dini 
 kardiovaskuler, serta penangan an  penyembuhan 
paska operasi,”   kata Managing Director RSMK 
Grup, Rustiyan Oen.

Selain JHVC, keseriusan RSMK Grup 
membantu penanganan penyakit kardiovaskuler 
itu juga diperlihatkan dengan kehadiran klinik 
spesialis pada Rumah Sakit Mitra Keluarga yang 

Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

Kenali dan Pahami 

Sejak Dini
Faktor 

Resikonya lain,  seperti Klinik Terpadu Diabetic & Thyroid 
Center yang terdapat di RS Mitra Keluarga 
Kelapa Gading Jakarta Utara dan pusat layanan 
Slim and Health Sport Therapy di Rumah Sakit 
Mitra Kemayoran, Jakarta Utara.

Konsultan Endokrinologi Metabolik dan 
diabetes dari Klinik Terpadu Diabetic &  Thyroid 
Center, RS.  Mitra Keluarga Kelapa  Gading dr. 
Dante  Saksono  Harbuwono, Sp.PD-KEMD, 
Ph.D,  mengatakan,  la yan an penanganan 
k omprehensif  diabetes  mellitus yang  ditawarkan 

Klinik Terpadu Diabetes ini juga diarahkan  untuk 
mencegah timbulnya komplikasi penyakit lain 
yang bisa mengancam jiwa sang pasien.  Salah 
satu komplikasi yang muncul dari  diabetes 
 mellitus ini adalah pe nyakit jantung dan 
 pembuluh darah. 

“Karena itu, kami mencoba  menerapkan 
konsep inovatif dalam memberikan  layan an 
 pengobatan secara komprehensif, yaitu 
menyedia kan layanan klinik terpadu atau one 
stop services bagi penderita  diabetes  mellitus. 
Melalui penerapan konsep ini,  penanganan 
diabetes mellitus oleh kami diharapkan akan 

 mendapatkan hasil yang terbaik karena 
 me libatkan pula dokter-dokter spesialis penyakit 
terkait,”  tutur Dante.

Begitu pula dengan keberadaan Slim and 
Health, Sports Therapy.  Melalui metode dan 
konsep yang diterapkan, klinik yang  ber ada 
di RS Mitra Kemayoran ini menawarkan 
layanan sport therapy untuk para penderita 
penyakit tertentu yang ingin tetap bisa berolah-
raga untuk penyembuhan penyakitnya. Bagi 

pasien yang pernah mengalami 
serangan jantung, sport therapy  
sangat perlu dilakukan untuk 
me ngetahui derajat kemampuan-
nya dalam melakukan aktifitas 
olahraga dan olahraga yang tepat 
buat penangan an pe nyakitnya itu.

“Sport therapy diterapkan 
dengan menggunakan  monitor 
jantung guna mengukur dan 
 me ngatur denyutan yang masih 
dii j inkan bagi pasien untuk 
me lakukan aktifitas olahraga.  
 Sementara bagi pasien yang 
pernah meng alami serangan 
jantung dan pernah dirawat,  
 penanganannya juga akan dibantu 
oleh dokter spesialias jantung 
dan bagian rehabnya,” tutur  dr. 
Michael  Triangto, Sp.KO, Direktur 

Slim and Health  Sports Therapy, RS Mitra 
 Kemayoran.

Yang jelas, faktor resiko yang dapat 
 di kendalikan memang mendominasi  kon tribusi 
penyebab penyakit kardiovaskuler. Meski 
 pengobatannya dapat dilakukan pada  hampir 
semua bentuk penyakit kardiovaskuler  termasuk 
hipertensi, dan diabetes mellitus, semua itu 
kembali kepada penderitanya untuk  menjalankan 
pola hidup sehat. Menghindari sebisa mungkin 
faktor resiko yang bisa  menyebabkan penyakit 
kardiovaskuler adalah langkah terbaik.***

Penyakit yang berhubungan erat dengan terjadinya kelainan atau gang-
guan  pada jantung (cardio) dan pembuluh darah (vascular) atau lazim 
disebut kardiovaskuler merupakan penyebab utama kecacatan dan 
kematian tertinggi di seluruh dunia saat ini. Pola hidup keseharian 
yang kurang sehat menjadi salah satu faktor resiko pemicu timbulnya 
penyakit degeneratif  ini.
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Bugar Sehat Bugar Sehat

•	 Ketahui	tinggi	badan	Anda.	Tujuannya	
untuk membantu menentukan berat 
badan ideal berdasarkan perhitungan 
yang biasa digunakan yaitu berat badan 
(kg) = (tinggi badan - 100) x 0,9.

•	 Tentukan	 target	 penurunan	 berat	
badan.  Idealnya berat badan yang 
turun dalam waktu sebulan dengan 
sport therapy sekitar 3-4 kg, jika terlalu 
berlebihan akan berdampak buruk ter-
hadap kesehatan.

•	 Ukur	tekanan	darah	untuk	mencegah	
terjadinya gangguan pada jantung 
ataupun pembuluh darah. Seseorang 
 dengan tekanan darah  sistolik men-
capai 180 mmHg sebaiknya tidak 
melakukan lat ihan berlebihan, 
 karena resikonya terhadap gangguan 
kesehat an akan sangat besar. Untuk 
kasus seperti ini, akan lebih baik jika 
 hipertensinya diobati terlebih dahulu.

Memang,  o l ah raga   ad  a    l ah  se -
buah kegiat  an yang bi sa b erat, 
 t a  p i   s e k a   l i     g u s  j u g a  m u d a h .  

“Na mun, kita harus tahu dulu kebutuhan 
olahraga itu untuk apa. Untuk meningkatkan 
derajat kesehatan, prestasi, atau sekedar fun?” 
kata dr. Michael Triangto, Sp.KO, Direktur 
Slim and Health, Sports Therapy, RS Mitra 
Kemayoran, Jakarta.  

Di sisi lain sambung dokter spesialis 
olahraga ini, aktivitas fisik itu sendiri banyak 
jenisnya.  Ada olahraga bagi penderita jantung, 
penderita osteoporosis, penderita diabetes, 
dan sebagainya. “Nah, dari pembagian jenis 
olahraga itulah kita bisa menetapkan untuk 
apa sebenarnya seseorang harus melakukan 
olahraga. Paling tidak, akan lebih mudah bagi 
seseorang untuk melakukan kegiatan olahraga 
pilihannya secara tertib. Hanya saja, khusus 
untuk penderita suatu penyakit, tentu harus 
melalui konsultasi dokter terlebih dahulu,” 
tutur Michael.

Menurut dia, inti yang ingin disampai-
kan adalah olahraga untuk kesehatan harus 
sesuai dengan batas kemampuan dan bukan 
di paksakan. Itu sebabnya, memberikan pola 
dan porsi latihan yang tepat untuk masing-
masing orang selalu berbeda. “Untuk tujuan 
kesehatan sangat jauh berbeda dengan olah-

Beberapa persiapan
•	 Ketahui	kondisi	fisik	Anda.	Mulai	den-

gan mengukur perut, pinggul, paha, 
lengan hingga jepit lapisan kulit dan 
lemak (skinfold caliper). Sehingga hasil 
yang diperoleh akan lebih objektif, 
tidak berdasarkan perasaan atau sub-
jektif.

•	 Perhatikan	 zona	denyut	 jantung	 se-
lama latihan.

Cara paling mudah untuk mengontrol 
denyut jantung ialah menggunakan 
rumus : denyut jantung maksimal = 
220 - usia. Misal, usia Anda 20 tahun, 
maka perhitungannya adalah 220 - 20 
= 200 kali/menit. Untuk menurunkan 
berat badan, maka intensitas latihan yang 
digunakan adalah 60-80% dari denyut 
jantung maksimal. Jadi, ia akan berlatih 
dengan menggunakan denyut jantung 
antara 120-160 kali/menit.

dr. Michael Triangto, Sp.KO 
(Spesialis Kedokteran Olah Raga)

Mitos bahwa olahraga itu harus bisa membuat tubuh menjadi lelah, dan pegal memang masih  dipercaya oleh banyak 
orang.  Konon, kondisi tubuh seperti itu setelah berolahraga mengindikasikan  terlihatnya  manfaat dari aktivitas tersebut.
Padahal, olahraga yang berlebihan atau dipaksakan  justru akan mengganggu kesehatan dan bisa berakibat fatal. 
Apalagi bagi seseorang yang ternyata mengidap penyakit tertentu, seperti jantung dan pembuluh darah atau diabetes. 

sebelum melakukan sports therapy

Meningkatkan Derajat Kesehatan dengan Sports Therapy

Olahraga yang Terukur

raga untuk tujuan meraih prestasi,” ujar dokter 
spesialis kedokteran olahraga yang kenyang 
mengawal tim olahraga nasional di berbagai 
event  internasional ini. 

Proses yang baik, benar dan terukur  
sangat penting diperhatikan dalam berolahraga 
karena akan sangat terkait dengan pencapaian 
hasil yang memuaskan. Karena itulah, dibutuh-
kan suatu terminologi olahraga yang diukur 
melalui berbagai faktor, mulai dari usia, kondisi 
dan  kemampuan fisik, kualitas organ-organ 
tubuh, serta intensitasnya. Semua itu  harus 
disesuaikan sebelum melakukan latihan. 

“Sports therapy adalah kata kuncinya. 
Melalui sports therapy seseorang akan men-
jadi tahu kondisi tubuh dia yang sebenarnya 
dan olahraga apa yang cocok dilakoni. Selain 
bisa membantu proses penyembuhan suatu 
penyakit, sports therapy diyakini pula bisa 
me ningkatkan derajat kesehatan,” ungkap 

Hasil Latihan yang Sukses 
Harus Memiliki 4 D, Yaitu:

Michael. 
Bagi Rumah Sakit Mitra  Ke mayoran, 

 program terapi olahraga untuk  meningkatkan 
derajat kesehatan ini sebenarnya telah ada  sejak 
tahun 2001,  namun baru resmi  diterapkan 
kepada pasien pada tahun 2004.  “Olahraga 
di sini memang disebut sport therapy. Ada 
bagian aerobik atau cardio dan ada bagian-
bagian un-aerobic. Setiap latihan kita sesuaikan 
dengan denyut jantung masing-masing pasien. 
Kemampuan juga kita sesuaikan dengan usia,” 
tuturnya.

Di RS Mitra Kemayoran,  pe la tihan sport 
therapy diterapkan dengan menggunakan 
monitor jantung guna  meng ukur dan mengatur 
denyutan yang masih diijinkan bagi pasien 
untuk melakukan aktifitas olahraga.  Sementara 
bagi pasien yang pernah mengalami serangan 
jantung dan pernah di rawat,  pe nanganannya 
akan dibantu oleh dokter spesialis jantung dan 
bagian rehabnya. 

“Bagi pasien yang pernah mengalami 
serangan jantung, sports therapy  sangat 
perlu dilakukan untuk mengetahui derajat 
ke mampuannya dalam melakukan aktifitas 
olahraga dan olahraga yang tepat buat dia. 
Paling tidak, sports therapy bisa menjadi olah-
raga buatnya karena aktifitasnya lebih banyak 
bersifat terapi,” jelas Michael.

Selain gerakan aerobik, sports therapy 

juga memperhatikan intensitas denyut jantung 
maksimal guna mengetahui kemampuannya 
berolahraga, serta faktor usia. Malah bagi 
pengidap penyakit tertentu, obat-obatan yang 
harus dikonsumsi,  jumlah dan frekuensinya 
pun harus disesuaikan sehingga aktifitas ini 
mampu meningkatkan derajat kesehatan bagi 
upaya penyembuhan penyakitnya. “Ini yang 
tidak dimiliki oleh sekedar senam aerobik, 
tetapi sports therapy terukur dan mengguna-
kan alat ukur,” katanya.

Yang pasti,  sports therapy adalah 
terapi untuk menentukan olahraga terukur dan 
teratur untuk kondisi dan individu  tertentu.  
Michael mengambil contoh seseorang yang 
akan  me lakukan sit up guna melatih otot 
perut. Teori menyebutkan,  posisi 45 derajat 
merupakan sudut paling bagus. Namun, faktor 
tinggi badan yang dimiliki akan mempengaruhi 
 ke mam puan nya dalam mengangkat bahu, dan 
saat akan duduk.

 “Dengan sports therapy akan diketahui 
sudut paling bagus untuk melakukan sit up 
bagi seseorang.  Apalagi, ukuran yang di miliki 
masing-masing orang belum tentu sama.  
Jadi, tidak bisa di-push terlalu berat, karena 
akibatnya bisa fatal,” jelasnya.

Michael mengaku,  sesuai dengan tren 
di era modern ini, umumnya pasien yang 
datang dan tertarik mengikuti sports therapy  

•	 Hasilnya	Dapat	Dilihat.	
 Misal, berat badannya turun sesuai 

dengan harapannya.

•	 Dapat	Dirasakan	Perbedaannya.	
 Contoh, celana jeans yang sudah 

masuk lemari kembali bisa dipakai. 
Atau, kalau sebelumnya naik satu 
anak tangga sudah ngos-ngosan, 
sekarang tiga anak tangga sudah lebih 
ringan. Meskipun masih ada ngos-
ngosannya, tetapi menunjukkan ada 
kemajuan yang bisa dirasakan.

•	 Dapat	Dinikmati.	
 Melakukan proses sports therapy 

 de ngan enjoy.

•	 Dapat	diulang	secara	terus	me	nerus,	
karena merupakan proses jangka 
panjang.		Tentu	saja	dengan	harapan	
dapat dilakukan sendiri.

lebih  ba nyak bertujuan untuk mendukung 
 pe nampilan mereka, atau ingin terlihat langsing 
(slim) dari pada untuk peningkatan derajat 
kesehatan (health) dengan persentase 60 
berbanding 40.

“Namun, persentase pasien yang ingin 
sehat terus bertambah. Ini dipicu dengan 
fenomena banyaknya penyakit dan semakin 
tingginya kesadaran masyarakat untuk sehat 
dan keinginan masyarakat untuk menghindar 
dari obat. Dan ini adalah isu yang baik. 
 Karena, semua bisa didapat di sini, di RS Mitra 
 Kemayoran”. 

Malah tidak hanya sekedar memberi 
te rapi, dalam sports therapy  di RS Mitra 
Kemayoran  juga diarahkan untuk membentuk 
pola pikir (mind set) pasien ke arah yang positif 
dengan memberikan persepsi yang benar 
terhadap pengertian dan mitos-mitos yang 
salah tentang kesehatan, kegiatan olahraga, 
diet dan sebagainya. 

“Karena itulah, yang pertama-tama 
kita tanyakan kepada pasien adalah, apa 
 motiva si nya berobat ke RS Mitra Kema yoran. 
Setelah itu baru kita pilihkan olahraga yang 
paling tepat, lalu kita anjurkan diet, dan yang 
terakhir adalah obat. Yang pasti, tujuannya 
adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan 
mereka,” tutur Michel. (fer)
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Clinic

Selama ini, gangguan tidur yang paling 
sering dikeluhkan pasien kepada dokter  
adalah insomnia. Menurut dr.  Andreas 

Prasadja, RPSGT,  Praktisi Kesehatan Tidur dari 
Sleep Disorder Clinic  RS. Mitra Kemayoran,  
insomnia baru menjadi masalah bila sampai 
mengganggu kesehatan atau produktifitas 
seseorang. “Insomnia itu baru gejala gangguan 
tidur.  Bisa berupa keluhan sulit tidur, kualitas 
tidur yang buruk, sulit mem pertahankan tidur 
hingga sering terba ngun, atau tiba-tiba terjaga 
dan tidak bisa tidur lagi. Jadi, baru menjadi 
penyakit kalau sudah didiagnosa,” ungkapnya.

Bahkan, tidur mendengkur atau biasa 
 di sebut ngorok pun dianggap biasa oleh  semua 
orang. Padahal ada bahaya yang mengintai 
dari kebiasaan mendengkur,  yaitu terjadinya 
penyempitan saluran  nafas atas,  saat tidur 
yang menyebabkan getaran pada bagian-bagian 
lunak saluran nafas  sehingga menghasilkan 
suara  dengkuran (sleep apnea). Penyempitan 
ini  mengakibatkan tidak efektifnya pertukaran 
oksigen dan  karbondioksida sewaktu tidur.

Lebih jauh lagi,  dengan semakin  me lemasnya 
otot-otot lidah, akan menyebabkan lidah  terjatuh 
dan menyumbat saluran nafas sehingga 
 terjadi henti nafas (apnea).  Situasi inilah yang 
 kemudian memicu peningkatan  karbondioksida 
drastis untuk mengaktifkan sensor di tubuh, 
dan membangunkan penderita untuk kembali 
bernafas,” tuturnya.

Nah, bisa dibayangkan jika proses di 
atas terjadi berulang kali selama penderita 
tidur. Sementara, ketika bangun di pagi 
hari,  penderita tidak pernah tahu, apa yang 
 terjadi di malam  sebelumnya. Karena periode 
bangun yang  terjadi adalah periode bangun 
singkat (mini arousal) yang ringan, namun 
sudah  mengganggu proses tidurnya. “Tidur 
jadi  terpotong-potong. Akibat nya, di pagi hari 
 penderita merasa tidak segar dan merasa masih 
kurang istirahat, tanpa tahu bahwa ia bangun 
berulang kali dalam tidurnya di malam hari. 

Gangguan tidur serius, diyakini bisa menjadi penyebab timbulnya hipertensi dan diabetes 
yang merupakan faktor resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bahkan, jika  di biarkan 
bisa menyebabkan kematian mendadak. 

Bahaya Mengintai 
Dibalik Gangguan Tidur 

gejala adanya kelainan psikis, yaitu depresi, 
kecemasan berlebih, maupun  pe makaian 
obat tidur yang berlebihan. “Tapi, sekali lagi, 
semua ini penyebabnya harus dicari tahu dulu, 
barulah ditetapkan bahwa ada masalah dengan 
 gangguan tidur pasien,” ujar Andreas.

Meski begitu, semua  gangguan  tidur 
 t e r  s e b u t  s e p e r t i   i n s o m n i a ,   s l e e p 
 a p n e a ,   h i p e r  s o m n i a  (  k e b a l i k a n 
dar i   insomnia),   h ingga  periodic l imb 
 movements ( menggerakan-gerakkan kaki 
tanpa disadari), dan lain sebagainya itu, bisa 
 didiagnosa dan ditentukan treatment-nya 

 de ngan benar.  Di RS Mitra Kemayoran, melalui 
kehadiran Sleep Disorder Clinic yang telah hadir 
sejak 2002 di rumah sakit ini, semua penyakit 
gangguan tidur tersebut bisa tangani.

“Klinik ini adalah klinik gangguan tidur 
atau Sleep Disorder Clinic, khusus untuk 
 menangani berbagai permasalahan tidur. One 
stop  diagnostic & treatment. Dulukan cuma 
diagnosa saja. Sekarang lebih lengkap,” kata 
Andreas lagi.

Selain treatmen yang optimal, klinik juga 
dilengkapi laboratorium yang didukung 
 fasilitas polisomnografi (PSG) berstandar 
i nternasional dan berkualitas nomor satu 
 untuk perekaman gelombang listrik otak (EEG), 
gerakan bola mata (EOG), tegangan otot (EMG), 
jantung (EKG), dengkuran, gerakan nafas (dada 
dan perut), aliran udara nafas, gerakan anggota 
tubuh, posisi tubuh saat tidur, hingga kadar 

Pemeriksaan pada pasien gangguan tidur 

Penderita gangguan tidur

Clinic

Bahkan, tak jarang juga ia mengeluh kan sakit 
kepala di pagi hari,” tandasnya.

Memang, karena kesibukannya di siang 
hari, penderita tidak merasakan adanya 
kantuk yang menyerang. Namun, di saat  
 meeting atau  ber kendara, rasa kantuk yang 
hebat bisa  me nyerang dan tak tertahankan. 
Kualitas  mental, daya ingat dan konsentrasi pun 

 menurun.  Berikutnya, kualitas emosional ikut 
 mem buruk, sehingga menjadi mudah marah 
atau tersinggung. Tidak hanya itu, kebiasaan 
tidur mendengkur yang kelihatannya sepele ini 
juga merupakan salah satu penyebab hi per tensi, 
penyakit jantung, diabetes, dan stroke.

Karena itulah, para ahli ke sehatan telah 
menekankan untuk mendeteksi gangguan 
tidur de ngan mengaitkan efeknya di siang hari. 
Misalkan rasa lemas, pu sing, emosional dan 
sebagai nya. Karena, jam biologis tubuh yang 
tidak sesuai dengan jadwal aktivitas kehidupan 
yang semakin sibuk di masa kini, memang 
se ring menimbulkan berbagai 
gejala gangguan tidur.

Penyakit gangguan tidur 
men dengkur (obstructive sleep 
 apnea/OSA) ini  merupakan 
 pe nyakit gangguan  tidur yang 
cukup serius, namun masih 
 dianggap remeh oleh masyarakat.

Bagaimana t idak.  sleep 
 apnea  atau tidur mendengkur 
merupa kan ciri dari kua litas tidur 
yang sangat buruk. Tidak dapat 
memasuki tahapan tidur yang 
dalam karena ter ganggu oleh 
dengkuran. Bahkan, penderita 
bisa saja mengalami henti nafas 
(apnea). “Kayak dicekik. Seperti 
ter sumbat nafasnya. Seolah ada 
pe nyempitan saat ngorok. Fase 
ini terjadi tanpa pernah disadari 
oleh penderita,” sebutnya.

Gangguan tidur lainnya adalah hipersomnia, 
atau lebih populer dengan sebutan excessive 
daytime sleepines (EDS). Penderita EDS ini 
selalu merasa mengantuk pada waktu yang tidak 
semestinya, semisal dalam perjalanan ke tempat 
kerja di pagi hari. Sedemikian mengantuknya 
sampai-sampai ia bisa tertidur bukan pada 
tempatnya, misalnya di bus, di meja kerja, atau 
ketika mendengarkan presentasi di pagi hari, 
dan bahkan ketika sedang berkendara.

EDS disebabkan oleh buruknya kualitas tidur 
akibat gangguan tidur yang diderita, diantara-
nya sindroma tungkai gelisah (tangan atau 
kaki bergerak-gerak tanpa sadar selama tidur) 
dan sleep apnea (napas terhenti saat tidur). Ciri 
lain pada penderita hipersomnia adalah sleep on 
set, yakni proses awal dari berbaring sampai 
jatuh tidur yang berlangsung amat cepat.

Hanya saja, hipersomnia yang berlangsung 
lebih dari beberapa hari patut dicurigai sebagai 
gejala adanya penyakit serius, seperti kelainan 
otak, hipertensi, diabetes, stroke, serangan jan-
tung, bahkan paling fatal; resiko kematian men-
dadak kala memasuki periode tidur  pa ling dalam 
(sekitar pukul 2 – 3 dini hari). Bisa juga sebagai 

oksigen dalam darah. “Jadi, pasien tidak perlu 
dikirim ke mana-mana lagi. Cukup di sini. Nggak 
perlu jauh-jauh ke Singapura,” paparnya.

Seluruh fasilitas itulah yang membuat Sleep 
Discorder Clinic RS Mitra Ke mayoran berbeda 
dengan klinik lainnya. Setidaknya,  fasilitas PSG 
dari klinik ini mampu  memberikan gambaran 
keseluruhan aktifitas tubuh  selama tidur.  Bukan 
hanya potongan-potongan sesaat kondisi 
tubuh, seperti pemeriksaan darah  misalnya. 
PSG merekam segala sesuatu yang terjadi mulai 
dari saat pasien  tertidur, melewati tahapan-
tahapan tidur serta setiap proses pe rubahan 

nafas, tegangan otot, gelombang 
otak, gerakan mata yang terjadi 
dalam setiap tahap tidur, hingga 
saat bermimpi dan akhirnya bangun. 
“Komprehensif. Dan, ini merupakan 
yang pertama di  Indonesia,” tandas 
Andreas.

Leb ih  dar i  i tu ,  k l in i k  in i 
juga d idukung o leh tenaga- 
tenaga  khu sus. Mulai dari perawat 
yang stand by bersama pasien 
saat berada di laboratorium  tidur. 
Pagi hari ,  hasi l  nya langsung 
 dibaca dan di periksa oleh dokter 
yang  me nangani. Setelah dibaca, 
baru di laku kan treatment dengan 
 meng gunakan alat yang dipasang 
di sekitar hidung dan mulut, yang 
disebut CPAP (Conti nuous  Positive 
Airway Pressure) atau terapi 
 untuk sleep apnea.

Dengan semua keunggulan itu, maka tak 
mengherankan jika anggapan bahwa  ke pedulian 
dan kesadaran masyarakat untuk  memeriksakan 
kesehatan tidurnya belum begitu tinggi, 
hanya menjadi anggapan semata. “Karena 
laju k edatangan pasien ke klinik ini akhir-akhir 
ini terus meningkat. Itulah yang kami alami 
sekarang di RS Mitra  Kemayoran ini,” kata 
 Andreas.****

dr. Andreas Prasadja, RPSGT  
Praktisi Kesehatan Tidur dari Sleep 
Disorder Clinic 
- RS. Mitra Kemayoran

Diagnosa gangguan tidur pada pasien di laboratorium tidur
RS Mitra Keluarga Kemayoran.
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Kesehatan Gizi

1. Lemak
Diet seimbang terdiri atas komposisi sumber 

karbohidrat 50 – 60% dari total kalori, protein 
10 – 15% dari total kalori, dan lemak tidak lebih 
dari 25%. Perlu diperhatikan jenis lemak yang 
dikonsumsi, asam lemak jenuh akan memberi 
pengaruh buruk terhadap kesehatan jantung, 
dan asam lemak tidak jenuh mem punyai 
 pengaruh baik.
a. Lemak jenuh (SAFA = saturated fatty acid)
 Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar 

kolesterol dan trigliserida dalam darah. Oleh 
karena itu, batasi konsumsi lemak jenuh 
 berlebihan terutama dari sumber hewani 
seperti daging merah, lemak babi, minyak 
kelapa, cokelat,  keju, krim, susu krim, 
mentega.

b. Lemak tidak jenuh tunggal (MUFA 
= monounsaturated fatty acid)

 Banyak dijumpai pada minyak 
 nabati, seperti minyak zaitun, 
 minyak kanola, minyak kacang 
tanah, margarine

- Asam Lemak omega – 9
 Banyak dijumpai pada minyak 

zaitun (olive oil) dan minyak  sawit. 
Omega-9 dapat  me nurunkan 
 ko les tero l  LDL darah,  dan 
 me ningkatkan HDL  kolesterol yang 
lebih besar daripada omega – 3 dan 
omega – 6.

c. Lemak tidak jenuh ganda (PUFA = 
polyun saturated fatty acid)

 Yang termasuk lemak tidak jenuh 
ganda banyak dijumpai pada 
 minyak jagung, minyak kedelai, 
minyak wijen.

- Asam Lemak esensial omega - 3
 Banyak di jumpai pada ikan, 

 seperti ikan tuna, tenggiri, bawal, 
 kembung. Manfaat asam lemak omega – 3 
pada kesehatan jantung sudah banyak 
 dilaporkan.

- Asam Lemak omega – 6
 Banyak dijumpai pada minyak nabati  seperti 

minyak biji bunga matahari, margarine, 
minyak jagung, minyak kedelai. Selain itu 
banyak juga dijumpai pada sayur-sayuran 
dan daging.

2. Kolesterol
Selain sumber makanan berlemak, makanan 

tinggi kolesterol juga harus dibatasi untuk 
pencegahan PJK. Contoh sumber makanan 
yang banyak mengandung kolesterol  ter utama: 

 kuning telur, jeroan (otak, hati, ginjal),  daging 
babi, minyak babi. Sebaiknya konsumsi 
 kolesterol dibatasi tidak lebih dari 300 mg/ hari.

3. Protein 
Protein dibedakan atas 2 sumber, yaitu 

protein nabati (dari kacang-kacangan, kedelai, 
tahu, tempe), dan protein hewani (dari daging, 
ayam, susu, produk susu)

4. Karbohidrat
Sumber makanan yang banyak  mengandung 

karbohidrat seperti nasi, kentang, sagu, mi, 
 terigu, pasta. Karbohidrat dibedakan atas 
2 jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan 
 karbohidrat kompleks. Masyarakat yang terbiasa 
mengkonsumsi tinggi karbohidrat,  mempunyai 

kadar kolesterol HDL yang  rendah, namun 
kadar trigliserida yang tinggi. Jika  makanan 
yang tinggi karbohidrat dikurangi, maka  kadar 
trigliserida dapat turun kembali  seperti biasa 
setelah beberapa minggu. Bagi yang biasa 
mengkonsumsi karbohidrat sederhana,  kadar 
trigliseridanya lebih tinggi dibandingkan 
 dengan yang biasa meng konsumsi karbohidrat 
kompleks. Oleh karena itu, dianjurkan untuk 
banyak mengkonsumsi serat yang termasuk 
karbohidrat kompleks, yang sangat bermanfaat 
bagi kesehatan jantung.

5. Gula
Konsumsi karbohidrat sederhana,  seperti 

gula yang berlebihan akan meningkatkan 
 asupan kalori, lama kelamaan menyebabkan 
kegemukan, sehingga meningkatkan terjadinya 
PJK.

6. Serat
Menurut jenisnya, serat dibedakan atas serat 

yang larut dan tidak larut di dalam air. Serat larut 
bersifat mudah dicerna, yang termasuk jenis 
serat ini adalah apel,stroberi, jeruk, agar-agar, 
oat, biji-bijian, kacang-kacangan dan rumput 
laut. Serat tidak larut dalam air tidak mudah 
dicerna oleh tubuh, yang termasuk jenis ini 
adalah wortel, bit, umbi-umbian.

7. Garam
Batasi asupan garam dapur tidak lebih dari 

6 g/ hari. Pada penderita PJK dengan 
tekanan darah tinggi dan bengkak, 
asupan garam harus diatur ketat, 
biasanya kurang dari 2 g/ hari (1/2 
sendok teh garam dapur)

8.  Alkohol dan kopi
Konsumsi alkohol sekitar 30 – 60 

mL per hari meningkatkan  kolesterol 
LDL.–Bi la a lkohol  dikonsumsi 
 berlebihan, efeknya tidak baik karena 
dapat meningkatkan risiko PJK yang 
lain seperti peningkatan  trigliserida, 
tekanan darah tinggi. Selain dapat 
meningkatkan kadar kolesterol total 
dan LDL darah, kopi juga dapat 
 meningkatkan tekanan darah.

9.  Zat-zat gizi mikro (mikronutrien)
Vitamin dan mineral yang  termasuk 

antioksidan yaitu vitamin C, vitamin 
E, beta karoten, selenium banyak 
bermanfaat bagi kesehatan jantung. 

 Vitamin C banyak dijumpai pada buah-buahan 
seperti jeruk lemon, melon, stroberi, dan 
 sayuran seperti tomat, brokoli, kembang kol, 
sayuran hijau. Vitamin E banyak dijumpai 
pada minyak sayur, minyak kedelai, kacang- 
kacangan, sayuran. Beta karoten banyak 
dijumpai pada sayuran hijau-jingga, buah-
buahan, dan sayuran hijau.Kalsium banyak 
dijumpai pada daging, susu dan produk susu. 
 Magnesium banyak dijumpai pada sayuran 
berdaun hijau, susu, dan produk susu, kacang, 
buncis, dan serealia. Krom dijumpai pada 
ragi bir, kacang-kacangan. Selenium banyak 
dijumpai pada daging, kerang, serealia.

Nutrisi 
Pada Penyakit Jantung Koroner

dr. Gracia Jmt Winaktu, MS, Sp.GK

NYERI DI SENDI LUTUT

Dokter saya ingin menanyakan, saya laki-laki berusia 50 tahun, sering 
merasa nyeri di sendi lutut saat berjalan. Apakah ini termasuk pengapuran, 
dok? Saya sudah sering berobat ke dokter umum. Kalau meminum obat 
anti nyeri yang diberikan, keluhan sakit hilang tetapi begitu obat habis, 
keluhan timbul lagi. Saya takut lama kelamaan ginjal saya akan terganggu 
dengan seringnya saya meminum obat anti nyeri tersebut. Adakah metode 
pengobatan lain selain dengan obat-obatan? Terimakasih. 

Didik- Bekasi

Nyeri pada sendi lutut merupakan keluhan yang sering didapati dan 
bisa disebabkan oleh banyak hal. Pada orang muda biasanya penyebab 
yang sering adalah cedera saat berolah raga seperti keseleo atau 
robekan pada struktur sendi, sedangkan pada usia yang lebih lanjut 
penyebab  tersering adalah osteoarthritis (OA), yang orang awam  sering 
 menyebutnya pengapuran atau perkapuran. Osteoarthritis adalah kelainan  
permukaan sendi dimana rawan sendi rusak dan menipis. Rusaknya 
rawan sendi ini bisa karena cedera, kelebihan berat badan, faktor usia, 
dan lain-lain.

Pada stadium awal sampai sedang, OA lutut ditangani dengan 
 kombinasi antara usaha menurunkan berat badan, olah raga low impact, 
fisioterapi dan obat-obatan.

Pada stadium sedang tindakan arthroscopy dapat membantu 
 me ngurangi nyeri. Arthroscopy adalah tehnik operasi minimal invasiv 
dengan memasukan teropong berisi fiber optic dan lensa ke sendi yang 
sakit, melalui sayatan kecil saja, sehingga pemulihan lebih cepat dan risiko 
lebih kecil. Gunanya adalah untuk meneropong kedalam sendi sehingga 
kelainan dalam sendi bisa dilihat secara langsung dan sekaligus untuk 
membersihkan sendi pada pengapuran (Osteoarthritis).

Untuk OA lutut stadium lanjut dimana seluruh lapisan sendi sudah 
hilang sehingga gerakan akan sakit dan sangat terbatas maka  disarankan 
untuk melakukan tindakan pembedahan yang dikenal dengan knee 
 arthrosplasty, joint resurfacing, total knee replacement atau penggantian 
permukaan sendi.

Angka keberhasilan dari operasi ini cukup besar berkisar 90 – 95% 
bila dilakukan dengan alat yang benar dan oleh Dokter Spesialis Bedah 
Orthopaedi yang menguasai teknik operasi ini.

Untuk memastikan penyakit Bapak, kami sarankan agar Bapak 
 memeriksakan diri ke dr. Spesialis Bedah Ortopedi, sehingga keluhan 
Bapak bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat lagi.

Demikian, semoga bermanfaat.

dr. Arina Yuli Roswiyati, MS

BENJOLAN DI DUBUR

Saya wanita, usia 30 tahun. Setelah hamil dan melahirkan anak saya 
yang pertama, di dubur saya terdapat benjolan, yang hilang timbul dan 
kadang berdarah bila buang air besar saya keras. Apakah ini penyakit 
wasir? Bila benar wasir, bagai mana cara mengobatinya? Terimakasih 

Laura- Jakarta Utara

Keluhan adanya sakit di dubur atau anus bisa karena berbagai macam 
penyebab, dan yang sering dijumpai memang wasir (hemor rhoid). Wasir 
adalah adanya tonjolan di anus yang kadang disertai perdarahan dengan 
warna darah merah segar melalui lubang anus. Penderita kadang juga 
merasakan ganjalan pada anus ketika buang air besar sehingga penderita 
akan mengejan yang akan memperparah wasirnya.

Wasir terjadi karena adanya pembengkakan dan peradangan dari 
pembuluh-pembuluh darah  balik / vena pada daerah sekeliling anus. 
Jika tidak mendapat penanganan, maka wasir akan semakin bertambah 
parah. Jarang yang mengalami perbaikan dengan sendirinya karena 
biasanya kelainan ini melibatkan secara luas pembuluh darah, jaringan 
lunak dan otot-otot anus

Terdapat 4 stadium Wasir, yaitu  stadium I gejalanya minimal, 
 pendarahan, tidak nyeri, dan tanpa benjolan. Stadium II, muncul benjolan 
di dubur pada saat buang air besar, dan spontan bisa masuk kembali. 
 Wasir stadium III, benjolan tidak masuk kembali seusai buang air  besar 
dan harus didorong pakai tangan. Stadium IV, penonjolan disertai 
 nyeri dan tidak dapat dimasukkan lagi. Perbedaan tingkatan inilah yang 
 kemudian membedakan cara pe nanganan nya. 

Untuk kasus ringan biasanya cukup dikendalikan dengan banyak 
minum, makan menu tinggi serat, dan buang hajat secara rutin yang 
kadang perlu diberikan obat untuk pelunak feces. Warm tub baths / 
rendam pantat beberapa kali dalam sehari, sekitar 10 menit dengan 
cairan PK untuk menghilangkan / mengurangi keluhan gatal, nyeri dan 
per darahan. Krim mengandung obat kor tikos teroid dan bahan anestetik 
lokal atau sediaan su positoria (obat yang dimasukkan kedalam anus) 
dapat mengurangi pembengkakan dan nyeri. 

Untuk stadium dua bisa diatasi dengan ligasi (pengikatan) atau 
 di suntik. Sedangkan untuk stadium tiga bisa juga dengan ligasi dan 
suntikan namun acapkali kurang memberikan hasil yang memuaskan, 
karena dalam waktu tertentu bisa kambuh kembali, sehingga operasi 
lebih disarankan.

Operasi wasir (pada wasir stadium tiga dan empat) bisa dengan 
metode konvensional, namun kini telah tersedia metode stapler yang 
lebih nyaman karena  rasa nyeri yang sangat berkurang bila dibandingkan 
dengan operasi biasa. Juga mengurangi waktu atau lama perawatan di 
RS, namun hal ini tetap ter gantung kondisi penyakit.

Untuk penanganan keluhan ibu secara lebih tepat kami sarankan ibu 
berkonsultasi dengan dokter Spesialis Bedah  Umum ataupun Bedah 
Digestive yang ada di RS.

Demikian semoga bermanfaat

Dokter Anda
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Te r l a h i r  d a r i  k e l u a r g a   y a n g  s e b a g i a n  b e s a r  
m e n g g e l u t i  d u n i a  k e d o k t e r a n  d a n  s e b a g a i  
anak ke 2 dari 5 bersaudara dr. Iswanto Pratanu Sp.JP(K)FIHA  

meneruskan tongkat estafet dari ayahhanda yang  juga seorang dokter 
senior spesialis Jantung di Surabaya. Berangkat dari modal disiplin dan 
tekad di dalam melayani pasien penyakit jantung, maka dokter yang 
selalu serius ini melanjutkan program spesalisasinya dengan mengambil 
sub keahlian di bidang invasif cardiologi ke Singapore General Hospital 
Postgraduate Medical Instititute yang ditempuh dari tahun 1995 sampai 
1996 dan telah mendapatkan sertifikatnya. Dengan berjalannya waktu, 
dokter yang beristrikan seorang dokter spesialis Radiologi ini juga telah 
mendapatkan pengakuan sebagai konsultan Dokter Spesialis Jantung 
dan Pembuluh Darah dalam bidang Invasive Cardiologist dari PERKI 
pada tahun 2005.

Penggemar soto ayam ini bergabung dengan RS Mitra Keluarga 
Surabaya sejak Oktober 1998 dan pada tahun 2004 RSMK Surabaya 
memiliki Cardio Vascular Lab dan memasuki tahun ke 7 ini sudah banyak 
tindakan kateterisasi jantung baik DCA atau PTCA yang dilakukan oleh 
dr. Iswanto Pratanu.

Dokter yang punya hobby membaca serta teknologi ini dikaruniai 2 
putra dan 1 putri yang telah melanjutkan jenjang untuk S1 dan S2 yang 
membanggakannya sebagai orang tua yang sangat peduli terhadap anak 
terutama jenjang pendidikannya.

Selama menjalankan profesi ini, dokter yang berpenampilan selalu 
fresh dan tampak lebih muda dari usianya ini telah mendapatkan beberapa 
macam tipe pasien. Dokter ini selalu menganjurkan pasiennya untuk 
selalu berobat di Indonesia. Tetapi terkadang ada pasiennya yang kurang 
“TRUST” dengan kualitas dokter di Indonesia yang akhirnya berobat ke 

negeri seberang. Ini merupakan tantangan untuk kita semua baik sebagai 
dokter spesialis ataupun lembaga rumah sakit yang belum sepenuhnya 
mendapatkan “TRUST” dari masyarakat. Dokter yang terlahir pada tahun 
1958 ini sudah beberapa kali melakukan “Primary PTCA” bersama tim 
Cathlab RS. Mitra Keluarga Surabaya yang tentunya dapat menolong 
jiwa pasien yang terkena serangan jantung akut dan ini merupakan 
 sumbangsih dokter Iswanto Pratanu di dalam pelayanan medis.

Dengan bekal keseriusan dan hobby di dalam teknologi, dr. Iswanto 
Pratanu Sp.JP(K) juga senang mendapatkan pasien CT Cardiac yang 
semua interpretasinya beliau sendiri yang membuatnya. Hal ini dilakukan 
apabila ada pasien yang masih merasakan “Takut” atau belum siap mental 
untuk melakukan kateterisasi jantung.

Dengan ketulusan serta disiplin dan konsekwen, maka pelayanan 
yang diberikan dr. Iswanto Pratanu akan semakin dikenal dan dapat 
memberikan “TRUST” yang dibutuhkan masyarakat.

“GOOD LUCK”

Disiplin, konsekuen, ketulusan
Dasar dalam Profesi sebagai Dokter Spesialis

dr. Iswanto Pratanu Sp.JP(K)FIHA
Spesialis Jantung & Pembuluh Darah

RSMK  Surabaya

“Dokter ini selalu  menganjurkan 
 pasiennya untuk selalu  berobat di 
I	ndonesia.	 Tetapi	 t	erkadang	 ada	
 pasiennya yang kurang “TRUST” 
 dengan  ku alitas dokter di  Indonesia yang 
akhirnya berobat ke negeri  seberang.

Ini  merupakan tantangan  untuk kita 
 semua baik  sebagai  dokter  spesialis 
 ataupun lembaga  rumah sakit yang 
belum sepenuhnya  mendapatkan 
“TRUST” dari masyarakat..”

Terapi Hormon 
pada Masa 

Menopause

Kesehatan Wanita

Terapi	penggantian	hormon	atau		Hormone 
Replacement Therapy	 (HRT)	 	kepada	
 pe rempuan yang memasuki masa 
 menopause harus di lakukan di bawah 
 pengawasan dokter  mengingat sifatnya 
yang sangat  individual.

M
e n o p a u s e  m e r u p a k a n  p r o s e s  a l a m i  
d a l a m  f a s e  k e h i d u p a n  p e r e m p u a n .   
Menopause terjadi pada saat kadar estrogen turun dan haid 
berhenti. Ini adalah fase transisi besar bagi sebagian wanita 
yang tidak hanya menyangkut gejala fisik dan psikologik, 

tetapi juga masalah pemi lihan terapi keluhan dan gejala.
Secara umum sebagian besar perem puan mulai  memasuki masa 

menopause pada usia 49-52 tahun.

dr. Boy Abidin, Sp.OG
Spesialis kebidanan & penyakit kandungan

RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

Mengacu hasil penelitian bahwa usia harap an hidup perempuan 
Indonesia bertambah menjadi rata-rata 69 tahun, maka sekitar 20-
30 tahun atau sepertiga lama hidupnya, perempuan dalam keadaan 
menopause.

Menurut dr. Boy Abidin, Sp.OG, menopause alami terjadi secara 
bertahap. Yaitu terdiri dari Pra  menopause, yang merupakan fase 
antara usia 40 tahun dan dimulainya fase klimakterik.  Kemudian Peri 
menopause, yaitu fase peralihan antara pra  menopause dan pasca 
menopause. Dan terakhir Menopause itu sendiri yang merupakan 
haid alami terakhir yang  diakibatkan  menurunnya fungsi  estrogen 
dalam  tubuh.

Biasanya, selama masa itu muncul berbagai gejala  seperti 
 menurunnya daya tahan,  imunitas tubuh, dan  munculnya gejala 
klinis  penyakit yang biasanya  bersifat  degenaratif. dr. Boy Abidin 
 mengingatkan, terapi hormon pengganti hanya dianjurkan bila 
 menopouse mengganggu kegiatan sehari-hari  perempuan yang 
bersangkutan.

“Kalau keluhan sudah sering dirasakan dan sangat berat, serta 
sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, dokter akan menganjurkan 
terapi, tetapi tidak semua perempuan dibolehkan melakukan terapi 

ini,” katanya.
Terapi penggantian hormon atau   Hormone Replacement 

Therapy (HRT) kepada  pe rempuan yang memasuki masa 
 menopause harus dilakukan di bawah pengawasan  dokter 
 mengingat sifatnya yang sangat individual. “HRT sangat individual 
dimana dosis yang dibutuhkan satu  perempuan berbeda  dengan 
 perempuan lain.  Sehingga tidak dianjurkan tanpa pengawasan 
dokter,” kata dr. Boy Abidin,  spesialis kebidanan dan penyakit 
kandungan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading.

dr. Boy Abidin  menambahkan, perempuan  dengan  latar 
 belakang keluarga yang  pernah  menderita kanker tidak  dianjurkan. 
“Jika ada  anggota keluarga yang  pernah menderita tumor atau 
kanker jenis apapun, HRT tidak  dianjurkan. Selain itu,  Hormone 
Replacement Therapy  juga memiliki  kontra indikasi terhadap 
kerja hati dan ginjal,”  katanya.
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Pola Hidup Sehat 

A da lah  dr .Far is  Basa lamah,  SpJP,  
se   orang dok ter Spesialis Jantung dan 
 Pembuluh Darah RS Mitra Keluarga 

 Bekasi Timur yang sangat concern pada salah 
 pe nyakit paling me matikan di dunia ini. Dalam 
keseharian nya, baik di rumah maupun tempat 
bertugas, dia selalu memberikan edukasi dan 
pe nerapan pola hidup sehat dan teratur guna 
mencegah timbul nya gejala penyakit jantung.

Menurutnya, pola hidup teratur sangat 
efektif mencegah penyakit jantung. “Tinggi nya 
pertumbuhan pengidap penyakit jantung di 
tanah air menjadi salah satu alasan, kenapa saya 
mengambil spesialisasi di bidang  Kar diologi,” 
tutur Faris. Untuk itu, pola hidup sehat dan 
 ter atur sudah diterapkan mulai dari dalam 
dirinya sendiri dan keluarga.

“Saya dan keluarga juga berusaha 
 mengingatkan bahaya akan pergeseran gaya 
hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi 
rokok, minuman keras, olahraga yang tidak 
teratur,  istirahat yang kurang dan tekanan 
mental, tak lagi menjadi budaya di masyarakat 
kita, khusus nya generasi muda,” papar ayah 
dua putri dan satu putra ini.  Pria yang dikenal 
murah senyum ini mengaku selalu meluangkan 
waktu sekitar setengah jam untuk berolahraga 
sebelum me lakukan aktivitas.

Ketika memutuskan bergabung dengan RS 
Mitra Keluarga Bekasi Timur tahun lalu. Dokter 
yang  menulis Journal of Arrhythmia Japanese 

Spesialisasi: Kardiologi
(Jantung & Pembuluh Darah)

Pendidikan:  Dokter Umum 
FK UNDIP  tahun 1997

Dokter Spesialis Jantung 
& Pembuluh Darah  tahun 
2006

Organisasi: PERKI
(Perhimpunan Kardiologi Indonesia) 
sebagai Sekretaris Perki Cabang Depok

Gaya hidup manusia  modern 
yang serba instan dan me miliki 
tingkat stres yang tinggi sering-
kali menjadi penyebab  utama 
berkembangnya  pe nyakit 
 jantung. Ada beberapa  perilaku 
tidak sehat yang dapat men-
ganggu kesehatan jantung, 
diantaranya adalah kebiasaaan 
me rokok dan mengkonsumsi 
makanan cepat saji yang ba-
nyak mengan dung lemak.

Heart Rhythm Society ini memberikan alasan, 
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur adalah salah 
satu dari sekian banyak rumah sakit di  Indonesia 
yang telah memiliki layanan khusus untuk 
penyakit jantung yang nyaman, modern dan 
canggih, yaitu  Heart & Vascular Center.

Heart & Vascular Center adalah pusat 
 pe nanganan jantung dan pembuluh yang 
 lahir atas wujud kerinduan untuk memberikan 
 pelayanan kesehatan yang terbaik  kepada 
 seluruh lapisan masyarakat. Di  samping 
itu, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur juga 
d ilengkapi dengan alat-alat kedokteran yang 
 canggih dan modern, serta memiliki komitmen 
 memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 
jantung.  ” Dengan adanya Heart & Vascular 
Center, tentu saja bisa menjadi salah satu cara 
mencegah pasien untuk berobat keluar negeri, 
khususnya penyakit jantung,” ucapnya.

Di tengah kesibukan sebagai seorang 
 dokter dan menjadi kepala rumah tangga. Faris 
masih menyempatkan diri menjadi  Sekretaris 
 Per himpunan Kardiologi Indonesia (Perki) 
Cabang Depok. (Bung)

untuk Jantung Sehat

dr. Faris Basalamah, SpJP
Spesialis Jantung & Pembuluh Darah

RSMK Bekasi Timur

Pepatah Inggris mengatakan ‘Like father, 
like son,’ seperti halnya orang tua, begitu 
pula sang anak. Dengan kata lain, apa yang 

 di kerjakan orang tua, biasanya juga  dilakukan 
oleh anaknya. Setidaknya, tak salah jika 
 ungkapan di atas  ditujukan kepad a  dr. Utojo 
Lubiantoro, Sp.JP, FIHA yang notabene adalah 
anak dari  seorang ayah yang juga berprofesi 
sebagai dokter. 

“Menjadi seorang dokter  sebetulnya 
 me rupakan harapan dan obsesi ayah saya pada 
kelima anaknya. Namun, hanya empat yang 
kesampaian mengikuti jejaknya sebagai dokter, 
yaitu saya dan ketiga adik. Sedangkan kakak 
tertua  lebih memilih menjadi pebisnis,” kata 
dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP, FIHA mengawali 
per bincangan seputar dirinya. 

Keseriusan sang ayah mewujudkan obse si-
nya tersebut, ungkap Utojo yang kini  menjadi 
salah satu dokter andalan di bagian pusat 
 pe nanganan penyakit jantung dan pembuluh 
darah di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading 
ini, terlihat sejak anak-anaknya duduk di 
bangku  sekolah. Sebagai contoh, mereka 
semua didorong untuk dapat menyelesaikan 

sekolah  setahun lebih cepat di tiap tingkatan, 
mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Jadi, tak 
heran jika dokter lulusan Universitas  Sebelas 
Maret  Solo pada 1991 ini dan keempat 
saudaranya tersebut, dapat menyelesaikan 
sekolah tiga tahun lebih cepat ketimbang rekan-
rekan seusianya.    

“Dengan sistem lompat satu tingkat  ter sebut, 
ayah berharap anak-anaknya kelak dapat 
menjadi dokter spesialis pada usia muda, 
tidak seperti dirinya dan dokter kebanyakan di 
Indonesia yang baru meraih spesialis pada usia 
rata-rata di atas 40 tahun,”  jelas Utojo seraya 
mengaku sangat bersyukur memiliki ayah yang 
memiliki visi jauh ke depan  demi kemajuan 
karir anak-anaknya.  Lewat pola seperti itu pula 
gelar spesialis di bidang jantung dan pembuluh 
darah  pun dapat ia raih pada usia 35 tahun. 

Sejujurnya, pria kelahiran Jakarta, 8  Ja nuari 
1967 ini  mengaku awalnya ia tak tertarik 
 menjadi seorang dokter yang dinilainya  sebagai 
sebuah profesi bersifat statis dan kurang 
 menantang.  Karena itu, ia pun sempat bertekad 
akan menekuni profesi sebagai ahli manajemen 
yang dinilainya sangat dinamis dan penuh 
dengan tantangan. 

“Terus terang, awalnya saya tak bercita-
cita menjadi dokter, tapi ingin menjadi ahli 
 manajemen. Tapi, agar ayah tak kecewa, saya 
pun mengikuti keinginannya masuk fakultas 
 kedokteran,”  ungkap suami dari Merianti dan 
ayah dari tiga putra,  Abigail, Jonathan dan 
Victoria ini sambil tertawa lepas saat mengingat 
masa lalu.   

Rupanya, sambung Utojo, keinginan untuk 
menjadi ahli manejemen tak mendapat restu 
dari Tuhan dan orang tua. Buktinya, keinginan 
itu pun sirna seketika tatkala ia merasakan 
kebanggaan betapa mulianya profesi seorang 
dokter bagi sesama. Hal ini terjadi, saat diri-
nya melakukan tugas praktek di satu desa 
di Kalimantan Selatan. Waktu itu, ia berhasil 
menyelamatkan seorang pasien yang nyaris 
kehilangan nyawa, lantaran serangan penyakit 
asma akut.  

“Kala itu sudah larut malam dan rumah sakit 
sangat jauh. Keluarga pasien pun menggedor 
rumah dinas dokter di samping puskesmas 
dan meminta saya untuk segera menolong 
familinya yang sudah sekarat. Puji syukur, 
setelah saya suntik beberapa obat anti asma, 
pasien pun  dapat tertolong dan sembuh. Sejak 

Begitulah pengakuan dr. 
Utojo Lubiantoro, Sp.JP, FIHA 
saat  di tanya tentang  profesi 
yang kini digelutinya.  Seiring 
 harapan orang tua agar 
 dirinya menjadi dokter, ia pun 
 akhirnya jatuh cinta  terhadap 
profesi yang belakangan 
 diakuinya sangat mulia bagi 
sesama. Kenapa bisa begitu? 

Awalnya, Saya Tak Tertarik

saat itulah saya bertekad akan tetap menjadi 
dokter,”  tutur Utojo bersunguh-sungguh.      

Berbekal sifat dasarnya yang menyukai 
pekerjaan dinamis dan penuh tantangan, 
Utojo  pun akhirnya menekuni spesialisasi 
ke dokteran di bidang jantung dan pembuluh 
darah, sekaligus untuk menunjang profesinya 
sebagai seorang dokter.  ”Bagi saya, dokter 
 spesialisasi jantung ini adalah pekerjaan yang 
sangat  dinamis dan penuh tantangan.  Sebagai 
dokter spesialis jantung  kita dituntut untuk 
bekerja profesional secara cepat dan tepat,” 
kata  Utojo sambil menegaskan pendapat-
nya tersebut tak bermaksud meremehkan 
 spe sialisasi bidang kedokteran yang lain. 

Lebih jauh lelaki yang memiliki hobi  membaca 
dan olahraga ini men jelas kan, seorang dokter 
spesialis jantung dalam  melaksanakan  tugasnya 
sehari-hari, dituntut untuk selalu mampu 
 menganalisa dan meng ambil tindakan medis 
dalam hitungan menit. Kalau tidak, dapat 
di pastikan nyawa pasien yang mengalami 
serangan jantung akan melayang. 

Dengan memilih spesialisasi jantung, Utojo 
mengaku obsesinya untuk menggeluti profesi 
yang dinamis dan penuh tantangan sesuai cita-
citanya dulu, boleh dibilang telah terpenuhi. 
Namun ia  mengaku masih menyimpan berbagai 
keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan 
di bidang kedokteran lain nya terutama bidang 
yang kini ia dalami,   yaitu kateterisasi atau 
balonisasi pembuluh koroner. 

“Saya terobsesi dapat menemukan  inovasi 
baru dalam menolong pasien yang terkena 
serangan jantung, terutama dengan metode 
kateterisasi tadi. Karenanya, saya akan terus 
berupaya mendalami bidang ini demi berhasil 
menolong nyawa pasien lebih banyak lagi,” 
tekad dokter yang memperdalam  spesialisasi 
kedokterannya di bidang jantung dan pembuluh 
darah dari beberapa perguruan tinggi ternama 
di dalam dan luar negeri,  seperti di Universitas 
Indonesia, Leids Universitair  Medisch Centrum 
(LUMC)   Leiden  Belanda, Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (OLVG)  Amsterdam  Belanda, dan di 
 National Heart Institute Kuala Lumpur,   Malaysia. 
Obsesi dan cita-cita dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP, 
FIHA di atas memang mulia. Karenanya, perlu 
mendapat dukungan semua pihak. Selamat 
berjuang Dok. Semoga sukses. (emzet)

Jadi Dokter

dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP, FIHA
Spesialis Jantung & Pembuluh Darah

RSMK Kelapa Gading
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Korporasi

oleh: Ir. Rustiyan Oen, MBA

Kenyataan  tersebut  memang bukan 
 isapan jempol belaka. Di tengah sengitnya 
 persaingan bisnis rumah sakit swasta kelas 

menengah atas di tanah air dalam beberapa 
tahun terakhir,  kesepuluh RSMK yang tersebar 
di sejumlah wilayah di Jakarta dan daerah lain 
di pulau Jawa tetap masih eksis dan tak pernah 
sepi pengunjung.

“Ini mungkin dapat dijadikan salah satu 
bukti, bahwa kepercayaan konsumen terhadap 
kualitas pelayanan yang diberikan RSMK  sangat 
tinggi selama ini,” kata Managing Director 
RSMK Grup, Rustiyan Oen.

Pria yang ternyata telah hampir 20 tahun 
bergelut di bisnis rumah sakit ini dan juga 
 me rupakan salah satu owner RSMK Grup 
lantas menyinggung tentang potret bisnis 
layanan  kesehatan di tanah air secara umum. 
Menurut dia, bisnis  rumah sakit swasta di 
tanah air cukup unik. Di satu sisi, permintaan 
dan  kebutuhan akan kehadiran rumah sakit 
sangat tinggi. Namun di sisi lain  pertumbuhan 
 pembangunan rumah sakit di Indonesia 
 terbilang sangat lambat.

Selama tiga tahun terakhir Rustiyan 
 men jelaskan, tingkat pertumbuhan rumah 
sakit hanya bergerak sebesar 3,2% saja. Jika 
pada tahun 2007 telah hadir 1.319 rumah sakit, 
pada  2008 hanya naik sedikit menjadi 1.372 

rumah sakit dan  pada  2009 jumlahnya hanya 
bertambah 34 unit menjadi 1.406 rumah sakit.

     “Boleh jadi pertumbuhan bisnis  rumah 
sakit di sini lambat. Soalnya, selain butuh dana 
investasi yang sangat besar,  keter sediaan 
sumber daya manusia (SDM) bidang  ke sehatan 
di dalam negeri sendiri sangat sedikit,” tutur 
 Rustiyan sambil menyebutkan rasio  jumlah 
 dokter dengan populasi penduduk di  Indonesia 
yang sangat tidak seimbang, yaitu 21  ber  ban ding 
100.000.   

Meski begitu ia tidak pesimis  terhadap 
 prospek bisnis rumah sakit di tanah air, 
 ter utama rumah sakit bagi masyarakat 
 ekonomi kelas  menengah atas. Menurut 
 Rustiyan, bisnis  ter sebut  sesungguhnya masih 
 sangat  menjanjikan mengingat ketersediaan 
 infrastruktur pelayanan kesehatan, baik rumah 
sakit milik pemerintah maupun swasta, masih 
sangat kurang. 

Selain itu,  membaiknya bisnis rumah 
sakit juga didukung oleh semakin  membaiknya 
kondisi perekonomian nasional yang pada 
2010 tumbuh sekitar 6,5% dan mampu 
 mendongkrak pendapatan per kapita  menjadi 
US$ 3.000, sehingga meningkatkan pula 
kepedulian masyarakat terhadap kesehatan diri 
dan  ke luarga mereka. “Dengan kondisi ekonomi 
yang semakin membaik tersebut, maka tak 

Meski kehadirannya di satu wilayah 
bukan sebagai yang pertama,  RS 
Mitra Keluarga Grup (RSMK 
Grup) memastikan  kualitas  la yanan 
 kesehatan yang diberikan oleh 
 setiap Rumah Sakit Mitra  Keluarga 
(RSMK) selalu lebih baik dibanding 
rumah sakit lainnya sesuai motto 
yang diusung “Melayani Anda 
 Dengan Penuh Kasih Sayang”.

Berupaya menjadi yang terbaik
RS Mitra Keluarga Grup

Korporasi

heran jika semakin banyak pula masyarakat 
kelas mene ngah atas yang semakin peduli 
pada kesehatan dengan cara ingin  memperoleh 
pelayanan kesehatan terbaik bagi diri dan 
keluarganya,”  ucap Rustiyan yang melihat 
kondisi ini sebagai peluang yang sangat baik. 
Karenanya, ke depan ia pun berencana akan 
terus  mengembangkan lagi beberapa jaringan 
RSMK   pada sejumlah wilayah di Pulau Jawa.    

 
Komitemen Memberi Layanan Terbaik

Ketatnya persaingan bisnis rumah sakit 
swasta di tanah air saat ini memang diakui 
Rustiyan. Namun RSMK Grup sendiri kata dia 
memiliki langkah-langkah  strategis untuk dapat 
memenangkan persaingan tersebut. “Intinya 
terletak sejauhmana kita mampu untuk selalu 
komit dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
terbaik yang diberikan kepada konsumen. Jadi, 
tak beda dengan bisnis di sektor jasa lainnya,” 
ucapnya.

Bagi RSMK Grup sendiri komitmen itu 
telah ditunjukan dengan selalu  memperhatikan 
 kualitas tenaga medis mulai dari dokter, 
perawat, dan bagian pendukung lainnya, serta 
kelengkapan alat-alat kesehatan yang paling 
modern. “Kami menjamin semua SDM yang 
tersedia di seluruh jaringan RSMK merupakan 
tenaga-tenaga yang profesional dan  berkualitas 
tinggi. Begitu juga dengan peralatan yang 
 di miliki, seluruhnya merupakan teknologi 
 terbaru di bidang kesehatan tertentu,” kata 
Rustiyan.

Selain itu ungkap dia,  untuk memenangkan 
persaingan tersebut, RSMK Grup juga memiliki 
konsep sebagai rumah sakit spesialistik yang 
mampu memberikan pelayanan kesehatan suatu 
penyakit tertentu secara lengkap dan terpadu 

sehingga  pasien tak perlu direpotkan dengan 
berbagai proses pemeriksaan medis ke tempat 
lain. “Semua telah tersedia lengkap di RSMK,” 
ujarnya.      

 Layaknya sebuah rumah sakit papar 
Rustiyan,  setiap jaringan RSMK  menyediakan 
berbagai layanan kesehatan dan fasilitas 
 lainnya. Misalnya, RSMK memiliki layanan 
selama 24 jam untuk unit gawat darurat (UGD), 
apotik, laboratorium dan bank darah, ambulan, 
dan sebagainya. Fasilitas pendukung lainnya 
adalah keberadaan dokter spesialis yang siap 
selama 24 jam, serta fasilitas lainnya, seperti 
medical chekup, medical rehabilitation dan lain 
se bagainya.

 Adapun yang menjadi produk layanan 
unggulan RSMK, katanya lagi, terletak pada 
terse dianya pusat layanan lengkap tadi. Untuk 
RSMK Kemayoran misalnya, RSMK Grup 
mengarahkannya menjadi pusat pelayanan 
kesehatan  di bidang orthopaedic sehingga 
rumah sakit itu disebut juga sebagai Jakarta 
Orthopaedic Center.  

Di RSMK Kemayoran ini, tersedia  layanan 
bedah modern untuk penggantian  mangkok 
persendian lutut dan sendi paha.   “Selain 
 menyediakan pusat layanan di  bidang 
 orthopaedic, di RSMK Kemayoran ini juga 
 tersedia pusat layanan sepesialisasi  lainnya 
seperti Jakarta Urology Center, Sleep  Disorder 
 Clinic, dan pusat layanan Therapy Slim 
and Health Sport,” tutur Rustiyan sembari 
 mengungkapkan dalam beberapa tahun  terakhir 
ini RSMK Grup rata-rata melayani sekitar 1,6 
juta pasien rawat inap maupun rawat jalan per 
tahun.

 Sementara itu, lanjutnya,  untuk di RSMK 
Kelapa Gading, telah dibangun juga sebuah 
konsep pusat pelayanan bagi penyakit jantung 
dan pembuluh darah atau disebut dengan 
nama  Jakarta Heart and Vascular Center 
(JHVC). “Nah, untuk di JHVC ini, RSMK siap 
 memberikan pelayan terpusat seputar penyakit 
jantung dan pembuluh darah selama 24 jam. 
Adapun jenis pelayanan kesehatan secara 
lengkap dan terpadu tersebut,  mulai dari pen-
anganan pasien yang terkena serangan jantung 
hingga tindakan medisnya, sampai berbagai 
perawatan seputar penyakit jantung tersebut,”  
kata Rustiyan.

Saat ini,  total tempat tidur yang 
 dimiliki seluruh rumah sakit RSMK Grup 
berjumlah  1.500 unit di mana mi nimal 
20%-nya dialokasikan bagi pasien 
kelas 3. Adapun kesepuluh rumah 
sakit yang hingga saat ini berada di 
bawah bendera RSMK Grup adalah 
RSMK Bekasi Barat yang 
mulai beroperasi sejak 
1993, dengan  kapasitas 
tempat tidur sebanyak 
299 buah. Kemudian RS 
Mitra  Kema yoran yang 
ber operasi sejak 1998 

dan memiliki  kapasitas 168 tempat tidur. Lalu, 
berturut-turut hadir pada 1999, RSMK Surabaya 
dengan 105 tempat tidur dan RSMK  Kelapa 
Gading (pada 2002 )  dengan 163 tempat tidur. 

Pada tahun 2004, RSMK Grup kembali 
membangun RSMK di Bekasi Timur, dengan 
kapasitas tempat tidur sebanyak 232 buah. 
Setelah itu, baru pada tahun 2008 RSMK Grup 
kembali membuka jaringan baru di Depok Jawa 
Barat dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 
148 buah. Selanjutnya di 2009,  RSMK Grup 
sekaligus menghadirkan RSMK di Tegal, 
Jawa Tengah dengan 62 tempat tidur dan di 
Waru, Jawa Timur, dengan 105 tempat tidur. 
 Sementara itu di 2010 dan 2011 ini, RSMK Grup 
menyambangi kawasan Cikarang dan Cibubur 
Jawa Barat dengan masing-masing kapasitas 
tempat tidur sebanyak 52 dan 50 buah.          

Seperti diungkapkan Rustiyan di atas, 
 dengan melihat peluang bisnis rumah sakit 
swasta yang masih terbuka lebar tersebut,  
maka RSMK Grup pun dalam beberapa waktu 
ke depan akan terus mengembangkan jaringan 
rumah sakitnya  ke sejumlah wilayah lain di 
tanah air, khusus di wilayah pulau Jawa. “Jadi, 
dalam waktu dekat RSMK pun akan hadir di 
beberapa wilayah,  seperti di Bogor, Tangerang, 
serta beberapa kota lain di Pulau Jawa,” kata 
Rustiyan yang kembali menegaskan komitmen 
RSMK Grup  untuk selalu menjadi rumah sakit  
yang terbaik dimanapun kehadirannya ***
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Eliana, ia merasa yakin harapan hidup 
bagi penderita diabetes menjadi sama besar 
dibanding manusia non diabetes. “Soalnya, 
hampir sebagian besar  penderita DM 
 me ninggal dunia karena penyakit  komplikasi 
yang ditimbulkannya, seperti gagal  ginjal, 
serangan jantung dan lainnya. Jadi,  selama 
kadar gula masih dapat  dikontrol dan 
 kom plikasi juga dapat segera di atasi, 
 harap an hidup pasien diabetes akan lebih 
lama. Pasien bisa terhindar dari komplikasi 
lebih dari lima tahun,”  tutur Eliana.

Paradigma Baru Suntik Insulin Lebih Awal
Pemberian suntikan insulin terhadap 

pasien DM selama ini memang dijadikan 
tindakan pengobatan terakhir oleh para 
dokter karena dikhawatirkan akan membuat 
pasien menjadi ketergantu ng an kepada obat 
seumur hidup. Insulin baru akan diberikan 
jika pengobatan secara oral dianggap sudah 
tak mampu mengontrol kadar gula dalam 
darah. 

Menurut dr. Olly Renaldi Sp.PD-KEMD, 
konsultan endokrinologi metabolik dan 
	diabetes	dari	RSMK	Bekasi	Timur,			pendapat	
di atas merupakan paradigma lama di  dunia 
kedokteran yang harus segera dirubah.  
Hasil penelitian menunjukkan pada saat 
 seseorang didiagnosa diabetes, 50%  sel beta 
dalam pankreasnya mengalami kerusakan. 
 Ke rusakan tersebut akan bertambah parah 
bila dibiarkan menggunakan obat - obatan 
yang kurang tepat. 

“Sebab, tak sedikit obat jenis tertentu 
malah dapat memaksa pankreas yang sedang 
rusak untuk terus bekerja menghasilkan 
insulin,” tutur  Olly. 

Sebab itu lanjutnya, tak heran jika para 
pakar diabetes terus  mengupayakan langkah 
pengobatan terbaik yang  bertujuan untuk 
memperbaiki kerusakan- kerusakan sel-sel 
beta pankreas. Belakangan,  ditemukan 

	diabetes	 dari	DIABETIC	&	THYROID	
CENTER	 RS	Mitra	 Keluarga	 Kelapa	
 Gading, Jakarta.

Namun pola pengobatan bagi penderita  
DM lanjut dia, tak cukup hanya dengan 
menurunkan kadar gula dalam darah saja. 
Pengobatannya harus dilakukan secara 
komprehensif  dan holistik sejak dini untuk 
mencegah   timbulnya komplikasi penyakit 
lain yang bisa mengancam jiwa penderita.  
Salah satunya dengan memperhatikan 
dan mengawasi proses masuknya kadar 
gula ke  dalam sel-sel tubuh lain, sehingga 
sel-sel tersebut dapat kembali normal dan 
 me ngurangi resiko timbulnya kom plikasi.

“ K a r e n a  i t u ,  R S M K  m e n c o b a 
 me nerapkan konsep 
 inovatif  dalam memberi-
kan layanan pengobatan 
secara  komprehensif  , 
ya i t u  m e n ye d i a k a n 
 layan an klinik terpadu 

Inovasi Inovasi

Diabetes Mellitus

atau one stop services bagi penderita DM. 
Penerap an konsep inovatif  layanan  Diabetic 
&	Thyroid	Center	RSMK	Kelapa	 	Gading	
kami ini mengacu pada pelayanan  preventif  
dan kuratif. Pelayanan preventif  kami 
mencakup kegiatan awam senam dan 
edukasi mengenai penyakit-penyakit yang 
menyangkut diabetes yang diselenggarakan 
rutin sebulan sekali. Untuk kuratifnya, di 
RSMKKG tersedia fasilitas pemeriksaan 

Penanganan Dini yang Komprehensif  
Cegah Komplikasi
Penanganan terhadap penderita Diabetes Mellitus (DM), selama ini ternyata 
masih terfokus pada kadar gula dalam darah saja. Padahal, pengobatan DM  
yang tidak ditangani secara benar sangat berpotensi merusak organ-organ  
tubuh lain (komplikasi), yang bisa berakibat fatal bagi penderitanya.

D iabetes Mellitus (DM) atau dikalangan  
masyarakat luas lebih dikenal dengan  
penyakit kencing manis adalah salah satu 

penyakit yang belum dapat di sembuhkan 
secara total hingga kini.  Padahal,  penyakit 
yang diakibatkan  meningkatnya kadar 
gula (glukosa) dalam darah ini dapat 
merusak sel-sel otot organ tubuh lain, seperi 
 jantung, ginjal, mata, saraf, dan otot lain-
nya  (kom plikasi). Jika tertangani dengan 
baik,  DM bisa mencegah penderitanya dari 
dampak fatal yang akan terjadi.

“Hingga saat ini DM masih belum 
dapat	 disembuhkan.	 	 Terapi	 pengobatan	
yang  terbilang efektif  bagi penderita 
DM biasanya dilakukan dengan cara 
 mengontrol kadar gula darah secara  terartur 
dan  menerapkan tindakan pencegahan 
 komplikasi DM secara terpadu, seperti 
diet dan olahraga yang  ter atur,”  kata Dr. 
Dante  Saksono  Harbuwono, Sp.PD-KEMD, 
Ph.D,  konsultan Endokrinologi Metabolik dan 

untuk screening awal komplikasi DM 
juga  dokter-dokter dari berbagai disiplin 
ilmu yang terkait dengan penanganan 
 komplikasi DM. Sehingga penanganan DM 
tidak hanya terletak pada monitoring Gula 
 darah dan HbA1c saja tetapi juga  holistic 
ke  penanganan terhadap organ tubuh lain 
yang terimbas oleh  diabetes,”  tutur Dante.

Di Diabetic	&	Thyroid	Center RSMK, 
pasien akan memperoleh layanan secara 
lengkap dan terpadu. Pelayanan medis 
 seperti kontrol kadar gula mandiri secara 
teratur, tindakan perawatan kaki, serta 
 berbagai pemeriksaan pencegahaan  penyakit 
komplikasi dari seluruh dokter spesialis 
terkait yang dilakukan pada satu tempat.
Dr.	 Eliana	 Taufik	 Sp.PD-KEMD,	

 konsultan endokrinologi metabolik dan 
diabetes dari RSMK Kemayoran pun 
 menyatakan pendapat yang serupa. 
 “Untuk memberikan hasil yang terbaik, 
kami  menerapkan  konsep inovatif  dalam 
 penanganan penderita DM melalui Klinik 
Terpadu,”	sebutnya.	Prakteknya,	 	sambung	
Dr. Eliana, ialah me nerapkan terapi  secara 
holistik yang berbasis pada tiga pilar.  Dimulai 
dari pemeriksaan darah secara teratur, 
 penerapan diit, dan rujukan  mengkonsumsi 
obat-obatan untuk mengontrol timbulnya 
komplikasi. 

Konsep ini juga melibatkan keluarga 
pasien dengan maksud agar keluarga 
dapat mengawasi program yang tengah 
 dijalankan oleh pasien tersebut,”  tegas 
 Eliana.  Konsep ini, lanjutnya, sebetulnya 
telah lama  di terapkan oleh RSMK. Namun, 
belakangan kembali dipertajam karena 
hasilnya ter hadap keselamatan pasien cukup 
signifikan. “Setidaknya dengan konsep 
 seperti ini, sekitar 50% nyawa pasien dapat 
lebih lama diselamatkan.”

Dengan konsep inovatif  yang selama ini 
dilakukan oleh RSMK  di atas, sambung 

Dr. Eliana Taufik Sp.PD-KEMD
Spesialis Penyakit Dalam
Konsultan endokrinologi metabolik 
dan diabetes dari RSMK Kemayoran

Dr. Olly Renaldi, SpPD-KEMD
Spesialis Penyakit Dalam
Konsultan Endokrinologi Metabolik dan 
Diabetes

satu metode pengobatan baru bagi 
 pen derita  diabetes, yaitu memberikan atau 
 me nyuntikan insulin lebih awal.

 Paradigma baru dalam pengobatan DM 
ini dikenal dengan istilah Intensive  Diabetes 
Management (IDM), yaitu pemberian  insulin 
(bila waktunya sudah mengharuskan) sejak 
awal.	 Tindakan	 ini	 dimaksudkan,	 agar	
kondisi pankreas yang rusak tidak  semakin 
rusak. Pada IDM,  pemberian  insulin 
 dilakukan secara intensif  dengan atau 
tanpa  kombinasi obat-obatan yang dapat 
 memperbaiki fungsi sel beta pankreas.

“ S e l a i n  d e n g a n  t i n d a k a n  I D M 
tadi,  pe ngelolaan diabetes juga tetap 
 me ngedepankan konsep secara terpadu tadi 
yakni perubahan gaya hidup,  pengaturan 
makan (diet) dan olahraga teratur,” tegasnya. 

Olly menambahkan, pertimbangan 
 pemberian insulin sejak awal juga  memberi 
kesempatan pada pankreas untuk  ber istirahat 
dari tugas memperoduksi insulin dan 
mencegah dan memperbaiki kerusakan 
pankreas yang sudah terlanjur terjadi.

Pengobatan diabetes sesuai paradigma 
baru ini memang sudah dilakukan di 
 beberapa negara. Namun di Indonesia 
 sendiri, hal tersebut masih agak sulit 
 dilakukan karena mengalami beberapa 

kendala dalam pemakaian insulin. 
Selain itu ada beberapa anggapan yang 

masih salah tentang pema kaian insulin, 
antara lain kegunaannya sebagai terapi 
akhir jika pengobatan oral ternyata sudah 
tidak bisa mengontrol gula darah. “Mereka 
ber anggapan pasien akan me ngalami 
 ke tergantungan pema kaian insulin seumur 
hidup. Padahal, penggunaan insulin dapat 
dihentikan bila fungsi pankreas sudah dinilai 
mampu memproduksi insulin dengan baik,” 
tutur Olly seraya menambahkan konsep 
paradigma baru ini tengah digodok untuk 
dapat diterapkan di Indonesia. (emzet)

Dr. Dante Saksono
Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D

Spesialis Penyakit Dalam
Konsultan endokrinologi metabolik dan

diabetes dari RSMK Kelapa Gading
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Wisata
Surga 
wisata bahari 
terbaik ketiga 
di dunia

Terumbu karang di Raja Ampat mencapai  
456 spesies atau melebihi setengah dari  
total jenis karang di dunia. Daerah wisata 

yang terletak di Papua  Barat ini juga memiliki 

Terletak di tengah-tengah batu-batu karang yang membentuk 
segitiga, Raja Ampat saat ini merupakan pusat keanekaragaman 
alam laut tropis terkaya di dunia. Daerah kecil di ujung Timur 
rangkaian kepulauan Indonesia ini memiliki jenis terumbu karang 
terkaya di planet ini. 

hamparan air laut yang berwarna biru dan hijau, serta  matahari 
terbenam yang sangat menakjubkan telah menjadikan Raja 
 Ampat sebagai sorga baru bagi para wisatawan lokal dan 
 mancanegara. Pesona dan kekayaan alam yang dimiliki telah 
menjadikan Raja Ampat sebagai tujuan wisata ekologis dan 
bahari ketiga terbaik di dunia. Raja Ampat

Wisata

828 spesies ikan karang dan hamparan pulau-pulau karang 
yang indah, menjadikan daerah ini sebagai konservasi alam 
dan kepentingan pariwisata yang bernilai tinggi. Tak heran jika 
 kawasan wisata bahari ini dikenal sebagai salah satu dari 10 
wisata menyelam (diving) terbaik di dunia.

Selain flora dan fauna laut, wilayah daratan Raja Ampat juga 
memiliki tumbuhan yang unik dan keberadaan satwa endemik, 
seperti kuskus belang, kakak tua berjambul kuning, parkit, katak 
dan ular yang semuanya memperkaya nilai konservasi daerah 
ini. Bahkan, panorama yang dimiliki juga sangat menakjubkan 
karena lingkungan alamnya yang masih perawan.

 Pulau-pulau karang yang dramatis, gua-gua, pantainya yang 
tenang dengan butiran-butiran pasir putih seperti kristal dan 

Kawasan wisata Raja Ampat terletak di Kabupaten Raja  
Ampat, yang merupakan salah satu kabupaten di 

Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini 
terletak di Waisai. Kabupaten ini memiliki 610 pulau. Raja 
Ampat atau “Empat Raja”, adalah nama yang diberikan 
untuk pulau-pulau dan berasal dari mitos di daerah ini. 
Empat pulau utama yang terdapat di sini adalah Waigeo, 
Misool (yang merupakan tempat bagi lukisan batu kuno), 
Salawati, dan Batanta merupakan pulau-pulau besar. Dari 
seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni sedangkan 
pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum 
memiliki nama.

Sebagai daerah kepulauan, transportasi utama antar 
 pulau dan penunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat  adalah 
angkutan laut. Demikian juga untuk  menjangkau Waisai, ibu 
kota kabupaten. Bila menggunakan  pesawat udara, lebih 
dulu menuju ke Kota Sorong. Setelah itu, dari Sorong 
perjalanan ke Waisai dilanjutkan dengan  transportasi laut. 
Sarana yang tersedia adalah kapal 
cepat berkapasitas 10, 15 atau 30 orang 
dengan waktu tempuh normal 
1,5 hingga 2 jam.
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Talaga Sampireun Bintaro

Suasana yang nyaman diyakini akan menambah kenikmatan 
 bersantap seseorang. Apalagi jika kenyamanan suasana yang  tercipta 
juga erat kaitannya dengan hidangan yang disantap. Rumah makan 
Talaga Sampireun Bintaro menawarkan pilihan tersebut.  Menikmati 
masakan khas Sunda sambil merasakan nyamannya  nuansa alam 
dari sebuah telaga terkenal di bumi Parahyangan. 

Kenikmatan Bersantap di Tengah 
Kenyamanan Nuansa Telaga 

Hadir dengan bentuk bangunan bergaya 
etnik dan danau di tengahnya, Talaga 
Sam pireun Bintaro memang merupakan 

miniatur Talaga Sampireun sebenarnya yang 
berlokasi di Garut Jawa Barat. Selain cita 
rasa jenis masakan yang ditawarkan, nuansa 
Sunda yang kental juga terlihat dari keberadaan 
 berbagai jenis bangunan tempat bersantap yang 
berdiri di atas danau.

“Talaga Sampireun menawarkan  suasana 
bersantap di tepi danau yang nyaman, 
 di sertai keindahan alam sekitarnya. Sengaja 

kami hadirkan agar pengunjung tidak hanya 
 sekedar  bersantap, tetapi juga bisa menikmati 
 kenyamanan suasana alam  pedesaan di 
 tengah kota bersama keluarga, handai taulan, 
dan  teman,” kata General Manager Talaga 
 Sampireun Bintaro, Toni Iswanto, dalam 
 perbincangannya dengan Mitra Keluarga.

Berbagai masakan khas Sunda dengan 
menu utama Gurame Terbang, Gurame Bumbu 
Mangga, Udang Galah Bakar Madu, serta 
makanan dan minuman menarik lainnya 
memang siap memanjakan lidah pengunjung 

Kulinari

Kenikmatan Bersantap di Tengah 
Kenyamanan Nuansa Telaga 

Talaga Sampireun Bintaro

Kulinari

Talaga Sampireun yang berlokasi di salah satu 
sudut prime area Bintaro Jaya Sektor 7 Kota 
Tangerang Selatan ini.

Lokasi yang strategis dekat dengan pintu 
tol Bintaro - Serpong dan kemudahan akses 
untuk mencapainya, serta berbagai fasilitas 
pendukung lainnya, seperti taman bermain 
untuk anak-anak, parkir kendaraan yang luas 
juga telah membuat tempat ini makin ramai 
didatangi pengunjung.

Apalagi, pengunjung juga memiliki banyak 
pilihan tempat bersantap di Talaga Sampireun 

ini. Selain saung terbuka, saung ber-AC, 
floating deck (dek apung yang menjorok ke 
tengah danau), kenikmatan bersantap juga 
bisa dilakukan di lapak taman, lapak lesehan, 
lapak mancing, serta lapak fish feeding dengan 
jumlah keseluruh an mencapai 32 unit saung, 
deck dan lapak. 

Malah, beberapa ruangan besar yang mampu 
menampung kehadiran banyak  pe ngunjung 
juga disediakan untuk mengakomodasi 
 berbagai  kegiatan yang bisa dilakukan di Talaga 
 Sampireun. Sebanyak 3 (tiga) ruangan besar 

yang sengaja diberi nama khas tanah Sunda, 
yaitu Ruang Parahyangan, Ruang Pasundan, 
dan Ruang Sangkuriang memiliki kapasitas 
mulai 80 hingga 150 kursi. Ruangan yang 
dilengkapi dengan fasilitas LCD projector, sound 
system, karaoke, white board dan full AC ini, 
sejak grand opening Talaga Sampireun pada 31 
Maret 2011  lalu hingga kini, kerap digunakan 
untuk kegiatan-kegiatan, rapat, diskusi, ulang 
tahun, nonton bareng, dan lainnya.

“Kalangan perusahaan perbankan,  asu ransi, 
oil company, kerap melakukan acara di  Talaga 
Sampireun, tidak terkecuali kegiatan reuni 
 sekolah dan kegiatan sosial lainnya yang 
 melibatkan kehadiran banyak orang,” ucap 
Marketing Public Relations Manager Talaga 
Sampireun Bintaro, Nina H.

Talaga Sampireun buka setiap hari mulai 
pukul 11.00- 22.00 WIB dari Minggu hingga 
Kamis. Sedangkan untuk Jum’at dan Sabtu, 
mulai pukul 11.00 – 23.00 WIB. (Fer)

| 27   Mitra Keluarga26 |   Edisi 1 - Juni 2011



Dapur Utama

GURAME BUMBU MANGGAGURAME BUMBU MANGGA

Dapur Utama

TA
PE

 
G
OR

EN
G

untuk 140 pcs/batang
@30 gr / pc/ batang

Bahan:
1.  tape singkong 5 kg
2.  heavy cream 
 (cremidor/anchor) 1 liter
3.  kulit lumpia (merk. spring home)
 70 lembar dibagi 2
4.  gula tepung 30 gr 
 (sesuaikan dengan selera)

Topping:
• gula merah cair
• keju craft parut

Cara buat:
1. Tape singkong dibuang tulangnya, dan dibejek hingga ber-

bentuk pasta lembut.
2. Campurkan gula tepung, aduk hingga merata, masukkan 

kedalam pipping bag.
3. Siapkan kulit lumpia yg sudah dipotong dua.
4. Isikan melalui pipping bag, pasta singkong merata diatas 

kulit lumpia.
5. Gulung kulit lumpia yang telah terisi pasta tape singkong 

hingga berbentuk stik.
6. Oleskan putih telur di ujung lipatan kulit lumpia, pastikan kulit 

menempel dengan rapat.
7. Siapkan minyak panas. goreng tape singkong hingga kulit 

berwarna golden brown.
8. Angkat dan tiriskan.
9. Sajikan dengan olesan gula merah cair dan taburi dengan 

parutan keju craft.
10. Garnish dengan sebutir strawberry fresh.

Makanan & Minuman Favorit:
1. Gurame terbang, ini adalah gurame goreng kering yang dibentuk 

seperti ikan hendak terbang. Dibentuk bersayap di kedua sisinya, 
hingga menyerupai ikan  yang ingin terbang. Rasanya gurih dan 
garing. Disajikan dengan lalap dan 
sambal kecap.

2. Udang galah bakar madu. Per porsi 
berisi 6 ekor udang yang telah dibakar 
dan di lumuri madu. Disajikan dalam 
hot plate dan dilengkapi dengan 
sambal .

3. Es teh buah dengan aneka buah 
pilihan. Strawberry, apel, nanas dan 
biji selasih.

4. Es Kelapa Muda. Disajikan dalam 
buah kelapanya.

5. Jus Kedondong yang dipercaya cocok 
untuk menjaga kesehatan tubuh dan 
Es Kelapa Jeruk yang menyegarkan.

1

3 4 5

2

Ikan gurame goreng kering

Daging ikan disajikan dalam potongan kecil-kecil,

sehingga mudah untuk menyantapnya.berbalur saus mangga yang asam dan segar.
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Gaya Hidup

Bagi penderita obesitas, jika  rutin 
dan teratur mengayuh kereta angin 
ini, berat badan pun akan turun. 

Sebab, bersepeda selama satu jam 
mampu  membakar sebanyak 300 hingga 
700  kalori dalam.

Bersepeda juga baik untuk kese-
hatan jantung. Hasi l  studi sebuah 
 universitas terkemuka di Amerika Serikat 
 menyebutkan, bersepeda secara teratur 
atau paling tidak 20 mil dalam seminggu 
dapat  mengurangi penyakit jantung hingga 
50 persen.

Penyakit yang menyerang percer-
naan juga bisa dihindari dengan  keg-
iatan  bersepeda.  Aktivitas fisik ini 
akan  membantu mengurai waktu yang 
 diperlukan makanan yang bergerak melalui 
usus  besar, membatasi jumlah air yang 
diserap kembali ke dalam tubuh, dan 

membuat tinja atau feses menjadi lunak.  
Hanya saja, untuk mendapatkan 

 manfaat yang optimal dari aktivitas 
ini,  perlu diperhatikan beberapa hal. 
 Melakukan  pemanasan yang cukup sebe-
lum  bersepeda sangat dianjurkan untuk 
menghindari terjadinya cedera otot. Begitu 
pula usai bersepeda, peregangan otot juga 
jangan dilupakan agar otot-otot kembali 
normal sehingga pengendaranya kembali 
merasa nyaman dan rileks usai bersepeda.

Selain itu, bagi penderita suatu  penyakit  
kegiatan bersepeda sah-sah saja  dilakukan. 
Namun sangat perlu  diperhatikan bahwa 
aktivitas yang  dilakukan ini jangan sampai 
malah memperparah penyakitnya, atau 
berakibat fatal bagi keselamatan jiwanya.  
Mengetahui secara pasti kondisi tubuh 
sebelum bersepeda dan mengukur porsi 
aktivitas yang tepat adalah kata kuncinya. 
(fer)

Kegiatan bersepeda sebagai olahraga memang diyakini akan  memberi 
manfaat  yang banyak buat kesehatan tubuh. Namun, lakukanlah 
 aktivitas ini secara terukur. Pemanasan dan peregangan otot jangan 
lupakan dilakukan agar manfaat yang diperoleh bisa optimal.

Tetap Sehat dan Bugar 
dengan Bersepeda

“Bike is More Than Just  
Transportation”

Itulah kata yang terucap dari  mulut 
dr.	 Andreas	 Prasadja,	 RSPGT	

 ketika  ditanya tentang kebiasaannya 
 bersepeda dari rumah ke  kantornya 
di RS. Mitra Kemayoran setiap hari. 
“Yang	pasti,	 dari	 yang	 tadinya	 tidak	
terbiasa bersepeda dan sekarang 
 bersepeda, aktivitas ini bagi saya 
sudah seperti berjalan kaki,” ungkap 
dokter sekaligus praktisi kesehatan 
tidur Sleep Disorder Clinic  RS. Mitra 
Kemayoran ini.

Alumnus Fakultas  Kedokteran 
 Universitas Katolik Atma Jaya  tahun 
2000 yang berhasil meraih gelar 
RSPGT	(Registered	Polysomnographic	
	Technologist)	dari		American		Academy	
Of  Sleep Medicine ini  mengaku, 
 bersepeda juga telah  membuat 
 tubuhnya terasa jauh lebih bugar dan  
tidur	menjadi	 	nyenyak.	 “Yang	 jelas,	
saya sangat santai ketika bersepeda,” 
ujar Andreas yang mengaku sangat 
 nyaman dengan style-nya bersepeda 
itu.

Dokter muda yang resmi bergabung 
dengan RS Mitra Kemayoran sejak 
2005 ini mengungkapkan, aktivitas 
bersepeda dari rumah ke tempat kerja 
awalnya hanya iseng semata, selain 
juga karena ingin sedikit bebas dari 
kemacetan lalulintas Jakarta yang 
makin  luar biasa parahnya. Namun 
dari rasa iseng itu, ia akhirnya rutin 
mengayuh sepeda dan tidak hanya 
sebatas dari rumah ke tempat kerja. 

“ E h ,  s e k a r a n g  k e t e r u s a n . 
 Kemana-mana selalu bersepeda. Dan 
 ternyata bersepeda itu asyik karena 
kita a khirnya juga  jalan, tahu lokasi 
makanan yang enak. Pokoknya seru, 
ramai dan bikin sehat,” kata  ayah 
dari dua anak ini yang yang mengaku 
sudah sejak tahun 2006 menunggangi 
kereta angin ini dari rumah ke tempat 
kerjanya pulang pergi. (usd)

dr. Ferdinand Andy Kasim, SpPD
(Dokter RS Mitra Keluarga Cibubur)

Langit begitu cerah dan tentunya 
menambah semangat para peserta 
senam untuk datang menghadiri 

senam kali ini. Para peseta begitu antusias 
melakukan gerakan – gerakan senam yang 
dipandu oleh 2(dua) orang instruktur kami. 

Seperti biasanya, acara senam selalu diawali 
dengan pemeriksaan Tensi Darah serta 
pengukuran Kadar Gula Darah Sewaktu 
yang diperuntukkan bagi sertiap peserta. 
Pemeriksaan ini dilakukan agar para peserta 
dapat mengetahui kondisi tubuhnya apakah 
diperbolehkan mengikuti senam atau pun 

tidak. Pada kesempatan kali ini kami juga 
memberikan pemeriksaan kadar lemak dalam 
tubuh yang tenyata sangat diminati oleh para 
peserta.

Pada kesempatan ini Simposium Awam 
mengangkat topik mengenai ”Perawatan Kaki 
pada Penderita Diabetes Mellitus” yang 
disampaikan oleh dr. Dedy Pratama, SpB 
(K) BV (Spesialis Bedah – Konsultan Bedah 
Vaskuler). Dr. Dedy menyampaikan mengenai 
perawatan kaki yang harus dilakukan oleh 
para penderita Diabetes, dimana bila para 
penderita diabetes tidak memperhatikan 

kesehatan kakinya, maka akan menyebabkan 
kondisi yang sangat fatal sampai dengan 
keputusan harus diamputasi. Namun dengan 
perawatan yang baik, kualitas hidup para 
penderita Diabetes akan tetap dapat terjaga 
dengan baik.   

Acara senam kali ini kembali diikuti kurang 
lebih seratus orang peserta. Acara ini 
terselenggara atas kerjasama RS MITRA 
KELUARGA KELAPA GADING dengan Club 
Senam Kayangan & Taman Seluwang.

Senam Diabetes kembali di selenggarakan 
oleh RS MITRA KELUARGA KELAPA GADING 
(RSMKKG) Sabtu, 21 Mei 2011 di lapangan 
parkir rumah sakit.

Kilas Berita

Seminar sehari yang diprakarsai oleh 
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur ini di-
selenggarakan 27 April 2011 di RS Mitra 

Keluarga Bekasi Timur dan didukung juga 
oleh RS Mitra Keluarga Bekasi dan Cibubur. 
Seminar dipandu oleh dr. Rachelia Salanti 
sebagai moderator dan dihadiri oleh 246 bidan 
yang bertugas di wilayah Kabupaten Bekasi 
dan Kota Bekasi.

Pada sesi pertama, dr. Agustinus Gatot, 
SpOG mem bahas mengenai pengenal an 

kegawatan pada kehamilan dan penatala-
ksanaannya.

Pada sesi kedua, dr. Riadhy B. Prasetyo, 
Sp.A membahas mengenai keadaan-keadaan 
neonatus dengan resiko tinggi, faktor 
penyebab dan penanganannya serta saat 
kapan memerlukan penanganan rujukan.

Penyelenggaraan seminar seperti ini, 
diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan para bidan sehingga dapat 
mengurangi tingginya angka kematian Ibu dan 

bayi di Indonesia.
Peserta sangat aktif dan antusias 

melontarkan beberapa pertanyaan kepada 
pembicara yang juga merupakan dokter-dokter 
RSMK Bekasi Timur.

Acara ditutup dengan pembagian doorprize 
dari sponsor produk makanan bayi, susu ibu 
hamil, vitamin yang mengandung zat besi dan 
alat kesehatan bayi kepada 4 orang peserta.

Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia 
melatar belakangi RS Mitra Keluarga Bekasi Timur 
bersama IBI (Ikatan Bidan Indonesia) cabang Kota 
Bekasi untuk menyelenggarakan seminar bertema 
“Penanganan Kegawatan pada Kehamilan dan 
Neonatus Resiko Tinggi”.
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Kilas Berita Kilas Berita

Hands Hygiene Dance Competition: 
(kika)

dr. Eston Aryawan Hadibrata, SpOG,
dr. Rachmad Poedyo A, SpOG,

dr. Grace Hartatie
& MC Hand Hygiene Dance Competition 

meramaikan panggung

RS Mitra Keluarga Waru 

Peringati Hari Cuci Tangan Sedunia
Serangkaian kegiatan dalam  

rangka memperingati Hari  
Cuci Tangan Sedunia yang 

jatuh pada tanggal 5 Mei 2011, 
dilaksanakan Rumah Sakit 
Mitra Keluarga Waru, Jawa 
Timur.  Selain Deklarasi Cuci 
Tangan, kegiatan lain yang 
digelar  adalah Kampanye Cuci 
Tangan dan Hand Hygiene 
Dance Competition.

Seluruh kegiatan yang 
 b e r  l a n g s u n g  d i  r u a n g 
 auditorium Lt. IV RS Mitra 
Keluarga Waru pada Rabu, 11 
Mei 2011 atau hampir satu 

hari penuh itu mendapat apresiasi  
tidak hanya dari pihak  manajemen,  
tetapi juga pengunjung rawat 
jalan dan penunggu pasien  rawat 
inap RS Mitra Keluarga Waru.  
Dalam kesempatan itu, Direktur 
Utama RS Mitra Keluarga Waru 
Jawa Timur, dr. Dian M.  Tandele 
lang sung  memimpin jajaran-
nya dalam mendeklarasikan  dan 
 mem praktekan cuci tangan yang 
baik  di hadapan para peserta 
kegiatan.

RS Mitra Keluarga Waru juga 
mengajak  pengunjung rawat jalan 
dan penunggu pasien rawat inap 

untuk terlibat langsung dalam 
Kampanye Cuci Tangan. Beberapa 
area di rumah sakit ini, seperti 
depan poli spesialis gigi, depan 
poli spesialis anak, ruang  tunggu 
farmasi, ruang tunggu UGD, 
 kantin, ruang tunggu lantai 2, 
ruang  tunggu heart clinic dan 
ruang  tunggu kasir menjadi lokasi 
 kampanye tersebut.

Hand Hygiene Dance Competi-
tion yang digelar pada peng hujung 
acara  ternyata mendapat aplus 
yang meriah dari para penonton. 
Penampilan tiap pe serta yang 
berasal dari semua departemen 

RS Mitra Keluarga Waru  makin 
memeriahkan sua sana dengan 
lagu-lagu jingle  yang mengiringi 
gerakan mereka dalam mencuci 
tangan.

“Kegiatan yang kami   laksana kan 
dalam rangka memperigati Hari 
Cuci Tangan Sedunia ini bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran 
budaya mencuci tangan kepada 
masyarakat dan pemberi layanan 
kesehatan,” kata Direktur Utama 
RS Mitra Keluarga Waru, Jawa 
Timur, dr. Dian M. Tandela. (***)

Hands Hygiene Dance Competition :
Peserta dari Nurse Station Daffodil RS Mitra Keluarga Waru unjuk gigi

Kampanye Cuci Tangan : Panitia Kampanye mensosialisasikan cara cuci 
tangan yang benar pada pengunjung anak-anak rawat jalan RS Mitra 
Keluarga Waru

Deklarasi Cuci Tangan : Peserta Deklarasi Mempraktekkan & 
Menyanyikan Jingle Cuci Tangan

Manajemen dan Perwakilan Tiap Departemen RS Mitra Keluarga Waru 
menandatanganani Banner Deklarasi  Cuci Tangan Sedunia

Deklarasi Cuci Tangan  Sedunia : dr. Grace Hartatie selaku Manager Medis turut 
menandatangani Deklarasi Cuci Tangan Sedunia pada tanggal 15 Mei 2011 di Ruang 
Auditorium RS Mitra Keluarga Waru

Deklarasi Cuci Tangan Sedunia : dr. Dian M. Tandela 
selaku Direktur Utama mempraktekkan cara cuci 
tangan yang benar kepada para peserta deklarasi pada 
tanggal 15 Mei 2011 di Ruang Auditorium RS Mitra 
Keluarga Waru
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Kilas Berita Kilas Berita

Sleep Apnea dalam 
Simposium Ilmiah RS Mitra Kemayoran 
Jakarta dan RSMK Tegal

RS  M i t r a  K e m a y o r a n  
Jakarta dan RS Mitra  
Keluarga Tegal menggelar 

simposium ilimiah bertema  
“Sleep Apnea dalam Hu bungan-
nya dengan Diabetes”,  Jum’at 
15 April 2011 di Auditorium 
Plaza Hotel Tegal, Tegal, Jawa 
Tengah.  Praktisi kesehatan 
tidur RS Mitra Ke mayoran,   
Dr. Andreas Prasadja, RPSGT 
dan spesialis penyakit dalam 
RS Mitra Keluarga Tegal, Dr. 
Daru Jaka Sulistya, M.Sc, SpPD 
tampil sebagai  pem bicara dalam 
simposium yang  berlangsung di 
Auditorium Plaza Hotel Tegal,  
Jawa Tengah ini.

Pada simposium yang di-
pandu Dr. Damar Mashkun 
Rizqi sebagai moderator, 
kedua pembicara  membahas 
tuntas mengenai  hubungan 
antara  hent i  napas  saa t 

 tidur (sleep apnea) dengan 
 diabetes  dengan penjelasan 
yang  me narik. Tak ayal pada 
saat sesi tanya jawab, banyak 
 pertanyaan yang  muncul dari 
para  peserta yang terdiri dari 
dokter-dokter umum di sekitar 
RS Mitra  Keluarga Tegal, serta 
dokter-dokter  per usahaan dan 
 asuransi  rekanan RS Mitra 
Keluarga Tegal ini.

Pada kesempatan  tersebut, 
RS Mitra  Kemayoran juga 
 m e m p e r k e n a l k a n  S l e e p 
 D i s  o r d e r  C l i n i c  y a n g 
 merupakan Klinic  Gangguan 
Tidur  ter lengkap pertama 
di  Indonesia dengan  Dokter 
 Prakt isi  Ke sehatan Tidur 
 dengan gelar RPSGT (Register 
Polys om nografi Technologist) 
pertama pula di Indonesia. (*)

Hubungannya dengan Diabetes

Siang Klinik
di RS Mitra Keluarga Cikarang
S iang Klinik, sebuah seminar  

kecil dengan topik “Pe nata - 
laksanaan Stroke Secara 

Kom pre hensif” digelar RS Mitra 
Ke luarga Ci karang, Jawa Barat, 
Kamis, 14 April 2011 lalu. Acara 
Siang Kli nik yang meng hadirkan 
dr. Mahdian Nur, SpBS,  dr. Imam 
Santoso, SpS, dr. Lu san Maria 
T.Tamba, SpRM dan dr. Asih 

 Ma ratani sebagai moderator, 
 se ngaja digelar sebagai se buah 
sarana untuk me nambah wawasan 
dokter umum tentang penata-
laksanaan stroke.

Acara ini mendapat aprsesiasi 
dari para peserta yang kebanyakan 
dari kalangan dokter di sekitar 
Cikarang dan Bekasi, dokter-dokter 
perusahaan RS Mitra Keluarga 

Seminar Penatalaksanaan
Hipertensi dengan Terapi Kombinasi

RS Mitra  Keluarga Bekasi  
b e k e r j a s a m a  d e n g a n  
Ikatan Dokter Indonesia 

(IDI) Bekasi menggelar  seminar 
 bertopik “Penatalaksaan  Hipertensi 
 dengan Terapi Kombinasi”, Kamis, 
7 April 2011. Penyelenggaraan 
seminar yang terkait dengan 
Program  Pendidikan  Kedokteran 
 Berkelanjutan dari RS Mitra 
 Keluarga Bekasi dan IDI Bekasi 
meng hadirkan  pembicara dr. 
M.Djamal A Hasan, Sp.JP dan 
dr.Robert Loho, Sp.S dan.

Lebih dari 170 peserta yang 
 terdir i  dari  kalangan  dokter 
 anggota IDI Bekasi, dokter- dokter 
 per usahaan rekanan RS Mitra 
Keluar ga Bekasi serta dokter- 
dokter RS Mitra Keluarga Bekasi 
sendiri  antusias mengikuti semi-
nar yang disponsori PT Novartis 
ini.  Antusias peserta terlihat 
pada saat sesi tanya jawab, salah 

satunya mengenai pem berian cara 
terapi untuk menghindari stroke 
bagi pasien hipertensi dan obat-
obatan yang diberikan  se bagai 
bagian terapi kombinasi.

Menurut  dr .  M.Djamal  A 
Hasan, Sp.JP,  pasien hipertensi 
 perlu rutin diberikan terapi untuk 
 me ngontrol tekanan darah dan 
untuk  mengurangi penyumbatan 
di  pembuluh darah sehingga  dapat 
me ngurangi resiko terjadinya 
stroke. Sementara dr. Robert Loho, 
Sp.S menambahkan, pemberian 
terapi bagi pasien hipertensi tidak 
hanya untuk menurunkan tekanan 
darah tetapi juga memberikan 
kombinasi terapi agar tekanan 
 darah tetap stabil dan sirkulasi 
darah ke otak juga baik. (*)

RS Mitra Keluarga Bekasi dan IDI Bekasi 

 Cikarang dan  serta dokter RS Mitra 
Keluarga Cikarang sendiri. Sebab, 
Siang Klinik ini juga merupakan 

ajang menjalin silaturahmi antar 
sejawat. (*)

Foto Seminar
Penatalaksanaan

Hipertensi dengan Terapi Kombinasi 
Belum Ada

Talkshow RS Mitra Keluarga Cibubur

Mengambil tema All about  
Woman, RS Mitra Keluarga  
Cibubur  menyelenggarakan  

ta lkshow   Deteksi  Dini  dan 
Pencegahan Kanker Serviks, Sabtu, 
23 April 2011 di Cibubur  Junction.  
Talkshow yang dibawakan dr. R. 
Purbonoto SpOG berlangsung 
meriah dan membuat para  audience 

yang merupakan pengunjung mal 
terbesar di kawasan Cibubur ini  
antusias  mengikuti acara hingga 
akhir. Pada kesempatan tersebut,  
juga dilakukan pemeriksaan gula 
darah gratis dan promo paket Pap 
Smear yang ditawarkan RS Mitra 
Keluarga Cibubur. (*)

Deteksi Dini & Pencegahan 
Kanker Serviks  

RS Mitra Kemayoran  Gelar

Jakarta Heart & Vascular Center 

Gelar Seminar Jantung

RS Mitra Kemayoran meng  
adakan round table discussion   
dengan tema “Pe nata la-

ksana an Terkini Penyakit Lupus”, 
Rabu, 27 April 2011”bertempat 
di Gran Mahakam Hotel, Jakarta 
 Selatan. Acara yang menghadirkan              
 Dr. Nanang Sukmana, SpPD, 
KAI  (Spesialis Penyakit Dalam 
-  Konsultan Alergi Imunologi) 
sebagai pembicara ini dihadiri 
para peserta dari kalangan dokter 
dan human research development  
(HRD)  perusahaan dan asuransi 

Round Table Discussion
Penyakit Lupus

Jakarta Heart  & Vascular  
Center (JHVC)  RS Mitra  
Keluarga Kelapa Gading 

meng adakan acara seminar awam 
mengenai  kesehatan jantung  di 
Restoran Garden City, Sukabumi 

Jawa Barat,  Jum’at   13 Mei 
2011.  Seminar yang mendapat 
apresiasi penuh dari 250 orang 
peserta dan berlangsung meriah 
ini, menghadirkan dr. Utojo 
Lubiantoro, SpJP, salah satu 
dokter jantung JHVC dengan 
topik’“Penanganan Serangan 
Jantung”.

Dalam seminar itu, dr Utojo 
menegaskan,  setiap orang 
memiliki faktor resiko yang 
dapat menyebabkan serangan 
jantung. Salah satu faktor  resiko 
tersebut adalalah pola hidup 
tidak sehat yang sebenarnya bisa 
dikendalikan.

“ M e r o k o k ,  r u t i n 
 men    kon sumsi makanan yang 
berlemak dan minuman keras, 
jarang berolahraga merupakan 
pola hidup tidak sehat yang 
dapat memicu serangan jantung 
se seorang. Pola hidup seperti itu 
sebenarnya bisa dikendalikan 
jika kita ingin terhindar dari 
penyakit tersebut,” kata Utojo 
dihadapan para seminar yang 
hadir. (*)

rekanan RS Mitra Kemayoran .
Da lam seminar  i tu ,   DR. 

Nanang mengungkapkan, tubuh 
 manusia pada dasarnya memiliki 
ke kebalan terhadap serangan 
penyakit dan harus dijaga agar 
tetap sehat. Namun pada penyakit 
lupus,   ke kebalan tubuh tersebut 
 sebaliknya justru bisa menyerang 
organ tubuh yang sehat. “Sistem 
 imunologi yang berlebih pada 
tubuh menyebabkan seseorang 
bisa menderita penyakit ini,”  kata                
DR. Nanang. (*)

FOTO
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BEKASI
(Operasional 8 November 1993)

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

Email : bekasi@mitrakeluarga.com

KEMAYORAN
(Operasional 8 Januari 1998 )

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

Email : kemayoran@mitrakeluarga.com

SURABAYA
(Operasional 2 Oktober 1998)

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

Email : surabaya@mitrakeluarga.com

KELAPA GADING
(Operasional 28 November 2002)

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

Email : kelapagading@mitrakeluarga.com

BEKASI TIMUR
(Operasional 11 Juli 2004)

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

Email : bekasitimur@mitrakeluarga.com

DEPOK
(Operasional 7 Juli 2008)

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

Email : depok@mitrakeluarga.com

TEGAL
(Operasional 5 Februari 2009)

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

Email : tegal@mitrakeluarga.com

WARU
(Operasional 9 September 2009)

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

Email : waru@mitrakeluarga.com

CIKARANG
(Operasional April 2010) 

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

Email : cikarang@mitrakeluarga.com

CIBUBUR
(Operasional Januari 2011)
Jl.  Alternatif Raya Cibubur

Telp. (021) 843 11 777  Fax. (021) 843 11 611
Email : cibubur@mitrakeluarga.com

Kilas Berita

Pemda dan RS Mitra Keluarga Tegal  

Dalam rangka ikut serta  
menggalakkan program  
Kabupaten   (Pemkab) 

Gelar Seminar Kesehatan untuk Wanita

Brain and Spine Center  RS Mitra Keluarga  Surabaya

RS Mitra Keluarga Surabaya  
Jawa Timur melalui unit  
Brain and Spine Center-nya, 

bekerjasama dengan  Pemerintah 
K o t a  ( P e m k o t )  S u r a b a y a 
menggelar talks show  tentang 
penyakit stroke, Sabtu 23 April 
2011 lalu di City Of Tomorrow 
Surabaya. Acara yang dikemas 

Tega l  Jawa  Tengah  da lam 
 mem berdayakan peran  wanita 
d i   b i d a n g  k e s e h a t a n ,  R S 

 Mitra  Ke luarga Tegal bersama 
 Pemerintah Daerah (Pemda) 
 Kabupaten Tegal telah menggelar 

semina r   “Pem be rdaya  an 
Wanita 2011”.  Se minar yang 
 berlangsung pada  19 April 2011 
dan bertempat di  Aula Pemda 
Kabupaten Tegal  dihadiri sekitar  
130 peserta yang merupakan 
perwakilan dari 15 organisasi 
wanita se-Kabupaten Tegal.

T e m a  s e m i n a r  y a n g 
 digelar adalah  “Hidup Sehat 
 Ber kualitas dengan Dibetes 
Me llitus” dan menghadirkan 
dr. Daru Jaka Sulisyta M.Sc, 
Sp. PD dari RS Mitra Keluarga 
Tegal Jawa  Tengah sebagai 
pembicara.  Dalam kegiatan  
tersebut juga disosialisasikan 
company  profile dan fasilitas 
yang  dimiliki  Rumah Sakit  Mitra 
Keluarga Tegal, perkenalan 
program klinik pijat bayi dan  
senam hamil, promosi paket 
layanan-layanan klinik wanita 
untuk pemeriksaan pap smear, 
 bilas vagina, dan pemeriksaan 
 laboratorium. (*)

Gelar Talk Show  Stroke
dalam tema “Surabaya Health 
Seasons” dan menghadirkan dr. 
Asra Al Fauzi, SpBS, dari   spesialis 
Brain and Spine Center  RS  Mitra 
 Keluarga Surabaya  sebagai 
 pembicara, mendapat perhatian 
serius dari  sekitar 50 peserta yang 
hadir. (*)

Aksi Donor Darah 
RS Mitra Keluarga Depok
RS Mitra Keluarga Depok  

bekerjasama dengan Palang  
Merah Indonesia  (PMI) 

Cabang Bogor kembali menggelar 
aksi donor darah, Sabtu, 14 Mei 
2011 lalu. Kegiatan yang sudah 
menjadi agenda rutin RS Mitra 
Keluarga Depok setiap 3 (tiga) 
bulan sekali dan pada bulan Mei 
ini memasuki pelaksanaan ke-
delapan kali, mendapat antusias 

dari masyarakat Kota Depok.
Sebanyak 96 kantong darah 

berhasil dikumpulkan dari 142 
orang pendonor pada aksi sosial  
RS Mitra Keluarga Depok kali ini 
yang didukung pula Pocari Sweet. 
Kegiatan yang membawa efek 
positive bagi ketersediaan darah 
bagi masyarakat banyak mem-
butuhkan diharapkan dapat terus 
berlangsung. (*)
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JADWAL  PRAKTEK Dokter Jantung
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU

KELAPA GADING
dr. A. Sari S. M, Sp.JP, FIHA 09.00 - 14.00
dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP, FIHA 10.00 - 18.00 09.00 - 13.00
dr. Sunarya Soerianata, Sp.JP, FIHA 17.00 - 19.00
dr. Tomi Bambang B.S, Sp.JP, FIHA 20.00 - 21.00 10.00 - 12.00
dr. Triatmo Budiyuwono, Sp.JP, FIHA 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00
dr. Arieska Ann S, Sp.JP(K), FIHA 14.00 - 17.00 16.00 - 20.00 16.00 - 20.00
Prof. Dr. Harmani K, MPH, Sp.JP(K) 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00
dr. Albertus Sewianto B. App, Sc, SpJP, FIHA 17.00 - 21.00 17.00 - 19.00 17.00 - 21.00 17.00 - 19.00 17.00 - 21.00 17.00 - 19.00
dr. Surya Dharma, Sp.JP, FIHA 19.00 - 21.00 14.00 - 21.00
DR. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP(K), FIHA 18.00 - 21.00 10.00 - 14.00

KEMAYORAN

dr. Albertus Sewianto B. App, Sc, SpJP, FIHA
08.00 - 15.00

20.00 - 21.00 20.00 - 21.00
dr. Budiyanto, Sp.JP 13.30 - 15.30
dr. Santoso Karo karo, Sp.JP 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00
dr. Radityo Prakoso, Sp.JP 19.30 - 21.00 19.30 - 21.00
dr. Onny Witjaksono, Sp.JP 16.00 - 18.00

BEKASI

dr. M. Djamal A. Hasan, Sp.JP
10.00 - 14.00

16.00 - 18.00 16.00 - 20.00 16.00 - 18.00 16.00 - 20.00
dr. M. Ma'mun, Sp.JP 18.00 - 21.00 20.00 - 21.00 18.00 - 21.00 14.00 - 16.00
dr. Erwin Setiawan, Sp.JP 08.00 - 10.00 08.00 - 10.00

BEKASI TIMUR

dr. Erwin Setiawan, Sp.JP
08.00 - 14.00 10.00 - 14.00 08.00 - 14.00 10.00 - 14.00 08.00 - 14.00

17.00 - 19.30 16.00 - 19.00 17.00 - 19.30
dr. Faris Basalamah, Sp.JP 10.00 -17.00 14.00 - 20.00 08.00 - 12.00 10.00 -20.00 16.00 -20.00 08.00 - 12.00
dr. Isman Firdaus, Sp.JP 19.00 - 21.00* 19.00 - 21.00* 19.00 - 21.00* 18.00 - 20.00*
dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP, FIHA dengan perjanjian

DEPOK
dr. Bona Dwiramajaya H., Sp.JP 08.00 - 14.00
dr. Wisnoe Pribadi, Sp.JP 17.00- 20.00 08.00 - 15.00

CIKARANG
dr. Joeristanti Soelistyaningroem, Sp.JP 09.00 - 17.00 09.00 - 14.00 09.00 - 17.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00
dr. Ary Boestari, Sp.JP 16.00- 20.00* 16.00- 20.00*

CIBUBUR
dr. Bona Dwiramajaya H., Sp.JP 17.00 – 20.00 08.00 - 14.00
dr. Wisnoe Pribadi, Sp.JP 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00
dr. Faris Basalamah, Sp.JP 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 17.00 – 20.00

SURABAYA
dr. Iswanto Pratanu, Sp.JP 07.00 - 10.00 07.00 - 10.00
dr. J. Nugroho EP, Sp.JP 19.00 - 21.00 12.00- 13.00
dr. Theresia Muktiwidjojo, Sp.JP 12.00- 13.00 11.30- 13.00

WARU
dr. I Gde Rurus Suryawan, Sp.JP 11.30 - 13.00 11.30 - 13.00 11.30 - 13.00
dr. R. Rukma Juslim, Sp.JP 17.00 - 19.00 11.30 - 15.00 17.00 - 19.30 09.00 - 11.00
dr. Emile TH Parapat, Sp.JP 09.00 - 11.00

17.00 - 19.30 17.00 - 19.30 17.00 - 19.30

TEGAL
dr. Wasril Wazar, Sp.JP 14.00 - 15.00 14.00 - 15.00
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