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Konsensus 
internasional 
menyebutkan 

bahwa prosedur 
laparoskopi 

kolesistektomi 
sebagai gold 

standard (standar 
emas) bedah 

minimal invasif. 
Prosedur ini 

menjanjikan rasa 
aman, nyaman 
dan bersahabat 

terhadap pasien. 

Fokus

Bagi sebagian pasien, 
pembedahan (operasi) 

menjadi prosedur tindakan 
yang menakutkan. Karena, yang 
langsung terbayang adalah, 
tubuhnya akan disayat-sayat 
sehingga meninggalkan bekas 
luka yang besar. Sementara, 
nyeri hebat paska operasi pun 
membutuhkan masa perawatan 
yang cukup lama. Itu belum 
termasuk torehan panjang bekas 
jahitan untuk menutup luka 
operasi yang sangat menganggu 
dari sisi kosmetik, terutama bagi 
kaum wanita.

 
Saat ini, rasa takut itu boleh 

dibuang jauh-jauh. Rumah 
Sakit Mitra Keluarga Grup telah 
menggunakan teknologi bedah 
minimal invasif (operasi tertutup). 

Bahkan, untuk kasus-kasus tertentu 
bisa melakukan tindakan operasi 

tanpa bedah. Laparoskopi misalnya, 
teknik ini menggunakan endokamera, 
pneumoperitoneum (mengisi rongga perut 

dengan gas) dan instrumen khusus yang 
dimasukkan ke dalam rongga perut untuk 
melongok langsung ke organ tujuan dan 
menampilkannya di layar monitor. Dengan 
begitu, tindakan operasi dapat dilakukan 
tanpa harus menyentuh obyek operasi.

Sebut saja untuk kasus appendektomi 
(usus buntu), kolesistektomi (pengangkatan 
kantong empedu), hernia, biopsi tumor 
intra abdomen, evaluasi trauma tumpul 
abdomen, dan adhesiolisis (membebaskan 
perlengketan), misalnya. Bahkan, termasuk 
kasus-kasus kanker (usus dan seterusnya), 
yang umumnya dilakukan dengan tindakan 
operasi konvensional, atau bedah terbuka. 

Nah, dengan teknik bedah minimal 

invasif (laparoskopi), semua kasus di atas 
dapat ditangani tanpa harus melakukan 
operasi terbuka. Bahkan hanya membutuhkan 
lubang dengan diameter 5 hingga 12mm 
untuk melakukan tindakan operasi. 
Sehingga, dibandingkan dengan teknik 
bedah konvensional, metode ini memiliki 
keunggulan yang sangat menguntungkan dari 
sisi kosmetik. Bahkan, tanpa rasa nyeri akibat 
luka operasi, sehingga masa perawatan dan 
proses pemulihan pun  menjadi jauh lebih 
singkat.

Kelebihan lainnya,  secara teknis, operator 
atau ahli bedah dapat melihat struktur anatomi 
pada daerah pembedahan yang menjadi lebih 
jelas. Hasil pembesaran yang diperoleh dari 
penggunaan teleskop dan endokamera, serta 
ruang  lingkup yang dievaluasi lebih luas, 
sehingga operator juga bisa menilai kondisi 
organ-organ lain di dalam rongga perut. 
Satu hal yang tidak mungkin dilakukan pada 
bedah konvensional, tanpa memperlebar luka 
operasi.

Dengan semua keunggulannya itu, teknik 
ini diyakini mampu memberikan rasa aman 
dan nyaman kepada pasien. Bahkan, disebut-
sebut sebagai prosedur bedah yang sangat 
bersahabat (patient’s friendly surgery).

Ke depan, teknologi bedah minimal 
invasif tentu akan semakin menjanjikan 
seiring dengan perkembangan teknologi 
yang semakin mendukung pencitraan yang 
makin tajam pada monitor, instrumen lebih 
ergonomik dengan ukuran yang lebih kecil. 
Tak hanya itu, metode ini, tentu akan menjadi 
tuntutan bagi pasien maupun ahli bedah, 
karena akan semakin banyak jenis penyakit/
kasus yang dapat ditangani. Semoga.

Pemimpin Redaksi

Patient’s Friendly Surgery
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RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

D i penghujung tahun 2011 ini, pertama-tama tentu saja kami ingin menyapa segenap 
pembaca majalah kesayangan kita ini dengan ucapan selamat merayakan Hari Natal 

tahun 2011 dan Tahun Baru 2012. Dengan bergantinya tahun, itu berarti almanak akan 
berganti. Satu tahun kita lewati. Satu tahun pula usia kita berkurang. 

Karena itulah, alangkah indahnya jika “malam kudus”, malam yang khidmat bagi umat 
kristen dan malam pergantian tahun 2012 nanti juga kita jadikan sebagai saat paling 
tepat untuk merenung. Sudah benarkah yang kita perbuat sepanjang tahun ini? Adakah 
manfaat yang kita berikan bagi profesi, pekerjaan, keluarga, lingkungan, dan jangan lupa, 
kesehatan. Sudah benarkah kita mengelola kebutuhan itu? Semoga saja, semua yang kita 
lakukan di sepanjang tahun ini, benar dan telah bermanfaat bagi semua kebutuhan itu. 

Bagi kami di redaksi, ada pengalaman yang sangat menarik dalam menyiapkan materi 
dan penyusunan majalah kesayangan kita ini. Bagaimana tidak, melalui rubrik Mitra 
Utama majalah Mitra Keluarga yang mengangkat tema Bedah Minimal Invasif, secara 
lebih spesifik mengupas kepada fasilitas bedah Laparoskopi, Artroskopi, Uretroskopi 
dan seterusnya, telah memberi peluang kepada kami untuk menimba pengetahuan dan 
pemahaman mengenai spesialisasi beberapa bidang ilmu kedokteran.

Tentu saja, pengalaman menarik dan bermanfaat itu kami dapat melalui kesempatan 
berwawancara dengan para dokter spesialis Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup yang 
tersebar di Kelapa Gading, Bekasi dan Bekasi Timur, Cibubur, Kemayoran, hingga Depok. 
Kami juga mendapat kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan lima orang dokter 
RSMK Grup, ketika mewawancarai profil mereka. Dan, yang paling mengesankan, tentu 
saja kesempatan berwawancara panjang lebar dengan bapak Rustiyan Oen, Managing 
Director RSMK Grup. 

Masih untuk edisi penutup tahun ini, kami menjumpai atlet peraih medali emas Olimpiade 
Barcelona, Spanyol 1992, Susy Susanti, hingga artis Krisdayanti yang merupakan 
“pasien” RSMK Grup. Semua kegiatan itu, mulai dari pengumpulan materi, aktivitas 
wawancara, hingga proses penulisan majalah ini tentu saja kami harapkan bisa menjadi 
suatu karya yang bermanfaat, baik bagi pembaca, pihak RSMK Grup, maupun masyarakat 
secara luas. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Hari Natal dan Tahun 
Baru 2012. Selamat.

Kesempatan Menarik 
di Akhir Tahun

| 5    Edisi 3 - Desember 2011 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  



Wisata
Surabaya
Napak Tilas di Ujung 
Timur Pulau Jawa
Banyak kisah menarik tekait 
berdirinya Kota Surabaya, mulai 
dari torehan prasasti Trowulan 
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Mitra Utama
Operasi Nyaman 
Tanpa Sayatan Besar

Pernahkah Anda 
membayangkan luka operasi 
perut yang sebelumnya 
meninggalkan sayatan 
panjang sekitar 5-30 cm?

Inspirasi
James Gwee T.H. MBA
Bekerja Menjadi
Sesuatu Yang 
Menyenangkan
Enam puluh persen hidup 
manusia dihabiskan untuk 
bekerja. Oleh karenanya, jika tidak 
mendapatkan ke senangan dalam 
pekerjaan, maka Anda membuang 
60% dari hidup Anda!!22

26

Korporasi
Ir. Rustiyan Oen MBA 

Managing Director RSMK Grup
FOKUS MeMBANGUN KUAlITAS SDM

Ada sejuta alasan mengapa seseorang memilih pergi 
berobat ke luar negeri. Mulai dari longgarnya akses 

(bebas viskal), hingga upaya menemukan second 
opinion (pendapat kedua) mengenai penyakitnya. 

Minimnya tenaga dokter spesialis juga menjadi 
penyebab perginya pasien ke luar negeri. Begitukah? 24

Testimoni
Susy Susanty

Masih di Sekitar 
Olahraga & Kesehatan
Lepas dari pentas bulutangkis, 

pasangan emas Olimpiade 
Barcelona, Spanyol 1992 

ini, sibuk menangani family 
business yang bergerak di 

bidang alat-alat olahraga 
di bawah bendera ASTEC 
(Alan Susy Technology). 

Bagaimana mereka mengelola 
kesehatannya?
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Pagi itu, Lucia Francisca Susy 
Susanti tampil sporty dengan 
mengenakan t-shirt putih dipadu 
jeans ¾, ketika menerima 

redaksi majalah Mitra Keluarga (MK) 
yang bertandang ke rumahnya di bilangan 
Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan 
senyum ramah, ibu tiga anak dari hasil 
pernikahannya dengan pebulutangkis 
Alan Budi Kusuma ini, mempersilakan tim 
redaksi majalah MK, seraya menanyakan 
maksud dan tujuan mengunjunginya.

“Biasa mbak. Sekadar anjangsana 
sambil diskusi mengenai aktivitas dan 
bagaimana mbak Susy mengelola kesehatan 
setelah pensiun sebagai atlet andalan tim 
nasional kita,” jawab tim MK, membuka 
obrolan dengan peraih emas pertama, 
juara tunggal putri bulutangkis Olimpiade 
Barcelona, Spanyol, tahun 1992. 

Pastilah, sambutnya, “Saya dan mas 
Alan memang sangat concern dengan 
masalah kesehatan. Karena, sehat itu 
penting, dan juga mahal,” ujar wanita 
kelahiran Tasikmalaya, 11 Februari 1971 
ini, dengan senyum ramah. Karena itulah, 
meski tak lagi terlibat dalam timnas, namun 
ia dan Alan tetap rutin berlatih bulutangkis. 
“Selain hobi, sekaligus menjadi media 
untuk mengelola kebugaran tubuh,” timpal 
mantan atlet yang mengisi waktu luangnya 
dengan mengelola bisnis SPA dan Massage 
di Fontana.

Menurut Susy, masalah kesehatan 
keluarga merupakan prioritas utama 
baginya. “Kami berusaha untuk melakukan 
yang terbaik untuk urusan ini,” ujar Susy 

yang mengaku pantang minum obat secara 
sembarangan ini. “Masalah sekecil apapun, 
seperti mas Alan yang tiba-tiba kena alergi, 
saya langsung mengajaknya ke rumah sakit. 
Langsung periksa, kenapa ia sampai alergi. 
Enggak bisa minum obat begitu saja,” 
ungkapnya, lagi-lagi menambahkan, ”Takut 
salah obat. Lebih baik ke dokter,” ucapnya, 
yakin.

Lebih dari itu, semua urusan kesehatan, 
mulai dari medical check up, imunisasi 
anak, periksa gigi, maupun gangguan 
kesehatan lainnya, Susy membawa seluruh 
keluarga besarnya ke Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Kelapa Gading. “Selain 
lokasinya dekat, pelayanan dan fasilitasnya 
lengkap. Bahkan, kalau ada yang harus 
menjalani rawat inap pun gampang. Bisa 
cepat gantian untuk jaga. Kan rumahnya 
dekat,” ujarnya, lagi-lagi sambil tersenyum.

Rupanya, Susy cukup familiar 
dengan para dokter di sana. “Banyak dokter 
praktik yang kami kenal baik. Apalagi 
so far so good lah. Malah, pelayanan 
dan kebersihannya semakin baik, dan 
cepat dalam memberikan informasi yang 
dibutuhkan pasien,” urai istri pebulutangkis 
yang juga menyabet medali emas di ajang 
Olimpiade Barcelona, Spanyol 1992.

Meski begitu, pasangan atlet yang 
dipercaya sebagai pembawa obor Olimpiade 
Athena 2004 ini mengaku sempat kecewa 
dengan salah satu rumah sakit di Indonesia. 
“Bayangkan, Ayah mertua saya divonis 
menderita ‘penyakit berat’ yang sudah 
masuk stadium 4. Namun, ketika kami 
melakukan pemeriksaan ulang di Singapura, 
hasilnya ternyata jauh berbeda,” ujarnya, 
menambahkan, “Puji Tuhan, sampai dengan 
hari ini, ayah mertua saya sehat walafiat,” 
sergahnya seraya menarik nafas lega.

 
Pengalaman itu, kata Susy, sempat 

membuatnya panik. Apalagi dokter yang 
menangani mertuanya kala itu sedikit-
sedikit menganjurkan operasi. Bikin panik 
dan cemas. “Untunglah, kami mencari 
second opinion. Dokter-dokter di sana 
betul-betul concern, cara penyampaian 
informasinya pun enggak bikin kita kaget-
kaget. Bahkan, tidak asal mengambil 
keputusan,” timpalnya, seraya berharap 
RSMK Kelapa Gading maupun Mitra-
Mitra lainnya bisa mengambil benchmark 
yang bagus-bagus dari RS di luar negeri, 
bahkan senantiasa meningkatkan kualitas 
pelayanannya sehingga tetap menjadi 
rumah sakit pilihan.  (USR/Foto:USR &dokpri)

Testimoni

Masih di Sekitar 
Olahraga & Kesehatan
Lepas dari pentas bulutangkis, pasangan emas Olimpiade 
Barcelona, Spanyol 1992 ini, sibuk menangani family 
business yang bergerak di bidang alat-alat olahraga di 
bawah bendera ASTEC (Alan Susy Technology). Bagaimana 
mereka mengelola kesehatannya?

Susy Susanty
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Pernahkah Anda mengalami keluhan 
nyeri di daerah ulu hati dan sekitar 
pusar? Apakah nyeri tersebut makin 
lama makin terasa hebat dan pindah 

ke sisi kanan bawah perut? Hati-hati, gejala 
tersebut mungkin saja menandakan Anda 
terkena radang usus buntu, yang dapat 
berakibat fatal jika tidak segera ditangani.

Dulu, ketika ada kelainan di rongga 
perut, maka untuk melihat kelainan itu 
harus dilakukan operasi. Istilah medisnya 
laparotomi. Artinya, untuk melakukan 
tindakan operasi, dokter bedah harus 
membuat luka sayatan di dinding 
perut. “Lukanya besar, di sisi lain luka 
paskabedah tersebut mengakibatkan nyeri 
berkepanjangan, sehingga pasien harus 
istirahat dalam kurun waktu cukup lama. 
“Proses itu bisa mengakibatkan trauma pada 
pasien,” kata dr. Ferdy Limengka SpB dokter 
ahli bedah umum Rumah Sakit Mitra Keluarga 

(RSMK) Bekasi dan Bekasi Timur. 

Lebih dari itu, produktifitas 
pasien terhambat, sementara 
luka paskaoperasi meninggalkan 
bekas yang tidak bagus. Namun, 
kemudian berkembang teknik 
yang disebut minimally invasive 
surgery (bedah minimal invasif). 
Salah satunya, dikenal dengan 
laparoskopi, suatu teknik 
revolusioner untuk melihat 
kelainan-kelainan yang terjadi di dalam 
rongga perut dan rongga panggul. Dengan 
teknik ini, luka operasi yang sebelumnya 
mencapai panjang 30 cm bisa menjadi sangat 
kecil, cuma 0,5 mm – 1 cm saja.  

Secara definisi, laparoskopi adalah teknik 
bedah minimal invasif yang menggunakan 
gas untuk  insulfasi melalui peritoneum dan 
alat-alat lain serta insisi minimal dengan 

acuan kamera video. 
Dalam praktiknya, 

ada tiga - empat 
perangkat utama 

yang disebut trocar 
–semacam pipa dengan 

klep untuk akses kamera 
dan alat-alat lain-- untuk 

melakukan prosedur bedah 
laparoskopi. Melalui trocar 

inilah alat-alat seperti kamera, 
lampu, pisau ultrasonik, 

gunting, penjepit dan sebagainya 
dimasukkan dan digerak-gerakkan 

di dalam tubuh manusia. 

Untuk melakukan prosedur bedah 
laparoskopi, trocar-trocar tersebut akan 
dipasang di atas perut. Trocar pertama di  
pusar. Trocarkedua, dipasang kira-kira 2-4 
cm dari tulang dada (antara dada dan pusar) 
selebar 5-10 mm. Trocar ketiga dipasang di 

Bedah Minimal Invasif
Pernahkah Anda 
membayangkan 
luka operasi perut 
yang sebelumnya 
meninggalkan 
sayatan panjang 
sekitar 5-30 cm? Saat 
ini, luka operasi bisa 
dikondisikan menjadi 
sangat kecil. Teknik 
ini dikenal sebagai 
bedah minimal 
invasif.

Sejatinya, teknik bedah laparoskopi bukahlah barang baru. 
Teknologi ini pertama kali dilakukan George Kelling pada tahun 

1902. Ilmuwan asal Dresden, Jerman, ini melakukan uji coba operasi 
dengan teknik laparoskopi pada seekor anjing. Delapan tahun 
kemudian, atau persisnya tahun 1910, Jacobeus mencoba teknik 
laparoskopi pada manusia. 

Namun, gebrakan teknologi ini baru dimulai ketika dr. Melvin 
Cohen menerapkan Laparoscopy Operative pada kasus-kasus 
infertillity (masalah kesuburan), di Chicago, Amerika Serikat, 
tahun 1966. Cohen juga yang membuka mata dunia kedokteran 
–khususnya di bidang ginekologi— dengan menerbitkan buku 

berjudul “Laparoscopy, Culdoscopy and Gynecography;   
Technique and Atlas”. Buku pertama yang membahas teknik 
operasi laparoskopi dan menjadi text book di Amerika. 

Tahun 1985, Cody Evander, robot yang digunakan sebagai 
pengganti jarum biopsi pada operasi otak dipakai pada operasi 
prostat (laparoscopy surgery). 

Tahun 1992, Integrated Surgical Systems, memperkenalkan 
ROBODOC kepada dunia kedokteran. Hebatnya, ROBODOC 
merupakan satu-satunya sistem robot yang mendapat restu dari 
Food and Drug Administration (FDA- Badan Pengawas Obat dan 
Makanan) di Amerika Serikat.

Geliat Teknologi Minimal Invasif

Operasi 
Nyaman Tanpa
Sayatan Besar



Mitra Utama

| 9    Edisi 3 - Desember 2011 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  

pertengahan trocar kedua agak ke sebelah 
kanan atau persis di bawah tulang iga selebar 
2-3 mm hingga paling lebar 5 mm. Bilamana 
diperlukan, akan dipasang trocar keempat di 
sebelah kanan bawah, selebar 5 mm. Trocar 
pertama merupakan tempat dimasukkannya 
kamera yang berfungsi sebagai mata 
dokter untuk melihat organ-organ di dalam 
tubuh melalui gambar yang disalurkan ke 
layar monitor. Sedangkan trocar lainnya 
merupakan trocar kerja untuk melakukan 
operasi.

Tak jauh berbeda dengan teknik operasi 
konvensional (bedah terbuka), pada prosedur 
praoperasi laparoskopi pun pasien diharuskan 
puasa untuk persiapan prosedur anastesi. 
Setelah pasien tertidur, langkah pertama 
ialah membuat sayatan kecil di bawah lipatan  
pusar sepanjang 10 mm sebagai jalur bagi 
jarum veres untuk memasukkan gas CO2. 
“Suntikan gas CO2 ke dalam tubuh pasien 

ditujukan agar perut pasien membesar 
(menggelembung) dan menciptakan ruang 
yang lebih luas, sehingga dokter bisa lebih 
leluasa melakukan operasi di dalam rongga 
perut,” timpal dr. Benny Philippi, spesialis 
bedah digestif RSMK Kelapa Gading.

Menurutnya, dengan teknik laparoskopi, 
sayatan dibuat seminimal mungkin, 
sementara proses penyembuhan di dalam 
tubuh dilakukan dengan menggunakan alat 
tertentu yang bisa dipantau secara langsung 
oleh kamera. “Dengan demikian, banyak 
keuntungan yang diperoleh pasien, antara lain 
hospitalisasi yang singkat, nyeri minimal, dan 
biaya yang sebenarnya menjadi lebih murah,” 
terangnya.

Yang pasti, ada banyak sekali keuntungan 
dari teknik laparoskopi. Mulai dari 
berkurangnya nyeri akibat luka paskaoperasi 

hingga sayatan sangat kecil yang sangat 
menguntungkan dari sisi kosmetik. Begitu 
pula dalam meminimalisasi pendarahan dan 
risiko infeksi hingga masa penyembuhan 
yang jauh lebih singkat dibanding operasi 
bedah terbuka (konvensional). 

Memang, biaya yang dibutuhkan untuk 
operasi dengan teknik laparoskopi ini 
memang terkesan lebih mahal dibandingkan 
dengan teknik open surgery. “Namun 
dengan pertimbangan masa perawatan 
lebih singkat, artinya pasien tidak perlu 
membayar biaya perawatan dan pengobatan 
yang lebih panjang. Bahkan, bisa segera 
kembali produktif,” ujar dr. Ferdy,  seraya 
menambahkan, sayangnya, tidak semua ahli 
bedah dapat menerapkan teknik laparoskopi 
kepada pasiennya. Teknik ini, hanya dapat 
dilakukan oleh dokter bedah yang sudah 
memiliki kompetensi untuk melakukan 
tindakan bedah laparoskopi. 

Di samping itu, tentu saja teknik laparoskopi 
juga mempunyai kelemahan. Salah satunya 
ialah, trocar yang terlalu halus. Ketika organ 
operasi sudah terlanjur bengkak terkena infeksi 
hebat, atau ada perlengketan misalnya, maka 
prosedur laparoskopi tidak bisa dilakukan. 
“Artinya, harus dilakukan open surgery, 
demi keselamatan pasien,” jelasnya. Selain 
itu, lanjutnya, laparoskopi juga tidak mugkin 
dilakukan terhadap pasien yang memiliki 
gangguan nafas, seperti asma atau gangguan 
jantung. Pasalnya, ketika gas CO2 menyebar di 
ronga perut, tekanan gas juga akan mendesak 
ke rongga paru-paru, sehingga dikhawatirkan 
bakal mengganggu pernafasan. Untuk 
pasien seperti ini, anastesi pun tidak akan 

menganjurkan. (tim)

Tahun 1994, teknologi laparoskopi semakin 
canggih dengan kehadiran AESOP (Automatic 
Endoscopic System for Optimal Positioning, Computer 
Motion, Inc) yang sangat berguna untuk membantu 
operator dalam mengatur arah orientasi laparoscope. 
Tahap selanjutnya, lisensi AESOP dibeli dan dilanjutkan 
oleh perusahaan Intuitive Surgical, Sunnyvale, 
California untuk menciptakan apa yang kemudian kita kenal dengan da 
Vinci Surgical System. Suatu teknologi kedokteran paling terkini yang 
memungkinkan ahli bedah untuk melakukan operasi sulit dan rumit 
melalui sayatan sangat kecil (minimally invasive surgery). ***

Jerman, 13 
September 1980, 
seorang ahli kandungan 
Prof. Kurt Semm 
dari Kiel University 
menoreh sejarah dunia 
kedokteran melalui 
terobosan sebagai 
yang pertama kali 
melakukan laparoscopy 
appendicectomy.
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Di masa lalu, operasi bedah terbuka (open surgery) 
akan meninggalkan bekas luka yang tidak bagus. 
Dengan teknik laparoskopi, luka operasi menjadi 
sangat minimal dan menguntungkan dari sisi kosmetik.

Di bidang bedah umum, teknik 
bedah minimal invasif sedemikian 
berkembangnya, sehingga 

penggunaannya pun sangat beragam, baik 
untuk diagnostik maupun tindakan operasi. 
Sebut saja usus buntu, perlengketan usus, 
cholecystectomy (pengangkatan kantong 
empedu), hingga hernia dan radang akibat 
batu empedu. Bahkan, untuk kasus-kasus 
berat seperti tumor/kanker usus besar.

Di bidang bedah digestif, juga sama. 
Bidang medis yang secara spesifik menangani 
kasus-kasus saluran pencernaan, seperti  
usus besar, lambung, pankreas hingga 
kerongkongan, ini juga sangat terbantu 
dengan hadirnya bedah minimal invasif, 
khususnya teknik laparoskopi. “Dengan teknik 
ini, dokter bedah dapat langsung melihat 
isi rongga perut dengan jelas dan langsung 
melakukan penanganan secara tepat sasaran, 
tanpa harus membuat luka sayatan yang 
besar,” kata dr. Benny Philippi, Spesialis 
Bedah Digestive di RS Mitra Keluarga Kelapa 
Gading.

“Jadi, ketakutan itu harus dibuang jauh-
jauh. Karena bedah minimal invasif pada 
rongga perut ini merupakan teknik operasi 
menggunakan sistem endokamera, 
pneumoperitoneum (mengisi rongga perut 
dengan gas) dan instrumen khusus di dalam 
rongga perut melalui layar monitor tanpa 
melihat dan menyentuh langsung organ yang 
dioperasi. Teknik ini mulai dikembangkan 
sejak awal abad ke 20. Di Indonesia sudah 
dimulai sejak tahun 1991,” kata dr. Budi SH 
Gultom SpBU, dokter spesialis bedah umum 
di RS. Mitra Keluarga Cikarang.

Dengan kemampuannya itu, dokter bedah 

bisa sekaligus melihat penyakit-penyakit yang 
mungkin menjangkiti pasien di dalam rongga 
perutnya. Misal, ketika melakukan operasi 
usus buntu terhadap pasien, terlihat ada bakat 
hernia di sana. “Kalau sudah begini, biasanya 
dokter bedah akan mengkonsultasikannya 
kepada keluarga atau wakil dari pasien. ‘Ini 
ada bakat hernia yang pasti bakal muncul. 
Mau sekalian di repair tidak’. Kalau keluarga 
pasien setuju, ya kita lakukan operasinya 
sekalian,” ungkapnya.

Bicara mengenai hernia, timpal dr. Julius 
Lumenta, SpB, Spesialis Bedah Umum RSMK 
Cibubur,  memang cenderung menyerang 
laki-laki, namun juga banyak dialami wanita, 
anak-anak, bahkan balita.   Tapi tak usah 
khawatir,  “Dengan teknik laparoskopi, kita di 
Mitra Keluarga cuma butuh waktu paling lama 
1,5 jam, tergantung  tingkat penyakitnya,” 
ujar dr. Julius.  Bahkan, sambungnya, dengan 
penggunaan jala sintetis yang disebut mesh, 
pasien paskaoperasi tak akan merasa nyeri 
seperti biasa dikeluhkan pasien paskaoperasi 
hernia.

Dalam perkembangannya, teknik 
minimal invasif juga dikenal sebagai bandaid 
surgery atau keyhole surgery (bedah lubang 
kunci). Disebut operasi lubang kunci karena 
dilakukan hanya melalui satu lubang kecil 
berukuran 0,5 – 1,5 cm. “Teknik ini, sudah 
dilakukan di Rumah Sakit Mitra Keluarga, 
mulai dari tindakan diagnostik untuk melihat 
adanya perdarahan di rongga perut hingga 
pengangkatan kandung empedu maupun 
penanganan tumor/kanker usus,” sebut dr. 
Ferdy Limengka.

Lebih dari itu, kata dr. Ferdy, seorang 

ahli bedah cukup membuat satu sayatan 
kecil saja. Teknik ini dikenal dengan istilah 
SILS (single incision laparoscopic surgery). 
Menurutnya, untuk laparoskopi  usus buntu 
yang standarnya tiga lubang, di RS Mitra 
Keluarga sudah jauh lebih berkembang. 
“Kita cuma butuh satu lubang saja. Atau 
laparoskopi dengan single hole,” urainya.
Bahkan, tak usah heran jika luka operasi bisa 
dibuat tidak tampak. “Jadi usus buntu itu bisa 
mulus sekali. Hal ini tentu sangat bermanfaat 
dari sisi kosmetik, terutama bagi kaum 
wanita, karena tetap menjaga keindahan kulit 
di sekitar perut,” jelasnya, sambil tersenyum.

Masih seperti kata dr. Ferdy, saat ini 
sudah ada teknologi operasi sejenis untuk 
melihat rongga dada. Rongga dada yang 
dimasa lalu harus dilakukan operasi terbuka 
(rongga dada terbuka lebar) sekarang dengan 
teknik yang mirip laparoskopi atau disebut 
thoracoscopy/bronchoscopy. “Jadi, kita bikin 
luka kecil untuk mengintip ke dalam rongga 
dada, lalu kalau ada masalah atau ada yang 
bocor dan sebagainya akan segera diobati 
sekaligus,” paparnya, seraya menyebutkan 
bahwa RS Mitra Keluarga cukup inovatif di 
bidang operasi bedah minimal invasif.  

Salah satu teknik yang tengah 
dikembangkan adalah operasi kelenjar 
gondok. “Kalau di perut kan laparoskopi. 
Kalau di daerah thoraks itu namanya 
thoracoscopy. Nah untuk kelenjar gondok 
namanya endosurgery thyroid. Lukanya 
tidak di leher lagi, tetapi diambil dari ketiak. 
Jadi, semua memang arahnya ke kosmetik,” 
jelasnya. 
(tim MK)Totam estrum quibus, sitisit 

Makin Inovatif
di Sisi Kosmetik

Bedah Umum & Digestif

dr. Budi SH Gultom 

dr. Benny Philippi

dr. Ferdy Limengka

dr. Julius Lumenta
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Menurut The Journal of Reproductive 
Medicine terbitan tahun 1981, bedah 
laparoskopi pertama kali dilakukan 

pada tahun 1975. Saat itu, Tarasconi dari 
Departemen Ob-Gyn, Universitas Passo Fundo 
Medical School (Passo Fundo, RS, Brasil) 
berhasil melakukan pengangkatan organ 
dengan laparoskopi (Salpingectomy). Dalam 
perkembangan berikutnya, pemeriksaan 
organ kandungan menjadi lebih jelas dengan 
laparoskopi. Istimewanya, untuk kasus-kasus 
endometriosis, kista, mioma, perlekatan, 
tertutupnya saluran telur, kehamilan tuba, 
abses tuba dan infeksi lainnya. 

“Persiapan diagnostik laparoskopi 
& histeroskopi tak jauh berbeda dengan 
prosedur operasi lainnya, yaitu dimulai dari 
pemeriksaan laboratorium darah, jantung, 
puasa sekitar 8 jam sebelum operasi,” kata 
dr. Herman SpOG, di Rumah Sakit Mitra 
Keluarga Bekasi dan Bekasi Timur. Masih 
menurut dr. Herman,  laparoskopi merupakan 
teknik operasi dengan menggunakan kamera 
kecil yg mampu memvisualisasikan kondisi 
di dalam rongga perut ke sebuah monitor tv. 
“Sedangkan pada histeroskopi, kamera kecil 
dimasukkan ke dalam rongga rahim melalui 
mulut rahim. Prosedur histeroskopi saat 
ini sudah bisa dilakukan di poliklinik (office 
histeroskopi) tanpa pembiusan sehingga 
dokter dan pasien dapat melihat langsung di 
monitor tv,” imbuhnya.

Pada saat prosedur operasi berjalan, bisa 
ditemukan masalah pada organ reproduksi 
yang sebelumnya tidak diketahui (tidak 
terdeteksi) dari pemeriksaan biasa ataupun 
dengan USG tranvaginal, sehingga operasi 
dengan laparoskopi dan histeroskopi ini bisa 
memakan waktu antara 30 menit sampai 2 

jam. Sebagai contoh, pada beberapa kasus 
wanita yang belum mempunyai anak setelah 
beberapa tahun, dari pemeriksaan secara 
laparoskopi ternyata ditemukan adanya 
perlekatan ujung saluran telur (tuba), tbc di 
rongga perut, infeksi kronis di rongga panggul, 
bahkan endometriosis minimal. “Dengan 
semua keunggulannya itu, laparoskopi 
merupakan “gold standard” (pemeriksaan 
diagnostik terbaik) untuk mendiagnosis kasus 
endometriosis, kelainan pada saluran telur dan 
peritoneum,” tambahnya. 

Di bidang ginekologi, laparoskopi juga 
diterapkan untuk metode sterilisasi bagi 
pasangan yang telah memiliki kemantapan 
untuk tidak lagi memiliki keturunan. “Biasanya 
setelah memiliki 2 orang anak atau lebih,” 
kata dr. Yahya Darmawan, SpOG, Spesialis 
Kebidanan & Penyakit Kandungan Rumah 
Sakit Mitra Kemayoran. Hebatnya, metode ini  
bisa digunakan pada perempuan maupun laki-
laki. Metode sterilisasi ini menekan prinsip 
penyumbatan pada saluran telur ataupun 
saluran sperma dengan teknik operasi 
laparoskopi.

Meski begitu, timpal dr. Bonnie Riyadi, 
SpOG, Spesialis Kebidanan & Penyakit 
Kandungan di RS Mitra Kemayoran, 
laparoskopi ini bukan monopoli dokter 
kandungan atau hanya untuk menangani 
penyakit kandungan. Tetapi melebar untuk 
segala macam penyakit seperti tumor 
atau batu, sekarang bisa diatasi dengan 
laparoskopi. Bahkan hingga ke penyakit ginjal. 
“Namun, mengingat berbagai kelebihan dan 
manfaatnya, pasien memang cenderung 
memilih operasi dengan laparoskopi. 
“Karena banyak manfaat bagi pasien maupun 
keluarga,” ujarnya. ***

Gold Standard

Dengan prosedur laparoskopi, memungkinkan 
seorang spesialis kandungan melihat lebih detil 
kondisi rongga rahim (histeroskopi) dan organ-
organ kandungan lain (laparoskopi) di rongga 
panggul.

Keuntungan, 
Risiko dan Komplikasi

Beberapa keuntungan operasi dengan 
laparoskopi dibandingkan operasi terbuka 
yaitu:
l  Anatomi dapat diperbesar sehingga 

memungkinkan melakukan bedah 
mikro pada organ reproduksi.

l  Arsitektur rahim indung telur, saluran 
telur dan daerah dasar panggul 
dapat dievaluasi lebih hati-hati, baik 
permukaan, bentuk, warna, konsistensi 
dan mobilitasnya.

l  Tekanan yang ditimbulkan 
menyebabkan kurangnya perdarahan 
sehingga lapangan operasi lebih 
bersih. Dengan demikian, lebih sedikit 
menimbulkan perlekatan paska 
operasi.

l  Pemulihan paskaoperasi lebih singkat.
l  Nyeri paskaoperasi biasanya dirasakan 

lebih ringan
l  Dapat didokumentasikan baik dalam 

bentuk foto maupun video

Sumber : artikel dr. Herman Trisdiantono, SpOG

Diagnostik Terbaik 
Kasus Endometriosis dr. Herman

dr. Bonny

dr. Yahya
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TTak jauh berbeda dengan teknik 
laparoskopi, tindakan operasi dengan 
sayatan besar pada lutut juga telah 

digantikan dengan teknik minimal invasif. 
“Perkembangan teknologi kedokteran 
orthopaedi terkini telah sedemikian majunya, 
sehingga dimungkinkan operasi menggunakan 
teropong yang disebut arthroscopy 
(artroskopi),” kata dr. Lia Marliana, SpOT, 
Mkes, di RSMK Bekasi Timur.

Setidaknya, kata dr. Sumono Handoyo 
SpOT, Spesialis Bedah Orthopaedi dan 
Traumatologi RSMK Bekasi, ada 6 persendian 
yang menjadi obyek tindakan arthroscopy, yaitu 
bahu, siku, pergelangan tangan, panggul, lutut, 
dan pergelangan kaki. “Sendi lutut merupakan 
bagian yang paling sering terkena cedera, 
karena struktur anatomi menempatkannya 
sebagai bagian paling mobil sekaligus 
penyangga beban paling berat,” ungkapnya. 

Ya, timpal dr. Tito Sulaksito SpB, 
SpOT, FICS, di RS Mitra Keluarga Bekasi, 
arthroscopy adalah prosedur pembedahan 
minimal invasif di bidang orthopedic untuk 
melihat, mendiagnosa dan menindaklanjuti 
problem di dalam sendi. Prosedurnya, ahli 
bedah akan membuat sayatan kecil sekitar 
0,5 cm, lalu memasukkan alat kecil ke dalam 
sendi sehingga seluruh permukaan sendi akan 
terlihat jelas di layar monitor.

Saat ini, kata jenderal purnawirawan TNI 
AL ini, dengan berkembangnya teknologi, 
artroskopi tidak hanya berfungsi diagnosa 
semata, tetapi juga sekaligus melakukan 

operasi di dalam sendi. Bahkan untuk 
rekonstruksi. “Apa yang rusak di dalam 
sendi bisa direpair kembali,” sebutnya seraya 
menambahkan, seperti cedera meniskus 
akibat kecelakaan yang banyak terjadi pada 
olahragawan atau osteoarthritis lutut pada 
orang tua.  

Untuk rekonstruksi, ketika ada jaringan 
yang putus (ligamen putus) yang sering 
dialami oleh pemain bola, misalnya. Tali atau 
ligamen yang putus ini tidak bisa disambung 
atau dijahit. “Karena kalau putus ia akan saling 
tarik menarik. Jadi tidak mungkin disatukan 
lagi. Harus diganti dengan mengambil dari 
bagian lain, makanya disebut artroskopi 
rekonstruksi,” jelasnya. 

Itulah keunggulan artroskopi, tambah 
dr. Harjanto Effendi, SpOT, seorang 
dokter bedah bisa melakukan shaving atau 
membuang jaringan tulang rawan yang rusak,  
menisektomi atau membuang meniskus yang 
robek atau rusak dan tak dapat diperbaiki, 
hingga mengambil pengapuran yang lepas 
(loose bodies). Bahkan, melakukan tindakan 
untuk mencoba menumbuhkan kembali tulang 
rawan sendi yang terlanjur rusak.

Sudah pasti, ada banyak keuntungan 
dengan melakukan teknik ini, diantaranya 
adalah dokter dapat melhat langsung dengan 
alat yang digunakan pada sendi yang akan 
disayat, rasa sakit yang jauh lebih kecil 
dibanding pembedahan biasa, hingga waktu 
pembedahan dan perawatan yang jauh lebih 
singkat dengan komplikasi yang jarang 

ditemukan. “Luka operasi yang kecil akan 
mempercepat waktu penyembuhan karena 
kerusakan jaringan lunak sangat minimal,” 
kata dr. Sumono Handoyo SpOT

Memang, meski sangat kecil namun ada 
kemungkinan komplikasi paskaartroskopi  
berupa infeksi, bengkak berlebihan atau 
pendarahan di dalam sendi. “Namun, ini 
sangat jarang terjadi,” tegas dr. Roy Edward 
K. SpBO. Bahkan, teknik yang secara harfiah 
berarti melihat di dalam sendi --arthroscopy 
dari bahasa Yunani yaitu arthro (sendi) dan 
skopien (untuk melihat)-- ini relatif aman, 
termasuk bagi mereka yang telah memasuki 
usia senja. (tim MK)

Artroskopi
Reparasi & 
Rekonstruksi 
Sendi yang Rusak
Diagnosa sekaligus penanganan operasi pada 
kasus sendi dilakukan dilakukan dengan prosedur 
arthroscopy. Teknik ini juga dipakai untuk 
merangsang tulang rawan sendi yang rusak.

Perosedur Artroskopi Biasanya 
Meliputi:
1. Prosedur rotator cuff.
2.  Perbaikan atau pemotongan kerusakan 

tulang rawan pada lutut dan bahu.
3.  Rekonstruksi anterior cruciate ligament 

dan posterior cruciate ligament pada 
sendi lutut.

4.  Pengikisan jaringan radang (synofium) 
pada lutut, siku, pergelangan tangan dan 
pergelangan kaki.

5.  Pembebasan carpal tunnel syndrome.
6.  Perbaikan sobekan pada ligament.
7.  Pembersihan loose body (bagian lepas) 

pada tulang dan tulang rawan dalam 
sendi.

dr. Roy Edward
dr Harjanto Effendi

dr.Sumono Handoyo

dr. Lia Marliana
dr. Tito Sulaksito

Sumber : artikel dr. Roy Edward K. SpBO Spesialis 
Bedah Orthopeadi, RS Mitra Kemayoran
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Menurut dr. Entjeng Hidayat, SpU 
di Rumah Sakit Mitra Keluarga 
Bekasi, uretroskopi adalah teknik 

melihat ke dalam saluran uretra, yaitu 
melalui saluran kemih pada pria/wanita baik 
dewasa maupun anak. Tujuannya, untuk 
menemukan masalah yang ada di dalam, 
sekaligus melakukan tindakan pengobatan.  

“Urethroscopy adalah melihat ke dalam 
saluran uretra. Jika terdapat penyempitan 
dilakukan urethrotomi interna metode 
Prof. SACHSE, yaitu memotong dengan 
pisau dingin (cold knife—tanpa kauter) 
uretra yang menyempit tersebut pada arah 
jam 12,” ujarnya, seraya menambahkan, 
namun jika terdapat batu, bisa 
dilakukan  pemecahan 
batu dengan alat 
lithotripter, lithoclast 
maupun laser 
atau ultrasonic/
electrohidrulik. 

Begitu pula jika 
terdapat pembesaran 
prostat maka dilakukan 
TUR-P (Trans Urethral 
Prostatectomy) atau laser prostatectomy. 
“Jadi, tindakan diagnosis sekaligus 
terapetik, mulai dari memeriksa hingga 
melakukan tindakan pengobatan,” timpal 
dr. M. Putra, SpU, Spesialis Bedah Urologi 
Rumah Sakit Mitra Kemayoran.

 Namun, untuk menangani kasus-kasus 
pada sistem (traktus) urogenital laki-laki dan 
sistem (traktus) urinarius pada wanita ini 
bisa dilakukan melalui dua macam tindakan 
pembedahan, dengan operasi terbuka (open 
surgery) yang membutuhkan luka sayatan 
atau operasi tertutup (closed surgery) tanpa 
luka sayatan operasi. Bila tidak berhasil 
memecah batu ureter yang cukup besar atau 
berukuran > 2 cm, misalnya, biasanya harus 
dilanjutkan dengan tindakan bedah buka. 
“Kalau ada batu yang besar banget dan tidak 
bisa ditembak, maka kami harus mengambil 

tindakan dengan operasi terbuka. Atau bila 
ada tumor di kandung kemih,“ tambah dr. 
med S Halim SpU yang memiliki jadwal 
praktik di dua tempat, RS Mitra Kemayoran 
dan RSMK Kelapa Gading. 

Khusus untuk 
penanganan batu 

ginjal, ada pula 
terapi non 
bedah 

invasif 
yang disebut 

Extracorporeal 
Shock Wave 

Lithotripsy (ESWL). 
Teknik ini tidak memerlukan pembedahan 
atau memasukkan alat operasi ke dalam 
tubuh. 

Menurut dr. Miftahul Alam, Spesialis 
Bedah Urologi RS Mitra Kemayoran, ESWL 
adalah terapi penyembuhan penyakit batu 
ginjal yang sangat sederhana.  “Pada terapi 
ini, gelombang kejut ditembakkan ke arah 
batu ginjal sampai hancur dengan ukuran 

serpihannya cukup kecil sehingga dapat 
dikeluarkan secara alamiah,” urai dokter 
yang juga praktik di RSMK Kelapa Gading 
ini,seraya menambahkan, itu sebabnya, 
saat ini ESWL semakin populer dan menjadi 
pilihan pertama dalam kasus umum 
penanganan penyakit batu ginjal. 

Terapi yang hanya membutuhkan 
waktu kurang dari satu jam ini 

mampu memecah batu ginjal 
mulai diameter 4 mm sampai 

2 cm, dengan tingkat 
keberhasilan hingga 
90 persen lebih. Di 

sisi lain, prosedur 
ESWL tergolong aman 
untuk dilakukan kepada 

anak-anak, orang dewasa 
bahkan usia lanjut. Namun, 

tidak dianjurkan bagi wanita 
hamil, pasien yang memiliki kelainan 

pendarahan, ada infeksi ginjal, 
infeksi saluran kencing, atau 

kanker ginjal. Begitu pula 
dengan mereka yang 
memiliki ginjal dengan 
struktur atau fungsi yang 
tidak normal.

Saat ini, kata dr. 
Lukman, seiring dengan 

perubahan gaya hidup 
masyarakat, kasus-kasus urologi 

seperti batu ginjal dan gangguan pada 
saluran kemih merupakan penyakit yang 
paling banyak ditemukan. Lainnya, prostat 
hingga tumor uretra. “Itulah yang paling 
banyak kita tangani di RS Mitra Keluarga,” 
ungkapnya, seraya menambahkan, namun, 
sekarang ini pasien cenderung memilih 
operasi yang hasilnya bagus dari sisi 
kosmetik, bisa sembuh lebih cepat dan 
masa perawatan lebih singkat, sehingga ia 
bisa segera beraktivitas kembali. Itu yang 
penting. “Soal biaya, mungkin bisa dicari,” 
sebutnya, santai. 
(tim)

Uretroskopi
Bedah Minimal 

Invasif Tanpa Luka
Berbeda dengan laparoskopi yang meski 
sangat kecil, namun tetap menoreh luka 
di tubuh pasien. Endoskopi pada kasus-
kasus urologi sama sekali tidak membuat 
luka di tubuh pasien.

dr. Halim

dr. Alam

dr. Putra

dr. Lukman

dr. Entjeng
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Kosmetik tentu merupakan kebutuhan 
penting bagi wanita. Bayangkan, 
apa jadinya jika kulit halus mulus 
seorang wanita jika harus tergores 

luka sayatan panjang lengkap dengan titik-
titik bekas lubang jahitan. Tentu akan sangat 
mengganggu dari sisi keindahan. Saat ini 
ada teknologi operasi yang tidak lagi harus 
melakukan bedah terbuka dengan sayatan 
panjang, yaitu teknik laparoskopi. 

Di bidang bedah umum, teknik ini sangat 
mengungtungkan bagi pasien –terutama 
wanita—yang sangat mengutamakan kosmetik. 
“Itulah yang kita lakukan di Rumah Sakit Mitra 
Keluarga,” kata dr. Ferdy Limengka, SpB, 
FINACS. Mulai dari tindakan diagnostik untuk 
melihat adanya perdarahan rongga perut, 
pengangkatan usus buntu yang meradang 
(appendicitis), hernia, pengangkatan kandung 
empedu, hingga penanganan tumor/kanker 
usus. 

“Kita lakukan dengan teknik laparoskopi 
yang hanya memerlukan sayatan kecil saja. 
Bahkan, luka bekas sayatan itu dapat dibuat 
tidak tampak. Sehingga tetap dapat menjaga 
keindahan kulit di sekitar perut,” jelas dokter 
ahli bedah umum yang di RSMK Bekasi dan 
Bekasi Timur ini, seraya memperlihatkan 
gambar sempurna permukaan perut wanita 
paskaoperasi appendicitis. 

Lebih dari itu, sambung dokter kelahiran 
Makassar 18 November 1950 ini,  RS Mitra 

Keluarga telah selangkah lebih maju dengan 
menerapkan tindakan bedah laparoskopi yang 
hanya membutuhkan satu sayatan kecil (single 
hole), atau dikenal dengan istilah SILS (single 
incision laparoscopic surgery).

“Jadi kalau cuma sekadar operasi usus 
buntu, kami bisa bikin mulus sekali. Sangat 
cocok untuk kepentingan kosmetik yang sangat 
penting bagi wanita yang dalam aktivitasnya 
sangat membutuhkan sisi penampilan,” terang 
dokter senior yang tampil santai dan sangat 
enjoy dengan profesinya ini.

Di sisi lain, sambung lelaki yang kenyang 
mengikuti pelatihan teknik laparoskopi di 
berbagai negara ini, dengan teknik laparoskopi, 
pasien bisa segera beraktivitas kembali. 
Karena, nyeri akibat luka paskaoperasinya 
tidak sedahsyat nyeri paskabedah terbuka 
(konvensional), sehingga hanya membutuhkan 
masa perawatan yang lebih singkat. “Bahkan, 
banyak pasien saya yang bisa langsung 
pulang,” kata ayah empat anak dari hasil 
pernikahannya dengan RA Julia Elvira Maria 
Koeswandi.

Sukses sebagai dokter ahli bedah umum, 
tampaknya diikuti dengan sukses dalam 
membangun keluarga. Satu putranya ada yang 
mengikuti jejaknya, menjadi dokter. Lainnya, 
ada yang selesai sebagai psikolog. Uniknya, 
sang putra itu sebenarnya sempat mendalami 
bidang IT di luar negeri. “Namun, begitu 
kembali ke Indonesia ia malah mengikuti jejak 

saya, masuk kedokteran,” sebutnya, bangga. 

Seperti dituturkan lelaki yang menikah 
pada tahun 1981 ini, kehidupan keluarganya 
sangat menyenangkan. Selalu ramai dengan 
canda, tawa dan nyanyi. “Kalau soal menyanyi 
dan main musik, itu datang dari ibunya yang 
memang berdarah seniman. Jadi, kalau ada 
acara di rumah, wah ramai lah. Semua nyanyi 
dan main musik,” tutur mantan atlet kampus 
yang pernah menyumbangkan piala Depkes 
untuk almamaternya ini. 

Olahraga, timpalnya lagi, untuk kesehatan 
tentu sangat perlu. “Tapi sekarang, karena 
sudah tua, ya paling main golf saja,” ungkapnya 
seraya menambahkan, yang penting istirahat 
juga musti banyak. “Kalau ada waktu untuk 
istirahat, ya manfaatkan,” ujarnya. Tak heran, 
meski tergolong padat dengan jadwal praktik, 
operasi dan sebagainya, dr. Ferdy mengaku 
sempat istirahat (tidur) siang di rumah. 

Rupanya, ia punya manajemen waktu 
dengan menetapkan praktik 5 hari dalam 
seminggu, dan praktik sore hanya 3 kali 
seminggu. Dengan begitu, ia punya waktu 
luang bersama keluarga. “Makanya kami punya 
banyak waktu untuk jalan ke mal, nonton, atau 
makan di luar bersama,” ungkapnya, lagi-lagi 
menambahkan, meski membiasakan diri untuk 
tidur pada jam sebelas malam, namun telepon 
tetap berada di samping bantal. “Karena, kalau 
ada apa-apa, ya kita musti cepat,” ucapnya, 
dengan aksen  Sulawesi yang masih terasa. (pnst)

dr. Ferdy Limengka, SpB, FINACS

Arahnya Lebih 
ke Kosmetik

Teknik laparoskopi sangat berhasil dalam 
menjaga keindahan kulit di sekitar perut. 
Dengan teknik single hole, luka paskaoperasi 
tidak akan tampak. 
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Sosok, perawakan, bahkan wajah 
dokter Spesialis Bedah Orthopaedi & 
Traumatologi, sekaligus Konsultan 
Tulang Belakang di Rumah Sakit 

Mitra Kemayoran ini mirip aktor Roy Marten 
atau Rudy Salam. Tapi itulah, meski memiliki 
wajah dan perawakan keren dan terkesan 
cool, dokter jebolan Universitas Padjadjaran, 
Bandung tahun 1984 ini ternyata sangat 
ramah dan murah senyum. “Iyalah. Rasa sakit 
dan capek nunggu langsung hilang begitu 
dipanggil masuk ke ruang parktik dr. Lutfi. 
Apalagi kalau sudah ketemu dan melihat 
wajahnya. Adem,” aku seorang pasien yang 
baru saja keluar dari ruang praktiknya.

Kagumnya lagi, pasien yang cukup 
banyak di depan ruang praktiknya tak 
pernah mengeluh, bahkan setia menunggu 
kehadiran dr. Lutfi yang kebetulan masih sibuk 
menyelesaikan tindakan operasi di lantai 2, 
misalnya. Kok Bisa? Hmm.... Rupanya, senyum 
dokter ganteng inilah yang menjadi senjata 
pamungkas tatkala ia terlambat hadir di ruang 
praktik untuk menemui pasiennya, bahkan 
terhadap pasien yang akan dioperasi sekalipun. 

“Sederhana saja,” ucap dokter kelahiran 
Jakarta, 23 Januari 1959 ini, seraya 
menambahkan, “Yang saya gunakan adalah 
teori customer service. Layani pasien sebagai 
manusia seutuhnya. Sapalah pasien dengan 

ramah dan selalu memberikan senyum 
bersahabat,” ungkapnya, buka kartu, mengenai 
kiatnya dalam menghadapi pasien.

Jadi, tak usah heran jika Chairman 
PASMISS (Pacific Asia of Minimal Invasive 
Spine Society) tahun 2008 yang dikenal sebagai 
spesialis orthopaedi ini memiliki pengalaman 
segudang dalam menangani pasien. 
Menurutnya, ia bahkan pernah ‘ditegur’ pasien, 
namun dengan nada sopan berkata seperti ini: 
“Wah dokter gimana nih, kenapa nggak pernah 
datang?”

Nah, kalau sudah begini, kata Doctor of 
Epidemiology dari Faculty of Public Health, 
Universitas Indonesia tahun 2009 ini, “Saya 
memang sempat agak ‘gagap juga. Karena 
tahu kesalahan saya. Namun, dengan sabar 
saya jelaskan, kenapa saya tidak hadir. Misal, 
karena mendadak harus ke luar negeri atau 
tugas penting lain,” ungkap dokter yang pagi itu 
tampak gagah dengan setelan pantalon warna 
berwarna biru yang dipadu dengan kemeja biru 
muda bermotif garis. 

Lebih dari itu, lanjutnya, ia tegaskan juga 
kepada pasien di RS Mitra Kemayoran, bahwa 
meski ia tidak hadir, namun mereka tidak akan 
terbengkalai. Tetapi, tetap akan dilayani dengan 
sebaik-baiknya. “Kan ada asisten saya,” ujar dr. 
Lutfi yang mengaku lucu juga melihat perilaku 
pasien-pasiennya. “Bayangkan, tak sedikit yang 

sakitnya sebenarnya tidak parah. Tapi sengaja 
datang cuma karena pengen ketemu saya. Nah 
lo! Apalagi, mereka mengaku bahwa kalau 
sudah ketemu, maka sakitnya langsung hilang,” 
urainya, sambil tertawa. 

Yang pasti, dokter yang mengikuti 
program Fellowship Spine FKUI, 1996 
dan Fellowship Spine Syracuse, Central 
New York, USA, 1997 ini mengaku enjoy 
dengan pekerjaannya. Karena, prinsipnya 
ialah ingin selalu memberikan yang terbaik 
untuk pasiennya. “Bagaimanapun, mereka 
yang datang itu ingin sembuh. Ingin 
ditolong. Makanya, kami harus berusaha 
semaksimal mungkin,” papar Chairman 
of MSI (Masyarakat Skoliosis Indonesia) 
yang masih ingin terus mengembangkan 
ilmunya di sebagai spesialis orthophaedi dan 
traumatologi.

Bahkan, selama ia masih sehat. Masih 
dipercaya, dan tentu saja masih mampu, 
maka ia tak akan berhenti mengabdi pada 
profesinya. “Ya, saya sangat mencintai 
profesi saya ini. Dan, sangat bahagia jika bisa 
melihat pasien saya sembuh,” ungkapnya 
dengan tatapan mata menerawang,” ucapnya 
dokter yang mengaku sangat menikmati 
segala sesuatu yang terjadi saat mengisi hari-
harinya ketika menjalankan profesinya.
 (Ummy S/Foto: dok RS MK)

Menerapkan Strategi         
Customer Service
Selain dikenal piawai dalam menangani kasus-kasus orthopaedi, 
nyeri tulang belakang (low back pain), skoliosis dan sebagainya, 
dokter yang satu ini memiliki penampilan mirip aktor nasional.

DR. dr. Lutfi Gatam, SpOT, FICS (K-Spine)
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Pasien yang akan pergi berobat 
sekarang ini sudah pintar-pintar. 
Mereka umumnya mengintip internet 
terlebih dahulu, membaca literatur 

tentang kemungkinan penyakitnya, atau 
mempelajari testimoni penderita penyakit 
sejenis. “Di bidang ginekologi, misalnya, 
rata-rata pasien yang datang sudah mengerti 
tentang laparoskopi. Bahkan, mereka 
sebenarnya cenderung memilih laparoskopi 
dibanding operasi terbuka,” kata dr. Herman 
Trisdiantono, SpOG. 

Hanya saja, sambung ahli obstetri dan 
ginekologi di Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Bekasi dan Bekasi Timur ini, “Harus 
diakui, tak sedikit yang kemudian mundur atas 
pertimbangan biaya. Itulah bedanya Indonesia 
dengan negara-negara di luar negeri. Padahal, di 
Vietnam saja, 80% dari kasus-kasus ginekologi 
sudah ditangani oleh laparoskopi,” ungkap arek 
Suroboyo, kelahiran 15 Juli 1968 ini.

Masih seperti kata ayah tiga putra dari 
hasil pernikahannya dengan Melinda, tahun 
1998 ini, ada banyak sekali keuntungan yang 
diperoleh jika menggunakan laparoskopi. 
Karena, bisa melaksanakan fungsi diagnostik 
sekaligus terapi. “Memang, dengan media 
ultrasonografi (USG) pun sebenarnya bisa 
kelihatan, misalnya, ketika ada kista di dalam 
rongga perut (kandungan). Tetapi, dengan 

laparoskopi kita bisa melihat lebih jelas, apakah 
ada kista ovarium, perlengketan, kuntir, pecah 
kista, mioma, hamil di luar kandungan, hingga 
masalah kesuburan,” jelasnya.

Menurut dokter spesialisas obstetri dan 
ginekologi dari Universitas Padjadjaran, 
Bandung, tahun 2003 ini, untuk menemukan 
masalah terhadap pasangan yang belum 
punya anak, infertil, itu cenderung dilakukan 
laparoskopik diagnostik terlebih dahulu. “Kita 
periksa dulu kondisi kandungannya. Sehingga, 
kalau ada masalah, bisa segera dilakukan 
tindakan. Misalnya, ternyata saluran telurnya 
tersumbat, itu akan kelihatan langsung,” 
ujarnya seraya mengutip sebuah hasil survai 
yang menyebutkan bahwa 40% dari kasus 
ketidaksuburan bermuara pada saluran telur. 

“Dengan ginekologi dan laparoskopi, 
kita bisa mengangkat kista dan mioma, atau 
menangani perlengketan dan penyumbatan di 
saluran telur, endometriosis, hingga melakukan 
evaluasi terhadap masalah kesuburan,” 
jelas ginekolog berpenampilan humble yang 
mengaku menjalani hidup apa adanya dan 
menerima saja ini. “Nrimo” kalau kata orang 
Jawa,” timpalnya, santai. 

Asal tahu saja, profesinya sebagai dokter 
kandungan pun tak pernah direncanakannya. 
Memang, ketika masih di SMA 8, Jakarta, ia 

sangat kagum dengan guru biologinya yang 
kebetulan seorang dokter. Lalu, entah kenapa, 
ia dan beberapa teman terpilih menjadi mentor 
untuk mata pelajaran tersebut. “Mungkin 
karena saya dianggap berminat,” ucapnya, 
lagi-lagi menambahkan, “Selain kagum dengan 
sang guru, ayah saya sebenarnya bercita-
cita menjadi seorang dokter. Namun karena 
masalah biaya, beliau masuk AKABRI. Mungkin 
berkat doa beliau lah saya menjadi dokter,” 
ungkapnya, buka kartu. 

Prosesnya pun berjalan sangat mulus. 
Lulus SMA, Herman muda diterima di Fakultas 
Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran lewat 
jalur PMDK. Tanpa test. Lulus sebagai dokter 
umum tahun 1993, ia sempat mengambil 
Magister Administrasi RS di Universitas 
Indonesia, Jakarta, dan praktik sebagai dokter 
umum di Pacitan, Jawa Timur hingga tahun 
1999. “Nah, pulang dari Pacitan, entah kenapa 
saya kepikiran untuk mengambil spesialisasi 
kandungan. Padahal, sebelumnya saya sangat 
gentar dengan bidang ini, karena saya anggap 
berat,” sebutnya.

Tapi itulah, “Entah kenapa saya mendaftar 
juga. Herannya, mulai dari proses pendaftaran,  
hingga ujian berjalan lancar-lancar saja. Saya 
diterima,” urai ginekolog yang bergabung di 
RS Mitra Keluarga Grup sejak tahun 2006 ini. 
*** (pnst)

dr. Herman Trisdiantono, SpOG

Kendala Penerapan 
Laparoskopi
Di negara-negara Asean, 70%-80% kasus ginekologi telah 
ditangani dengan laparoskopi. Di Indonesia, meski 
kecenderungannya sudah mengarah ke sana, tetapi masih banyak 
kendala untuk diterapkannya laparoskopi terhadap pasien.
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dr. med. S. Halim, SpU

Pasien
adalah Segalanya
Dokter yang satu ini selalu mengutamakan diagnosa sebagai 
standar penting dalam menangani pasien. Ia tak ingin 
terjadi kesalahan dalam penanganan maupun pengobatan 
pasiennya. Karena, pasien adalah segalanya. 

Dokter berkulit putih bersih ini dengan 
ramah menyambut redaksi Majalah 
Mitra Keluarga yang didampingi 
Catharina Kurniawan, marketing RS 

Mitra Kemayoran. Dengan suara khasnya yang 
microphonic namun bersahabat dr. med. S 
Halim SpU, mempersilakan kami memasuki 
ruang praktiknya di lt. 1 RS Mitra Kemayoran. 

“Bagi kami, para dokter spesialis, 
kepentingan pasien berada di atas segala-
galanya. Pasien itu datang konsultasi, berobat 
sampai diambil berbagai macam tindakan, 
tentu saja untuk menghilangkan rasa sakit. 
Ketika pasien datang ke dokter spesialis 
dengan keluhan yang khusus, maka kami pun 
akan berusaha mengobatinya secara khusus 
pula,” ujarnya, membuka pembicaraan. 
Dengan gaya bicaranya yang ramah itu, tak 
heran jika pasiennya betah berlama-lama 
berkonsultasi dengan lulusan pendidikan 
dokter umum (S1) di Christian, Albrechts,  
Universitäs Kiel, Jerman, tahun 1980 ini. 

Persoalannya adalah, lanjut dr. Halim, 
di Indonesia ini masih banyak yang tidak 
tahu apa itu urologi. Bahkan pasien kadang-
kadang sering salah alamat untuk berobat. 
Itu sebabnya, agar tidak salah alamat, dokter 
yang menyelesaikan S2 Spesialis Urologi-nya 
di Eberhard, Karls, Universität Tuebingen, 
Jerman, tahun 1986 dan disertasi Dokter med 
nya juga di Jerman, tahun1988 ini menuturkan 
bahwa cakupan spesialis urologi itu cukup 
luas. “Laki-laki maupun perempuan yang 
punya masalah dengan saluran kencing dari 

ginjal, kandung kemih, prostat atau masalah di 
dalam kelamin, itu masuk bidang urologi. Atau 
urusan dokter spesialis urolog. 

Begitu pula dengan infeksi saluran kemih, 
masalah pada testis, buah zakar, batu ginjal, 
hingga tumor ginjal. “Itu spesialis urolog 
yang harus menanganinya,” jelas dokter yang 
terlihat sangat menginginkan agar para dokter 
di Indonesia bisa konsisten dalam menjalankan 
profesi sesuai dengan spesialisasinya masing-
masing. Namun, sambungnya lagi, jangan 
diartikan secara kaku. Karena pada akhirnya, 
ketika harus mengambil tindakan operasi, 
misalnya, mereka tetap bisa bekerjasama. 
“Jadi tetap pada koridor tugas masing-masing. 
Semua ini, sekali lagi, demi kepentingan pasien 
yang ingin sembuh,” tegasnya.

Pertanyaannya kemudian adalah, apa 
yang menyebabkan dokter yang mengambil 
program Adaptasi Urologi di Fakultas 
Kedokteran Universitäs Indonesia, tahun 
1990 ini tertarik di bidang spesialisasi 
urologi? “Sederhana saja,” ujarnya, singkat. 
Sudah pasti, setelah lulus kedokteran umum, 
seorang dokter akan tertarik untuk mengambil 
spesialisasi. “Namun, saya pribadi ketika itu 
tidak ingin mengambil spesialisasi penyakit 
dalam. Tapi tetap bisa melakukan tindakan 
operasi,” tuturnya. 

“Saya tidak mau seperti dokter bedah 
yang kelihatannya sangat capek. Saya mencari 
yang lebih fokus. Ada tindakan operasinya, 
tapi terbatas. Nah, saat itu pilihannya adalah 

urologi atau kandungan,” ungkapnya, 
membeberkan alasannya memilih spesialisasi 
urologi. Di sisi lain, sambungnya, ia selalu 
berpikir bahwa setiap pasien tentu memiliki 
keluhan yang berbeda-beda. Jika keluhannya di 
sekitar saluran kemih atau prostat, tentu ingin 
ditangani langsung oleh dokter yang ahli di 
bidangnya. Tapi, “Apapun keluhannya, pasien 
itu tetap harus dilihat secara keseluruhan. 
Tujuannya, ya agar tidak salah alamat tadi,” 
ujarnya, lagi-lagi sambil tersenyum. 

Mungkin itu sebabnya pula, ia 
mengingatkan betapa pentingnya melakukan 
penegakkan diagnosa. Memang, suatu 
diagnosa akan sangat tergantung pada 
keluhan pasien. Namun, untuk mengetahui 
penyakit sebenarnya, harus dilakukan 
penegakkan diagnosa melalui pemeriksaan-
pemeriksaan tertentu. “Kalau saya selalu 
melakukan USG. Karena, dari situlah saya 
bisa melihat banyak hal. Terlebih jika ternyata 
memerlukan pemeriksaan lebih lanjut,” 
urainya seraya menambahkan, walaupun, 
tanpa di USG, tetapi cukup dari cerita pasien 
ia sebenarnya sudah tahu apa yang di derita 
pasiennya.  

Namun, untuk memastikannya, maka 
USG harus tetap dilakukan. Tujuannya, agar 
jangan sampai terjadi kesalahan, baik dalam 
penanganan maupun pengobatan penyakit 
pasiennya. “Itulah pentingnya diagnosa. 
Jangan sampai terjadi kesalahan, karena 
pasien adalah segala-galanya. 
(USR/Foto: dok. RS MK)
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Itulah keyakinan kuat yang dipegang 
oleh dokter Teddy SpB KBD 
(spesialis bedah & Konsultan Bedah 
Digestive) seperti tercantum pada 

papan nama di pintu ruang praktiknya, 
Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Jakarta. 
Dokter kelahiran Pontianak, 24 Oktober 
1960 ini percaya penuh bahwa profesinya 
saat ini, merupakan hasil perjalanan 
hidup dan niat baik untuk menggapai 
impian.

“Cita-cita itu tidak terbentuk dari 
keturunan, apalagi warisan. Anak tukang 
becak tidak mesti menjadi tukang becak 
juga. Tuhan lah yang akan membantu 
seseorang untuk meraih cita-cita melalui 
keinginan kuat dan niat baik yang 
tertanam dalam diri seseorang,” ucapnya, 
memberi alasan.

Sama halnya dengan profesi dokter, 
sambung Teddy, yang membebaskan 
putra-putrinya dalam memilih profesi 
yang akan digelutinya, kelak. Menurutnya, 
ia sendiri tak pernah berfikir untuk 
menjadi seorang dokter. Semua mengalir 
seperti air. Keinginannya menjadi dokter 
berawal dari kesenangan akan pelajaran 
biologi dan niat membantu kesembuhan 

orang-orang sakit.
“Dengan niat baik, Tuhan akan 

membantu seseorang dalam meraih cita-
cita untuk mendapatkan yang terbaik. 
Mungkin, niat baik itulah yang kemudian 
menggiring saya menjadi seorang dokter. 
Filosofi ini tidak hanya berlaku bagi 
profesi dokter, tetapi juga berlaku bagi 
profesi lain,” jelasnya.

Soal pengabdiannya sebagai seorang 
dokter, pengalaman beradaptasi dengan 
lingkungan dan penduduk sekitar ketika 
bertugas sebagai dokter umum di Biak, 
Jayapura, tahun 1987 - 1989 merupakan 
tantangan yang harus dilaluinya. “Di 
sanalah suka duka dan profesi sebagai 
dokter diuji,” ujar spesialis bedah 
digestive yang bergabung di RS Mitra 
Kemayoran sejak tahun 1998 ini.

Jadi, tak usah heran jika ia dikenal 
sabar dalam menangani pasien. Bahkan, 
kemampuannya dalam menangani pasien 
pun tak perlu diragukan lagi. Hal itu 
terlihat dari banyaknya pasien yang rela 
antre hanya untuk melakukan konsultasi 
dengan penggemar berat musik slowrock 
ala Bon Jovi ini.

Ya, dokter yang satu ini dikenal 

sangat menjiwai profesinya sebagai 
dokter. Bahkan, ia selalu siap melayani 
pasiennya, meski di tengah malam 
sekalipun. Namun, ia tak lupa berpesan 
bahwa informasi dari pasien merupakan 
unsur penting dalam penanganan 
penyakitnya. “Sebaliknya, seorang dokter 
juga wajib memberi informasi sekecil 
apapun, kepada pasiennya. Dengan 
begitu, pasien bisa menimang-nimang 
dalam mengambil keputusan. Mana 
solusi terbaik baginya. Apalagi jika harus 
melakukan tindakan operasi,” ucapnya.

Dokter lulusan Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia (FKUI) 1986 
ini mengaku tak suka yang berbelit-
belit dalam menjalankan profesinya. 
Bahkan, tak ingin waktunya habis untuk 
berorganisasi. Bagi dr. Teddy, waktu 
yang tersisa akan lebih bermanfaat jika 
digunakan untuk meng-up date berbagai 
informasi terkini seiring pesatnya 
kemajuan teknologi di bidang medis. Di 
sisi lain, waktu luang ada dimanfaatkan 
sepenuhnya untuk berkumpul bersama 
keluarga. “Meski hanya sekadar jalan-
jalan atau weekend ke luar kota,” 
ungkapnya.  
(bung)

Profil

Tuhan selalu bersedia menolong orang yang 
memiliki niat baik. Dengan keyakinan itulah ia 
menjalani profesinya. Melaksanakan niat baik 
untuk menolong orang yang sakit. 

Selalu Mengandalkan  
Niat Baik

dr. Teddy Arifin Poernama, SpB KBD
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Kelihatannya memang hanya prosedur pembiusan kepada pasien yang  akan 
melakukan tindakan operasi. Padahal, banyak tahapan yang harus dilalui 
sebelum memasuki prosedur pembiusan. Apalagi pembiusan total. “Tingkat 
keberhasilannya itu fifty fifty (50:50). Sangat mengerikan kalau saja orang awam 

tahu fase-fase dalam pembiusan total. Nyawa pasien sangat bergantung diantara fase-fase 
itu. Karena itulah, pekerjaan anestesi itu harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli 
di bidangnya,” urai dr. Albertus Sugeng Wibisono, SpAn

Jadi, kata ahli anestesi dari RS Mitra Kemayoran, Jakarta ini, prosedur anastesi itu tidak 
semudah yang dibayangkan. Semua prosedur harus dilakukan seefektif mungkin, mulai dari 
membuka jalan napas, melakukan intubasi, memasang endotracheal tube, hingga memblok 
nervus. Itu sebabnya, anastesi itu memiliki departemen yang mengurusi terapi cairan dan 
dosis obat-obatan. 

Kaitan dengan Laparoskopi
Sudah pasti, kenyamanan pasien adalah pertimbangan utama dalam menentukan pilihan 

pada tindakan bedah maupun anestesi. Saat ini dimungkinkan tindakan bedah tanpa harus 
membuat sayatan lebar, atau yang disebut bedah laparoskopi, dimana nyeri paskabedah 
pada pasien pun jauh lebih ringan. Karena itulah, khusus untuk bedah laparoskopi, biasanya 
dilakukan di bawah anastesi umum. Bahkan, pada operasi ringan dan singkat, cukup 
dengan anastesi regional (neuroaksial) yang memungkinkan pasien tetap terjaga. 

“Persiapan secara umum seperti pemeriksaan tanda2 vital, laboratorium, thoraks 
foto dilakukan seperti biasa. Pemeriksaan khusus ditujukan kepada pemeriksaan fungsi 
paru dengan spirometri. Namun demikian hasil pemeriksaan spirometri tidak merupakan 
indikator mutlak bisa atau tidaknya dilakukan anestesi umum untuk tindakan laparoskopi,” 
timpal dr. Hartoyo SpAn. KIC. 

Masih seperti kata ahli anastesi di RS Mitra Keluarga Bekasi ini, hasil spirometri normal 
tidak menyingkirkan kemungkinan bahwa laparoskopi tidak dapat dilakukan. Sebaliknya 
hasil spirometri dengan kelainan obstruktif/restriktif paru, masih mungkin dilakukan 
laparoskopi dalam anestesi umum. Pertimbangan yang menentukan adalah tekanan jalan 
napas (mean airway pressure atau peak inspiratory pressure) setelah pasien mendapatkan 
ventilasi tekanan positif padaendotracheal tube (ETT) yang terpasang.***

Anesthesia pada Laparoskopi

Untuk bedah laparoskopi biasanya dilakukan di bawah 
anastesi umum. Bahkan, pada operasi ringan dan singkat, 
cukup dengan anastesi regional (neuroaksial) yang 
memungkinkan pasien untuk tetap terjaga.

1. Anestesi Umum 
l  Anestesi umum dengan intubasi 

endotracheal dan ventilasi kendali 
merupakan teknik paling aman karena 
mampu menghilangkan rasa cemas selama 
tindakan laparoskopi berlangsung.

l  Posisi trendelenburg dapat menyebabkan 
gangguan pernapasan dan dysnea pada 
pasien sadar dengan napas spontan karena 
desakan diafragma saat insuflasi CO2. 
Pasien obesitas tidak akan nyaman dalam 
posisi ini. 

l  Nasogastric Tube, dipasang untuk 
meminimalkan resiko regurgitasi/aspirasi 
dan mengurangi resiko perforasi gaster 
oleh trocar, namun kurang nyaman 
diterapkan pada pasien sadar.

l  Pemberian obat pelumpuh otot hanya 
memungkinkan pada pasien dengan 
anestesi umum. Hal ini penting agar 
insuflasi CO2 lebih mudah dilakukan tanpa 
menimbulkan kenaikan tekanan intra 
abdomen berlebihan, mencegah batuk, dan 
memfasilitasi pemberian ventilasi mekanis 
untuk mencegah terjadinya hiperkapnia 
akibat penyerapan CO2.

2. Regional Analgesi : Blok Spinal/Epidural
Dapat digunakan untuk laparoskopi 

namun juga memiliki kelemahan. Dibutuhkan 
tingkat blok sensorik cukup tinggi (level 
T4). Mungkin menyebabkan dispnea pada 
posisi trendelenberg. Nasogastric tube 
tidak dapat ditoleransi. Hiperventilasi dalam 
merespons hiperkarbia, menyebabkan 
takhipnea, sehingga terlalu banyak gerakan 
yang bisa mengganggu ahli bedah, sehingga 
meningkatkan risiko cedera.

3. Paskaoperasi 
Post Operative Nausea and Vomitting 

(PONV-paska operasi mual dan muntah): 
Merupakan komplikasi yang sering 
dikeluhkan pasien. Mual dan muntah setelah 
laparoskopi disebabkan karena distensi 
peritoneum secara cepat. Anestesi dengan 
propofol nyata dapat mengurangi mual 
dan muntah. Data terbaru menunjukkan 
bahwa kombinasi beberapa antiemitics yang 
diberikan sebagai profilaksis lebih efektif 
daripada antiemetic tunggal serta hidrasi 
agresif, efektif mencegah PONV, terutama 
pada pasien risiko tinggi. 
*sumber : artikel dr. Hartoyo SpAn. KIC, RSMK Bekasi

Cukup dengan Anastesi 
Umum atau Regional

Teknik Anestesi

Kesehatan
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dr. Albertus Sugeng Wibisono, SpAN

Hingga saat ini, nyeri yang sangat 
mengganggu masih menjadi 
‘primadona’ dari keluhan pasien 
yang datang ke dokter. Sebuah hasil 

survai menyebutkan bahwa 40% dari pasien 
yang berkunjung ke dokter profesional, klinik, 
maupun rumah sakit, tercatat sebagai pasien 
dengan keluhan nyeri. Di negara Australia, 
Canada dan Amerika diperkirakan 10% 
populasi mengalami nyeri kronis. Prevalensi 
nyeri di seluruh dunia menunjukkan angka 
191 : 1000 populasi, atau 19% populasi.

Di Indonesia, data rumah sakit 
rujukan di Jawa Tengah selama 
tiga bulan terakhir ini saja mencatat 
sebanyak 870 penderita nyeri yang 
berobat. Laki-laki sebanyak 355 orang 
dan perempuan 515 orang, atau 
sekitar 290 orang per bulan. 243 orang 
diantaranya merupakan pasien baru, 
sedangkan 627 orang merupakan 
pasien lama. *

Ya, nyeri memang kerap membuat 
jengkel penderitanya. Namun, hampir 
dapat dikatakan bahwa semua orang 
pernah mengalami nyeri. Menurut 
“International Association for the Study 
of Pain,” nyeri didefinisikan sebagai 
”an unpleasant sensory or emotional 
experience associated with actual or 
potential tissue damage, or described 
in term of such damage” (IASP 1979). 

“Persepsi nyeri selalu bersifat 

subyektif. Nyeri bisa disebabkan oleh 
kerusakan jaringan dan bisa tidak. Oleh 
karena itu pengalaman nyeri mempunyai 
aspek multidimensi: biologis, psikologis dan 
sosial,” kata, dr. Albertus Sugeng Wibisono, 
SpAN.

Menurut ahli anestesi di Rumah Sakit 
Mitra Kemayoran, Jakarta ini, ada berbagai 
macam cara untuk mengobati atau meredakan 
nyeri. Secara garis besar, terapinya meliputi: 
terapi farmakologis (dengan obat-obatan 
yang diminum), blok syaraf , terapi fisik 
(fisioterapi), psikoterapi, akupuntur, terapi bio 
feed back, terapi relaksasi dan gabungan dari 
2 atau lebih cara pengobatan di atas. Namun, 
mengingat penyebab nyeri yang mempunyai 
aspek multidemensi, maka penyakit ini 
memerlukan penanganan yang menyeluruh.

Salah satu teknologi untuk meredam 
rasa nyeri yang paling mutakhir adalah 
memanfaatkan teknologi yang disebut 
Radiofrekuensi, yaitu teknik pengobatan 
yang menggunakan energi listrik dengan 
ciri khusus untuk menghilangkan rasa nyeri. 
“Kelebihan teknologi ini adalah, mampu 
mengatasi nyeri tanpa mengakibatkan 
kelainan fungsi syaraf,” jelasnya, seraya 
menambahkan bahwa Radiofrekuensi 
merupakan teknik pengobatan yang bekerja 
dengan merubah hantaran syaraf nyeri, atau 
termasuk dalam terapi blok syaraf. “Listrik 
yang kita pakai sehari-hari di rumah memakai 
frekuensi 50/detik. Nah, Radiofrekuensi 
memanfaatkan frekuensi yang jauh lebih 
tinggi, yaitu 500.000/detik,” sebutnya.

Pulsed Radiofreqwenci
Masih seperti kata dr. Sugeng, teknik 

pengobatan yang menggunakan 
energi listrik dengan ciri khusus ini ini 
sebenarnya telah digunakan sejak 30 
tahun yang lalu. Teknologinya pun tak 
jauh berbeda dengan radiofrekuensi 
yang digunakan saat ini, yaitu 
menggunakan jarum yang dirancang 
khusus dan diposisikan dekat dengan 
syaraf yang menyebabkan rasa nyeri.  
Bahkan, telah menggunakan bantuan 
sinar X untuk menemukan pusat rasa 
nyeri secara akurat. Setelah itu, barulah 
arus listrik dialirkan melalui jarum 
hingga menjadi panas. Hanya saja, 
hal ini dapat menyebabkan kerusakan 
pada syaraf, namun cukup untuk 
menghilangkan rasa nyeri.

Saat ini, teknologi radiofrekuensi 
telah dikembangkan untuk 
menyempurnakan teknologi 
sebelumnya, atau dikenal dengan 
pulsed radiofreqwenci (radiofrekuensi 

Pain Management

Mengatasi Nyeri 
dengan Radiofrekuensi

Sindroma nyeri bisa membuat 
penderitanya merasa tidak 
nyaman. Radiofrekuensi, masih 
merupakan alternatif terbaik 
untuk meredakan penyakit yang 
sangat mengganggu ini.
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Terapi Radiofrekuensi Cukup Berhasil 
Pada Sindroma Nyeri Kronik Seperti Berikut Ini:

• Nyeri wajah/kepala jenis tertentu (trigeminal neuralgia, cluster headache)
• Nyeri kepala akibat kelainan/gangguan syaraf leher
• Nyeri leher akibat kelainan sendi facet di leher
• Nyeri dari leher sampai ke bahu
• Nyeri kronis pada bahu
• Nyeri iga
• Nyeri pinggang akibat kelainan sendi facet di tulang pinggang
• Nyeri pinggang akibat syaraf teriritasi
• Nyeri pinggang akibat kelainan bantalan (disc) ruas antar tulang belakang
•  Nyeri pinggang akibat gangguan sendi tulang kelangkang dan tulang 

panggul (sacroiliac joint)
• Nyeri tulang ekor (coccydynia)
• Nyeri i akibat rangsang simpatis berlebihan (CRPS)
•  Chordotomi untuk nyeri kanker pada pasien terminal dari  leher ke bawah  

(kanker paru, pankreas, saluran cerna, payudara, saluran kencing, organ 
reproduksi.

Referensi

berdenyut). Memang, arus listrik yang 
digunakan masih sama, namun, tidak dipakai 
terus menerus. Perambatan alirannya 
mengunakan teknik burst pendek dua kali 
per detik, sehingga ada waktu jeda untuk 
mencegah terjadinya panas berlebihan pada 
jarum.  Tujuannya, untuk  mencegah panas 
yang merambat pada ujung jarum mencapai 
hingga di atas 42 derajat celcius, yang 
dikhawatirkan justru bisa merusak syaraf. 

Dengan teknik ini (burst), panas yang 
merambat pada jarum tidak akan melebihi 
42 derajat celcius, sehingga medan listrik 
yang terpusat pada ujung jarum tidak akan 
merusak syaraf. Sementara, pengaruh 
medan listrik yang ditimbulkannya akan 
merubah perilaku syaraf sehingga tidak dapat 
menghantarkan nyeri. 

Prinsipnya, kata dr. Sugeng, sebelum 
melakukan pengobatan ini harus diketahui 
dengan benar, syaraf mana yang akan diterapi 
dengan Radiofrekuensi. Caranya dengan 

menggunakan blok diagnostik, yaitu  syaraf 
yang menyebabkan nyeri diberi anestesi 
lokal. Bila blok diagnostik sudah ditegakkan 
dengan benar, barulah terapi Radiofrekuensi 
dilakukan. Biasanya sehari sesudah dilakukan 
blok diagnostik. Karena, terapi tidak mungkin 
dilakukan pada saat syaraf masih terpengaruh 
oleh anestesi lokal. 

Kerjasama Dokter-Pasien 
Pada tahap ini kerjasama pasien untuk 

memberitahu saat tubuh pertama kali 
merasakan stimulasi Radiofrekuensi menjadi 
sangat penting, karena dokter harus tahu 
berapa intensitas arus yang menimbulkan 
stimulasi terhadap pasien.  Hal ini diperlukan 
untuk mengetahui jarak ujung jarum dengan 
syaraf. Karena, hanya pasienlah yang dapat 
memberitahu apakah nyeri masih ada atau 
sudah hilang. Dengan melakukan gerakan-
gerakan atau menekan tempat tertentu yang 
biasa menimbulkan nyeri, pasien dapat 
memberikan informasi yang berarti bagi 
dokter. 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui 
setelah terapi Radiofrekuensi berdenyut 
diakukan. Biasanya, ada beberapa 
kemungkinan setelah melalui 4 minggu masa 
pengobatan.  Pertama, nyeri bisa langsung 
hilang tanpa kambuh. Kedua, seminggu 
sampai dua minggu setelah terapi, nyeri 
malah meningkat sebelum akhirnya hilang. 
Oleh sebab itu kontrol pertama setelah terapi, 
biasanya diperlukan setelah empat minggu.

Hal yang juga perlu diketahui adalah setelah 
melalui tahap pengobatan ialah nyeri dapat 
kembali lagi. Hal ini disebabkan perubahan 
syaraf oleh Radiofrekuensi berdenyut  bersifat 
tidak permanen. Bila tidak ada aliran listrik lagi 
pada syaraf, secara bertahap keadaan kembali 
seperti semula dan prosedur harus diulangi 
lagi. Namun, lama perubahan ini bersifat 
perorangan. Pada sebagian besar pasien 
perubahan ini berkisar antara empat bulan 
sampai beberapa tahun. 
USR/Foto: dok RS MK *sumber: seminar awam: Hidup 

Nyaman Tanpa Nyeri Boyok/Pinggang di RSMK Tegal)

Nyeri dapat dibedakan menjadi nyeri akut, kronis yang tidak berhubungan dengan 
keganasan (non malignant), dan kronis yang berhubungan dengan keganasan 

(malignant). Ketiga jenis nyeri ini berbeda penyebab, gejala dan terapinya. Nyeri akut 
dicirikan penyebabnya jelas, timbulnya cepat dan waktunya terbatas. Sedang nyeri kronis 
didefinisikan sebagai nyeri yang berlangsung lebih dari 6 bulan atau berlangsung lebih dari 
yang diharapkan. Itu sebabnya, sebagian pasien yang datang berobat, umumnya dikarenakan 
belum tuntasnya keluhan nyeri yang diderita. Sekitar 85% penderita nyeri di dunia 
mengeluhkan nyeri yang menetap hingga lebih dari 12 bulan. Sementara, jumlah penderita 
dengan  nyeri kronik mengalami peningkatan dengan bertambahnya usia seseorang.

Tiga Jenis Nyeri
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Malangnya, kebanyakan orang bekerja keras, walaupun 
sebenarnya mereka benci untuk pergi bekerja. Bisa jadi  
mereka menikmati pekerjaan mereka, tapi mereka tidak 
suka hubungan dengan rekan-rekan kerja, atasan, bahkan 

bawahan mereka. Bisa juga hubungan dengan rekan-rekan kerja 
cukup menyenangkan, tapi justru pekerjaannya yang menyebalkan. 
Atau target dan tanggung-jawab yang mereka pikul terlalu berat 
dan membuat stres, sehingga membuat pekerjaan yang awalnya 
menyenangkan menjadi membebani.

Oleh karena itu, penting sekali membuat kerja Anda 
menyenangkan. Bagaimana caranya?

1. Mutlak perlu untuk melakukan pekerjaan yang Anda sukai. 
Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan. Carilah pekerjaan 
yang memungkinkan Anda menggunakan kekuatan yang dimiliki dan 
diyakini dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Ketika Anda 
dapat melaksanakannya dengan baik, Anda akan merasa senang dan 
hasil kerja pun dihargai.  Seringkali dikatakan “Jika Anda menikmati 
apa yang Anda kerjakan, Anda tidak perlu bekerja seharipun!”. Bagi 
saya, ini merupa kan satu alasan penting untuk keberhasilan saya. Saya 
menikmati saat menjadi pelatih dan pem bicara seminar, saya benar-
benar menikmatinya. Ketika saya menikmatinya, para pesertapun 
akan menikmatinya juga. Kita semua mendapatkan saat-saat yang 
menyenangkan. Saya seperti tidak sedang bekerja, saya seperti sedang 
bermain! Dan bagian terpenting adalah saya dibayar untuk sesuatu 
hal yang menyenangkan! Dan karena para peserta begitu menikmati 
pelatihan dan seminar yang saya berikan, mereka mengundang 
saya lagi, dan mendapat pesanan kembali. Sederhana, karena saya 
menikmatinya. Jadi, apakah Anda menikmati pekerjaan Anda? Jika 
tidak, untuk kepentingan Anda sendiri dan orang lain disekitar Anda, 
gantilah pekerjaan Anda! Karena apabila Anda tidak berba hagia dengan 

apa yang Anda kerjakan:
•  Anda akan menghabiskan 60% dari hidup Anda dengan ketidak 

bahagiaan!
• Pekerjaan menjadi beban dan stres.
•  Stres akan menyebabkan Anda mendapatkan segala macam masalah 

kesehatan.
•  Stres akan membuat Anda tidak ceria dan hal ini akan berpengaruh 

kepada orang-orang disekitar Anda, rekan -rekan kerja Anda, anak 
buah Anda dan yang terburuk adalah keluarga Anda!

2. Ciptakan kegembiraan, humor dan tawa di kantor. 
Penelitian telah membuktikan bahwa humor dan tawa dapat 

meningkatkan kesehatan fisik, mental dan spiritual secara 
menyeluruh. Saat ini, tumbuh kesadaran di beberapa perusahaan 
yang berkem bang untuk memperbaiki suasana kerja dan menin  g-
katkan kualitas kerja.

Humor dan lingkungan kerja yang bahagia & ceria sangat penting 
untuk dimasukkan sebagai bagian dari sumber daya manusia (HR). 
Oleh karena itu, istilah lain untuk “HR” adalah “Humor Resource”!

Berikut adalah beberapa keuntungan apabila Anda serius 
menerapkan “Humor Resource Department” di perusahaan Anda:

1. Tertawa adalah obat yang paling mujarab. 
Ling kungan kerja tanpa tertawa bisa menyebabkan tingkat stres yang 
tinggi dan masalah-masalah kesehatan karyawan, ketidakpuasan 
karyawan dan performa kerja yang buruk.

2. Humor Resource dapat mencerahkan suasana kerja. Kita 
memang harus bekerja serius. Namun, cara kita bekerja bisa dengan 
suka cita atau tidak. Oleh karena itu penting sekali untuk menciptakan 
suasana kerja yang ceria. 

Enam puluh persen hidup manusia dihabiskan 
untuk bekerja. Oleh karenanya, jika tidak 
mendapatkan ke senangan dalam pekerjaan, 
maka Anda membuang 60% dari hidup Anda!!

BEKERJA
MENJADI
SESUATU YANG 
MENYENANGKAN
(Indonesia’s Favorite Seminar Speaker and Trainer)
by James Gwee T.H. MBA
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3. Karyawan yang ceria akan melayani pelanggan dengan lebih 
baik. 
Mari berfikir realistis. Bagaimana mungkin seorang karyawan yang 
tidak bahagia, stres dan frustrasi, dapat melayani pelanggan dengan 
ceria? 

4. Humor Resource menin gkatkan sikap kerja yang positif. Ketika 
seseorang sedang bergembira, otomatis sikap kerjanya pun positif. 
Karyawan dengan sikap kerja positif akan sedikit sekali membuat 
kesalahan. Karyawan den gan sikap kerja yang positif lebih mungkin 
untuk memperoleh hasil kerja yang lebih optimal.

5. Humor Resource akan mening katkan kepuasan kerja dan 
loyalitas. Kar yawan akan merasa betah bekerja di perusahaan. 
Dengan demikian perusahaan mengala mi pergantian staf lebih rendah 
sehingga hambatan kerja menjadi lebih minimal. Pelanggan dan mitra 
bisnis lainnya dapat membangun dan menikmati hubungan kerja yang 
harmonis.

6. Humor Resources akan menin gkatkan hubungan kerja antara 
rekan sejawat, atasan dan bawahan, maupun  antar departemen. 
Humor bisa menjadi media yang efektif untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang sering timbul antar departemen.

7. Humor Resource juga mem fasilitasi kerjasama team yang lebih 
baik. Suatu tim yang kuat baru bisa terbentuk apabila mereka telah 
menyelesaikan masalah interpersonalnya. Bagaimana Anda bisa 
membentuk tim yang kuat ketika anggotanya tidak percaya antar satu 
dengan yang lain?

8. Humor Resource dapat menumbuhkan lingkungan kerja yang 
kreatif dan inovatif. Orang dapat berfikir kreatif dan inovatif sehingga 
dapat meningkatkan efisiensi dan efektifi tas hanya apabila perasaan 
mereka senang. Sua sana ceria lah yang membuat orang dapat berfikir 
kreatif dalam memecahkan masalah (ber fikir di luar kotak).

Singkatnya, sangat penting untuk memahami humor, tertawa, dan 
kegembiraan sebagai satu hal yang bukan sekadar untuk main-main. 
Yang benar adalah bahwa KEGEMBIRAAN BAIK UNTUK BISNIS. Jadi 
jika tempat kerja Anda tidak menyenang kan, maka perusahaan Anda 
bisa kehilangan uang lebih banyak dari yang semestinya.

Sudah saatnya Anda 
menyikapi kegembiraan 

dengan serius.



Fokus Membangun 
Kualitas SDM 
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Ir. Rustiyan Oen MBA 
Managing Director RSMK Grup

Korporasi

Ada sejuta alasan 
mengapa seseorang 

memilih pergi 
berobat ke luar 

negeri. Mulai dari 
longgarnya akses 

(bebas viskal), 
hingga upaya 

menemukan second 
opinion (pendapat 
kedua) mengenai 

penyakitnya. 
Minimnya tenaga 

dokter spesialis 
juga menjadi 

penyebab perginya 
pasien ke luar 

negeri. Begitukah?



| 25    Edisi 3 - Desember 2011 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  

Hingga saat ini, jumlah dokter di 
Indonesia terdata sekitar 60 ribu 
orang dengan persentase 70% 
dokter umum dan 30% dokter 

spesialis. Dilihat dari field number memang 
jauh lebih banyak dibanding jumlah dokter si 
Singapura yang hanya 15 ribu orang. Namun, 
secara rasio, Singapura cukup memadai jika 
dibandingkan dengan jumlah penduduknya 
yang cuma 15 juta manusia. Sementara total 
jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 
240 juta. 

Dari gambaran di atas, jelas rasio 
ketersediaan tenaga dokter dengan total 
jumlah penduduk Indonesia masih sangat jauh 
dari memadai. Bahkan sangat rendah untuk 
memenuhi kebutuhan penanganan kesehatan 
masyarakat. Menurut data Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI), rasio dokter di Indonesia 
masih satu berbanding 5.000 penduduk. 

“Di Jakarta memang tidak terlalu terasa. 
Tetapi begitu masuk ke daerah, enggak usah 
jauh-jauh bicara Sumatera, Kalimantan, atau 
Sulawesi dan seterusnya. Karawang dan 
Cikampek saja sudah kesulitan tenaga dokter, 
khususnya spesialis,” kata Ir. Rustiyan Oen, 
MBA., Managing Director Rumah Sakit Mitra 
Keluarga Grup.

Di sisi lain, sambungnya, “Akses ke luar 
negeri seperti Singapura itu gampang sekali. 
Enggak perlu viskal. Penerbangan Jakarta 
– Singapura, tercatat 40 flight per hari, dari 
seluruh kota di Indonesia. Jadi, enggak usah 
heran jika banyak pasien yang pergi berobat 
ke luar negeri (Singapura, Malaysia, Thailand-
red),” ungkapnya, seraya menambahkan, 
meski harus diakui bahwa ada beberapa 
penyakit yang dokter sub spesialisnya di 
Indonesia minim sekali. “Bukannya enggak 
ada, tapi sangat sedikit,” imbuhnya. 

Nah, kekurangan tenaga dokter inilah yang 
seharusnya diantisipasi. Namun, persoalannya 
adalah, kebutuhan dokter spesialis masih sulit 
terpenuhi karena baru sedikit perguruan tinggi 
yang membuka program spesialis. “Lagi-lagi, 
kendalanya adalah tenaga pengajar yang juga 
masih minim,“ ungkapnya.

Meski begitu, bicara tenaga ahli maupun 
teknologi kedokteran di Indonesia, termasuk 
RSMK Grup yang memiliki chain (rantai/

jaringan) pelayanan kesehatan di Jakarta, 
Bekasi, Depok, Cibubur, Tegal, hingga 
Surabaya dan Waru, Jawa Timur, boleh 
dibilang setara dengan RS di Singapura 
maupun Malaysia. 

Tapi kembali lagi, dari sisi jumlah memang 
belum memenuhi rasio kebutuhan pelayanan 
kesehatan di negeri ini. Ambil contoh, 
untuk pelayanan bedah minimal invasif 
yang menggunakan teknologi laparoskopi, 
misalnya, ternyata tidak semua dokter 
bedah menguasai teknik ini. Padahal dengan 
berbagai keunggulannya dibanding tindakan 
bedah terbuka  (konvensional), teknik yang 
sebenarnya “bukan barang baru” ini sudah 
menjadi tuntutan masyarakat saat ini. “Di 
Mitra Keluarga, kami selalu menganjurkan 
laparoskopi dengan pertimbangan luka pasien 
lebih kecil dan masa rawat yang lebih singkat,” 
ucapnya. 

Karena itulah, kata insinyur agronomi 
jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) 
ini, RSMK grup mengutamakan fasilitas 
pendidikan dalam upaya membangun sumber 
daya manusia (SDM)-nya. “Semua dokter di 
Mitra Keluarga, baik full time maupun part 
time diberikan kesempatan untuk sekolah atau 
training-training di dalam maupun luar negeri 
untuk mengambil sertifikasi tertentu. Misal, 
dokter umum diarahkan untuk mengambil 
spesialisasi sesuai bidang minatnya, dokter 
spesialis memperdalam ilmunya menjadi 
sub spesialis,” sambungnya sembari 
menambahkan, bentuknya bisa beasiswa atau 
pinjaman lunak. 

Tak hanya itu, dengan keunggulan RSMK 
Grup yang telah memiliki jaringan hingga 
10 rumah sakit, dibangun semacam pusat 
pelayanan kesehatan secara lengkap dan 
terpadu. RSMK Kelapa Gading menyediakan 
Jakarta Heart and Vascular Center (JHVC), 

khusus untuk penanganan jantung dan 
pembuluh darah. Mulai dari penanganan pasien 
yang terkena serangan jantung, tindakan 
medisnya, hingga berbagai perawatan seputar 
penyakit jantung,” papar Rustiyan

RS Mitra Kemayoran fokus pada layanan 
di bidang orthopaedic, sehingga RS ini disebut 
sebagai Jakarta Orthopaedic Center. Selain 
itu, tersedia juga pusat layanan spesialisasi 
lainnya seperti Jakarta Urology Center, Sleep 
Disorder Clinic, dan pusat layanan Therapy 
Slim and Health Sport,” urainya.

Yang pasti, untuk membangun pusat 
layanan kesehatan tentulah bukan perkara 
mudah. Selain mahal, juga sulit karena harus 
ada tenaga ahlinya atau dokter sub spesialis 
yang jumlahnya tergolong langka. Kedua, alat 
dan perawatnya pun harus khusus. “Jadi, 
kebutuhan untuk Mitra Keluarga, misalnya, 
untuk penyakit jantung, saya rasa cukup di 
satu rumah sakit saja. Walaupun di Surabaya 
kita juga punya. Di Bekasi juga kita siapkan, 
karena di Bekasi kebetulan ada tiga RS Mitra 
Keluarga. Kita buat pusat jantung di Bekasi 
Timur sehingga pasien di wilayah Bekasi tak 
perlu jauh-jauh ke Kelapa Gading, tapi cukup 
dirujuk ke RS Mitra Bekasi Timur,” jelasnya 
seraya menambahkan, “Prinsipnya, kita 
membangun ketika ada permintaan, dan kita 
mampu. Terutama, tenaga ahlinya tersedia,” 
timpalnya.

Jadi, memang harus ada center-center 
sebagai pusat pelayanan kesehatan untuk 
jenis-jenis penyakit tertentu. Tujuannya untuk 
penanganan pasien yang memiliki penyakit 
lebih spesifik, meskipun base rumah sakitnya 
adalah komunitas, atau rumah sakit umum. 
Sehingga misalnya, untuk pasien-pasien 
di  RSMK Depok, Cibubur, dan lainnya yang 
membutuhkan penanganan penyakitnya 
(jantung) secara lebih intens, maka dia tinggal 
dikirim ke RSMK Kelapa Gading. 

Jadi, selain membangun jaringan, JHVC 
juga menjadi pusat rujukan untuk RS Mitra  
Keluarga lainnya. “Karena, Mitra Keluarga 
Depok, Cibubur, dan Mitra Kemayoran, 
lokasinya enggak terlalu jauh dari Kelapa 
Gading. Begitu sebaliknya.” ujar Rustiyan 
seraya berharap, setiap RS Mitra Keluarga bisa 
menjadi yang terbaik untuk komunitasnya.
(tim MK)

Korporasi

Second opinion merupakan 
alasan utama seseorang 

pergi berobat ke luar negeri. 
Minimnya tenaga dokter 

spesialis di Indonesia juga 
menjadi penyebab?



Wisata
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Ada banyak cerita menarik yang 
berkaitan dengan asal muasal 
nama kota Surabaya. Mulai dari 
Churabaya, yaitu sebuah desa di 

tepian sungai Brantas yang diyakini sebagai 
cikal bakal kota Surabaya, seperti tercantum 
dalam prasasti Trowulan I 1358 Masehi.  
Atau, seperti tercatat dalam Pujasastra 
Negara Kertagama yang merupakan hasil 
torehan Mpu Prapanca. Pada prasasti ini, 
Surabaya (Surabhaya) disebut sebagai 
tempat persinggahan dari perjalanan pesiar 
Raja Majapahit, Hayam Wuruk, pada tahun 
1365.

Menariknya, 
ternyata banyak pula 
ahli sejarah yang 
meyakini bahwa 
Surabaya, berdiri 
jauh sebelum 
prasasti-prasasti 
itu dibuat. 
Menurut 
sebuah buku 
berjudul 
En Werd 
Een Stad 
Geboren 
(Telah 
Lahir 

Sebuah 
Kota) karya seorang 

peneliti Belanda, GH Von Faber, yang 
menggambarkan bahwa Surabaya merupakan 
wilayah permukiman baru bagi prajurit 
Kertanegara yang telah berhasil menumpas 
pemberontakan Kemuruhun, tahun 1270. 
Permukiman yang kemudian diberi nama 
Surabaya itu didirikan oleh Raja Kertanegara 
pada tahun 1275.

Legenda Hidup Mati
Versi lainnya menyebut nama Surabaya 

terkait erat dengan legenda perkelahian hidup 
- mati Adipati Jayengrono dan Sawunggaling. 
Konon, setelah mengalahkan tentara Tartar 
(Mongol), raja pertama Majapahit, Raden 
Wijaya mendirikan kraton di Ujung Galuh, 
sekarang kawasan pelabuhan Tanjung Perak. 
Untuk menjaga wilayah barunya itu, Raden 
Wijaya menempatkan Adipati Jayengrono 
untuk memimpin daerah itu. Namun, 
Jayengrono yang semakin sakti dan dikenal 
menguasai ‘ilmu buaya’, berhasil membangun 
wilayah kekuasaannya secara mandiri dan 
sangat dicintai ‘rakyat’nya.

Dengan kemampuannya yang luar 
biasa itu, keberadaan Jayengrono dianggap 
membahayakan kedaulatan Majapahit. 
Karena itulah, Raden Wijaya mengutus 
Sawunggaling, yang menguasai ‘ilmu sura’ 
untuk menaklukkan Jayengrono. Pertarungan 
hidup mati kedua ‘jagabaya’ itu berlangsung 
di tepi sungai Kalimas, Paneleh. Sayang, 
pertarungan yang berlangsung 
selama tujuh hari tujuh malam itu 
berakhir tragis. Keduanya tewas 
kehabisan tenaga. 

Cerita lainnya menyebutkan 
bahwa kata Surabaya muncul 
dari mitos pertempuran antara 
ikan Suro (Sura) dan Boyo (Baya 
atau Buaya), yang melambangkan 
perjuangan antara kekuatan darat 
melawan laut. Monumen Suro 
dan Boyo yang berdiri kokoh di 
dekat kebun binatang, di Jalan 
Setail, Surabaya, menjadi bukti 
dari keyakinan masyarakat 
terhadap mitos tersebut.

Hari Jadi 
Kisah lain yang tak kalah menarik adalah 

dikukuhkannya hari jadi Surabaya yang jatuh 
pada tanggal 31 Mei 1293, oleh Walikota 
Surabaya, Subaya Soeparno, pada tahun 
1975. Penetapan itu berdasar kesepakatan 
sekelompok sejarawan yang dibentuk 
pemerintah kota bahwa nama Surabaya berasal 
dari kata sura ing bhaya yang berarti keberanian 
menghadapi bahaya. Mereka merunut jejak 
sejarah lahirnya mitos pertempuran antara ikan 
Suro (Sura atau ikan Hiu) dan Boyo (Baya atau 
Buaya), yang kemudian menjadi nama Kota 
Surabaya. 

Mana yang paling sahih? Entahlah... yang 
pasti hampir semua cerita di atas sama-sama 
berbasis pada dua penggal kata: Sura dan Baya, 
yang kemudian menjadi nama Kota Surabaya. 

Yang pasti, generasi saat ini sangat 
percaya bahwa Surabaya merupakan wilayah 
dimana pernah menjadi ajang pertempuran 
untuk mengusir penjajah dengan penuh 
keberanian. 

Napak Tilas di Ujung 
Timur Pulau Jawa
Banyak kisah menarik tekait berdirinya Kota Surabaya, mulai dari 
torehan prasasti Trowulan I hingga legenda pertarungan hidup mati 
antara Jayengrono – Sawunggaling. Selain geliat jejak sejarah, banyak 
pula potensi wisata yang patut disimak.

Surabaya



Wisata

| 27    Edisi 3 - Desember 2011 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  

Tak cuma asik untuk 
ajang wisata, wilayah 

di ujung timur pulau Jawa 
ini juga dikenal dengan 
berbagai makanan 
khas tradisionalnya 
yang mengugah selera. 
Pernah dengar tahu tek, 
rujak cingur, lontong 

balap, hingga menu 
masakan khas Surabaya 
yang dikenal luas oleh 
masyarakat Indonesia, 
Nasi Rawon?

Bicara lontong 
balap, jangan lupa ke 
rumah makan Pak Cipto 
di Gubeng Kertajaya, 

Surabaya. Makanan 
rakyat super sederhana 
berupa lontong tauge 
dan lentho alias perkedel 
dari kacang tolo atau 
kacang merah ini diguyur 
kuah kaldu rebusan 
touge beraroma lentho 
dengan sentuhan citarasa 

petis. Hmmm.... nikmat, 
apalagi jika diimbuh 
dengan sate kerang. 
Sedaaap... 

Oh ya, ada juga Pecel 
Gagrak Madiun lengkap 
dengan serundeng dan 
petai cina ala bu Kus di 
Jl Barata Jaya. Asiknya 

lagi, pecel ini makin 
mantap diguyur sayur 
lodeh. “Mak nyus..,” 
seperti dikutip pecinta 
kuliner, Bondan Winarno, 
yang sempat mampir 
dan mencicipi nikmatnya 
sensasi pecel serundeng 
diguyur sayur lodeh ini.

Objek wisata
Mengenal kota dengan segudang cerita 

keberanian dan kepahlawanan ini tak akan 
lengkap tanpa melongok berbagai lokasi 
yang memiliki daya tarik wisata di sana. 
Sudah pasti, ada banyak lokasi wisata yang 
ditawarkan di kota tua ini, mulai dari wisata 
sejarah, wisata bahari, wisata alam sampai 
dengan wisata budaya. 

Taman Wisata Selecta, misalnya. 
Lokasi wisata di Desa Tulungrejo, Kota 
Batu, ini memiliki panorama alam yang 
luar biasa. Mungkin itu sebabnya, diberi 
nama “Selecta” berasal dari kata “Selectia” 
yang berarti pilihan. Sesuai dengan 
namanya, taman di atas lahan berbukit 
seluas 18 ha ini, memiliki suasana alami 
yang khas. Taman Wisata ini didirikan 
oleh warga Belanda Ruyter de Wildt pada 
tahun 1937. Awalnya digunakan sebagai 
tempat peristirahatan bagi warga Belanda 
di Indonesia. Tak heran jika kemudian 
dibumihanguskan oleh para pejuang. 

Pada tahun 1950 Selecta dibangun 
kembali. Pada tahun 1952 – 1955 Presiden 
pertama RI Soekarno dan Wakil Presiden 
M. Hatta sering menjadikan Selecta 
sebagai tempat beristirahat, bahkan untuk 
mengambil keputusan-keputusan penting 
kenegaraan.

Saat ini, ragam zona wisata untuk 
orang dewasa dan anak2 di Selecta cukup 
lengkap. Selain menyajikan wisata hiburan 
dan wisata alam, Selecta juga dilengkapi 
wisata kuliner. Banyak pilihan permainan 
atau suasana nyaman di Selecta, seperti 
Kolam Renang, Taman Bunga, sepeda air, 
Goa Singa yang panjangnya 15m, wisata 
berkuda untuk berkeliling Selecta, hingga 
outbond dan flying fox.

Ketika memasuki pintu masuk Selecta, 
Anda akan melihat hotel dengan fasilitas 
Bintang dengan harga kamar mulai Rp 
300.000 lengkap dengan bonus fasilitas 
tiket masuk ke taman wisata. Namun, 

apabila tidak menginap, Anda cukup 
merogoh kocek Rp.15.000 per orang. 

Jika kebetulan sedang berkunjung ke 
Surabaya, tidak salah rasanya bila mampir 
ke Taman Rekreasi Selecta. Taman wisata  
di kaki Gunung Arjuno, Welirang dan 
Anjasmoro ini buka setiap hari, mulai pukul 
06.00 s/d 18.00 WIB. 

Oh ya, tak perlu khawatir jika terjadi 
sesuatu yang mengganggu kesehatan atau 
kestabilan fisik di tengah asiknya menikmati 
wisata maupun jalan-jalan di ujung timur 
pulau Jawa ini. Soal layanan kesehatan, 
pastikan Anda berkunjung ke Rumah 
Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Surabaya di 
Jl. Satelit, Darmo Satelit Surabaya. Atau 
bergeser sedikit ke arah Sidoarjo, dimana 
telah berdiri RSMK Waru di Jl. Jend. S 
Parman, Sidoarjo. Percayalah, Anda tidak 
akan kecewa, karena dilayani dengan 
sepenuh hati. 
edy

Kulin
er S

ura
bay

a

Rujak Cingur Lontong Balap Tahu Tek Pecel Madiun
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Bahan Rawon
l  300 gr daging sedikit berlemak
l   T auge pendek warna putih yang 
    masih muda 
l 4 lembar daun jeruk 
l 2 lembar daun salam 
l 1 batang serai dimemarkan 
 l    2  cm lengkuas atau laos yang         
    dimemarkan 
l  garam dan merica secukupnya 
l 6 gelas air

Bumbu rawon yang dihaluskan
l 4 butir bawang merah 
l 2 siung bawang putih 
l 4 butir kemiri 
l 5 buah kluwek, diambil isinya 
l 2 buah cabai merah

Cara memasak rawon

Potong daging sapi membentuk dadu kecil-
kecil. Panaskan 2 sendok makan minyak dan tumis 
bumbu yang dihaluskan bersama serai, lengkuas, 
daun salam dan daun jeruk. Tambahkan garam 
dan merica secukupnya. Panaskan enam gelas air 
dalam sebuah panci, masukkan bumbu yang telah 
ditumis, lalu masukkan daging dan rebus sampai 
masak atau hingga daging cukup empuk. Bila 
air berkurang, tambahkan sesuai selera. Sajikan 
bersama nasi hangat dan taburi tauge. Biar maik 
nikmat, jangan lupa menambahkan bawang goreng 
secukupnya. Jika Anda penikmat sambal jangan 
sampai ketinggalan Rasa pedas akan menambah 
selera makan Anda. Selamat menikmati.

Sumber: http://resep.recipesmaster.com/rawon.html

Wisata Kuliner



Testimoni

Berita 
mengenai persalinan melalui 
operasi caesar, pasangan artis 

Krisdayanti dan Raul Lemos mendapatkan 
momongan baru, memang menyeruak 
sejak awal September lalu. Momen bahagia 
itu, tiba sekitar pukul 13.45 WIB, Senin, 5 
September 2011. KD (panggilan populer 
Krisdayanti) melahirkan seorang bayi 
perempuan dengan berat 2,95 kilogram 
dan panjang 48 cm di Rumah Sakit Mitra 
Kemayoran, Jakarta.

“Kami sangat bersyukur atas anugerah 
yang telah diberikan,” ujarnya di sela-sela 
kunjungan rutin pemeriksaan putrinya di 
RS Mitra Kemayoran, kemarin. Menempati 
ruang very very important person (VVIP), 
di Kamar nomor 305 Cattleya, lantai 
3 RS Mitra Kemayoran, KD mengaku 
mendapatkan pelayanan yang sangat 
memuaskan. 

”Terima kasih kepada dokter, perawat 

hingga seluruh 
staf RS Mitra 
Kemayoran, 
atas 
pelayanan dan 
perhatiannya. 

Kami sangat 
puas, karena 

informasi sekecil 
apapun diberitahu,” 

papar Krisdayanti di sela-
sela kunjungannya pada 

15 November 2011 di RS Mitra 
Kemayoran.

Bayi cantik yang kemudian diketahui 
bernama Ariannha Amora Lemos, 
mempunyai arti Ariannha 
itu adalah bagaikan 
intan. Amora itu 
cinta. Jadi, intan 
penuh cinta. 
Ariannha 
diambil dari 
bahasa Latin, 
kalau Amora 
dari Portugis. 
“Kami 
harapkan 
bantuan doa dari 
sahabat dan rekan 
semua, agar putri 
kami menjadi anak yang 
berbakti dan saleha,” timpal 
Raul.

Berkat masukan dari teman dan 
keluarga besar KD dan Raul, serta telah 

dilakukan survai selama tiga  bulan 
sebelum kelahiran. Akhirnya diputuskan 
RS Mitra Kemayoran dipilih dan dipercaya 
untuk persalinan putri pertama KD dengan 
Raul. “Terima kasih buat dokter Andy 
Hudono dan tim yang telah menangani 
proses kelahiran putri kami,” ujar KD lagi.

 
Dalam wawancaranya, KD dan Raul 

minta maaf kepada pihak RS Mitra 
Kemayoran atas banyaknya wartawan yang 
datang untuk meliput kehadiran Ariannha 
Amora Lemos. Juga kepada pengunjung 
atas ketidaknyamanan selama ia menjalani 
persalinan.

 
“Aku dan keluarga besar merasakan 

kenyaman dengan fasilitas dan 
pelayanan rumah sakit, selama 

menjalani masa persalinan. 
Terlebih beberapa hari 

selama kunjungan 
para wartawan. 
Pihak rumah sakit 
berusaha, agar aku 
dan bayi tidak terusik 
dan bisa beristirahat 
dari kejaran pencari 

berita. Sehingga 
kesehatan kami tetap 

terjaga,” tuturnya.
Di akhir wawancara artis 

multitalenta ini berharap Rumah 
Sakit Mitra Kemayoran akan berekspansi 

di daerah selatan, Jakarta. Rupanya, 
artis kelahiran Malang, 24 Maret 1975 
ini terlanjur kepincut dengan fasilitas dan 
pelayanan RS Mitra Kemayoran. (bung) 

Tiga bulan sebelum hari H, Raul dan kawan-kawan 
telah melakukan survai untuk menemukan rumah 

sakit terbaik. Melalui hasil survai dan masukan dari 
berbagai pihak, Raul memutuskan Rumah Sakit 

Mitra Kemayoran sebagai tempat persalinan 
istrinya, Krisdayanti.

Krisdayanti & Raul Lemos

Intan Penuh Cinta 
di RS Mitra Kemayoran
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Hati SJ Agus Susanto sempat 
merasa kecut ketika menemukan 
tonjolan kecil di bagian atas 
kanan kelamin. Memang, tonjolon 

tersebut tidak mengakibatkan gangguan 
berarti. Namun, tetap saja lelaki kelahiran 
Pekalongan, 28 September 1950 ini merasa 
was-was. Apalagi, tonjolan itu mulai 
menunjukkan ‘eksistensinya’ ketika ia batuk 
atau berdahak. 

“Ya, karena rasa was-was yang 
sangat mengganggu itulah, saya mulai 
mencari tahu mengenai ‘benda’ apakah 
yang bercokol di tubuh saya ini,” ujarnya, 
tersenyum seraya manambahkan, dari 
beberapa  rumah sakit yang ia datangi dan 
informasi beberapa teman, ia mengetahui 
bahwa ada teknik operasi yang bisa 
dilakukan untuk kasus penyakitnya, 
namanya laparoskopi.

“Saya masih ingat persis, kala itu tahun 
2008, saya putuskan untuk pergi ke Rumah 
Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Bekasi, untuk 
mengkonsultasikan tonjolan saya kepada 
dr. Ferdy Limengka, spesialis bedah umum 
yang kebetulan saya kenal,” ungkap warga 
Jl, Gaharu, Bekasi Barat ini.

Hasil konsultasi dengan dr Ferdy, 
diputuskan untuk melakukan tindakan 
mengangkat tonjolan tersebut dengan 
teknik laparoskopi. “Hal itu saya putuskan 
setelah memperoleh motivasi dari dr. 
Ferdy yang mengatakan bahwa laparoskopi 
merupakan sebuah langkah maju di bidang 
medis sebagai alat bantu operasi yang 
sebelumnya harus dilakukan secara terbuka 
atau bedah konvensional,” ungkap ayah dua 
putra ini.

Soal biaya, kebetulan pula Agus 
memiliki asuransi yang meng-covernya, 
sehingga sama sekali tidak menjadi kendala, 
meski biaya untuk operasi laparoskopi 
lebih tinggi dibanding operasi bedah buka 
(konvensional). “Selain itu, saya memang 
memutuskan bedah laparoskopi dengan 
pertimbangan bahwa pilihan ini adalah 
yang terbaik. Hal itu terbukti ketika nyeri 
dan luka paskaoperasi yang terasa ringan. 
Sementara recovery-nya pun lebih singkat, 
sehingga saya bisa lebih cepat beraktifitas 
kembali,” papar suami dari B. Triyanti yang 
hobi berat olahraga.

Tapi itu selang beberapa waktu, atau 
setelah 2 tahun melakukan tindakan operasi 
laparoskopi, tonjolan itu kembali muncul. 
Bedanya, kali ini timbul di sisi kiri atas 
kelamin. Namun, tak jauh berbeda dengan 
tonjolan pertama, benda asing itu juga tidak 
terlalu mengganggu. “Hanya saja, demi 

menganut azas hatikehati-hatian, saya pun 
kembali ke dr. Ferdy, yang menganjurkan 
untuk kembali melakukan pengangkatan,” 
sebutnya.

Masih di RSMK Bekasi, awal 2010, 
operasi laparoskopi untuk mengangkat 
tonjolan yang membandel itu kembali 
dilakukan. “Mudah-mudahan ‘kapok’ 
dan tidak muncul lagi,” harapnya, seraya 
mengakui bahwa ia mendapatkan pelayanan 
yang sangat baik selama berada di RSMK 
Bekasi, “ Secara umum saya merasa 
nyaman dirawat di sini,” jelasnya. 

Hingga saat ini, kata Agus, ia merasa 
lebih sehat. “So far okay, tapi akhir-akhir 
ini perut sebelah kanan bawah suka terasa 
nyeri. Antisipasinya, yang pasti, saya tidak 
berani angkat-angkat beban yang cukup 
berat saja,” akunya, santai. Lantas, mau 
operasi lagi pak? (tim mk)

Dua Kali Operasi 
Laparoskopi

Meski tidak terlalu 
mengganggu, Agus 
Susanto merasa tonjolan 
di tubuhnya harus 
diangkat. Tindakan yang 
ditujukan untuk memenuhi 
azas kehati-hatian itu 
dilakukannya 2 kali dalam 
kurun waktu 2,5 tahun.



Dokter Anda
Pertanyaan
Dokter, saya seorang karyawan swasta yang untuk pengobatan ditanggung 
oleh Asuransi. Saya ingin tahu apakah keuntungan bila dilakukan operasi 

usus buntu dengan metode laparoskopi dibandingkan dengan metode 
konvensional karena menyangkut  masalah perbedaan biayanya. 

Terimakasih 
(Fendi-Depok)

Jawaban
BAPAK FENDI, sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas 
perhatian bapak pada rubrik konsultasi kesehatan ini. Memang 
benar saat ini banyak RS yang menawarkan metode operasi 
usus buntu (apendektomi) dengan alat laparoskopi. Laparoskopi 
juga bisa digunakan pada operasi pengangkatan saluran empedu 

(cholecystektomi) ataupun operasi hernia (hernioraphy/herniotomi). 
Laparoskopi adalah bagian dari tehnik endoskopi, berasal dari 

kata lapar yang berarti rongga perut dan oskopi yang artinya melihat 
melalui skope. Laparoskopi memang khusus untuk melihat rongga 

perut atau rongga di luar usus melalui pencitraan pada monitor video 
menggunakan teleskop dan sistem endokamera. 

Bedah laparoskopi berbeda dengan bedah konvensional karena 
laparoskopi hanya membutuhkan akses minimal ke tubuh pasien. 
Keuntungan yang bisa diperoleh pasien bila menjalani operasi laparoskopi, 
salah satunya adalah luka sayatannya kecil. Luka sayatan yang kecil juga 
meminimkan kerusakan jaringan sehingga waktu penyembuhannya relatif 
lebih cepat dibandingkan tehnik bedah konvensional. Keuntungan lain, rasa 
sakit paskaoperasi juga lebih ringan. Jangka waktu yang diperlukan untuk 
mengkonsumsi obat analgetik dan obat antibiotik intra vena diharapkan 
menjadi  lebih singkat. Selain itu pada bedah laparoskopi, tangan dokter tidak 
menyentuh usus sehingga gangguan pergerakan atau kelumpuhan usus 
sementara yang biasa menyertai bedah konvensional juga tidak ada. Teknik 
laparoskopi juga nyaris tidak meninggalkan bekas operasi. Ini tentu sangat 
bermanfaat bagi kaum wanita mengingat keindahan tubuh acap menjadi 
pertimbangan yang utama.  

Untuk kasus apendisitis pada pasien wanita yang juga mengalami 
keluhan pada organ reproduksi, tindakan laparoskopik amat sangat 
membantu dalam menegakkan diagnosa, karena sekaligus bisa digunakan 
untuk melihat organ reproduksi tersebut. Pada pasien gemuk dengan dinding 
perut yang tebal, operasi juga akan menjadi lebih mudah jika dilakukan 
dengan alat laparoskopi. 

Namun tidak semua usus buntu yang mengalami peradangan dapat 

dilakukan operasi dengan metode laparaskopi ini. Pada keadaan seperti usus 
buntu yang sudah pecah (perforasi) dengan nanah sudah tersebar ke organ 
sekitar, bahkan mungkin sudah sampai menimbulkan infeksi seluruh rongga 
perut, dan juga pada kasus dimana usus buntu melekat masif pada usus-
usus sekitarnya, menjadi keterbatasan untuk dilakukan bedah laparoskopi. 
Demikian jawaban kami semoga bermanfaat buat Bapak. Salam.  

Pertanyaan
Dokter, saya Rifky 40 tahun, suatu hari saya kesakitan bukan main diperut 
sampai ke pingggang. Saya pergi ke suatu RS, di UGD dokter melakukan 
pemeriksaan dan memberikan saya suntikan. Dari hasil pemeriksaan 
rongent dan urin saya, dokter mengatakan ada batu di saluran kemih dan 
menganjurkan saya dirawat karena harus ada tindakan untuk mengeluarkan 
batu itu. Saya tidak setuju karena saat itu sudah tidak sakit lagi dan saya 
sangat takut dengan yang namanya operasi. Pertanyaan saya apakah ada 
tindakan untuk batu di saluran kemih yang bukan dioperasi?

(Rifky)

Jawaban
BAPAK RIFKI, terimakasih atas pertanyaan yang bapak ajukan.  Untuk 
batu disaluran kemih, ada tindakan yang dapat menghancurkan batu ginjal 
& batu saluran kemih tanpa operasi, yaitu dengan menggunakan ESWL 
(Extracoporeal Shock Wave Lithotripsi).

ESWL merupakan terapi non-invasif, karena tidak memerlukan 
pembedahan atau memasukkan alat ke dalam tubuh pasien. Sesuai dengan 
namanya, Extracorporeal berarti di luar tubuh, sedangkan Lithotripsy berarti 
penghancuran batu, secara harfiah ESWL memiliki arti penghancuran 
batu (ginjal) dengan menggunakan gelombang kejut (shock wave) yang 
ditransmisi dari luar tubuh. 

Dalam terapi ini, ribuan gelombang kejut ditembakkan ke arah batu 
ginjal sampai hancur dengan ukuran serpihannya cukup kecil sehingga dapat 
dikeluarkan secara alamiah melalui urinasi.

Beberapa kelebihan ESWL adalah,  tindakannya non invasive sehingga 
efek samping pun lebih kecil dibandingkan tindakan operasi/bedah, waktu 
tindakan relatif singkat yaitu sekitar 30 menit sampai 1 jam, dengan 
keberhasilan cukup tinggi sekitar 80%-100%, masa rawat yang lebih singkat, 
bahkan bisa hanya sehari. 

Bapak Rifki, sebaiknya Bapak berkonsultasi terlebih dahulu kepada 
Dokter Spesialis Bedah Urologi yang ada di RS kami untuk mendapatkan 
penjelasan tindakan terbaik yang bisa dilakukan pada penyakit Bapak. 
Demikian, semoga bermanfaat. Salam.

dr. Arina Yuli Roswiyati, MS
Email: majalah@mitrakeluarga.com

 Edisi 3 - Desember 2011 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  | 31   



AgendA KegiAtAn RSMK gRup
RS MITRA KELUARGA BEKASI

RS MITRA KEMAYORAN

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 Desember 2011 Sabtu, 10 Desember 2011, Pk. 11.30-selesai Ceramah Kesehatan Senam Ibu Hamil
Tema : Pijat Bayi

Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi, 
Jl. Jendral A. Yani Bekasi 17144

Pembicara : Bd. Ida Zuraida

2 Januari 2012

Sabtu, 14 Januari 2012, Pk.  11.30-selesai Ceramah Kesehatan Senam Ibu Hamil
Tema : Gizi Pada Ibu Hamil

Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi ,  
Jl. Jendral A. Yani Bekasi 17144

Pembicara : Rr. Endang Poedjiastoeti,AMG

Kamis, 19 Januari 2012, Pk.  12.00-16.00 Siang Klinik
Tema : Diabetes Mellitus

Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi ,  
Jl. Jendral A. Yani Bekasi 17144

Pembicara : dr. Olly Renaldi,Sp.PD-KEMD

3 Pebruari 2012

Sabtu, 4 Pebruari 2012 , Pk.  11.30-selesai Ceramah Kesehatan Senam Ibu Hamil
Tema : Penyulit Dalam Persalinan

Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi ,  
Jl. Jendral A. Yani Bekasi 17144

Pembicara : dr. Herman Trisdiantono,Sp.OG 

Sabtu, 11 Pebruari 2011 , Pk. 11.00-12.00 Family Gathering Pasien DM dan Stroke
Tema : Kenali Penyulit DM

Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi ,  
Jl. Jendral A. Yani Bekasi 17144

Pembicara : dr. Olly Renaldi,Sp.PD-KEMD

Sabtu, 25 Pebruari 2012, Pk. 09.00-12.00 Seminar Awam
Tema : Penyakit  Jantung Koroner

Auditorium Lantai 6 RS Mitra Keluarga Bekasi ,  
Jl. Jendral A. Yani Bekasi 17144

Pembicara : dr. M. Djamal A. Hasan,Sp.JP

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 Desember 2011

Sabtu, 3 Desember 2011,09.00 – 12.00 SIMPOSIUM AWAM
Tema : Seputar Penyakit Autoimun dan Alergi

dr. Nanang Sukmana, SpPD,KAI
dr. Kishore RJ, SpA

Sabtu, 10 Desember 2011, 09.00 – 12.00 SIMPOSIUM AWAM
Tema : Waspadai Infeksi TORCH

dr. Yahya Darmawan, SpOG
dr. Lyana Setiawan, SpPK

Sabtu, 17 Desember 2011, 07.30 – 10.00 Edukasi Klub Diabetes
Tema : Pentingnya pemeriksaan HBA1C dr. Lyana Setiawan, SpPK

2 Januari 2012

Sabtu, 7 Januari 2011, 07.30 – 10.00 Edukasi Klub Diabetes
Tema : Hubungan penyakit diabetes dengan Jantung dr. Albertus Sewianto, SpJP

Sabtu, 14 Januari 2011, 07.30 – 10.00 Edukasi Klub Diabetes
Tema : Penyakit Katarak dengan Diabetes dr. Esti Wardani, SpM

Kamis, 19 Januari 2011, 09.00 – 11.00 DONOR DARAH

Sabtu, 21 Januari 2012, 11.00 – 12.00 PRENATAL CLASS
Tema : Pentingnya Pemeriksaan bagi Ibu Hamil dr. Yahya Darmawan, SpOG

Sabtu, 21 Januari 2012, 07.30 – 10.00 Edukasi Klub Diabetes
Tema : Sharing Penyakit Diabetes dr. F. Eliana T, SpPD

Sabtu, 28 Januari 2012, 07.30 – 10.00 Edukasi Klub Diabetes
Tema : Gangguan Syaraf dan Diabetes dr. Metta Yani, SpS

3 Februari 2012

Sabtu, 11 Februari 2012, 07.30 – 10.00 Edukasi Klub Diabetes
Tema : Nyeri Sendi dan Diabetes dr. Maria Eva Dana, SpKFR

Sabtu, 18 Februari 2012, 11.00 – 12.00 PRENATAL CLASS
Tema : Pijat Bayi dan Perawatannya dr. Mintardaningsih, SpA

Sabtu, 18 Februari 2012, 07.30 – 10.00 Edukasi KLub Diabetes
Tema : Kebersihan Kuku Penderita DM Perawat Klub Diabetes

Sabtu, 25 Februari 2012, 07.30 – 10.00 Edukasi KLub Diabetes
Tema : Macam – Macam Obat untuk penderita Diabetes dr. Irwan Tjahjadi
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AgendA KegiAtAn RSMK gRup
NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 Desember 2011

Sabtu, 10 Des’2011
07.00 – 10.00

Senam & Seminar Diabetes Mellitus
‘Kelainan mata pada penderita DM’

Auditorium lt.6 RSMKKG
Pembicara : dr. Yudisianil, Sp.M

Rabu, 14 Des’2011
08.00 – 17.00

Seminar Perusahaan
‘Pengenalan Dini penyakit ginjal’

PT. Astra Internasional 
Pembicara : dr. A.Aulia Jusuf, PhD

2 Januari 2012

Sabtu, 14 Jan’2012
07.00 – 10.00 Senam DM Lapangan Parkir 

RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

Sabtu, 21 Jan’2012
10.00 – 12.00 Dongeng Anak Auditorium lt.6 

RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

3 Februari 2012

Sabtu, 11 Feb’2012
08,00 – 12,00

Seminar Komunitas
‘Tumbuh kembang anak pra remaja’

Sekolah di Kelapa Gading
Pembicara : Spesialis Anak

Rabu, 15 Feb’12
09.00 – 12.00 Bakti Sosial “ Donor Darah” Auditorium Lantai 6 

RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

RS MITRA KELUARGA KELAPA GADING

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 Desember 2011

Jumat, 2 Desember 2011, Pk. 18.00 – 21.00 
Seminar Awam

Tema : Terapi Intervensi : Solusi Terbaru Penyakit 
Jantung & Nyeri Berkepanjangan

Hotel Riez- Riezca Meeting Room, 
Jl. Gajahmada No. 75 Tegal

Pembicara :  dr. Faris Basalamah, Sp.JP,FIHA ,  
dr.Trianggoro, Sp.S 

Sabtu, 3 Desember 2011, Pk. 09.00 – 13.00 
Siang Klinik

Tema : Update in Cardiovascular and Neurology Treatment: 
Focus on Interventional Management

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Tegal, 
Jl. Sipelem No. 4 Simandungan Tegal 17113

Pembicara :  dr. Faris Basalamah, Sp.JP,FIHA ,  
dr.Trianggoro , Sp.S 

Sabtu, 10 Desember 2011, Pk. 11,30 – 12. 30 Ceramah Kesehatan Ibu Hamil
Tema : Gizi Seimbang Pada Bayi

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur, Jl. Pengasinan Rawasemut Margahayu 

Bekasi Timur 17113
Pembicara : Tri Astuti ,S.Gz

Kamis, 15 Desember 2011, Pk. 14.00 - 16.00 Seminar Komunitas
Tema : Pola Hidup Sehat

Tempat : Perusahaan
Pembicara : dr. Rachelia Salanti

2 Januari 2012

Sabtu, 14 Januari 2012 , Pk. 14.00 – 16.00 Ceramah Kesehatan Senam Ibu Hamil
Tema : Penyulit Pada Persalinan

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur, Jl. Pengasinan Rawasemut Margahayu 

Bekasi Timur 17113
Pembicara : dr. Herman Trisdiantono,Sp.OG 

Sabtu, 21 Januari 2012, Pk. 08.00 – 12.00 Donor Darah
Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur, Jl. Pengasinan Rawasemut Margahayu 

Bekasi Timur 17113

Sabtu, 21 Januari 2012, Pk. 14.00 – 16.00 
Seminar Komunitas

Tema : Terapi Intervensi : 
Solusi Terbaru Kelainan Irama Jantung

Tempat : Perusahaan
Pembicara :  dr. Faris Basalamah, Sp.JP,FIHA

Sabtu, 28 Januari 2012, Pk. 09.00 – 12.00 Seminar Awam
Tema : Anemia Ancam Kecerdasan Anak

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur, Jl. Pengasinan Rawasemut Margahayu 

Bekasi Timur 17113
Pembicara : dr. Riadhy B. Prasetyo,Sp.A

3 Pebruari 2012

Selasa, 14 Pebruari 2012,Pk. 08.00 – 10.00 Gathering Survivor Kanker
Tema : Pengobatan Kanker

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur, Jl. Pengasinan Rawasemut Margahayu 

Bekasi Timur 17113
Pembicara : dr. Wim Panggarbesi,Sp.B K-Onk

Kamis, 16 Pebruari 2012, Pk. 12.00 – 16.00 Siang Klinik
Tema : Visum et Repertum dalam Dunia Kedokteran

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur, Jl. Pengasinan Rawasemut Margahayu 

Bekasi Timur 17113
Pembicara : dr. Djaya Surya Atmaja,Sp.F, 

PhD,S.H,DMF  & dr. Evi Untoro,Sp.F

Sabtu, 18 Pebruari 2012 , Pk. 11.30 – 12.30 Ceramah Kesehatan Senam Ibu Hamil
Tema : Ibu Cerdas , Anak Cerdas

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur, Jl. Pengasinan Rawasemut Margahayu 

Bekasi Timur 17113
Pembicara :  Dra. Destryna N. Sahari,MA

Rabu, 22 Pebruari 2012, Pk. 14.00 – 16.00 Seminar Komunitas
Tema : Penanganan Hipertensi

Tempat : Perusahaan
Pembicara :  dr. Erwin Setiawan,Sp.JP

RS MITRA KELUARGA BEKASI TIMUR
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AgendA KegiAtAn RSMK gRup
NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

RU
TI

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

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

1 Desember 2011

5 Des 2011 s/d 31 Jan 2012
Promo Harga Khusus Vaksinasi Hepatitis A

Promo Harga Khusus Vaksinasi Kanker Serviks & Papsmear

07 Desember 2011 Talk Show Kesehatan dengan tema 
“ Stop Hepatitis A” di Radio Cemerlang Depok Narasumber : dr. M. Arief Setiawan, Sp. PD

17 Desember 2011 Seminar Kesehatan dengan tema 
“ Mengenal Lebih Jauh Penyakit Hepatitis A” Narasumber : dr. Indah Gianawati, Sp. PD

24 Desember 2011 Ceramah Kehamilan dengan tema 
“ Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil” Narasumber : Ahli Gizi

2 Januari 2012

6 Januari 2012 Gathering Klub Senam DM Gathering  Ke Pabrik Pocari Sweat Sukabumi

14 Januari 2012 Ceramah Kehamilan “Perawatan dan Penanganan Bayi Baru Lahir “
Pembicara: Bidan RSMKD

28 Januari 2012 Donor Darah Aksi Donor Darah Bekerjasama 
Dengan PMI Bogor

3 Februari 2012

01-29 Februari 2012 Discount Pemeriksaan Kolesterol Selama Periode Februari 2012

11 Februari 2012 Ceramah Kehamilan “ Keluhan pada Trimester Pertama Kehamilan “
Pembicara : dr.Yuliana Tarully, SpOG

25 Februari 2012 Siang Klinik Tema : “ Artroskopi “
Pembicara : dr. Harjanto Effendi, SpORT

RS MITRA KELUARGA DEPOK

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 Desember 2011

Jumat, 2 Desember 2011, Pk. 18.00 – 21.00
Seminar Awam  RSMKBT & RSMKT

Tema : Terapi Intervensi : Solusi Terbaru Penyakit Jantung 
& Nyeri Berkepanjangan

Hotel Riez- Riezca Meeting Room, Jl. 
Gajahmada No. 75 Tegal

Pembicara :  dr. Faris Basalamah, Sp.JP,FIHA ,  
dr.Trianggoro , Sp.S 

Sabtu, 3 Desember 2011, Pk. 09.00 – 13.00 
Siang Klinik RSMKBT & RSMKT

Tema : Update in Cardiovascular and Neurology Treatment : 
Focus Interventional Management

Auditorium Lantai 5 RS Mitra Keluarga Tegal, 
Jl. Sipelem No. 4 Simandungan Tegal 17113

Pembicara :  dr. Faris Basalamah, Sp.JP,FIHA ,  
dr.Trianggoro , Sp.S 

Rabu, 7 Desember 2011 Bhakti Sosial “ Operasi Katarak Gratis” Perayaan Hari Sosial nasional, 
dengan target 30 peserta penderita katarak

2 Januari 2012 Sabtu, 7 Januari 2012 
Seminar Awam

Tema : Pemilihan Alat Kontrasepsi Yang Tepat
 bagi Pasangan Muda

Tempat : 
Pembicara : dr. Yudha Rizki K, Sp.OG

3 Februari 2012

Sabtu, 4 Pebruari 2012 Seminar Awam
Tema : Melahirkan Tanpa Rasa Nyeri

Tempat : 
Pembicara : dr. Amelia,Sp.OG , 

dr. Edwin Rusli,Sp.An

Minggu , 19 Pebruari 2012 Lomba Fashion Show Balita
Tema : Aku dan Bundaku”

Tempat : 
RS Mitra Keluarga Tegal, 

Jl. Sipelem No. 4 Kemandungan Tegal

RS MITRA KELUARGA TEGAL

RS MITRA KELUARGA WARU

NO BULAN TANGGAL TOPIK NAMA DOKTER 

1 Desember 2011
Sabtu, 3 Desember 2011 THT dr. Nyilo, SpTHT 

Sabtu, 17 Desember 2011 Mengenal Penyakit Ginjal Kronik dr. Widodo, SpPD 

2 Januari 2011
Sabtu, 14 Januari 2011 Seluk beluk prostat dr.  Bobby Hery Y, SpU 

Sabtu, 28 Januari 2011 Manfaat vaksinasi bagi tumbuh Kembang Anak dr. A. Fauzin, SpA 

3  Februari 2011
Sabtu, 11 Februari 2011 Obsgyn dr. Rahmad Poedyo A, SpOG 

Sabtu, 25 Februari 2011 Puasa bagi penderita diebetes melitus dr. Gatot Sugiharto, SpPD 
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AgendA KegiAtAn RSMK gRup
NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

1 Desember 2011

Jumat, 9 Desember 2011, Pk. 10.00 - 11.00 Talk Show Radio Dakta 107 FM
Tema : Dermatitis Pada Kulit Pembicara : dr. Dina Udayani Swadeshi,Sp.KK

Sabtu, 10 Desember 2011, 
Pk. 11.30 s/d selesai

Ceramah Kesehatan Senam Ibu Hamil
Tema : Alergi Pada Bayi

Auditorium Lantai 4 RS Mitra Keluarga 
Cikarang, Jl. Industri Raya No. 100 

Lemahabang Cikarang
Pembicara : dr. Dina Udayani Swadeshi,Sp.KK

PROMO

Promo Paket Vaksinasi Hepatitis B
Promo Paket Medical Check-Up ( Royal Executif, Imperial 

Executif, Classic , Cardio Advanced, Cardio Basic)
PROMO Lab ( Paket Kolesterol, paket Gula Darah, Paket Fungsi 

Hati, Paket Fungsi Ginjal )

Biaya : Rp. 360,000,- ( 3 x suntik), Berlaku : 1 
s/d 31 Desember 2012

Diskon 10 % , Berlaku : 1 s/d 31 Desember 2011
Diskon 10 % , Berlaku : tanggal 1 s/d 5 

Desember 2011

2 Januari 2012

Sabtu, 7 Januari 2012, 
Pk. 08.30 s/d 12.30 Bhakti Sosial “ DONOR DARAH ”

Auditorium Lantai 4 RS Mitra Keluarga 
Cikarang, Jl. Industri Raya No. 100 

Lemahabang Cikarang

Sabtu, 14 Januari 2012, 
Pk. 11.30 – selesai

Ceramah Kesehatan Senam Ibu Hamil
Tema : Gizi Seimbang Bagi Bayi Usia 0 s/d 1 tahun

Auditorium Lantai 4 RS Mitra Keluarga 
Cikarang, Jl. Industri Raya No. 100 

Lemahabang Cikarang
Pembicara : Desi Indriani,AMG

Sabtu, 28 Januari 2012, 
Pk. 08.00 – 12.00 

Seminar Awam
Tema : Penanganan Trauma Pada Lutut

Auditorium Lantai 4 RS Mitra Keluarga 
Cikarang, Jl. Industri Raya No. 100 

Lemahabang Cikarang
Pembicara : dr. Lia Marliana,Sp.OT , 

dr. Lusan Maria T.Tamba,Sp.RM

PROMO
USG Payudara Diskon 10 %, Berlaku : 1 s/d 29 Pebruari 2012

PROMO Lab ( Paket Kolesterol,Paket Gula darah,Paket Fungsi 
Hati, Paket Fungsi Ginjal) Diskon 20 %, Berlaku : 1 s/d 15 Januari 2012

3 Februari 2012

Sabtu, 18 Pebruari 2012, 
Pk. 08.00 – 11.00 

Seminar Awam
Tema : Penanganan & Pencegahan Kanker Serviks

Auditorium Lantai 4 RS Mitra Keluarga 
Cikarang, Jl. Industri Raya No. 100 

Lemahabang Cikarang
Pembicara :  dr. Adhitya Maharani Devi,Sp.

OG,M.Kes

Sabtu, 25 Pebruari 2012, 
Pk. 11,30 s/d selesai

Ceramah Kesehatan Senam Ibu Hamil
Tema : Gejala dan Tanda Persalinan

Auditorium Lantai 4 RS Mitra Keluarga 
Cikarang, Jl. Industri Raya No. 100 

Lemahabang Cikarang
Pembicara : dr. Adhitya Maharani Devi,Sp.

OG,M.Kes

PROMO
Promo Paket Vaksin Kanker Serviks Biaya : Rp. 1.750.000,- ( 3x suntik ), 

Berlaku 1 s/d  29 Pebruari 2012

Promo Pap’smear Biaya : Rp. 210.000.- ( dengan dr. Obsgyn), 
Berlaku 1 s/d 29 Pebruari 2012

RS MITRA KELUARGA CIKARANG

RS MITRA KELUARGA CIBUBUR

NO BULAN TANGGAL DAN WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

Desember 2011

Sabtu, 10 Desember 2011, 
Pk. 08.30 - selesai “ Kids & Daddies Cooking Competition” Halaman parkir basement 

RS Mitra Keluarga Cibubur

Sabtu, 17 Desember 2011, 
Pk. 09.00 - selesai

Health Talk
Tema : Kesehatan Organ Reproduksi

Sekolah Swasta di Cibubur
Pembicara : dr. R. Purbonoto,Sp.OG

5 Desember 2011 - 31 Januari 2012 Harga khusus papsmear, vaksinasi Hepatitis A, 
vaksinasi kanker serviks PROMO

2 Januari 2012

Kamis s/d Sabtu, 12 - 14 Januari 2012, 
Pk. 09.00 - selesai Medical check up Tahunan siswa/i SD & SMP RS Mitra Keluarga Cibubur

Sabtu, 14 Januari 2012,
pkl. 09.00 – selesai Aksi Donor Darah Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga Cibubur

Sabtu, 21 Januari 2012, 
pkl. 11.00 – selesai (setelah senam hamil) Prenatal Class “Nyeri Pinggang pada masa kehamilan” Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga Cibubur

Pembicara : dr. Ita Kartika SpRM

Sabtu, 28 Januari 2012
pkl. 09.00 – selesai Seminar Awam “Osteoporosis & Nyeri Sendi” Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga Cibubur

Pembicara : dr. Fachrisal SpOT

3 Februari 2012

Sabtu, 18 Februari 2012
pkl. 09.00 – selesai Seminar Ilmiah “Endoskopi” Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga Cibubur

Pembicara : dr. Taufik SpPD

1 – 29 Februari 2012 Promo Lab harga Khusus : Kolesterol, Profil Lipid, Gula Darah PROMO
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Kilas Berita

Dengan tujuan untuk meningkatkan 
kualitas hidup pasien, Rumah Sakit 

Mitra Keluarga (RSMK) Bekasi menggelar 
“Family Gathering Pasien Hemodialisa”. 
Acara yang diselenggarakan pada Sabtu, 
5 November 2011, di ruang SVIP, lt.5 itu 
mendapat respon sangat positif dari para 
pasien dan keluarganya. 

Bisa dipahami, karena sejalan dengan 
tema yang diangkat, yaitu: Mengenal 
Tentang Penyakit Ginjal Kronik dan 
Dialisis, yang menghadirkan pembicara dr. 
Santoso Chandra, Sp.PD-KGH ini, khusus 
diselengarakan untuk memberikan informasi 
kepada pasien dan keluarganya mengenai 
penyakit hemodialisa. Salah satunya adalah, 
informasi atau kiat-kiat agar pasien dapat 
meningkatkan kualitas hidup mereka meski 
tetap harus melakukan cuci darah secara 
rutin. 

Tak heran, rasa antusias para peserta 
terlihat dari banyaknya pertanyaan yang 
diajukan, mulai dari: apa itu gagal ginjal 
kronik, mengapa cuci darah secara rutin 
harus dilakukan, hingga tips dalam mengatur 
pola makan pasien. Syukurlah, semua 
pertanyaan bisa dijawab dengan tepat dan 
sangat informatif, sehingga semua peserta 
pun tersenyum puas hingga akhir acara. 

Tak heran juga, jika melalui family 
gathering pasien hemodialisa semacam 
ini, diharapkan para pasien dan keluarga 
bisa lebih memahami manfaat cuci darah 
pada penyakit ginjal, dan tidak takut untuk 
memulai melakukan cuci darah.***

Bekasi

“Family Gathering 
Pasien Hemodialisa”

Sabtu, 22 Oktober 2011 kemarin, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur mengadakan Seminar 
Awam yang mengangkat tema “Mengenal Lebih Dekat Sakit Kuning”. Seminar Awam yang 

diselenggarakan di Auditorium Lantai 5, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, ini dihadiri oleh 
sekitar 126 peserta yang merupakan warga Bekasi dan sekitarnya. 

Peserta tampak sangat antusias dan mengajukan banyak pertanyaan. Hadir sebagai 
narasumber, dr. David Kristanto Sp.PD yang menjelaskan bahwa sakit kuning merupakan 
penyakit yang menyerang organ hati. Penyebabnya bisa bermacam-macam, diantaranya 
adalah hepatitis (radang hati) dan sirosis (pengerasan hati).

Hepatitis adalah radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis yang mudah sekali 
menular. Namun, jenis hepatitis juga beragam, yaitu hepatitis A, B dan C. Hepatitis A 
merupakan jenis yang paling ringan dan dapat disembuhkan. Hepatitis B agak berat, bahkan 
meski telah dinyatakan sembuh pun masih harus dilakukan kontrol rutin untuk mencegah 
aktivitas virus yang masih tersisa (kambuh). Sedangkan hepatitis C, ini merupakan jenis 
yang paling parah, harus dirawat di rumah sakit hingga benar-benar sembuh total. Namun, 
pencegahan hepatitis dapat dilakukan dengan vaksinasi hepatitis A dan B.

Seminar Awam yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 11.00 WIB 
itu makin semarak ketika memasuki sesi terakhir, yaitu pengundian doorprize, pembagian 
bingkisan dari sponsor, dan gratis pemeriksaan gula darah sewaktu bagi seluruh peserta.***

Bekasi Timur

Seminar Awam 
“Mengenal Lebih 
Dekat Sakit Kuning”

Cikarang
Seminar Awam  “Alat Kontrasepsi yang Tepat dan Aman”
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RS Mitra Keluarga Cikarang 
menggelar Seminar Awam bertema 

Pemilihan Alat Kontrasepsi yang Tepat 
dan Aman, Sabtu, 24 September 2011. 
Seminar Awam yang berlangsung di 
Auditorium Lt. 4 RS Mitra Keluarga 
Cikarang itu menampilkan narasumber 
dr. Ni Putu Titien S. Kusumayanti, 
SpOG, M.Kes dengan dr. Asih Maratani 
sebagai moderatornya. 

Sesuai dengan topik yang 
diketengahkan, mereka membahas secara detail dan tuntas mengenai pemilihan alat 
kontrasepsi yang aman dan tepat. Mulai dari penjelasan mengenai apakah yang dimaksud 
dengan kontrasepsi ideal, metode kontrasepsi yang paling handal, jenis-jenis kontrasepsi 
dan bagaimana cara memilih kontrasepsi, hingga bagaimana cara kerja kontrasepsi, serta 
bagaimana meminimalisasi efek samping kontrasepsi. 

Semua peserta tampak mengikuti seminar yang berlangsung dengan penuh antusias. 
Bahkan,   sangat agresif dalam melempar pertanyaan, sehingga membuat sesi tanya jawab di 
akhir acara itu menjadi hidup. Pada kesempatan tersebut, RSMK Cikarang juga memberikan 
informasi kepada peserta seminar mengenai Paket Persalinan yang berlaku sampai dengan 
31 Desember 2011 yang menawarkan biaya Persalinan Normal yang sebesar Rp 2,5 juta dan 
Persalinan Caesar sebesar Rp 6,7 juta. Biaya paket tersebut berlaku sesuai dengan syarat dan 
ketentuan yang berlaku.***



Kilas Berita

Sabtu, 24 Sepember 2011, Rumah Sakit Mitra Kemayoran 
menyelenggarakan Simposium Ilmiah yang mengangkat topik 

”Manajemen Trauma Thoraks”. Acara yang berlangsung di Auditorium Lt. 
6 RS Mitra Kemayoran, Jakarta ini menghadirkan dr. Muklis Hanafiah, SpB-
TKV sebagai pembicara dan dr. Stefani Rani Ardian sebagai moderator. 

Simposium ilmiah yang dibuka oleh dr. Esther Ramono, MM selaku 
Direktur RS Mitra Kemayoran ini membahas mengenai berbagai macam 
trauma thoraks. Mulai dari trauma thoraks yang bisa mengancam 
jiwa maupun tidak, komplikasi yang mungkin terjadi, hingga tindakan 
pertolongan darurat yang harus dilakukan. 

Menurut dr. Muklis Hanafiah, SpB-TKV, insidensi yang terjadi pada 
trauma thoraks berada di posisi 1 : 4 kasus trauma. Sementara, mortalitas 
(tingkat kematian) –yang terjadi di rumah sakit-- akibat trauma thoraks 
mencapai angka 10%. Hal ini sering terjadi karena manajemen yang kurang 
tepat dalam penanganan kasus trauma thoraks.

Nah, melalui simposium ilmiah ini, diharapkan dapat meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan mengenai manajemen trauma thoraks, 
sehingga penanganan yang tepat dapat diberikan dengan komplikasi 
minimal.***

Kemayoran

Simposium Ilmiah 
“Management Trauma Thoraks”

Minggu, 18 September 2011, lobby RS Mitra Keluarga Cibubur dipenuhi 
oleh puluhan anak-anak beserta orangtuanya yang antusias mengikuti 

Lomba Menggambar & Mewarnai bertema “Aku Anak Sehat”. 
Pada saat bersamaan, juga digelar health talk “Penanganan Diare 

pada Bayi & Anak” bagi orangtua peserta lomba. Adapun yang menjadi 
narasumber dalam health talk tersebut adalah dr. Syarifah Hanum SpA. 

Sementara menunggu sesi penjurian, acara dimeriahkan oleh games 
& badut yang sangat menghibur. Acara diakhiri dengan pengumuman 
pemenang. Peserta tampak puas dengan keseluruhan acara yang 
berlangsung.***

Cibubur

Gelar Lomba Gambar dan Mewarnai

Sabtu, 24 September 2011 RS Mitra Keluarga Depok 
bekerjasama dengan Kalbe IKCC ( Indonesia Kidney Care 

Club ) mengadakan seminar kesehatan dengan tema “ Pola 
Hidup Sehat Untuk Ginjal Anda “. Seminar yang menghadirkan 
dr. M. Arief Setiawan, SpPD sebagai Narasumber ini selain 
dihadiri oleh masyarakat sekitar Depok juga dihadiri oleh 
peserta dari Klub Ginjal Kabe IKCC yang rata – rata adalah 
penderita gagal ginjal. 

Saat ini  gaya hidup menjadi pemicu utama timbulnya 
berbagai penyakit, tidak terkecuali gagal ginjal. Pola makan 
yang tidak sehat serta kurangnya konsumsi air putih dan juga 
olah raga yang tidak cukup menjadi penyebab utama pemicu 
gagal ginjal. Dengan di adakannya seminar ini, diharapkan bisa 
memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat 
awam tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal.

DEPOK
Pola Hidup Sehat Untuk 
Ginjal Anda
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Kilas Berita

Kelapa Gading

Simposium Awam
Varises & Penanganannya

Hasil penelitian sebuah lembaga survai menyebutkan bahwa 40% 
pasien yang berobat adalah pasien nyeri. Atas pertimbangan 

itulah Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Tegal mengadakan 
seminar awam bertajuk: Hidup Nyaman Tanpa Nyeri Boyok 
(Pinggang), pada hari Sabtu, 1 Oktober 2011, di Auditorium Lt.4 
RSMK Tegal. 

Acara seminar yang menghadirkan pembicara dokter 
spesialis saraf-intervensi nyeri, dr. Trianggoro Budsisulistyo ini 
menjelaskan bahwa kasus nyeri merupakan keluhan yang paling 
sering dijumpai. Angka prevalensi nyeri di dunia menunjukkan 
perbandingan sebesar 191: 1000 populasi. 

Masih berbicara mengenai penderita nyeri, data pasien yang 
berobat di rumah sakit rujukan di Jawa Tengah selama 3 bulan 
terakhir ini mengungkap bahwa ada sebanyak 870 pasien dengan 
keluhan menderita nyeri (laki-laki 355 orang, perempuan 515 orang) 
atau sekitar 290 orang per bulan. 

Menurut data tersebut, 243 orang merupakan pasien baru, 
sedangkan 627 sisanya merupakan pasien lama. Bahkan, cukup 
banyak pula pasien yang datang kembali berobat, kemungkinan 
besar dikarenakan belum tuntasnya keluhan nyeri yang diderita. 
Sekitar 85% penderita nyeri di dunia mengeluhkan nyeri yang 
menetap hingga lebih dari 12 bulan. Sementara jumlah penderita 
dengan nyeri kronik juga mengalami peningkatan seiring dengan 
bertambahnya usia seseorang. 

Karena itulah, Interventional Pain Management (IPM) atau 
Intervensi Nyeri menjadi salah satu prosedur terapi yang akhir-akhir 
ini dikembangkan. Hal ini ditujukan untuk meringankan keluhan 
nyeri (penderita keganasan, degeneratif), memperbaiki activity daily 
living penderita, hingga memberikan kesembuhan. 

Nyeri merupakan tanda dan gejala klinik gangguan saraf, yang 
menunjukkan adanya kelainan dalam tubuh manusia. Selain secara 
medis atau intervensif, penanganan penderita nyeri juga memerlukan 
program rehabilitatif yang tepat. Oleh karena itu, Klinik Nyeri di RSMK 
Tegal, juga memiliki klub senam nyeri yang diselenggarakan secara 
berkala. Klub ini tidak hanya dikhususkan untuk penderita nyeri saja, 
tetapi siapa saja yang menginginkan hidup nyaman tanpa nyeri. ***

Tegal

Seminar Awam 
“Hidup Nyaman Tanpa Nyeri 
Boyok (Pinggang)”

Selain sangat mengganggu dari sisi kosmetik (penampilan), kelainan 
yang terjadi akibat varises ini juga menimbulkan rasa sakit, bahkan 

bisa merusak pembuluh darah vena. Gejalanya semakin terlihat pada 
perubahan pembuluh vena luar dimana pada betis bagian belakang 
tampak urat kebiru-biruan dan berkelok-kelok. Kalau sudah begini, 
apalagi setelah disuntik pun tak membuahkan hasil, maka solusinya 
penanganannya harus melalui pembedahan untuk memotong pembuluh 
vena yang rusak, sehingga aliran darah kembali normal. 

Itulah yang dibahas pada Simposium Awam bertajuk: Varises 
& Penanganannya. Jadi, tak usah heran jika simposium awam yang 
menampilkan dr. Dedy Pratama, SpB (K) BV (Spesialis Bedah – 
Konsultan Bedah Vaskuler) sebagai pembicara ini berhasil menyedot 
peserta hingga lebih dari 100 orang. 

Menurut dr. Dedy Pratama, varises menyebabkan sirkulasi darah 
menjadi tidak lancar, karena terhambat di sekitar betis dan tungkai 
kaki saat menahan berat tubuh. Munculnya varises dapat dipicu oleh 
faktor keturunan, kehamilan, kurang bergerak, merokok, terlalu banyak 
berdiri, menderita kolesterol tinggi & kencing manis, sering memakai 
sepatu berhak tinggi. 

Gejala–gejala yang sering timbul pada penderita varises biasanya 
bermula pada kaki dan tungkai yang mulai terasa berat diikuti otot yang 
mudah pegal, kaku, panas dan sakit di seputar kaki maupun tungkai. 
Rasa tidak nyaman yang biasanya menyerang menjelang malam hari itu 
terjadi akibat tidak lancarnya aliran darah, bahkan kaki menjadi mudah 
kram. 

Masih menurut dr. Dedy, penanganan yang diberikan kepada 
penderita varises harus disesuaikan dengan jenis varises yang 
dialaminya. Salah satunya ialah  penggunaan stocking khusus 
--dikenakan selama beraktifitas-- untuk menekan pembuluh vena 
sehingga otot dan dinding vena bisa kembali bekerja maksimal. Stocking 
ini juga mampu mencegah, mengurangi gejala awal dan rasa sakit 
penderitanya, meski hanya bersifat temporer. Ada yang mau coba? ***
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Kilas Berita

The Big Event for Parents, yang diikuti oleh Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Surabaya di Galaxy Exhibition Center 6th Floor 

Surabaya ini dibuka oleh Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini 
MT.  Pada acara yang diselenggarakan tanggal 7-9 Oktober 2011 ini 
RSMK Surabaya berpartisipasi dalam acara Talk Show Kesehatan 
dengan menghadirkan pembicara dr. M. Connie Untario Sp.A yang 
mengangkat tema: “Penyakit Kawasaki” pada hari pertama dan 
“Diabetes pada Anak” di hari kedua. 

Acara talk show ini cukup meriah dengan dialog interaktif antara 
dr. M. Connie dengan masyarakat yang sangat antusias mendengarkan 
tema yang disampaikan. Dalam kesempatan ini juga ada sesi testimoni 
yang disampaikan oleh pasien penderita Kawasaki dan Diabetes yang 
pernah dirawat oleh dr Connie di RSMK Surabaya dan sudah sembuh.

Selain itu, di stand RSMK Surabaya juga disediakan ruang konsultasi 
kesehatan yang digawangi oleh dokter spesialis anak dr. Denny Sujatno 
SpA, spesialis gigi anak oleh dr. David SpKGA, obsgyn oleh dr. Harry K. 
Gondo SpOG, dan spesialis kulit & kelamin oleh dr Christine Andriany 
SpKK. Selain itu, disediakan juga  Klinik Laktasi, Klinik Diabetes dan 
Ruang Konsultasi Gizi untuk ibu hamil & menyusui.***

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-2 yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 
2011, Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Waru mengadakan Seminar dan 

Workshop dengan judul “Brain Injury Management In Children & Neonate”. 
Bertempat di Auditorium Lt.4 peserta seminar yang berpartisipasi yaitu berjumlah 
109 orang dan terdiri dari 29 dokter spesialis dan 80 dokter umum. Seminar ini 
ditujukan bagi dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah dan dokter umum di 
wilayah Jawa Timur. 

Workshop dengan tema “Management On Seizure and Intracranial Infection 
In Children kali ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman 
tenaga medis terkait perihal diagnostic dan manajemen cidera otak terkait trauma 
infeksi dan hipoksia terkini dan mutakhir pada anak dan neonates. Seminar dan 
Workshop ini menapmpilkan pembicara Prof. dr. Darto Saharso, SpA(K), dr. Erny, 
SpA(K), dr. Asra Al Fauzi, SpBS, dr. Fatimah Indarso, SpA(K), dr. Prastiya Indra 
Gunawan, SpA, dr. Wihasto Suryaningtyas, SpBS. ***

Waru

SEMINAR ILMIAH 
“Brain Injury 
Management 

In Children & Neonate”

SURABAYA

MOM & BABY LIFE EXPO 2011
Galaxy Exhibition Center

dr. Hartatie memberikan sambutan tanda 
dibukanya acara Seminar dan Workshop 

di RS Mitra Keluarga Waru.

dr. Prastiya Indra Gunawan, SpA 
foto bersama semua panitia.

Para pembicara dari kiri ke kanan dr. Asra Al Fauzi, 
SpBS, dr. Fatimah Indarso, SpA(K), Prof. dr. Darto 

Saharso, SpA(K), dr. Erny, SpA(K).
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NAMA DOKTER SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
BEKASI

dr. Agustinus Gatot
PAGI 08.00-21.00 - 08.00-21.00 08.00-14.00 - 08.00-14.00 -
SORE - - - - - - -

dr. Basuki Sudaryanto
PAGI - - - - - 08.00-10.00 -
SORE 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 14.00-16.00 17.00-19.00 20.00-21.00 -

dr. Hario Untoro
PAGI 08.00-10.00 - - 16.00-18.00 08.00-10.00 16.00-20.00 -
SORE - - - - - - -

dr. Lidya Liliana
PAGI 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 -
SORE 17.00-21.00 - 17.00-21.00 - 17.00-21.00 - -

dr. Anthony Atmadja
(dengan perjanjian)

PAGI 09.00-14.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-19.00 -
SORE 18.00-21.00 18.00-21.00 - 18.00-21.00 18.00-21.00 - -

dr. Gatot Purwoto
PAGI - - - - - - -
SORE - 19.00-21.00 - - - - -

dr. L. Meilina Pujiastuti
PAGI 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 -
SORE 17.00-21.00 17.00-21.00 - 17.00-21.00 - 17.00-21.00 -

dr. Dwi Santi
PAGI 14.30-17.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 -
SORE 19.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 -

dr. Herman Trisdiantoro
PAGI - 09.00-14.00 - - 09.00-14.00 - -
SORE 17.00-21.00 - - 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-20.00

dr. Agus S. As’Adi
PAGI - - - - - - 10.00-13.00
SORE - - - 19.00-21.00 - - -

SURABAYA

Prof. DR. dr. Erry Gumilar D
PAGI - - - - - - -
SORE - 17.00-19.00 - 18.30-20.00 - - -

KEMAYORAN

dr. Regina Purba
PAGI - - - - - - -
SORE - 15.30-17.30 - 17.00-19.00 - 14.00-16.00 -

dr. Nining Haniyanti
PAGI - 11.00-13.00 - - - - -
SORE 14.00-15.00 - 14.00-15.00 - 12.00-13.00 - -

dr. Yahya Darmawan
PAGI 10.00-20.00 10.00-20.00 10.00-17.00 10.00-20.00 10.00-20.00 10.00-17.00 -
SORE - - - - - - -

dr. Bonnie Riyadi
PAGI 10.00-20.00 - 10.00-20.00 - 10.00-20.00 10.00-13.00 -
SORE - - - - - - -

dr. Yuma Sukadarma
PAGI 08.00-21.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 - 08.00-14.00 -
SORE - 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 16.00-21.00 -

dr. Andi Hudono
PAGI 08.00-21.00 - - - - - -
SORE - 16.00-21.00 16.00-21.00 16.00-21.00 18.00-21.00 - -

dr. Ekarini Aryasatiany
PAGI - - - - - - -
SORE 18.00-21.00 14.00-16.00* 18.00-21.00 18.00-21.00 12.00-14.00* - -

dr. Fara Vitantri
PAGI - - - - - 08.00-13.00 -
SORE - 18.00-20.00 - - - - -

dr. Sutan Finekri*
PAGI - - - - - - -
SORE - - - - - - -

dr. Biliater Sinaga*
PAGI - - - - - - -
SORE 20.00-21.00 - 20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00 -

KELAPA GADING

dr. Cahyadi
PAGI 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 09.00-12.00 -
SORE 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 - - 18.00-21.00 -

dr. Sugi Suhandi
PAGI 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 - -
SORE 14.00-16.00 17.00-20.00 14.00-16.00 17.00-20.00 - 14.00-18.00 -

USG 4 Dimensi
PAGI 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 - -
SORE - - - - - - -

dr. Boy Abidin
PAGI - - - - - 09.00-14.00 -
SORE 17.00-20.00 - 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 - -

dr. Widayanto S
PAGI 10.00-12.00 - 10.00-12.00 - 09.00-11.00 - -
SORE - 19.00-20.00 - - - - -

dr. Bambang W
PAGI - - - - - 09.00-12.00 -
SORE - - 17.00-21.00 - - - -

dr. Bambang D PAGI - - - - - - -
SORE 17.00-20.00 - 17.00-20.00 - - - -
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dr. med. Lita L.W
PAGI - - - - - - -
SORE - 17.00-20.00 - 17.00-20.00 17.00-20.00 - -

dr. Dewi S.G.
PAGI - - - - - - -
SORE 18.20-30.00 - - 18.00-20.30 15.00-17.00 - -

BEKASI TIMUR

dr. Agustinus Gatot
PAGI - 09.00-14.00 - - 09.00-14.00 - -
SORE - - - 17.00-20.00 - 17.00-20.00 -

dr. Kusmaryati
PAGI 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 -
SORE - 17.30-20.00 17.30-20.00 - 17.30-20.00 - -

dr. Herman Trisdiantoro
PAGI 08.00-14.00 - 10.00-20.00 08.00-14.00 - 10.00-16.00 -
SORE 17.00-21.00 - - - - - -

dr. Chrisdiono M. Achadiat
Note: Jumat Sore hanya minggu ke-2,3,4

PAGI 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 -
SORE 17.00-21.00* 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00* 17.00-21.00 17.00-21.00* -

dr. Yeni
PAGI 08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00 -
SORE 17.30-21.00 17.30-21.00 - 17.30-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 -

DEPOK

dr. Reza Kamal
PAGI 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 - -
SORE 17.00-21.00 - - 17.00-21.00 - 17.00-21.00 -

dr. Sofani Munzila
PAGI 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 -
SORE - 17.00-21.00 17.00-21.00 - 17.00-21.00 - -

dr. Afra Tangdialla
PAGI - 10.00-13.00 10.00-13.00 - - - -
SORE 17.00-20.00 - - 17.00-19.00 - 17.00-19.00 -

dr. Yuliana Tarully
PAGI 09.00-13.00 - - 09.00-13.00 - 09.00-12.00 -
SORE 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 - -

TEGAL

dr. Choid Wahyudi
PAGI - 11.00-13.00 11.00-13.00 11.00-13.00 - - -
SORE - - - - - - -

dr. Yudha Rizky K
PAGI 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 - 08.00-13.00 -
SORE 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 -

dr. Amelia Suganda Sp.OG
PAGI 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 -
SORE 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 -

WARU

dr. Rachmad Poedyo A
PAGI 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 13.00-15.00 Perjanjian
SORE 19.00-21.00 18.00-20.00 16.00-18.00 - - - -

dr. M. Fachry
PAGI - - - - - - -
SORE 16.00-18.00 - 18.30-21.00 - 16.00-18.00 09.00-11.00 -

dr. Pramudyo DP
PAGI - - - - - - -
SORE - - - 18.30-21.00 18.30-21.00 18.30-21.00 -

dr. Eston Aryawan
PAGI 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 10.00-12.00
SORE 18.00-21.00 - 18.00-21.00 - - - -

dr. Ernawati Darmawan
PAGI - - - - - - -
SORE - 18.30-20.00 14.00-16.00 18.30-20.00 - - -

dr. Greg Agung H
PAGI - - - - - - -
SORE - - - 13.00-15.00 - 13.00-15.00 -

CIKARANG

dr. Adhitya Maharani Devi
PAGI 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 -
SORE - 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 -

dr. Ni Putu Titien Sri 
Kusumayanti

PAGI 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 -
SORE 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 - -

dr. Vinsensius Harry
PAGI - - - - - - -
SORE - - 14.30-17.30 14.30-17.30 - 14.30-17.30 -

dr. Nancy Liona Agusdin
PAGI 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 -
SORE 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 - 17.00-20.00 17.00-20.00 -

CIBUBUR

dr. R. Purbonoto
PAGI 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 -
SORE 18.00-20.00 - 18.00-20.00 18.00-20.00 - 18.00-20.00 -

dr. Novi Gracia
PAGI - 08.30.14.00 - - 08.30.14.00 08.30.14.00 -
SORE 17.30-20.00 17.30-20.00 - - 17.30-20.00 - -
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JADWAL  PRAKTEK Spesialis Bedah Umum
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BEKASI

dr. Mille Milasari
PAGI - - - - - - -
SORE - 15.00-18.00 - 15.00-18.00 - 16.00-19.00 -

dr. Maryun Wiriasukarta
PAGI 14.00-16.00 14,00-16,00 14,00-16,00 14,00-16,00 14,00-16,00 - -
SORE 18.00-20.00 - - - 18.00-20.00 - -

dr. Ferdy Limengka
PAGI 10.00-14.00 - 10.00-14.00 - 10.00-14.00 - -
SORE 18.00-21.00 - 18.00-21.00 - 18.00-21.00 - -

dr. Budi SH Gultom
PAGI - - - - - 09.00-12.00 -
SORE - 16.00-18.00 16.00-18.00 - 16.00-18.00 - -

SURABAYA

dr. Hendra Hadiwijaya
PAGI 08.30-13.00 - 08.30-13.00 - 08.30-13.00 - -
SORE - - - - - - -

dr. Lewis Lie
PAGI - 08.30-13.00 - 08.30-13.00 - 08.30-13.00 -
SORE 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 -

KEMAYORAN

dr. Arhien Johar
PAGI 08.00-12.00 - 08.00-12.00 - 08.00-12.00 - -
SORE - - - - - - -

dr. Teddy A.P.
PAGI 09.00-11.00 12.00-15.00 - 12.00-15.00 - 12.00-15.00 -
SORE 16.00-20.00 - 16.00-20.00 - 16.00-20.00 - -

dr. M. Nasiyanto
PAGI 11.00-15.00 08.00-11.00 11.00-15.00 08.00-11.00 11.00-15.00 08.00-11.00 -
SORE - 15.00-20.00 - 15.00-20.00 - 15.00-20.00 -

KELAPA GADING

DR. dr. Harmin Sarana* 
PAGI - - - - - - -
SORE 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 -

dr. A. Suharto
PAGI 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 -
SORE - 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 - -

BEKASI TIMUR

dr. Suijanta Kartadinata PAGI 10.00-14.00 - 10.00-14.00 - 10.00-14.00 - -
SORE 17.00-21.00 - - - 17.00-21.00 - -

dr. Ferdy Limengka PAGI - 09.00-14.00 - 09.00-14.00 - - -
SORE - 17.00-20.00 - 17.00-20.00 - - -

dr. Laksmi Nawasasi PAGI - - - - - 08.00-14.00 -
SORE - - 17.00-21.00 - - 17.00-21.00 -

DEPOK

dr. Julius Lumenta PAGI - 08.00-14.00 - 08.00-14.00 - - -
SORE 17.30-20.00 - 17.30-20.00 - 17.30-20.00 - -

dr. Laksmi Nawasasi PAGI 09.00-14.00 - 09.00-14.00 - 09.00-14.00 - -
SORE - 17.30-20.00 - 17.30-20.00 - - -

TEGAL

dr. Willy PAGI 08.00-10.00 - 08.00-10.00 08.00-10.00 08.00-10.00 - -
SORE - 18.00-21.00 - - - 18.00-21.00 -

dr. Tri Atmaja PAGI 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-12.00 08.00-13.00 -
SORE 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 -

dr. Hidayati S. Sp.B PAGI
SORE 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00

WARU

dr. Lewi Lie PAGI 08.00-10.00 - 11.00-13.00 - 11.00-13.00 - -
SORE - - - - - - -

dr. Sigid Djunawan PAGI - - - - - 09.00-13.00 -
SORE - 18.00-20.00 18.00-20.00 - 18.00-20.00 - -

CIKARANG

dr. Budi SH Gultom PAGI - - - - - - -
SORE 16.00-18.00 13.00-15.00 13.00-15.00 16.00-18.00 13.00-15.00 13.00-15.00 -

CIBUBUR

dr. Julius Lumenta PAGI 08.00-14.00 - 08.00-14.00 - 08.00-14.00 - -
SORE - 17.00-20.00 - 17.00-20.00 - - -

dr. Raya Henri Batubara PAGI - 12.00-16.00 - 10.00-14.00 - - -
SORE 17.00-20.00 - - - - 12.00-19.00 -

dr. Rofina Fridarika PAGI - - - - - - -
SORE - - 17.00-20.00 - 17.00-20.00 - -

*) dengan perjanjian
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BEKASI

dr. Tito S PAGI - 10.00-12.00 - 10.00-12.00 - - -
SORE - - 16.00-18.00 - - - -

dr. Sumono Handoyo PAGI 08.00-10.00 - 10.00-14.00 - - 10.00-14.00 -
SORE 16.00-21.00 18.00-21.00 - 16.00-21.00 19.00-21.00 - -

dr. Harjanto Effendi PAGI 10.00-15.00 - - - 08.00-11.00 - -
SORE - - 18.00-21.00 - 13.00-15.00 16.00-21.00 -

SURABAYA

dr. Erwin Ramawan PAGI - - - - - - -
SORE 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 - - -

dr. Nario Gunawan PAGI 09.30-12.00 09.30-12.00 09.30-12.00 09.30-12.00 - - -
SORE 19.00-21.00 16.00-17.00 16.30-18.30 16.30-18.30 17.00-19.00 - -

dr. Taufin Warindra PAGI - - - - - - -
SORE - 17.30-18.30 - - 15.00-17.00 13.00-15.00 -

KEMAYORAN

dr. Roy Edward PAGI 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 13.00-15.00 -
SORE 19.00-20.00 - 19.00-20.00 - - - -

dr. Andito Wibisono PAGI - - - - - - -
SORE 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-18.00 16.00-18.00 -

dr. Luthfi Gatam,  (K-Spine) PAGI - - - - - 09.00-12.00 -
SORE - 17.00-19.00 - - 17.00-19.00 - -

dr. Fachrisal PAGI - - - - - - -
SORE - - - 19.00-21.00 - 17.00-21.00 -

KELAPA GADING

dr. Andito Wibisono PAGI - - - - - - -
SORE 19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00 - 16.00-18.00 13.00-15.00 -

dr. Andre CP. S* PAGI - - 10.00-12.00 13.00-15.00 - 10.00-12.00 -
SORE - - - - - - -

dr. Kurniawan P (Hands Clinic) PAGI 12,00-16.00 11.00-14.00 - 15,00-17,00 - - -
SORE 14.00-16.00 13.00-15.00 13.00-15.00 17.00-21.00 - - -

dr. Roy Edward PAGI - - - - - - -
SORE - - - - 18.30-20.30 16.00-18.00 -

BEKASI TIMUR

dr. Andre Sihombing PAGI - 10.00-13.00 - - 10.00-14.00 - -
SORE 16.00-19.00 - 16.00-20.00 16.00-19.00 - - -

dr. Lia Marliana PAGI 10.00-15.00 - - 10.00-14.00 - - -
SORE - - - - - 16.00-19.00 -

dr. Syaiful Hadi PAGI - - 10.00-14.00 - - 10.00-16.00 -
SORE - 16.00-19.00 - - 18.00-20.00 - -

DEPOK

dr. Harjanto Effendi PAGI - 09.00-15.00 09.00-14.00 09.00-14.00 - 09.00-14.00 -
SORE - 17.00-20.00 - - 17.00-20.00 - -

dr. P. B. Didiet Khresna M PAGI - - - - - - -
SORE 16.00-20.00 - 16.00-20.00 - - - -

dr. Syaiful Hadi PAGI 09.00-14.00 - - - 09.00-14.00 - -
SORE - - - 16.00-20.00 - - -

TEGAL

dr. Probodjati PAGI - - - - - - -
SORE - - 18.30-19.30 - 18.30-19.30 - -

WARU

dr. NF Nita TB Sinaga PAGI - - - - 08.00-10.30 - -
SORE 14.00-16.00 18.30-20.30 14.00-16.00 18.30-20.30 - - -

dr. Triarto Budi S PAGI - 11.30-14.00 - 11.30-14.00 - - -
SORE 18.30-20.30 - - - 18.30-20.30 - -

dr. Danang Diandaru PAGI - - - - - - -
SORE - - 18.30-20.30 - 16.00-18.00 - -

CIKARANG

dr. Ferry Doni Trilasto PAGI 09.00-12.00 - - - - 11.00-12.00 -
SORE 18.00-20.00 14.00-16.00 18.00-20.00 - 18.00-20.00 - -

dr. Lia Marliana PAGI - - 09.00-13.00 - 09.00-13.00 - -
SORE - 17.00-20.00 - 17.00-20.00 - - -

CIBUBUR

dr. Fachrisal ipang PAGI - - - - - - -
SORE 17.00-20.00 - - - 17.00-20.00 - -

SPESIALIS ORTOPEDI

*) dengan perjanjian
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BEKASI
dr. Entjeng Hidayat PAGI 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 -

SORE 18.00-21.00 - 18.00-21.00 - - - -
dr. Lukman Hakim PAGI - - - - - - -

SORE - 18.00-20.00 18.00-21.00 -
SURABAYA
dr. Aryo Sakso B PAGI - - - - - - -

SORE - 19.00-20.30 - - 19.00-20-30 18.00-20.00 -
Prof. DR.dr. Doddy M. Soebadi PAGI - - - - - 08.00-10.00 -

SORE - - 18.00-20.00 - - - -
dr. Wahjoe Djatisoesanto PAGI - - - - - - -

SORE 18.00-20.00 - - 18.00-20.00 14.00-16.00 - -
KEMAYORAN
dr. M. Putra PAGI 08.00-10.00 08.00-10.00 08.00-10.00 08.00-10.00 08.00-10.00 08.00-10.00 -

SORE 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 -
dr. M. Alam* PAGI - - - - - - -

SORE 14.00-16.00 14.00-16.00 12.00-14.00 14.00-16.00 14.00-15.00 14.00-15.00 -
dr. med. S. halim PAGI 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 -

SORE - - - - - - -
KELAPA GADING
dr. M. Alam PAGI 10.00-13.00 11.00-13.00 09.00-11.00 09.00-11.00 09.00-11.00 09.00-13.00 -

SORE 19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00 - -
dr. med. S. halim PAGI 08.00-10.00 - Perjanjian - 08.00-10.00 - -

SORE - 16.00-19.00 16.00-19.00 - - -
BEKASI TIMUR
dr. Lukman Hakim PAGI 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-12.00 -

SORE 17.00-20.00 16.00-18.00 17.00-20.00 16.00-18.00 17.00-20.00 - -
DEPOK
dr. Entjeng Hidayat PAGI - - - - - Perjanjian -

SORE - 19.00-20.00 - 19.00-20.00 - -
dr. Y Soni PAGI - - - - - - -

SORE 18.00-20.00 - 16.00-19.00 - 16.00-19.00 - -
TEGAL
dr. Zulfikar PAGI - - - - - - -

SORE 14.00-17.00 14.00-17.00 - - - - -
WARU
dr. Aryo Sakso B PAGI - - - - - 11.00-13.00 -

SORE 19.00-21.00 - - 19.00-21.00 - - -
dr. Lukman Hakim PAGI - 11.00-13.00 - - - - -

SORE - - 18.30-20.30 - 19.00-21.00 - -
dr. Bobby Hery Y PAGI 09.00-11.00 - 09.00-11.00 - 09.30-11.00 - -

SORE - - - - - - -
CIKARANG
dr. Muhammad Fitrah PAGI - - - - - - -

SORE 18.00-20.00 - - 14.00-16.00 - 14.00-17.00 -
CIBUBUR
dr. Y Soni PAGI - - - - - 09.00-11.00 -

SORE 15.00-17.00 16.00-19.00 - 16.00-19.00 - - -

JADWAL  PRAKTEK

JADWAL  PRAKTEK

SPESIALIS UROLOGY

SPESIALIS BEDAH DIGESTIF
NAMA DOKTER SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
BEKASI
dr. Suijanta PAGI - 10.00-13.00 - 10.00-13.00 - - -

SORE - 18.30-20.00 - 18.30-20.00 - - -
SURABAYA
dr. J Iswanto PAGI - - - - - - -

SORE - 19.00-20.00 19.00-20.00 - 19.00-20.00 - -
dr. Vicky S. Budi Pramana* PAGI Perjanjian - - Perjanjian - - -

SORE - - - - -
KELAPA GADING
dr. Benny P* PAGI - - 08.00-10.00 - - - -

SORE - - - - 19.00-21.00 - -
dr. Teddy A PAGI - 08.00-11.00 - 08.00-11.00 - - -

SORE - - - - - 17.00-19.00 -
DEPOK
dr. Fajar Firsyada PAGI - - - - - - -

SORE - - 17.00-19.00 - 17.00-19.00 - -
WARU
dr. J Iswanto PAGI - - - - - - -

SORE 18.00-20.00 - - 18.00-20.00 - - -

*) dengan perjanjian

*) dengan perjanjian
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Jl. Jendral Ahmad Yani, 
Bekasi Barat
Telp. (021) 885 3333    
Fax. (021) 884 2550
Email : bekasi@mitrakeluarga.com

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

Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut, 
Margahayu, Bekasi Timur 
Telp. (021) 8 9999 222   
Fax. (021) 882 0707
Email : bekasitimur@mitrakeluarga.com

Jl. Sipelem No.4 
Tegal
Telp. (0283) 340 399 
Fax. (0283) 350 999
Email : tegal@mitrakeluarga.com

Jl. Industri Raya, Lemah Abang 
Cikarang
Telp. (021) 8984 0500    
Fax. (021) 8984 5489
Email : cikarang@mitrakeluarga.com

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

Jl. Bukit Gading Raya Kav.2 
Kelapa Gading, Jakarta
Telp. (021) 4585 2700   
Fax. (021) 4585 2727
Email : kelapagading@mitrakeluarga.com

Jl. Margonda Raya, 
Pancoranmas Depok 

Telp. (021) 7721 0700   
Fax. (021) 7721 2155
Email : depok@mitrakeluarga.com

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

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

Operasional 
8 November 1993

Operasional 
2 Oktober 1998

Operasional 
11 Juli 2004

Operasional 
5 Februari 2009

Operasional 
April 2010

Operasional 
8 Januari 1998

Operasional 
28 November 2002

Operasional 
7 Juli 2008

Operasional 
9 September 2009

Operasional 
Maret 2011
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