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Fokus

Pemimpin Redaksi

Pasangan suami istri (Pasutri) 
bisa dikatakan “bermasalah” 
ketika tidak juga hamil setelah 
1 tahun menikah, melakukan 

hubungan intim secara normal atau rutin 1-3 
kali seminggu, dan bebas kontrasepsi. Jika 
ketiga unsur di atas terpenuhi, maka langkah 
bijaksana yang harus ditempuh adalah 
segera melakukan konsultasi ke dokter ahli 
 kand ungan. Karena, bisa saja ada masalah 
atau penyakit tertentu yang menyebabkannya 
sulit memiliki keturunan. Bahasa awamnya 
biasa disebut dengan istilah tidak subur. 
Di dunia medis, kasus seperti ini termasuk 
dalam katagori infertility.

Pada dasarnya, infertilitas adalah ketidak-
mampuan secara biologis dari seorang 
laki-laki atau perempuan untuk menghasilkan 
keturunan. Infertilitas juga berarti perempuan 
yang bisa hamil, namun tidak pernah berhasil 
sampai ke tujuan atau melahirkan (infertilitas 
primer). Sementara, infertilitas juga berlaku 
pada wanita yang pernah hamil dan melahir-
kan, namun tidak lagi berhasil memperoleh 
kehamilan paska melahirkan anak pertama 
(infertilitas sekunder). 

Di Indonesia, angka kejadian infertil ber-
ada di posisi 15% pada perempuan berusia 
30-34 tahun. Meningkat menjadi 30% pada 
perempuan berusia antara 35-39 tahun, dan 
bertengger di posisi 64% pada perempuan 
berusia di atas 40 tahun. Hasil suatu peneli-
tian kesehatan di Indonesia menyebutkan ada 
sekitar 3,5 juta pasangan infertil di Indonesia. 
Masih seperti kata hasil penelitan tersebut, 
angka infertilitas terus meningkat. Saat ini, 
diperkirakan berada di posisi 15 – 20 persen 
dari sekitar 50 juta pasutri di Indonesia.

Gaya hidup (salah satunya merokok), pola 
makan, dan over aktifitas, disebut-disebut 
sebagai faktor pemicu terjadinya infertility. 
Di sisi lain, kesehatan organ reproduksi juga 

Pasrah. 
Hanya berdoa 
dan berusaha, 

tidak cukup untuk 
bisa memperoleh 

keturunan. 
Harus ada upaya 

medis untuk 
menemukan 

penyebab 
ketidaksuburan 

Anda. 

Antisipasi
Masalah Kehamilan

menjadi sumber kendala dari datangnya ke-
hamilan, hingga kemungkinan mengendapnya 
beragam penyakit yang berpotensi meng-
ganggu berlangsungnya proses kehamilan. 
Mulai dari hambatan mengalirnya sperma 
menuju indung telur atau adanya gangguan 
penyakit seperti myoma, kista, endometrio-
sis, hingga kanker serviks yang bercokol di 
wilayah organ reproduksi wanita. 

Karena itulah, ketika pasutri mengalami 
kehamilan yang tertunda hingga melewati 
masa satu tahun, ada baiknya untuk segera 
berkonsultasi ke dokter ahli kandungan. 
Bukan pasrah dan menerima anggapan 
selama ini yang menyatakan; ”Mungkin Belum 
Dikasih,” dan seterusnya, hingga menjadi 
berlarut-larut. 

Laporan klinik fertilitas di Surabaya me-
nyebutkan, lebih dari 50% pasangan dengan 
masalah infertilitas datang terlambat. Terlam-
bat karena umur yang semakin tua, penyakit 
pada organ reproduksi yang makin parah, dan 
semakin terbatasnya jenis pengobatan yang 
sesuai dengan pasangan tersebut.

Jadi, segeralah memeriksakan diri ketika 
mewaspadai proses kehamilan yang ber-
langsung terlambat atau terhambat. Karena 
hanya dengan penelaahan medis lah sumber 
masalah itu bisa terjawab. Bahkan, ketika 
Anda “divonis” infertilpun masih memiliki 
peluang untuk memiliki keturunan dari rahim 
sendiri. Bisa melalui teknik inseminasi atau 
yang paling canggih, in vitro fertilization (IVF) 
seperti dilakukan pasangan dr. M Taufiq SpOT 
dan dr. Sri Widyaningsih (lihat rubrik Testimoni 
hal 34). ***

dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin Redaksi
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Dari Redaksi

Senang rasanya kembali bisa menyapa pembaca melalui majalah Mitra Keluarga 
No.4 edisi bulan Maret 2012 ini. Istimewanya, pada setiap terbitan majalah ini, 
manajemen RSMK Grup senantiasa berusaha memperbaiki dan melengkapi se-
gala kekurangan–kekurangan yang ada pada edisi sebelumnya. Upaya yang terus 

dilakukan itu, salah satunya disampaikan melalui hadirnya rubrik-rubrik baru yang otomatis 
meningkatkan jumlah halaman. Adanya pergerakan itu, kami harap merupakan signal bahwa 
majalah ini semakin diterima dan diminati oleh pembaca.

Sekali lagi, semua upaya itu tentu saja dilakukan untuk melengkapi informasi yang dibu-
tuhkan pembaca. Karena itulah, semua upaya itu turut memacu redaksi untuk bekerja lebih 
baik lagi. Baik melalui sajian penulisan yang lebih membumi, akurat namun mudah dicerna, 
melakukan perubahan perwajahan (design) yang terus dipercantik, hingga kualitas cetakan 
yang semakin apik. 

Berkenaan dengan terbitnya majalah Mitra Keluarga No. 4 edisi bulan Maret ini, manaje-
men RSMK Grup sengaja memilih topik utama mengenai pentingnya memahami masalah 
infertilitas (ketidaksuburan) yang dibahas secara komprehensif. Mulai dari penyebab tidak 
terjadinya kehamilan, deteksi dini terhadap gangguan yang ada, hingga upaya dan solusi 
untuk mencapai kehamilan itu sendiri. 

Di halaman lain, rubrik Korporasi yang merupakan jendela untuk melongok kinerja rumah 
sakit Mitra Keluarga, memaparkan secara gamblang bahwa Mitra Keluarga Grup terbukti 
 sangat mendukung konsep go green. Konsep yang sangat bersahabat dengan lingkungan. 
Hal itu dibuktikan dengan diterapkannya New System, menggantikan sistem yang lama, 
sejak 1 Desember 2011. 

Selain sangat mendukung terciptanya tim kerja yang efektif antar dokter, PACS System 
yang diterapkan juga mewujudkan kinerja filmless dan paperless yang sangat mendukung 
efisiensi. Sementara, keunggulannya pada moda penyimpanan data dan gambar dengan 
teknologi digital, mampu menekan kesalahan yang terjadi akibat penyimpanan data dan 
gambar secara manual. 

Masih seperti edisi sebelumnya, jeda kali ini kami hadirkan rubrik Healthy and Lifestyle 
yang rasanya perlu untuk melengkapi informasi di majalah ini. Sementara itu, ada baiknya 
menghormati keberadaan komunitas Tionghoa di masa lalu sambil mengenang kontribusi 
mereka atas terbentuknya Kota Metropolitan Jakarta. 

Bagaimana asiknya melongok bangunan peninggalan masyarakat Tionghoa, hingga kon-
tribusi luar biasa komunitas masyarakat Tionghoa (Pecinan) di bidang kuliner yang masih 
bisa kita nikmati hingga saat ini. Hemmm.., kemana mencari makanan tradisional Cina yang 
sangat menggoda selera itu? Yups, semuanya ada di majalah kesayangan kita ini. Selamat 
membaca. Salam.

Menangkap
Signal Positif Pembaca

PENERBIT: RS. Mitra Keluarga Grup 

PELINDUNG: 
Ir. Rustiyan Oen, MBA 

PENANGGUNG JAWAB: 
dr. Francinita Nati, MM 

TEAM REDAKSI: 
Marketing RS Mitra Keluarga Grup
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Jl. Bukit Gading Raya Kav. 2

Kelapa Gading Permai
Jakarta 14240 – Indonesia

Telp.: (021) 4585 2700 ext. 8061
Fax.: (021) 4585 2727 

e-mail Redaksi: 
majalah@mitrakeluarga.com 
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http://www.mitrakeluarga.com. 
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Mitra Utama
Cahaya Terang
Menuju Proses Kehamilan

Saat keduanya dinyatakan “OK” 
secara medis, namun kehamilan 
belum juga terjadi, maka konsepsi 
atau pembuahan bisa diupayakan 
di luar tubuh calon ibu. Bisa 
melalui proses inseminasi buatan 
(intrauterine insemination-IUI), 
atau memanfaatkan metode yang 
lebih canggih, melakukan proses 
pembuahan di luar tubuh calon ibu, 
yang kemudian ‘ditanam’ di dalam 
rahim. Teknik ini juga dikenal sebagai 
in vitro fertilization (IVF).

Korporasi
Untuk Ketepatan
dan Kecepatan Pelayanan

Untuk mendukung ketepatan 
dan kecepatan pelayanan secara 
komprehensif, RSMK Grup menerapkan 
New System berbasis konsep Go Green. 
Selain ramah lingkungan, konsep ini 
juga efektif dalam mendukung efisiensi. 

Referensi
Mengenal Tanda Awal Kanker Serviks

Semakin dini keganasan ini ditemukan, maka hasil 
pengobatannya pun akan semakin baik. Deteksi dini 
yang berhasil menemukan kondisi pra kanker, memiliki 
kemungkinan mengalami kesembuhan sempurna. 

Inovasi
Sempurna dan Sehatkah
Janin di Rahim Anda?

Tanda tanya besar atas kondisi janin 
dalam rahim bisa dijawab melalui 
pemeriksaan USG 4D. Wisata

Sensasi Wisata
di Jantung Kota Jakarta
Tempo Doeloe

Kawasan Kota Tua di ujung utara 
Jakarta ini menyimpan coretan masa 
lalu yang tak ternilai. Bangunan 
dan gedung-gedung tua yang 
masih tersisa, menjadi bukti otentik 
perjalanan sejarah ibukota Republik 
Indonesia. 
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Daftar Isi
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Mitra Utama

Saat keduanya dinyatakan 
“OK” secara medis, namun 
kehamilan belum juga terjadi, 
maka konsepsi atau pembuahan 
bisa diupayakan di luar tubuh 
calon ibu. Bisa melalui proses 
inseminasi buatan (intrauterine 
insemination-IUI), atau 
memanfaatkan metode yang 
lebih canggih, melakukan proses 
pembuahan di luar tubuh calon 
ibu, yang kemudian ‘ditanam’ 
di dalam rahim. Teknik ini 
juga dikenal sebagai in vitro 
fertilization (IVF).

Cahaya Terang
Menuju Proses Kehamilan

INFERTILITAS
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Mitra Utama

berarti proses penempatan sperma dalam 
organ reproduksi wanita dengan tujuan untuk 
mendapatkan kehamilan. Inseminasi buatan 
yang paling populer digunakan adalah IUI 
atau intrauterine insemination. IUI disebut juga 
fertility treatment, yaitu membantu proses 
transfer air mani ke dalam rahim wanita 
dengan menggunakan jarum suntik khusus. 
Cara ini merupakan cara yang paling umum 
dan biasanya berhasil.

Selain inseminasi, masih ada metode 
yang lebih canggih yang di sebut in vitro ferti- 
lization (IVF), atau lebih dekenal dengan istilah 
bayi tabung. Bahkan, pasangan bintang rock 
legendaris seperti Rod Stewart dan istrinya, 
Penny Lancaster, sempat putus asa pada 
perjuangan panjangnya untuk memiliki anak 
lagi. Upaya selama dua tahun untuk memberi-
kan adik kepada putri mereka, Alastair, selalu 
mengalami kegagalan. 

Yang menarik, meski penyanyi rock itu 
berusia 66 tahun, sementara Penny telah 
berusia 40 tahun –kelahiran 15 Maret 1971— 
ternyata tidak menjadi halangan untuk 
memenuhi hasrat mereka untuk memberikan 
adik kepada Alastair.  Atas alasan itulah, 

mereka sepakat untuk beralih ke program bayi 
tabung (IVF-in vitro fertilization). Program ini 
menerapkan proses reproduksi yang bekerja 
dengan mengumpulkan sperma dan telur. 
Proses selanjutnya adalah menggabungkan-
nya di laboratorium untuk menciptakan 
embrio. Nah, embrio yang jadi akan dipilih 
dan ditransfer untuk ditanam di dinding rahim 
untuk dikembangkan. 

Bukan main. Rod dan Penny tak pernah 
menyangka bahwa upaya mereka akhirnya 
membuahkan hasil. “Saya tidak bisa memper-
cayainya. Saya berurai air mata”. Saya menel-
pon Rod sambil menangis. Rod mengatakan, 
‘Saya saat ini berada di dalam restoran di 
Rusia, menangis’. Tidak satupun dari kami 
percaya kalau hal ini akhirnya terjadi,” ungkap 
Penny seperti dikutip majalah mingguan 
terbitan Inggris, HELLO!

Ya, saat keduanya dinyatakan “OK” secara 
medis, namun kehamilan belum juga terjadi, 
maka konsepsi atau pembuahan bisa diupa- 
yakan di luar tubuh calon ibu, yang kemudian 
‘ditanam’ di dalam rahim. Teknik ini juga 
dikenal sebagai ‘in vitro fertilization (IVF). Jadi, 
tunggu apa lagi? pnst

Banyak Jalan
Menuju Roma

Ada banyak faktor-faktor yang 
bisa mempengaruhi atau 
menghambat suatu pasangan 
suami istri (pasutri) –khususnya 

wanita— yang menjadi penyebab mengapa 
mereka sulit memperoleh keturunan. Mulai 
dari faktor genetik hingga faktor eksternal 
yang bisa menghambat terjadinya kehamilan. 
Tini, misalnya. Rahim wanita yang menikah di 
usia subur ini tak juga menunjukkan tanda-
tanda kehamilan. Padahal, usia pernikahannya 
telah mendekati tahun ke-tiga. Sementara, se-
cara alamiah, ia dan suaminya telah berusaha 
habis-habisan. Di sisi lain, secara fisik, baik 
Tini maupun sang suami sama–sama merasa 
sangat sehat. 

Bahkan, semua saran yang kerap masuk 
ke telinga wanita karir ini umumnya berpesan 
agar ia tidak terlalu forsir dalam bekerja. 
Begitu pula dengan nasihat untuk mengubah 
teknik hubungan seksual dengan memperha-
tikan masa subur. Mengkonsumsi makanan 
yang meningkatkan kesuburan. Menghitung 
minggu masa subur, hingga membiasakan 
pola hidup sehat pun telah dilakukan.

“Apa masalahnya?” tanda tanya besar 
itulah yang senantiasa tergambar di be-
naknya. Tapi itulah, tanda tanya yang kerap 
dialami Tini Tini lain ini pun biasanya hanya 
memperoleh jawaban pasrah: “Mungkin belum 
di kasih”. Ironisnya, situasi ini kerap dijadi-
kan “pegangan” hingga berlarut larut yang 
justru menghambat mereka untuk memiliki 
keturunan. 

Padahal, untuk kasus-seperti ini, pasang-
an suami istri (pasutri) harus aktif dalam 
mencari tahu mengenai kondisi sebenarnya. 
Karena, ada banyak faktor yang bisa meng-
hambat terjadinya kehamilan. Mulai dari me-
mahami apa itu infertilitas (ketidaksuburan) 
dan semua faktor yang menjadi penyebab, de-
teksi dini, dan solusinya. Sudah pasti, untuk 
memperoleh informasi secara komprehensif, 
pasutri harus sama-sama memeriksakan 
diri ke ahlinya, atau bisa dimulai dengan 
berkonsultasi ke dokter spesialis obstetri dan 
ginekologi. 

Karena penyebabnya macam-macam, 
namun kemungkinan besar bisa diselamat-
kan. Bahkan,  ketika ternyata ada hambatan 
untuk memperoleh proses kehamilan secara 
alamiah pun tak perlu kecil hati,  karena selalu 
Ada Jalan Menuju Roma. Salah satunya, 
bisa memanfaatkan metode kedokteran yang 
cukup populer untuk membantu proses 
kehamilan melalui inseminasi buatan.

 
Secara sederhana, inseminasi buatan 
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Sejatinya, infertilitas diartikan 
sebagai kemampuan seorang 
istri menjadi hamil dan suami 
bisa menghamili. Atau kegagal-

an pasang an suami istri (Pasutri) untuk 
mendapatkan kehamilan setelah melakukan 
hubungan seksual secara teratur tanpa kon-
trasepsi selama 1-2 tahun. Kajian ginekologi 
membagi infertilitas --dalam bahasa awam 
diartikan sebagai ketidaksuburan-- ini menjadi 
infertilitas primer dan sekunder.

Infertilitas merupakan masalah 
pada satu kesatuan biologis. 
Pemeriksaannya harus dilakukan pada 
keduanya (suami maupun istri).

Menyikapi Kehamilan
yang Tertunda

DetekSi Dini

Sederhananya, infertilitas primer berlaku 
pada pasutri yang belum pernah hamil, 
sedangkan infertilitas sekunder berlaku pada 
mereka yang pernah hamil, namun kemu-
dian menjadi sulit hamil. “Disebut infertilitas 
sekunder karena sebelumnya pernah hamil, 
bahkan melahirkan secara normal, namun 
tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehamil-
an,” kata dr. Ni Putu Titien Sri K, SpOG, MKes 
di RSMK Cikarang.

Menurut dr. Budi Wiweko, SpOG-KFER, 
ada dua penyebab infertilitas pada pasutri, 
yaitu, disengaja karena menggunakan alat 
kontrasepsi, baik alamiah maupun alat 
kontrasepsi mantap. Yang kedua, dan patut 

menjadi perhatian adalah infertilitas yang 
tidak di  senga ja, karena kemungkinan ada 
masalah pada organ reproduksi, baik suami 
maupun istri. 

Karena itulah, kata dokterr spesialis obs-
tetri dan ginekologi di RSMK Kelapa Gading 
ini, ketika pasutri mulai merasakan ada yang 
salah pada proses kehamilan mereka, misal, 
setelah melalui masa pernikahan lebih dari 
satu tahun, namun belum juga menunjukkan 
tanda-tanda kehamilan, maka langkah bijak 
yang harus dilakukan adalah pergi berkon-
sultasi ke dokter ahli kandungan. Karena, 
pasangan infertil merupakan satu kesatuan 
biologis sehingga harus dilakukan pemerik-
saan pada keduanya (suami maupun istri). 

Infertilitas pada pihak laki-laki atau suami, 
biasanya disebabkan oleh adanya gangguan 
spermatogenesis (kerusakan pada sel-sel tes-
tis), seperti aspermia, hypospermia, dan nec-
rospermia. Atau ada kelainan mekanis seperti 
impotensi, ejakulatio precox, penutupan ductus 
deferens, hypospadia, dan phymosis. 

Namun, kata dr. Budi Wiweko, data yang 
ada hingga saat ini menyebutkan bahwa 
empat puluh persen infertilitas disebabkan 
oleh faktor perempuan, 30 persen disebabkan 

dr. Budi Wiweko, SpOG-KFER
RSMK Kelapa Gading

dr. Yuma Sukadarma, SpOG
RS Mitra Kemayoran

dr. Ni Putu Titien Sri K, SpOG, MKes
RSMK Cikarang
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faktor sperma, dan sisanya merupakan kom-
binasi faktor perempuan dan sperma serta 
faktor idiopatik.

Saat ini, timpal dr. Yuma Sukadarma 
SpOG di RS Mitra Kemayoran, pada kasus-
kasus intefertilitas, digunakan juga istilah 
subfertil. Karena, pada pria memang hanya 
tergantung kualitas sperma dan kelainan 
mekanis pada organ reproduksi. Pada wanita, 
ada banyak sekali faktor maupun organ yang 
bisa menyebabkan ketidaksuburan. Mulai dari 
sel telur, rahim dan seterusnya.

Itu sebabnya, kata dr. Budi Wiweko, 
penanganan infertilitas yang tepat harus 
dilakukan sesuai dengan faktor penyebabnya. 
Gangguan ovulasi, endometriosis dan oklusi 
tuba fallopii merupakan penyebab utama 
faktor perempuan, sedangkan faktor sperma 
terutama terkait jumlah dan motilitasnya. 
Karena itu untuk mengetahui penyebab 
infertilitas perlu dilakukan anamnesis dan 
pemeriksaan yang terarah.

Masih seperti kata dr. Budi, 30-40% 
pasien dengan endometriosis adalah infer-
til. Endometriosis yang berat dapat menye-
babkan gangguan pada tuba, ovarium dan 
peritoneum.  Infertilitas yang disebabkan 
oleh pihak istri sekitar 40-50%, sedangkan 
penyebab yang tidak jelas kurang lebih 
sekitar 10-20%. “Data secara umum kasus 
infertilitas di seluruh dunia menyebutkan, 
1 dari 7 pasangan bermasalah dalam 
kehamilan,” urai, dr. Titien.

Dengan kenyataan itu, tidak ada salahnya 
jika pasutri yang belum juga menunjukkan 
tanda-tanda kehamilan setelah melewati masa 

Beberapa Faktor
Penyebab Infertilitas 

Gangguan ovulasi, misal: gangguan 
ovarium, gangguan hormonal. 
Gangguan ovarium dapat disebab-
kan oleh faktor usia, adanya tumor 
pada indung telur dan gangguan lain 
yang menyebabkan sel telur tidak 
dapat masak. Sedangkan gangguan 
hormonal disebabkan oleh bagian 
dari otak (hipotalamus dan hipofisis) 
tidak memproduksi hormon-hormon 
reproduksi seperti FSH dan LH.  
Kelainan mekanis yang menghambat 
pembuahan, meliputi kelainan tuba, 
endometriosis, stenosis canalis cervi-
calis atau hymen, fluor albus, kelainan 
rahim. 
Kelainan tuba disebabkan adanya 
penyempitan, perlekatan maupun 
penyumbatan pada saluran tuba. 
Kelainan rahim diakibatkan kelainan 
bawaan rahim, bentuknya yang tidak 
normal maupun ada penyekat. 

sumber: artikel dr. Budi Wiweko, SpOG-KFER 
RSMK Kelapa Gading

satu tahun pernikahannya, segera berkon-
sultasi atau memeriksakan diri ke Rumah 
Sakit Mitra Keluarga. Setelah berkonsultasi, 
biasanya akan dilakukan pemeriksaan Anam-
nesa umum yang paling sederhana, mulai 
dari pengumpulan data pasangan suami istri, 
seperti lama menikah, umur pasutri, frekuensi 
hubungan seksual, tingkat kepuasan seks, pe-
nyakit yang pernah diderita, teknik hubungan 
seks, hingga riwayat perkawinan sebelumnya 
(jika pernah menikah), dan usia anak terakhir 
dari hasil pernikahannya terdahulu.

Ketika data-data tersebut dinyatakan oke, 
artinya pasutri harus memasuki tahap peme-
riksaan yang lebih pribadi. Biasanya tentang 
riwayat kesehatan, terutama di bagian organ 
reproduksi, hingga pemeriksaan laboratorium 
dasar dan penunjang, seperti rontgen dan 
ultrasonografi (USG). Lebih jauh, istimewanya 
jika ditemukan tanda-tanda masalah dari 
seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilaku-
kan, biasanya, pasangan perempuan akan 
melewati tahap pemeriksaan lanjutan yang 
semakin khusus untuk melihat kemungkinan 
adanya gangguan pada ovulasi, tuba, vaginal 
smear,  lendir serviks hingga endometrium, 
dan melakukan terapi atau pengobatan jika 
ada masalah yang ditemukan.

Jadi, ketika kehamilan tak jua mengun-
jungi Anda, nasihat lama seperti mengubah 
teknik hubungan seksual dengan memperha-
tikan masa subur, mengkonsumsi makanan 
yang meningkatkan kesuburan, menghitung 
minggu masa subur, dan membiasakan pola 
hidup sehat, tidak cukup untuk mengkondisi-
kan proses kehamilan Anda, karena bisa 
saja ada masalah yang lebih kompleks yang 
mempengaruhinya. (tim MK) 

Indikasi atau Syarat
untuk Melakukan Konsultasi/Pemeriksaan

Istri dengan usia 20-30 tahun namun belum memperoleh kehamilan setelah berusaha 
hingga minimal selama 12 bulan.
Istri dengan usia 31-35 tahun dapat langsung diperiksa ketika pertama kali datang.
Istri pasangan infertil dengan usia 36-40 tahun dilakukan pemeriksaan bila belum 
mendapat anak dari perkawinannya.
Pemeriksaan infertil tidak dilakukan pada pasangan yang mengidap penyakit.

sumber: artikel dr. Budi Wiweko, SpOG-KFER, RSMK Kelapa Gading 
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Gaya hidup, salah satunya 
merokok, pola makan, dan 
over aktifitas, disebut-disebut 
sebagai faktor pemicu 

terjadinya infertilitas. Di sisi lain, kesehatan 
organ reproduksi juga menjadi sumber 
kendala bagi datangnya kehamilan, hingga ke-
mungkinan mengendapnya beragam penyakit 
yang berpotensi mengganggu berlangsung-
nya proses kehamilan. Mulai dari hambatan 
mengalirnya sperma menuju indung telur, 
atau kemungkinan adanya beragam penyakit 
seperti myom, kista, endometriosis, hingga 
kanker serviks yang mengendap di wilayah 
organ reproduksi wanita. 

Karena itulah, ketika pasangan suami istri 
(Pasutri) mengalami kehamilan yang tertunda 
hingga melewati masa satu tahun, maka 
langkah bijak yang harus dilakukan adalah 

Kelihatannya memang sederhana, hanya melangsungkan kodrat 
manusia sebagai wanita. Namun, ada banyak faktor yang harus 
diwaspadai agar proses kehamilan bisa berjalan secara sehat. 

pergi berkonsultasi ke dokter ahli kandungan. 
Melakukan semua prosedur anamnesa umum 
hingga laboratorium dasar dan penunjang 
seperti rontgen dan USG, untuk menemukan 
kemungkinan adanya kelainan yang menye-
babkan terhambatnya proses kehamilan. 

Lebih dari itu, seorang wanita sebaiknya 
merawat dan menjaga kesehatan organ 
reproduksinya jauh-jauh hari sebelum mema-
suki masa pernikahan. Istimewanya tentulah 
untuk menghindari kemungkinan adanya 
kelainan atau keganasan yang menetap di 
wilayah organ reproduksi. Semua kemung-
kinan itu bisa menjadi penyebab utama tidak 
terjadinya kehamilan (infertilitas) di masa 
depan.

Menurut Konsultan Onkologi Ginekologi 
RSMK Surabaya, Prof. dr. H. Suhatno,  

SpOG(K), salah satu hal penting yang harus 
dilakukan adalah vaksinasi terhadap infeksi 
HPV (Human Papilloma Virus) yang direko-
mendasikan sejak usia 10 tahun. Tujuannya, 
untuk mencegah terjadinya infeksi akibat virus 
ini yang merupakan salah satu pemicu dari 
terjangkitnya kanker serviks. 

Memang, penyebab kanker serviks belum 
diketahui secara pasti, bahkan “kehadirannya” 
tidak menimbulkan gejala sama sekali. Karena 
itulah, kata Prof. Suhatno, antisipasi dan 
deteksi dini terhadap penyakit yang sangat 
mengkhawatirkan kaum wanita ini harus 
senantiasa dilakukan. 

Ya, sambung dr. R. Purbonoto, SpOG, di 
RSMK Cibubur, kanker serviks terjadi saat sel 
normal berubah menjadi sel kanker. Proses 
perubahan sel ini memakan waktu 10 – 15 ta-

Prof. dr. H. Suhatno, SpOG(K)
RSMK Surabaya

dr. R. Purbonoto, SpOG
RSMK Cibubur

dr. Amelia Suganda, SpOG
RSMK Tegal

DetekSi Dini

Agar Kehamilan 
Tanpa Masalah
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hun, sampai terjadinya kanker serviks. “Jadi, 
sebenarnya ada kesempatan yang cukup 
panjang untuk mengantisipasinya sebelum 
menjadi kanker serviks. Selain vaksinasi HPV, 
cara lain untuk mendeteksinya ialah melaku-
kan skrining dengan test pap smear,” ujarnya. 

Jelasnya, test pap smear ditujukan untuk 
mendeteksi kondisi kanker dan prakanker 
dalam serviks. “Hasil pap smear dinyatakan 
positif, bila menunjukkan perubahan-peruba-
han pada sel serviks. Biopsi (pengambilan ja-
ringan) mungkin tidak perlu dilakukan segera, 
kecuali termasuk dalam kategori risiko tinggi. 
Untuk perubahan sel yang minor, umumnya 
direkomendasikan untuk mengulang pap 
smear dalam 6 bulan ke depan,” kata dr. 
Amelia Suganda, SpOG, di RSMK Tegal. 

Namun, ketika hasil pap smear positif, 
maka untuk memastikan keberadaan kanker 
serviks itu, masih perlu dilakukan prosedur 
yang disebut kolposkopi. “Jika ditemukan 
tanda-tanda keganasan, maka skrining kanker 
serviks akan diteruskan dengan menggunakan 
kolposkopi. “Kolposkopi diperlukan untuk 
kepentingan diagnostik, sehingga dapat 
lebih yakin untuk memilih dan mengambil 
jaringan yang ditemukan untuk diteruskan 
dan diperiksa ke laboratorium,” tambah dr. 
Purbonoto, SpOG

Tentu saja, tidak satu wanita pun yang 
berharap terjangkit penyakit ini di wilayah 
organ repdroduksinya. Namun persoalannya 
adalah, kata dr. Purbonoto, setiap wanita me-
miliki risiko terhadap penyakit ini. Data statistik 
menyebutkan 80% wanita memiliki peluang 
terinfeksi HPV. Hingga 50% dari mereka akan 
terinfeksi oleh virus HPV yang dapat menye-
babkan kanker sepanjang masa hidupnya.

Karena itulah, deteksi dini untuk me-
waspadai kehadiran penyakit ini menjadi 
mutlak untuk dilakukan. Seperti disebutkan di 
atas, bisa dimulai dengan vaksinasi, melaku-
kan test pap smear dan seterusnya. Jika 
semua prosedur itu telah dilakukan, paling 
tidak akan memberikan rasa aman bagi wanita 
menikah, dan mampu memperoleh proses 
kehamilan yang sehat. 

Tapi sabar sebentar, karena, masalah 
sebenarnya tidak berhenti sampai di sini. Ma-
sih ada faktor-faktor yang bisa mengancam 
proses kehamilan. Bahkan sebelum memasuki 
proses kehamilan itu sendiri. Apalagi, “ba-
haya” yang senantiasa mengancam ini berada 
sangat dekat dengan manusia. Namanya 
TORCH, yang lebih dikenal dengan virus atau 
parasit TOxoplasma - Rubella - Cytomegalovi-
rus - Herpes, yang juga bisa menyerang siapa 
saja, kapan saja dan dimana saja, termasuk 
wanita hamil.

Tak jauh berbeda dengan deteksi dini 
terhadap kanker serviks, antisipasi terhadap 
terjangkitnya virus berbahaya ini juga harus 
dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium 
di awal kehamilan. Menurut dr. Dwi Santy, 
SpOG, yang berpraktik di RSMK Bekasi, 
infeksi TORCH tidak hanya berbahaya bagi 
ibu hamil dan janin di dalam rahim. Tapi juga 
bisa menyebabkan kelainan pada bayi saat ia 
beranjak dewasa,” ujarnya. 

Higienis, merupakan kunci utama agar 
terhindar dari terjangkitnya virus berbahaya 
ini. Salah  satunya bisa dimulai dengan mene- 
rapkan budaya membersihkan tangan dengan 
sabun, dan menjaga kebersihan dapur. 
Sementara, bagi mereka yang memelihara 
hewan, seperti anjing, kucing, atau hewan 

berbulu, juga wajib menjaga kebersihannya. 
“Bahkan, dianjurkan untuk memeriksakannya 
ke klinik hewan,” timpal dr. Sofani Munzila, 
SpOG di ruang praktiknya, RSMK Depok,  
seraya menambahkan, karena hewan-hewan 
ini rawan membawa virus toksoplasma. 

Hal penting yang juga patut diperhatikan 
adalah gigi atau gusi yang paling prevalen 
dialami oleh wanita hamil adalah kelainan 
periodontal/jaringan penyangga gigi (terma-
suk gusi) dan gigi berlubang. Selama masa 
kehamilan, level hormon dalam tubuh naik 
cukup signifikan, sehingga memicu gingivitis 
yang dapat menyebabkan gusi kemerahan, 
bengkak, dan sakit pada masa kehamilan 
bulan ke dua hingga delapan. “Sensitivitas 
ini merupakan respon berlebih terhadap plak 
gigi, dan disebabkan oleh meningkatnya kadar 
progesteron dalam tubuh wanita hamil,” kata 
drg. Nina Ariyani di RSMK Kelapa Gading.

Selain sangat mengganggu, masalah pada 
gigi dan gusi juga berhubungan dengan ke-
lahiran prematur, preeclampsia, dan memiliki 
risiko lebih tinggi pada kemungkinan Berat 
Bayi Lahir Rendah (BBLR). Yang pasti, kata 
drg. Esti Prasetyo, kesehatan mulut dan gigi 
ibu hamil harus mendapat perhatian serius. 
Bahkan, jauh lebih baik jika dilakukan sebelum 
merencanakan kehamilan, atau minimal 6 bu-
lan sebelum hamil. Menurut dokter yang ber-
praktik di RS Mitra Kemayoran ini, salah besar 
jika wanita hamil, atau tengah merencanakan 
kehamilan, hanya melakukan konsultasi ke 
dokter ahli kandungan saja. Karena, kesehatan 
gigi dan gusi punya andil besar dalam menja-
min kesehatan ibu dan kesejahteraan janin di 
dalam rahim. (tim MK)

dr. Dwi Santy, SpOG
RSMK Bekasi

dr. Sofani Munzila, SpOG
RSMK Depok

drg. Nina Ariyani
RSMK Kelapa Gading

drg. Esti Prasetyo
RS Mitra Kemayoran
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A      
da beberapa jenis parasit dan vi-
rus yang berbahaya bagi wanita 
hamil atau mereka yang ingin 
hamil. Karena itulah, sangat 

penting untuk mengetahui atau mengenal apa 
yang disebut dengan TORCH. Dalam istilah 
medis, TORCH merupakan penggalan kata 
dari nama atau jenis parasit TOxoplasma-
Rubella-Cytomegalovirus-Herpes, yang bisa 
menyerang siapa saja, kapan saja dan dimana 
saja, “Karena berada sangat dekat dengan ke-
seharian manusia,” kata dr. Dwi Santy, SpOG, 
dokter spesialis Obsgyn di Rumah Sakit Mitra 
Keluarga Bekasi. 

Itu sebabnya, sangat sulit untuk meng-
antisipasi atau membentengi diri terhadap 
kemungkinan terinfeksi parasit atau virus-
virus tersebut. Pasalnya, mereka berada pada 
makanan (daging), sayuran mayur, buah dan 
susu segar. Bahkan, hewan peliharaan seperti 
anjing dan kucing yang merupakan salah satu 
sumber parasit toksoplasma.

TORCH yang menyerang wanita hamil, 
utamanya pada trimester pertama kehamilan 
–atau saat pembentukan organ-organ tubuh 
pada janin— bisa mengakibatkan infeksi 
kronis, cacat bawaan, keguguran, hingga 
bayi lahir mati. Virus pada TORCH juga bisa 
menyebabkan terjadinya akibat lanjutan 
seperti buta, tuli, keterbelakangan mental, dan 
kejang-kejang yang muncul setelah anak lahir, 
atau menjelang remaja, dan seterusnya.  

Sangat mengkhawatirkan memang. Apa-
lagi, infeksi TORCH sering tidak menimbulkan 
gejala. Penyebarannya hanya bisa diketahui 
dengan mendeteksi zat kekebalan tubuh (anti-
bodi) yang terbentuk setelah tejadinya infeksi. 
Cara lainnya adalah dengan mencari kuman 
penyebab infeksi dalam tubuh ibu atau janin. 
Yang pasti, perlu dilakukan pemeriksaan labo-
ratorium pada awal kehamilan. Karena, lebih 
baik mencegah daripada mengobatinya

Karena itulah, menurut dr. Dwi Santy di 
RSMK Bekasi, perilaku higienis merupakan 
tonggak utama –baik bagi wanita hamil atau 
mereka yang merencanakan kehamilan— 
agar terhindar dari parasit toksoplasma. Mulai 
dari pentingnya menerapkan budaya mem-
bersihkan tangan dengan sabun, dan menjaga 
kebersihan dapur. 

“Wanita hamil, sebaiknya hanya meng-
konsumsi makanan matang. Menghindari 
kontak langsung dengan kucing dan anjing, 
serta menggunakan sarung tangan ketika 
berkebun. Dan, dianjurkan agar tidak be-

Infeksi TORCH tidak hanya 
berbahaya bagi ibu hamil dan 
janin di dalam rahim. TORCH 
juga bisa menyebabkan 
kelainan pada bayi saat ia 
beranjak dewasa.

Toxoplasma

Cytomegalovirus

virus Rubella

tORCH

pergian ke daerah endemik tinggi,” jelasnya 
seraya menambahkan, infeksi virus cacar air, 
hepatitis A, dan hepatitis B bisa dicegah deng-
an imunisasi. “Rubella dengan melakukan 
vaksinasi MR dan MMR,” imbuhnya.

 
Menurut dr. Sofani Munzila, SpOG, memi-

liki hewan peliharaan seperti anjing, kucing, 
atau hewan berbulu merupakan salah satu 
kebiasaan manusia yang kadang sulit diting-
galkan. Hanya saja, perawatan dan kebersih-
an nya harus lebih diperhatikan. Terutama 
kotorannya yang bisa menyebabkan timbul-
nya parasit. “Penting juga memperhatikan 
konsumsi makanan, minuman dan vitamin 
agar bulunya tidak mudah rontok. Bahkan, 
dianjurkan memeriksakannya ke klinik hewan 
secara rutin,” ujarnya ketika ditemui di ruang 
praktiknya, RSMK Depok.

Masih seperti kata dr. Sofani, hal penting 
bagi ibu atau mereka yang merencanakan 
kehamilan adalah datang ke Rumah Sakit 
Mitra Keluarga, untuk memeriksakan diri  
secara rutin dan teratur. Maksudnya, agar 
dapat dilakukan tindakan secepatnya apabila 
ditemukan infeksi TORCH pada tubuhnya. 
Karena, penanganan yang cepat dapat mem-
bantu agar kondisi bayi tidak menjadi buruk. 
“Jika Anda sudah terinfeksi, ikuti saran dokter 
untuk mengobatinya, atau menunda kehamil-
an hingga benar-benar bersih dan terbebas 
dari TORCH,” ucapnya. bung

Seperti Apa
Sepak Terjangnya?
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Cancer (kanker) merupakan 
istilah medis yang digunakan 
untuk mendiskripsikan bentuk 
keganasan. Hingga saat ini 

terdata lebih dari 100 jenis kanker yang 
mempengaruhi berbagai bagian tubuh. Terkait 
dengan organ reproduksi, kanker leher rahim 
(carcinoma cervicis uteri), merupakan tumor 
ganas yang paling sering dijumpai pada 
wanita. Penyakit yang juga dikenal sebagai 
kanker serviks ini paling banyak diderita 
dari semua tumor ganas yang menyerang 
alat kelamin wanita. Bahkan, disebut-sebut 
sebagai pembunuh nomor satu.

Tak heran apabila seorang wanita yang 
memeriksakan dirinya ke dokter ahli kan-
dung an, lalu diberitahu bahwa dirinya terindi-
kasi kanker leher rahim, maka seolah-olah 
merupakan vonis bagi dirinya. Seakan tidak 
ada harapan untuk hidup lebih lama di dunia. 
Padahal, stress atau shock karena menerima 
kenyataan ini, justru akan menambah buruk 
kondisi kesehatan penderita, sehingga 
penyakitnya akan menjadi lebih parah dan 
sukar disembuhkan. Apalagi, banyak yang 
berpendapat bahwa kanker tidak dapat disem-
buhkan dan percuma untuk diobati.

Menurut Prof. dr. H. Suhatno, SpOG(K), 
pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena 
dengan pengobatan yang sempurna, banyak 
penderita kanker serviks bisa bebas dari 
penyakitnya. Terutama jika sel kenker itu 
ditemukan dalam stadium yang masih dini. 

Semakin dini keganasan 
ini ditemukan, maka hasil 
pengobatannya pun akan semakin 
baik. Deteksi dini yang berhasil 
menemukan kondisi pra kanker, 
memiliki kemungkinan mengalami 
kesembuhan sempurna. 

“Bahkan, pada stadium pra kanker, angka 
kesembuhannya bisa mencapai 100 persen,” 
ungkapnya, yakin.

 
Itu sebabnya, alangkah baiknya jika 

para wanita mengenal lebih jauh mengenai 
segala sesuatu tentang penyakit ini. Dengan 
demikian, bukan hanya rasa takut yang senan-
tiasa menghantui, tetapi sikap waspada dan 
tanggap pada penyebab serta tanda-tanda 
awal gejala penyakit ini.

Betul. Penyebab kanker leher rahim 
(serviks) sampai sekarang pun belum di-
ketahui secara pasti. Namun, ada teori yang 
menyebutkan beberapa faktor penyebabnya, 
mulai dari adanya infeksi virus tertentu (HPV- 
Human Papilloma Virus), karena bahan-bahan 
perangsang terjadinya kanker (bahan yang 
karsinogenik), penyakit kelamin, gizi buruk, 
masalah kebersihan dan sebagainya. Namun 

keGAnASAn

Human Papilloma Virus

Mengenal Tanda Awal 
Kanker Serviks

yang paling penting dalam mengantisipasi 
timbulnya penyakit ini ialah memahami ada-
nya segolongan wanita yang memiliki risiko 
lebih tinggi dibanding wanita pada umumnya. 

Masih seperti kata Konsultan Onkologi 
Ginekologi di RS Mitra Keluarga Surabaya ini, 
wanita yang “dianggap” memiliki risiko lebih 
tinggi itu adalah; mereka yang telah berusia 
di atas 40 tahun; memiliki banyak anak; 
menikah di usia muda, atau telah memulai 
kegiatan seks di usia muda; golongan wanita 
tuna susila, atau berganti-ganti partner seks; 
wanita yang suaminya tidak disunat; meng-
idap penyakit kelamin; adanya infeksi virus 
type tertentu; atau, mereka yang keadaan 
sosial ekonominya rendah. 

Semua kategori di atas hanyalah faktor-
faktor yang memudahkan atau memberi 
peluang pada kemungkinan timbulnya 
kanker serviks. “Keadaan sosial ekonomi yang 
rendah, bisa diartikan sebagai kebersihan 
yang tidak terjaga atau pengaruh gizi buruk, 
sehingga membuka peluang pada masuknya 
berbagai penyakit,” ujarnya.

Yang pasti, wanita yang termasuk ke 
dalam golongan ini harus lebih waspada. 
Rajin memeriksakan diri, misalnya melakukan 
pap test 6 bulan - 1 tahun sekali, merupakan 
langkah yang sangat bijaksana. Saat ini, terse-
dia juga vaksinasi terhadap infeksi HPV yang 
diharapkan akan mencegah terjadinya kanker 
serviks. Perkumpulan Onkologi Ginekologi 
Indonesia merekomendasikan vaksinasi HPV 
dilakukan pada umur 10 – 55 tahun. Karena, 
jauh lebih baik mencegah daripada harus 
mengobatinya. pnst
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Human papilloma virus 
(HPV), merupakan salah 
satu jenis virus yang 
sangat mengkhawatir-

kan. Karena, infeksi dari virus inilah yang 
kemudian berperan dalam perkembangan 
kanker serviks, atau biasa disebut kanker 
leher rahim/mulut rahim. 

Menurut dr. Amelia Suganda, SpOG, di 
RS Mitra Keluarga Tegal, Jawa Tengah, kan-
ker leher rahim (kanker serviks) yang kerap 
menyerang kaum hawa ini merupakan penye-
bab kematian nomor satu dari jenis kanker 
yang menyerang wanita. “Data hasil penelitian 
yang terkumpul hingga saat ini mencatat 
bahwa setiap dua menit ada seorang wanita 
yang meninggal dunia akibat kanker serviks,” 
ungkapnya. Penyebabnya macam-macam, 
bisa berawal dari adanya virus HPV, radiasi, 
atau pencemaran bahan kimia. 

Kanker leher rahim adalah kanker yang 
terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada 
organ reproduksi wanita yang merupakan 
pintu masuk ke arah rahim yang terletak 
antara rahim (uterus) dengan liang senggama 
(organ V). Kanker ini biasa terjadi pada wanita 
berumur, tetapi beberapa data menemukan 
kasus ini juga dialami wanita berusia 20-30 
tahun.

Memang, hingga saat ini, penyebabnya 
belum diketahui secara pasti, namun be-
berapa faktor risiko telah diidentifikasi, yaitu 
partner seks lebih dari satu, memulai aktivitas 

usapan dilakukan, sebuah sikat kecil berbulu 
halus (cytobrush) digunakan untuk mengambil 
sel-sel serviks tadi. Setelah itu, sel-sel tadi 
diletakkan dalam kaca objek dan disemprot 
dengan zat untuk memfiksasi, atau diletakkan 
dalam botol yang mengandung zat pengawet, 
kemudian dikirim ke laboratorium untuk 
diperiksa. 

Masih seperti kata dr. Amelia, hasil 
pap smear normal merujuk pada indikator 
negatif, yaitu tidak adanya sel-sel serviks 
yang abnormal. Sedangkan hasil pap smear 
abnormal dibagi menjadi 3 indikator: pertama, 
bukan kanker, kebanyakan hasilnya hanyalah 
infeksi. Untuk kategori ini, biasanya pasien 
hanya diminta melakukan kontrol ulang dan 
melakukan pap smear pada 4-6 bulan ke 
depan. Kedua, pra kanker, menunjukkan ada-
nya perubahan sel yang abnormal. Biasanya 
dilaporkan sebagai sel atipik atau displasia 
serviks. Apabila indikasi ini yang ditemukan, 
pasien akan dianjurkan untuk melakukan 
kolposkopi dan biopsi. Kurang dari 5% hasil 
pap smear menemukan dysplasia serviks. 
Ketiga, indikasinya merujuk pada kemungkin-
an perubahan sel menjadi kanker ganas, dan 
pasien akan diminta langsung berobat.

Kolposkopi 
Menurut  dr. Ni Putu Titien Sri K, SpOG, 

MKes, di RSMK Cikarang, ketika pap smear 

Pap Smear dibutuhkan untuk 
mendeteksi dan mengatasi 
perubahan abnormal pada 
serviks sebelum berkembang 
menjadi kanker.

PAP SmeAR & kOlPOSkOPi 

Waspadai
Organ Reproduksi Anda

seksual sebelum usia 18 tahun, memiliki anak 
sebelum usia 16 tahun, dan menderita penya-
kit menular seksual, atau terinfeksi HIV atau 
HPV. Namun, kanker leher rahim stadium dini 
yang cepat ditangani bisa disembuhkan.

Pap Smear
Untuk mendeteksi dan mengatasi peru-

bah an abnormal pada serviks sebelum 
berkembang menjadi kanker, dibutuhkan 
skrining untuk mendeteksi keberadaan virus 
papilloma pada setiap perempuan. Salah sa-
tunya, melakukan pemeriksaan yang disebut 
Pap Smear. Dalam istilah medis, pap smear 
diartikan sebagai kegiatan untuk melihat 
sel-sel mulut rahim (serviks) di bawah mikro-
skop. 

“Hal ini, ditujukan sebagai metoda 
skrining untuk mendeteksi atau menemu-
kan perubahan/abnormalitas dalam serviks 
sebelum sel-sel tersebut berubah menjadi 
kanker,” jelasnya seraya menambahkan, 
untuk mendeteksi adanya displasia sel-sel 
serviks dan bentuk awal kanker serviks yang 
belum menyebar. 

Pemeriksaan pap smear dilakukan di atas 
kursi khusus ginekologis. Sampel sel-sel 
diambil dari luar serviks dan dari liang serviks 
dengan melakukan usapan spatula yang 
terbuat dari bahan kayu atau plastik. Setelah 
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sudah dilakukan, lalu ditemukan kelainan 
pada lapisan luar mulut rahim, maka akan 
digunakan alat yang disebut kolposkopi 
“Harus dillihat dengan cermat apakah ini per-
tumbuhan sel baru atau lesi pra-kanker. Kalau 
ada indikasi seperti itu, maka akan dilakukan 
biopsi (pengambilan jaringan),” ujarnya. 

“Deteksinya akan semakin jelas dengan 
menggunakan kolposkopi, “ tegasnya. Ya, 
sambung dokter lulusan Fakultas Kedokteran 
Gajah Mada tahun 1996 ini, kolposkopi 
berasal dari 2 kata, yaitu colpos yang berarti 

vagina dan scopy yang berarti teropong. “jadi 
colposcopy atau kolposkopi adalah pemerik-
saan untuk melihat permukaan  mulut rahim 
dengan teropong ke dalam liang vagina,” 
jelasnya. 

Tujuan utama pada tindakan kolposkopi 
adalah untuk medeteksi lesi pra kanker dan 
mengobati pasien yang terdeteksi. “Kol-
poskopi yang akan memeriksa area yang 
memproduksi sel-sel abnormal, mengambil-
nya untuk pemeriksaan lebih lanjut atau 
biopsi, hingga diagnosis untuk menentukan 

stadium,” timpal dr. Yuma Sukadarma, SpOG 
di RS Mitra Kemayoran.

Yang pasti, efektifitas pap smear dan 
kolposkopi sangat tinggi untuk deteksi dini 
perubahan sel serviks, mulai dari risiko 
yang sangat rendah. Jadi, segeralah lakukan 
pemeriksaan skrining ini. Namun, lakukan 
sesuai anjuran dokter spesialis kandungan 
dan kebidanan. “Dan, katakan say no to kanker 
serviks,” paparnya. ummi/bung

Alasan Melakukan Pap Smear

Menikah pada usia muda (di bawah 20 tahun)
Pernah melakukan senggama sebelum usia 20 tahun
Pernah melahirkan lebih dari 3 kali
Pemakaian alat kontrasepsi lebih dari 5 tahun, terutama IUD atau kontrasepsi hormonal
Mengalami perdarahan setiap melakukan hubungan seksual
Mengalami keputihan atau gatal pada vagina
Sudah menopause dan mengeluarkan darah pervagina
Berganti-ganti pasangan dalam senggama

sumber : dr. Amelia Suganda, SpOG., RSMK Tegal, Jawa Tengah



 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  Edisi 4 - Maret 201218 |

Referensi

kesehatan gigi dan gusi kerap 
diabaikan oleh wanita hamil 
maupun pasangan yang 
merencanakan kehamilan. 

Padahal, gigi dan gusi yang bermasalah bisa 
mempengaruhi kesehatan janin di dalam 
rahim. Menghambat perkembangan janin dan 
membawa risiko keguguran.

Sementara, adanya perubahan hor-
monal, yaitu meningkatnya aktivitas hormon 
progesteron dan estrogen pada wanita hamil 
cenderung akan melemahkan gigi dan gusi. 
Itu sebabnya, gigi dan gusi pada wanita hamil 
sangat rentan terhadap bakteri dalam plak, 
dan mudah terkena gingivitis (radang gusi). 
“Gejalanya terlihat pada gusi yang menjadi 
lebih merah, bengkak, dan mudah berdarah,” 
ujar drg. Nina Ariyani. 

Masalah tesebut, bisa memicu timbul-
nya kelainan periodontal, atau infeksi kronis 
gusi dan jaringan penyangga gigi yang 
berhubungan dengan kelahiran prematur, 
preeclampsia, dan memiliki risiko lebih tinggi 
pada kemungkinan Berat Bayi Lahir Rendah 

Kesehatan gigi dan gusi memiliki andil cukup besar pada 
kesehatan janin di dalam rahim.

Agar Janin
Tumbuh Sehat

PeRAwAtAn GiGi & GuSi

(BBLR). Sementara kuman/mikroflora dalam 
rongga mulut ibu dapat mempengaruhi risiko 
berkembangnya karies/gigi berlubang pada 
bayi. “Artinya, kuman penyebab gigi ber-
lubang pada ibu hamil akan ditransmisikan 
ke janin,  dan meningkatkan kecenderungan 
janin untuk mengalami karies pula,” tegas 
dokter gigi yang berpraktik di RS Mitra 
 Ke luarga Kelapa Gading ini.

Begitu pula dengan morning sickness, 
mual dan muntah yang juga umum dialami 
wanita hamil. Gejala umum yang biasa terjadi 
pada trimester pertama masa kehamilan ini, 
akan menyebabkan asam lambung naik dan 
meninggalkan asam di dalam mulut. Di sisi 
lain, kondisi ini cenderung membuat mereka 
senang mengudap makanan manis yang 
bisa menyebabkan gigi berlubang. “Ini akan 
sangat berpengaruh dan bisa menimbulkan 
masalah pada gusi dan gigi. Adanya plak yang 
berlebih dan karang gigi akan memperburuk 
keadaan,” timpal drg. Esti Prasetyo. 

Karena itulah, sangat penting untuk 
memahami bahwa masa kehamilan akan 

menyebabkan 
berbagai perubahan 
pada tubuh. Salah 
satunya, bisa me-
nimbulkan masalah 
kesehatan gigi dan 
gusi. Itu sebab-
nya pula, pada 
trimester pertama 
kehamilan, sangat 
dianjurkan untuk 
melakukan dental 
cleaning secara 
rutin, untuk mence-
gah kerusakan pada 
gigi dan gusi. 

Tips :

Merawat Gigi Ibu dan 
Bayi di Dalam Rahim

Untuk memperoleh kehamilan 
yang sehat, jagalah kesehatan gigi 

dan gusi dengan menyikat gigi secara 
teratur. Gunakan sikat gigi berbulu 
halus, dan lakukan pemeriksaan 
kesehatan gigi secara berkala. 

Jika mengalami nausea dan muntah-
muntah, segera berkumur dengan 
segelas air yang telah dicampur dengan 
1 sendok teh baking soda. Larutan ini                                                                                                                                              
                                                                       
berfungsi untuk menetralkan asam 
-- keluar saat muntah-- yang dapat 
merusak gigi dan gusi. 

Konsumsi makanan bergizi sepanjang 
hari. Diet yang seimbang penting untuk 
perkembangan janin, termasuk gigi. 
Gigi bayi mulai berkembang pada bulan 
ketiga dan keenam, jadi penting untuk 
mengkonsumsi cukup gizi, terutama 
kalsium, protein, fosfor, vitamin A, C, 
dan D.

sumber : drg. Nina Ariyani

Yang pasti, kesehatan mulut dan gigi 
ibu hamil harus mendapat perhatian serius. 
Bahkan, jauh lebih baik jika dilakukan sebelum 
merencanakan kehamilan, atau minimal 
6 bulan sebelum hamil. Menurut dokter 
yang berpraktik di RS Mitra Kemayoran ini, 
salah besar jika wanita hamil, atau tengah 
merenca nakan kehamilan, hanya melakukan 
konsultasi ke dokter ahli kandungan saja. 
Karena, kesehat an gigi dan gusi punya andil 
besar dalam menjamin kesehatan ibu dan 
kesejahteraan janin di dalam rahim. 

Tapi itulah, “Selama menjadi dokter gigi, 
baru dua pasangan yang merencanakan ke-
hamilan untuk berkonsultasi di sini,” ucapnya. 
Padahal, perawatan kesehatan gigi yang benar 
akan membantu meningkatkan kesehatan 
ibu dan bayi. “Karena selama kehamilan ibu 
membutuhkan asupan zat makanan yang ber-
gizi. Jika gusi dan gigi terganggu, maka selera 
makan akan berkurang, sehingga asupan gizi 
kepada janin pun menurun. Keadaan ini akan 
membuat janin di dalam rahim menjadi tidak 
sehat,” ujarnya, seraya berharap, akan sema-
kin makin banyak pasangan yang berkonsulta-
si dengan dokter gigi sebelum merencanakan 
kehamilan.  bung 

Foto : Dok. RSMK Depok
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Flamboyan, penuh dedikasi pada 
profesinya. Itulah kesan yang ter-
pancar pada dr. Boy Abidin, SpOG. 
Bagaimana tidak. Dokter spesialis 

kandungan di RS Mitra Kelapa Gading yang 
telah berpraktik selama sepuluh tahun terakhir 
ini, ternyata punya segudang kegiatan. Ia 
aktif menjadi pembicara dan nara sumber di 
berbagai acara seminar, menulis artikel untuk 
media massa cetak, maupun media online, 
hingga pembicara untuk program talk show 
kesehatan di radio maupun televisi.

Tak cuma itu, dokter berperawakan atletis 
ini juga laris sebagai bintang iklan untuk 
beberapa produk kesehatan. Semua itu, 
kata suami dari R. Rina Agustian SH., yang 
berprofesi sebagai notaris ini, dilakukannya 
sebagai strategi agar hidup menjadi lebih 
dinamis. 

Menurut dokter jebolan Fakultas Kedok-
teran Universitas Padjadjaran, Bandung ini, ia 
memainkan profesinya ibarat playmaker dalam 
tim sepakbola. Suatu posisi yang sangat 

dr. Boy Abidin, SpOG (RSMK Kelapa Gading)

berperan dalam mengatur 
irama untuk membuat 
permainan menjadi menarik 
dan atraktif hingga berhasil 
menciptakan gol. 

Bahkan, diakuinya bahwa memainkan 
profesi sebagai dokter ternyata sangat me-
narik. Apalagi jika bisa memainkannya secara 
seimbang. Namun, stamina tentu harus selalu 
terjaga. Itu sebabnya, di sela-sela kegiatan-
nya yang ekstra padat, ia tetap menyediakan 
waktu untuk berolahraga secara teratur. “ 
Minimal dua kali dalam seminggu,” ujarnya, 
santai. 

Hal penting lainnya, kata dr. Boy, adalah, 
menyiapkan waktu luang untuk dinikmati 
bersama keluarga. “Tempat tidak jadi masa-
lah. Bisa di rumah atau di luar. Yang penting, 
bagaimana kami bisa menikmati waktu, 
bercengkrama dan berbagi bersama. Karena 
mereka semua adalah support saya,” ungkap 
ayah dari tiga orang anak yang pandai me-
mainkan jari jemarinya di atas tuts piano ini. 

”Prinsip saya adalah, harus memiliki ke-
seimbangan antara tugas, profesi, dan suami 
sekaligus ayah dari tiga orang anak. Jika 
kita bisa mengatur semua itu, maka betapa 
indah dan bermaknanya hidup ini,” paparnya, 
filosofis.

Soal ketertarikannya dengan bidang obste-
tri dan ginekologi, ia terpicu ketika ia bertugas 
di Puskesmas,  Bintan Utara, Kepulauan Riau. 
Salah satu tugasnya kala itu ialah memberikan 
edukasi tentang kehamilan. Selama tiga tahun 
ia harus berhadapan dengan wanita hamil 
dan memberikan edukasi kepada bidan desa 
atau paraji. “ Saat itulah terpikir di benak saya, 
betapa menyenangkannya bidang ini. Bisa me-
nolong dua nyawa sekaligus, ibu dan bayinya. 
Menurut saya, itu sangat indah dan merupakan 
anugrah,” tuturnya, yakin. (bung)

Ibarat playmaker dalam tim sepak bola, ia 
berusaha memainkan irama kesibukannya 

dengan seimbang, antara tugas, profesi, dan  
suami sekaligus ayah dari tiga orang anak.

Menyelamatkan
Dua Nyawa

Sekaligus

Foto : Dok. Pribadi
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Dokter lulusan 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Gajah 
Mada ini tak pernah 

bermimpi akan mengalami petualang-
an mendebarkan, harus melalui 
hantaman hujan dan badai di tengah 
laut. Bahkan melakukan tindakan ope-
rasi dengan dikelilingi pasukan yang 
senantiasa siaga dengan senjatanya.  
“Buat saya, peristiwa  itu menjadi 
pengalaman yang sangat seru dan 
mengasikkan,” kata dr. Dwi Meinin-
dah, SpOG.

 
Namun, dokter yang sebenarnya 

sangat tidak menyukai aktivitas 
petualangan dan tak ingin mengulangi 
pengalamannya itu, mengaku bersyu-
kur. “Kalau tidak jadi dokter, mungkin 
saya tidak akan pernah mengunjungi 
Halmahera yang penduduknya masih 
lugu itu,” ucapnya, mengenang. 

Wanita yang sejatinya sangat 
menyukai pekerjaan tangan atau hasta 
karya ini percaya penuh bahwa dunia 
obstetri dan ginekologi (obsgyn) 
merupakan jalan hidupnya. “Karena, 
kita tidak mungkin mendalami semua 
bidang. Dan kesempatan untuk saya, 

dr. Dwi Meinindah, SpOG (RSMK Surabaya )

Sejatinya, ia adalah tipe wanita yang 
sangat mendambakan ketenangan. Tun-

tutan profesi sempat membawanya ke 
tengah suasana menegangkan di daerah 

rawan konflik.

Punya
Pengalaman

Mendebarkan Fo
to

 : 
Do

k.
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tampaknya ada di dunia obsgyn,” jelas ibu 
satu putra yang mengaku mendalami dunia 
kedokteran karena ketertarikannya dalam 
memahami tubuh manusia. 

Yang terpikir saat itu, sambung dokter 
kelahiran Tegal, Jawa Tengah ini,  untuk 
memahami tubuh manusia sebagai sesuatu 
yang menarik, saya harus mempelajari ilmu 
kedokteran. Asiknya lagi, ternyata banyak 
sekali hal yang belum terungkap, meski telah 
menyelesaikan pendidikan kedokteran umum. 
Makanya saya berusaha untuk mempela-
jarinya lebih dalam. Pilihannya, ya obstetri 
ginekologi,” jelasnya, singkat.  

Itu sebabnya pula, ia selalu berusaha 
meningkatkan ilmunya, baik secara formal 
maupun non formal. “Bukan bermaksud 
mematok target tinggi-tinggi, tapi kita kan 
harus memiliki mimpi. Meskipun mimpi itu 
sederhana saja, senantiasa bisa mengamalkan 
ilmu yang telah saya miliki,” sebutnya.

Jadi, tak usah heran jika tangan terampil 
dan dedikasi terhadap ilmunya itu, dokter yang 
telah berpraktik di RSMK Surabaya sejak tahun 
2002 ini, termasuk salah satu dokter obsgyn 
favorit yang selalu dikunjungi pasien yang 
umumnya pasangan muda. “Selain dedikasi 
terhadap profesi, pelayanan merupakan salah 

satu faktor yang sangat menentukan dalam 
mendukung aktivitas seorang dokter,” ungkap 
dokter yang mengaku memilih memanfaatkan 
waktu luangnya untuk tidur. “Tidur merupakan 
satu kegiatan yang selalu saya inginkan,” 
candanya,  seraya menambahkan, “Tapi itu 
kenyataan lho,” aku wanita berlesung pipit 
yang lebih suka menikmati suasana liburan di 
tempat yang tenang seperti pegunungan dari 
pada jalan-jalan ke tempat ramai. Dan, kalau 
memang punya waktu, ia ingin bisa melanjut-
kan hobinya berhasta karya. ***
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Dokter jebolan Fakultas 
Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI) ini sempat 
menjabat sebagai Ka Ur. 

Rikesubad, Kesdam I/Bukit Barisan. Maklum, 
wisudawan tahun 1988 ini harus melakoni 
wajib militer, dan bertugas sebagai tenaga 
medis di kesatuannya. Selama tiga tahun 
bertugas, ia banyak menangani luka tembak 
dan malaria yang menyerang para tentara.

Tapi itulah, pengalaman di tengah hutan 
dan sarat konflik saat itu, justru membuat le-
laki kelahiran 17 Februari 1963, Teluk Betung, 
Lampung, ini semakin mencintai profesinya. 
“Sangat menyenangkan bisa memberikan 
bantuan medis kepada para tentara maupun 
penduduk setempat,” kenang dokter spesialis 
obstetri ginekologi yang juga menyandang ge-
lar MScE (Master Of Clinical Embryology), dari 
National University of Singapore. 

Bisa jadi, pengalaman menangani pasien 
di tengah hutan dengan segala keterbatasan 
–peralatan dan obat-obatan— membuatnya 
senantiasa bersikap terbuka kepada pasien. 
“Tidak ada yang kita tutup-tutupi, sehingga 
pasien mengerti dengan kendala yang harus 
dihadapi,” tegasnya. Komunikasi seperti itulah 
yang ia terapkan kepada pasiennya hingga 
saat ini. 

Diminta atau tidak, semua informasi me-
ngenai wanita hamil akan ia berikan kepada 
pasiennya, mulai dari meningkatnya aktivitas 

dr. Antony Atmadja, SpOG, MScE (RSMK Bekasi)

hormon yang bisa mengganggu kenyamanan 
tubuh, hingga risiko-risiko yang mungkin ter-
jadi. “Dengan begitu, diharapkan pasien men-
jadi lebih nyaman dalam menghadapi segala 
keluhan dan  gangguan kehamilan, maupun 
kekhawatiran yang dialami,” jelasnya.

Rupanya, strategi komunikasi untuk 
mem  bangun rasa saling percaya antar 
dokter dengan pasien itu juga diterapkannya 
di rumah. Ia membiasakan diri melakukan 
komunikasi secara terbuka dengan istri, 
putra-putri kembarnya Adriel dan Atalis, 
dan si bungsu Dana. “Soal pendidikan, kami 
sengaja memilih sekolah terbaik dan berbasis 

agama, sebagai jembatan meraih impian,“ 
ungkap franchiser Kopi Thiam Pak Bondan, di 
Wisma Gading Permai, ini.

Nampaknya, keasikan melakoni tugas 
wajib militer dimasa lalu masih terbawa di te-
ngah keluarga ini. Pasalnya, waktu luang yang 
tersedia, biasanya diisi dengan berkemah 
atau camping sekeluarga. “Selain mengasik-
kan, liburan keluarga di ruang terbuka seperti 
Bogor, Ciwidey atau Sukabumi, merupakan 
sarana yang sangat tepat untuk membentuk 
karakter dan meningkatkan kualitas dalam 
membangun kebersamaan,” terang dokter 
yang bergabung di RS Mitra Bekasi sejak 
tahun 2001 ini. bung

Asiknya melakoni tugas wajib militer di masa lalu 
terbawa hingga ke tengah keluarganya. Waktu 
luangnya banyak diisi untuk menikmati alam 
terbuka, berkemah bersama keluarga.

Membangun 
Rasa Saling 
Percaya

Fo
to

 : 
Do

k.
 P

rib
ad

i
Fo

to
 : 

Do
k.

 P
rib

ad
i



 Edisi 4 - Maret 2012  mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  | 23

Profil

Siapa yang menyangka kalau 
dokter cantik, feminim, namun 
fashionable ini, ternyata gemar 
olahraga ekstrim. Yups, melintas 

jalan berbatu, menerjang sungai, dan melibas 
pebukitan terjal, hingga membelah hutan 
sambil menggeber Jeep kebanggaan, menurut 
dokter spesialis kandungan ini, merupakan 
salah satu kegiatan memacu adrenalin paling 
mengasikkan. 

Offroad? Ya, itulah olahraga yang kerap 
dilakukannya bersama sang suami yang 
juga dokter ahli kandungan, dr. Reza Kamal, 
SpOG. Jangan salah, bukan berarti wanita 
kelahiran bulan November 1973 ini, hanya 
berfungsi sebagai pendamping atau navigator 
buat sang suami. Ia kerap duduk di belakang 
setir, menguji ketangkasan menjajal berbagai 
medan offroad yang cukup ganas. Bahkan, 
sempat tercatat sebagai peserta even offroad 
di berbagai daerah.

Saking gemarnya dengan olahraga 
ekstrim ini, ia dan suami pernah membawa 
ke empat anaknya ikut menikmati hobi mereka 
Sayang, entah kenapa Jeep mereka tiba-tiba 
stuck. “Hampir saja kami terpaksa bermalam 
di tengah hutan,” ujarnya, santai. Namun, lan-
jutnya, pengalaman itu bukannya menyurut-
kan hati mereka, tapi justru membuatnya lebih 
berani, dan semakin akrab dengan aktivitas 
offroad. 

Masih hal menarik dari pemilik tubuh 
yang sedap dipandang mata ini, berbeda de-
ngan umumnya wanita aktif yang menjaga ke-
bugaran dengan melakukan treadmill, fitness, 

dr. Novi Gracia, SpOG (RSMK Cibubur)

senam dan sebagainya, 
selain rutin melakukan 
olahraga renang, dr. Novi 
Gracia, SpOG, memilih 
tari salsa dan tango un-
tuk menunjang kualitas 
kebugaran tubuhnya. 

Mengasikkan 
memang, senikmat ia 
menjalani profesinya 
sebagai ahli kandungan. 
Karena, di Rumah Sakit 
Mitra Keluarga (RSMK) 
Cibubur, tempatnya 
berpraktik, termasuk 
salah satu rumah sakit 
yang menyediakan fasili-
tas melahirkan dengan 
rasa sakit minimal, atau 
disebut water birth.

“Rasa sakit memang 
kodrat wanita dalam 
proses melahirkan. Tapi 
tak usah  khawatir, saat 
ini, rasa sakit itu bisa 
diredam dengan melakukan proses melahir-
kan di dalam air (water birth). Bayi yang lahir 
sehat dan ibu tetap nyaman,” ungkap dokter 
spesialis kandungan jebolan Fakultas Kedok-
teran Universitas Indonesia (FKUI) ini, yakin.

Menurut dokter yang punya ciri selalu 
meminta calon ayah untuk memotong 
sendiri tali pusat bayinya di akhir proses 
persalinan ini, program water birth  te ngah 
mendapat respon sangat positif para 

wanita hamil. “Umumnya mereka yang ingin 
melahirkan anak pertama, sangat antusias 
untuk mengikuti program water birth,” 
jelas dokter yang mematok waktu spesial 
untuk keluarga. “Buat kami, hari Minggu 
adalah mutlak milik keluarga yang tidak 
boleh diganggu gugat. Satu hari khusus 
untuk dinikmati bersama seluruh anggota 
keluarga. Bisa traveling, makan di luar, atau 
mencoba hal baru,” ucapnya. bung

Selain piawai memainkan tari Salsa, ia gemar memacu 
adrenalin sambil menikmati olahraga ekstrim, Offroad.

Menjaga Kebugaran 
dengan Olahraga

Ekstrim
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memasuki masa kehamil-
an tentu merupakan 
saat-saat spesial yang 
dinanti-nanti. Istimewa-

nya, bagi mereka yang baru pertama kali 
mengalaminya. Namun, di tengah kebahagia-
an itu, ada banyak perubahan yang terjadi 
di dalam tubuh. Mulai dari meningkatnya 
aktifitas hormon dan kelenjar keringat, hingga 
efek psikologis yang kerap menimbulkan 
stress dan rasa cemas tak beralasan. Semua 
perubahan itu, tentu saja membawa dampak 
yang tidak nyaman pada tubuh. 

Mudah lelah, timbulnya rasa nyeri dan pe-
gal-pegal bisa datang setiap saat. Ya, pundak 
kaku, pegal di pinggang, kaki kram, punggung 
berjerawat, kulit kering dan mulai kehitaman 
karena ketidakseimbangan hormon merupa-
kan problem yang biasa dialami wanita hamil. 
Sementara, kelenjar keringat yang lebih aktif 
membuat sekujur tubuh mudah menampung  
debu, sehingga badan terasa lengket dan 
tidak segar. Yups, itulah proses alamiah yang 
biasa terjadi. Hanya memang, situasi kurang 
menyenangkan itu tidak berlaku sama pada 
setiap wanita hamil. 

Pada trimester pertama kehamilan, 
biasanya tidak ada yang bisa dan “boleh” di-
lakukan untuk mengantisipasi ketidaknyaman-
an itu, karena dikhawatirkan bisa membawa 
pengaruh yang kurang baik kepada janin. 
Pada trimester pertama kehamilan, janin di 
dalam rahim masih dalam tahap organogene-
sis (pembentukan organ) yang rawan dan 
sensitive. 

Memasuki trimester kedua, atau kehamil-
an telah melampaui usia 3 bulan, merupakan 
saat yang tepat untuk memanjakan tubuh. 

Menikmati sensasi Spa, pijat tubuh atau wajah merupakan pengalaman 
yang menyenangkan. Hasil suatu penelitian menyebutkan terapi Spa 
mampu mengurangi kecemasan dan nyeri otot bagi wanita hamil.

SPA tHeRAPy

Efektif Menghilangkan Stress
Pada Wanita Hamil

Sebelum Melakukan
Spa Terapi
Pastikan terapis Anda mengetahui 
bahwa Anda sedang hamil 
Gunakan jasa terapis yang Anda per-
caya atau telah direkomendasikan
Hindari treatment pada tubuh pada tiga 
bulan pertama usia kehamilan
Pilihlah produk organik, natural dan 
aman bagi kehamilan.
Hindari sauna, steam room, hot tubs, 
dan body wraps ataupun metode lain 
yang dapat meningkatkan suhu tubuh. 
Hal ini dapat berisiko terhadap janin 
yang sedang berkembang, terutama 
pada trimester pertama.

Bisa dimulai dengan melakukan pijat kehamil-
an penuh dengan scrub hingga cuci muka 
untuk mengembalikan kesegaran tubuh, atau 
memperbaiki penampilan dengan melakukan 
menikur pedikur. 

Ya, Anda bisa pergi ke tempat-tempat 
yang menyediakan fasilitas Spa (Solu per 
Aqua) yang memiliki arti terapi air. Selain 
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mampu mengembalikan kesegaran tubuh, 
ada banyak manfaat yang bisa diperoleh 
dengan melakukan terapi ini. Mulai dari upaya 
menghaluskan, mengencangkan, memutihkan 
hingga memberi nutrisi pada kulit. Sedangkan 
sensasi pijatan yang diterapkan mampu me-
ngendurkan ketegangan otot, meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh (detoksifikasi), meng-
hilangkan kecemasan, depresi, dan mencegah 
alergi. Itu sebabnya, terapi Spa diakui sebagai 
salah satu solusi menghilangkan stress yang 
cukup efektif bagi wanita hamil. Perawatan 
ini juga dapat melancarkan peredaran darah 
sehingga asupan nutrisi menjadi lebih lancar 
dan kandungan pun sehat.

Untuk menghilangkan pegal-pegal yang 
biasanya berpusat di kaki, misalnya, Anda 
bisa melakukan terapi pijat refleksi atau 
shiatsu, teknik pijat kaki ala Cina. Selain 
menghilangkan pegal-pegal, pijat kaki diakui 
mampu menyeimbangkan organ-organ 
internal. 

Nyaman setelah menikmati sensasi 
pijatan kaki, silakan melanjutkannya dengan 
membiarkan sekujur tubuh dibuai pijatan 
lembut, sambil menikmati relaksasi dengan 
body scrub. Treatmen ini akan melepaskan 

Tips 
Cara Mudah Medakan Flu 

Jika flu menyerang, tentu akan 
sangat menggangu, apalagi bagi 
wanita yang sedang hamil. Cobalah 
mandi uap atau hot shower. Cara 
ini bisa membantu mengusir flu, 
meredakan rasa sakit serta mengatasi 
kulit kering. Untuk melonggarkan 
hidung yang tersumbat, Anda bisa 
mengirup uap shower selama 15 menit. 

Menurut Stacey Tutt Gray MD 
dari Massachusetts Eye and Ear 
Infirmary: Tutuplah pintu kamar mandi 
dan biarkan uap dari shower panas 
terkumpul. Cara ini bisa melonggarkan 
mucus dan membuat Anda bernapas 
lebih mudah. Tutup tirai dan 
tambahkan minyak esensial kayu putih 
untuk meredakan peradangan. Menarik 
napas di tengah-tengah uap juga bisa 
meredakan batuk dan rasa sesak di 
dada. ***

Sumber: www.kxan.com

debu-debu yang melekat –menjadi kulit 
mati-- hingga di daerah yang sulit dijangkau. 
Sedangkan pijatan lembut di sekujur tubuh 
akan melancarkan kembali peredaran darah 
dan peregangan otot pun menjadi normal.  

Terakhir, Anda bisa menikmati sensasi 
luar biasa masker deep cleansing untuk mena-
rik kotoran keluar dari kulit wajah Anda. Usai 
menikmati pijatan wajah yang lembut, Anda 
akan merasakan kulit Anda kembali menjadi 
segar dan lebih halus. Jika seorang wanita 
hamil tampak sehat, segar dan prima, janin 
di dalam kandungannya pun bisa dipastikan 
akan terbawa imbas positifnya.

Menyenangkan memang, namun bukan 
berarti semua wanita hamil bisa melakukan 
Spa. Karena, Spa terapi  tidak dianjurkan bagi 
wanita hamil yang memiliki riwayat kehamil-
an bermasalah (keguguran berulang). Atau 
dilarang dokter karena alasan medis, seperti 
sering mengalami mual dan muntah yang ber-
lebihan, ruam di kulit, nyeri perut, flek (spot-
ting) atau pendarahan, keputihan, demam dan 
tekanan darah tinggi. Itu sebabnya, penting 
untuk melakukan konsultasi dengan dokter 
Anda sebelum melakukan terapi Spa. bung
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Dimasa lalu, bisa mendengar 
degup jantung janin dengan 
cara mendekatkan telinga 
pada permukaan perut calon 

ibu sudah merupakan kebahagiaan yang 
luar biasa. Teknologi medis saat ini, mampu 
menangkap wujud fisik “jabang bayi” dengan 
sempurna.

Keunggulan di bidang obstetri dan 
ginekologi terwujud dengan hadirnya piranti 
USG 4D (4 Dimensi). Ya, istilah USG atau ul-
trasonografi memang bukan hal baru. Hanya 
saja, perangkat USG sebelumnya baru sampai 
pada teknologi 2D (dua dimensi). Kemam-

puannya pun masih ter-
batas untuk menghitung usia, 
jenis kelamin, mamantau detak jantung, 
hingga memotret bidang surface (permukaan) 
janin dan memperkirakan hari persalinan. 
Recordnya dicetak dalam bentuk negatif film 
atau foto hitam putih).

Saat ini, dengan pemeriksaan USG 4D, 
wujud janin di dalam rahim akan terlihat jelas 
di layar monitor. Menurut dr.Sugi Suhandi, 
SpOG, Spesialis Kebidanan & Penyakit Dalam 
di RSMK Kelapa Gading, USG 4D memiliki 
banyak kelebihan dibanding USG biasa. Selain 
dapat mengetahui permukaan anatomi bayi 
secara lebih jelas, mulai wajah hingga keleng-
kapan anggota badan, juga bisa menemukan 
jika terdapat kelainan pada janin secara lebih 
akurat. 

Lebih dari itu, pada pemeriksaan USG 4D 
plus doppler –suatu alat yang mampu melihat 
arus pembuluh darah janin— seorang dokter 
bisa melihat, apakah janin mendapat cukup 
suplai darah atau tidak. Melongok kualitas tali 
pusat sehingga bisa mengambil kesimpulan, 

janin tersebut 
sehat atau tidak, 

hingga memeriksa  kemung-
kinan ada nya kelainan, seperti gambaran 
tulang belakang, letak tumor (kalau ada), 
maupun penyakit lainnya. 

Memang, semua pemeriksaan terhadap 
ibu hamil bisa dilakukan dengan USG biasa 
(USG 2D). Namun, ketepatan atau akurasi 
akan lebih tinggi dengan menggunakan USG 
3D atau 4D. “Jadi, secara prinsip fungsi USG 
4D sama dengan USG biasa. Bedanya, USG 
4D lebih detil dan akurat, karena bisa melihat 
dalam bentuk ruang (tiga dimensi), sekaligus 
memantau gerakan janin secara langsung 
(real time),” jelasnya, seraya menambahkan, 
semua kelainan pada rahim akan tampak lebih 
jelas dilihat dari tiga sisi/dimensi, sehingga 
bisa tepat sasaran jika harus melakukan 
tindakan.

Sayangnya,  masyarakat belum begitu 
paham dengan kegunaan USG 4D. Biasanya, 
pasien melakukan pemeriksaan USG 4D 
hanya untuk melihat wajah atau jenis kelamin. 

Tanda tanya besar atas kondisi 
janin dalam rahim bisa dijawab 
melalui pemeriksaan USG 4D.

dr. Agustinus Gatot, SpOG
RSMK Bekasi

Sempurna dan Sehatkah
Janin di Rahim Anda?

uSG 4D
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Padahal, fungsi USG 4D banyak sekali. Di sisi 
lain, ada yang beranggapan bahwa dengan 
USG, semua masalah atau kelainan pada janin 
bisa di deteksi. 

Yang pasti, timpal dr. Agustinus Gatot 
H, SpOG, di RS Mitra Keluarga Bekasi, perlu 
dipahami bahwa USG hanya bersifat pemerik-
saan anatomis (fisik). Misal, apakah anatomi 
dan organ pada janin, mulai kepala, tangan, 
kaki, mata dan telinganya sudah lengkap atau 
tidak, hingga kemungkinan-kemungkinan 
adanya kelainan atau penyakit pada janin. 
“Namun, secara fungsional, seperti kemung-
kinan buta atau tuli  belum bisa terdeteksi,” 
ungkapnya.

Karena itulah, sambungnya, untuk me-
mantau pertumbuhan janin di dalam rahim, 
minimal harus melalui 3 tahap pemeriksaan 
dengan USG. Biasanya terbagi menjadi 
trimester pertama, kedua dan ketiga. Pada 
trimester pertama dan kedua masa kehamil-
an, biasanya masih menggunakan USG 2D. 
Kecuali jika ada kelainan pada janin, maka 
dianjurkan untuk USG 3D/4D. 

“Pada pemeriksaan trimester ketiga, 
gambaran  USG 4D lebih jelas, karena ketika 
usia kehamilan telah mencapai 27-34 minggu, 
janin sudah memiliki bentuk anatomi yang 
cukup jelas. Kulit  sudah mulai tebal, otot-otot 
mulai kuat, dan lemak-lemak pada janin sudah 
terbentuk. Bahkan wajah sang bayi mungil 
pun sudah terbentuk dengan jelas. Mimik bayi 
yang sedang senyum, marah, maupun aktifi-
tas lainnya di dalam rahim (secara anatomis) 
pun terlihat dengan jelas,” urainya, sambil 
tersenyum. 

Malah, kata dr. Agustinus, tak usah heran 
jika ada hal menarik yang kerap terbukti pada 
proses USG, baik 2D, 3D, maupun 4D, dimana 
dokter selalu menganjurkan kepada ibu hamil 
untuk bicara pada bayinya. “Percaya atau tidak, 
suara si ibu seolah bisa didengar oleh janin, 
dan mendorongnya untuk bereaksi, mengubah 
posisinya hingga bisa terlihat dengan jelas,” 
ungkapnya, menggambarkan betapa kuatnya 
hubungan batin (emosional) antara ibu dan 
janin di dalam rahimnya. 

Prenatal Diagnosis ditujukan untuk 
melihat “Kesejahteraan” janin di dalam 
rahim ibu,  termasuk deteksi dini terhadap 
adanya kelainan-kelainan pada janin. Di sisi 
lain, hasil prenatal diagnosis yang berhasil 
melihat “Kesejahteraan” janin akan mening-
katkan rasa keterikatan secara psikologis 
antara janin dan ibu yang sangat positif bagi 
kehamilannya.

Prenatal diagnosis adalah suatu upaya 
medis yang dilakukan terhadap ibu hamil 
dengan tujuan mendeteksi/menegakkan 
diagnosis suatu kelainan khusus pada 
kehidupan janin di-dalam rahim. Hal ini 
dilakukan mengingat risiko tertentu pada 
suatu kehamilan yang mungkin membawa 
dampak terhadap pertumbuhan janin. 
Misalnya pada ibu hamil yang berusia di 

atas 35 tahun, atau memiliki masalah pada 
riwayat persalinan sebelumnya. Prenatal 
diagnostik juga “wajib” dilakukan pada ibu 
hamil yang memiliki latar belakang penyakit 
tertentu saat hamil, seperti diabetes, penya-
kit autoimun,  toksoplasmosis, rubella dan 
lainnya. 

Umumnya, prenatal diagnosis dilaku-
kan sebelum usia kehamilan mencapai 20 
minggu. Untuk indikasi tertentu, prenatal 
diagnosis sudah dianjurkan pada trimester 
I. Pelaksanaannya dilakukan mulai dengan 
pemeriksaan USG standar sampai yang pa-  
ling canggih, USG 4D.

*sumber : Prof. Dr. dr. Erry Gumilar Dachlan, 
SpOG(K)  - RSMK Surabaya

Prenatal Diagnosis*

Mengintip Kesejahteraan
Janin di Rahim Ibu

Canggih dan Tanpa Risiko
 
Sejatinya, ultrasonografi (USG) digunakan oleh dokter spesialis kandung-

an untuk menghitung usia kandungan dan memperkirakan hari persalinan. 
Secara medis, ultrasonografi (sonografi) adalah sebuah teknik diagnostik 
pencitraan menggunakan suara ultra untuk mencitrakan organ internal dan 
otot, ukuran, struktur, dan luka patologi, sehingga teknik ini sangat berguna 
untuk memeriksa organ. 

Dengan kemampuannya yang luar biasa itu, teknik ini (alat USG -ultra-
sonografi) digunakan oleh dunia medis sebagai alat bantu untuk melakukan 
diagnosa pada bagian tubuh yang terbangun dari cairan, salah satunya adalah 
janin di dalam rahim.

Yang menggembirakan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya efek-efek negatif pada pemeriksaan USG. USG dipastikan aman, baik 
bagi ibu hamil maupun janin di dalam rahim, karena tidak menggunakan sinar X, tapi memanfaatkan suara (ultrasonografi). 

Dalam perkembangannya kemudian, USG yang menggunakan doppler bisa melakukan deteksi yang lebih fokus pada aliran darah          
plasenta, ateri, hingga menemukan masalah pada kehamilan yang pertumbuhan janinnya terhambat.*

“Di Rumah Sakit Mitra Keluarga, jika hasil 
USG 4D tidak memuaskan bisa dilakukan 
ulang,” katanya seraya menambahkan, bagi-
nya, hal itu ditujukan sebagai peluang agar 
momen indah pertama kali berkenalan dengan 
sang buah hati, dapat disimpan dalam media 
cakram (CD-compact disc), di upload dan 
disimpan di dunia maya (internet), sebagai 
kenang-kenangan yang bisa dilihat ulang atau 
diakses kapan saja dan dimana saja. bung

dr. Sugi Suhandi, SpOG
RSMK Kelapa Gading
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Selain untuk melengkapi kesem-
purnaan bentuk tubuh wanita, 
payudara merupakan bagian 
penting yang bertugas mengelola 

kelenjar susu dan berfungsi menghasilkan 
nutrisi dalam bentuk air susu ibu bagi bayi 
atau balita. Begitu pentingnya peran payudara, 
bahkan nutrisi yang dihasilkan diakui sebagai 
susu terbaik dibanding beragam merek 
produk susu pabrikan. Itu sebabnya, sangat 
penting pula untuk memiliki payudara dengan 
kesehatan yang terjaga. 

 
Hanya saja, organ tubuh yang dalam 

istilah medis disebut glandulla mammae 
--berasal dari bahasa latin yaitu mammae-- ini 
memiliki peluang bagi tumbuhnya sel-sel 
berbahaya (keganasan) yang bisa sangat 
merugikan pemiliknya. Sementara, ada ba-
nyak faktor yang bisa menyebabkan timbulnya 
kanker payudara. Mulai dari faktor usia, gen 
maupun kodrat sebagai wanita. Data yang 
ada menyebutkan, kanker payudara akibat 
faktor keturunan tercatat sekitar 10-15%. Itu 
sebabnya, diperlukan semacam skrining un-
tuk melakukan deteksi dini guna menemukan 
adanya kelainan pada payudara. 

Saat ini, kanker payudara menduduki 
urutan kedua terbanyak penyebab kematian 
pada wanita. Lebih dari 80% kanker payudara 
ditemukan secara tidak sengaja oleh penderita 
sendiri atau pada waktu berkunjung ke dokter. 
Menurut dr. Maisie, SpRad,  kelainan pada 
payudara lebih banyak ditemui pada wanita 
berusia di atas 40 tahun. Namun bukan tidak 
mungkin muncul pada wanita di bawah usia 
40 tahun. “Makanya diperlukan pemeriksaan 
rutin untuk setiap wanita. Pemeriksaan-

Melalui pemeriksaan mammografi terbukti mampu mengurangi mor-
talitas akibat kanker payudara. Pemeriksaan payudara secara mandiri 
(sendiri) dan oleh dokter secara teratur, merupakan cara efektif untuk 
menjaga kesehatan payudara. 

Deteksi Dini
Kanker Payudara

MAMMogRAFI & USg MAMMAE

nya bisa dilakukan dengan menggunakan 
Mammografi dan USG Mammae. Sebagai 
metode screening untuk mendiagnosa kanker 
payudara sedini mungkin, sehingga dapat 
segera ditangani dengan baik,” ujarnya. 

Dokter Leonardo Rudy, SpRad., juga 
sama. Menurut dokter yang berpraktik di RS 
Mitra Keluarga Bekasi Timur ini, mammografi 
merupakan standar baku untuk melakukan 
skrining guna mendeteksi kemungkinan 
adanya kanker payudara. “Pemeriksaan ini 
cukup efektif dan terbukti mampu mendetek-
si hingga 90 persen dari semua kanker 
payudara, sebelum tumor teraba,” ungkapnya. 
Bayangkan, sambungnya, mammografi dapat 

mendeteksi adanya kelainan sebelum seorang 
wanita dapat merasakan adanya gejala awal 
(benjolan) pada payudaranya. Jika ternyata 
kanker masih kecil, dan tidak menyebar, 
umumnya dapat diterapi dengan sukses. 

 
Hanya saja, mammografi akan memberi-

kan hasil paling optimal untuk wanita berusia 
di atas 50 tahun, karena struktur jaringan 
payudaranya yang kurang padat, sehingga 
akan lebih efektif dilihat dengan mammo-
grafi. Dan, masih cukup efektif  pada wanita 
dengan rentang usia 40 – 49 tahun. Namun, 
pemeriksaan yang menggunakan teknik foto 
rontgen khusus payudara ini “agak” sulit 
untuk menembus tanda-tanda keganasan 

dr. Maisie, SpRad
RS Mitra Kemayoran
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pada wanita muda yang payudaranya masih 
berkembang dan padat. “Itu sebabnya, pada 
wanita tertentu dan kondisi tertentu, mammo-
grafi rutin biasanya dikombinasikan dengan 
pemeriksaan imaging lainnya, seperti USG 
Payudara atau MRI.

USG payudara, timpal dr. Maisie, SpRad, 
biasanya digunakan pada wanita berusia di 
bawah 35 tahun, dengan tujuan agar dokter 
bisa lebih teliti dalam memeriksa gejala-
gejala seperti kanker, tumor atau kista. “Atau 
melakukan pemeriksaan dengan mengguna-
kan kedua-duanya, mammografi dan USG 
Payudara,” jelasnya. Karena, tambah dokter 
spesialis radiologi di RS Mitra Kemayoran 
ini,  kedua alat bantu tersebut memang saling 
mendukung. 

“Mammografi dapat menemukan adanya 
tanda-tanda keganasan. Apakah ada tumor 
yang terlihat atau tidak, dan bila terlihat 
apakah ada tanda-tanda keganasan atau tidak. 
Sementara USG akan memberikan hasil se-
per ti tumor terlihat atau tidak; dan bila terlihat 
apakah padat atau kista.  Karena USG mampu 
membedakan cair (kista) atau padat (tumor),” 
urainya, seraya menampik anggapan yang 
mengatakan mammografi justru dapat memi-
cu timbulnya kanker. “Mammografi menggu-
nakan sinar X dengan dosis (radiasi) rendah. 
Jadi, relatif aman,” ucapnya, yakin.

Sementara, tambah dr. Leonard, USG 
payudara menggunakan gelombang suara fre-
kuensi tinggi yang ditransmisikan ke  jaringan 
payudara dari sebuah unit yang dipegang ta-
ngan bernama transduser. Gelombang suara 
ini mengenai jaringan payudara dan menim-

bulkan echo yang kemudian direkam oleh 
komputer dan ditunjukkan dalam monitor. 
“Jadi, USG adalah diagnostik, mammografi 
adalah untuk skrining, sehingga biasanya 
dokter akan lebih menganjurkan mammografi 
tahunan daripada USG tahunan,” sebutnya.

Dengan kata lain, USG tidak digunakan 
untuk tujuan seleksi atau deteksi dini, tetapi 
digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut 
setelah pemeriksaan mammografi.  Namun, 
untuk wanita di bawah 40 tahun dengan 
payudara yang padat, meski persentasenya 
kecil, ada kemungkinan kanker payudara akan 
lolos dan tidak teridentifikasi pada mammo-
grafi, sehingga dibutuhkan kombinasi dengan 
pemeriksaan USG atau lainnya.

Apalagi, USG sebagai suatu alat memiliki 
keterbatasan untuk mencitrakan payudara 
yang tidak normal. Hal ini, biasanya dipenga-
ruhi oleh kedalaman lokasi bagian payudara 
yang tidak normal, faktor alat dan operator. 
Jadi, tak usah heran jika USG bisa saja mem-
berikan hasil yang positif palsu atau negatif 
palsu. Ini berarti hasil yang didapatkan adalah 
payudara yang tidak normal, padahal kenyata-
annya kondisi payudara adalah normal, atau 
sebaliknya.

Karena itulah, yang paling penting, kata 
dr. Meisie, untuk memastikan terjadi kelainan 
atau terdeteksinya kanker payudara, harus 
terjalin kerjasama yang baik antara pasien 
dan dokter. “Dalam hal ini, pasien harus 
benar-benar terbuka, dan harus memberikan 
keterangan sedetil-detilnya. Dengan begitu, 
diharapkan kanker payudara dapat diantisipasi 
sejak dini,” ucapnya. bung

Positif palsu: 
Berusahalah tetap tenang ketika 

memperoleh hasil abnormal dari mam-
mografi. Data selama ini menyebutkan 
satu dari 10 wanita yang mendapatkan 
hasil mammografi abnormal terbukti 
menderita kanker payudara.

Beberapa hal yang menyebab-
kan positif palsu: 

Mammografi kurang akurat untuk 
wanita di bawah 50 tahun.

Hasil dapat bervariasi di antara 
radiologist (radiologist yang lebih ber-
pengalaman akan memiliki akurasi yang 
lebih tinggi).

Tidak adanya foto lama untuk 
perbandingan karena memmografi 
dilakukan pada klinik yang berbeda 
setiap tahun. 

Negatif palsu:
Mammografi akan memberikan hasil 

paling akurat pada payudara dengan 
jaringan lemak yang banyak, dan mem-
berikan hasil kurang baik pada payudara 
padat yang kurang jaringan lemak. 

Benjolan dapat tersembunyi dari 
pemeriksaan mammografi pada payuda-
ra yang padat, atau kelihatan mencuri-
ga kan ganas, walaupun sebenar nya 
jinak. Pada payudara padat, akurasi 
akan meningkat bila mammografi di-
kombinasi dengan pemeriksaan USG 
Mammae.

sumber: artikel dr. Leonardo Rudy, SpRad, 
RSMK Bekasi Timur

Kemungkinan Hasil
Mammografi
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Polite (kenyamanan gedung), se-
nyum ramah mulai dari garda ter-
depan hingga jajaran manajemen 
puncak, kelengkapan fasilitas dan 

ketersediaan peralatan pendukung, tenaga 
ahli, ketepatan dan kecepatan pelayanan, 
merupakan faktor kunci keberhasil an dari 
suatu kegiatan bisnis, termasuk bisnis rumah 
sakit. 

Maklum, saat ini, rumah sakit tidak lagi 
hanya melaksanakan fungsi sebagai lembaga 
sosial semata, tetapi merupakan organisasi 
yang kompleks. Menggunakan gabungan 
ilmiah khusus dan rumit, serta difungsikan 
oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan 
terdidik dalam menghadapi dan menangani 
masalah medik modern. 

Tentu saja, tujuan dari semua itu 
masih sama. Terikat dalam maksud 
yang sama: pelayanan untuk pemu-
lihan dan pemeliharaan kesehatan 
masyarakat. Hanya saja, dibutuhkan 
investasi yang cukup besar untuk 
mengelola sebuah rumah sakit, se-
hingga kegiatan ini mau tak mau harus 
masuk dalam wilayah bisnis. 

Namun, ketika suatu kegiatan (or-
ganisasi) masuk dalam wilayah bisnis, 
maka ia harus patut diperhitungkan 
dan mampu memenangkan persaingan 
secara sehat, karena harus berhadapan 
secara head to head dengan bisnis seje-
nis. Semua itu, tentu saja harus sejalan 
dengan standar dan mutu pelayanan 

new SyStem PACS

Untuk mendukung ketepatan dan kecepatan pelayanan secara 
komprehensif, RSMK Grup menerapkan New System berbasis 
konsep Go Green. Selain ramah lingkungan, konsep ini juga 
efektif dalam mendukung efisiensi. 

Untuk Ketepatan
dan Kecepatan Pelayanan
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secara bertahap sejak tahun 2006. Namun, 
sistem baru ini akan mengintegrasikan sistem 
pengolahan data atau management information 
system (MIS) yang terhubung dengan ber-
bagai subsistem yang diperlukan, mulai dari 
sistem data dan gambar pasien rawat jalan, 
laboratorium, radiologi, dan seterusnya. 

Dengan adanya keterhubungan dimaksud 
maka kinerja medik –kecepatan dan ketepat-
an diagnosis— menjadi semakin mumpuni, 
karena aksesibilitas untuk gambar medis 
menjadi lebih cepat. Dokter dapat mengakses 
citra yang tepat, di tempat yang tepat dan 
pada waktu yang tepat, sehingga lebih cepat 
pula dalam mengevaluasi dan melaporkan 
status medik yang ditemukan. Dengan kata 
lain, PACS sangat mendukung terciptanya tim 
kerja yang efektif antar dokter, sebagai alat 
bantu diagnosa yang lebih cepat dan akurat.

Di sisi pelayanan, sistem ini akan sangat 
bermanfaat dalam moda penyimpanan data 
dan gambar. Sehingga tidak ada kesalahan 
yang terjadi akibat penyimpanan data dan 
gambar secara manual. Semua tersimpan 
dalam server. Dapat diakses kapan saja dan 
dimana saja, selama masih terhubung dalam 
sistem jaringan, sehingga mampu menepis 
hambatan waktu dan fisik terkait kegiatan 
pengambilan informasi data dan gambar, 
sekaligus pendistribusiannya. 

Hal lain yang juga sangat menarik dari 
diterapkannya sistem ini adalah keunggulan-
nya dalam mendukung konsep Go Green 
(ramah lingkungan). Selama ini, ada berapa 
banyak data berupa film (gambar x-ray, radio-
logi, MRI, ct scan, dan seterusnya) dan data 
kertas bertinta yang harus disimpan, sehingga 
membutuhkan ruang ekstra, storage dalam 
bentuk fisik. Sebelumnya, film celluloid adalah 
media utama untuk menangkap, menyimpan 
dan menampilkan gambar gambar hasil 
rontgen, radiografi dan lainnya. Limbahnya 
dinilai kurang bersahabat dan dapat merusak 
lingkungan. 

Implementasi PACS memungkinkan 
proses filmless maupun paperless. Fleksibili-
tas sistem digital yang diterapkan memiliki 
kemampuan untuk menekan penggunaan film 
maupun kertas. Kenyataan ini menciptakan 
efisiensi yang sangat besar dengan meng-
hilangkan kebutuhan ruang berharga yang 
sebelumnya digunakan untuk penyimpanan 
data gambar (film) dan tumpukan file (kertas). 
Lebih dari itu, risiko data gambar dan kertas 
hilang, rusak atau salah tempat pun tidak lagi 
terjadi. Apalagi, sistem penyimpanan pun bisa 

di back up dengan menempatkannya dalam 
bentuk copy pada cakram optik (CD-compact 
disc) atau DVD (digital video disc) sekalipun. 

Dengan semua keunggulannya itu, maka 
kinerja di seluruh jajaran manajemen akan 
semakin meningkat. Kerja sama tim semakin 
mumpuni karena gambar dapat dilihat dari 
beberapa terminal, bahkan diakses di seluruh 
jaringan RSMK Grup. 

Ada lagi, penerapan New System ini 
terbukti sangat mendukung interaksi pada 
sistem informasi managemen di semua lini. 
Bahkan mampu menekan kesalahan infor-
masi (malformasi) di garda terdepan divisi 
pelayanan, karena didukung akurasi data yang 
akurat. Ambil contoh, kesalahan kecil yang 
nampaknya sepele namun sangat berpenga-
ruh bagi keselamatan pasien seperti obat yang 
tertukar, hingga kesalahan akibat melakukan 
tindakan atau tidak melakukan tindakan yang 
seharusnya, sehingga keselamatan pasien 
menjadi lebih terjaga.

Hingga saat ini, dua RSMK telah mene-
rap kan New System ini, yaitu RSMK Kelapa 
Gading dan RSMK Kemayoran. Delapan 
RSMK lainnya, akan segera menyusul dalam 
waktu dekat.

*pnst-disarikan dari hasil wawancara 
dengan divisi IT RSMK Grup.

  Rumah Sakit Mitra 
Keluarga selalu ingin 
memberikan yang 
terbaik bagi pelanggan. 
Mendukung Gerakan 
Go Green dengan 
digitalisasi System 
Resep, Permintaan 
Laboratorium, 
Permintaan Radiologi, 
dan Status Pasien 
Rawat Jalan

   Dalam rangka 
melanjutkan 
implementasi New 
System RS Mitra 
Keluarga dengan 
Konsep Go Green, kami 
juga menerapkan New 
System Radiology 
dengan konsep yang 
sama. Pelanggan bisa 
mengambil hasil tes 
Radiologi bukan dalam 
bentuk film tapi CD atau 
DVD

sesuai kebijakan Departemen Kesehatan bagi 
penyelenggara pembangunan kesehatan, baik 
yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun 
pihak swasta.

Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
Grup, dengan jaringan hingga sepuluh rumah 
sakit yang tersebar di pulau Jawa, misalnya. 
Untuk meningkatkan standar mutu pelayan-
annya, pengelola rumah sakit ini sadar 
sepenuhnya bahwa dukungan implementasi 
teknologi informasi (IT-Information Techno-
logy), merupakan kebutuhan mutlak untuk 
memenuhi tuntutan masyarakat saat ini. 

Solusi melalui penerapan IT System 
--software maupun hardware— yang mendu-
kung kecepatan, ketepatan diagnosa, hingga 
akurasi penyampaian informasi medik harus 
terus dibenahi demi tercapainya tujuan utama 
aspek mutu pelayanan; “Kepuasan pelang-
gan”.

Itulah sebabnya, sejak 1 Desember 2011, 
RSMK telah melakukan migrasi dari system 
yang diterapkan selama ini ke New System, 
dan melengkapinya dengan aplikasi PAC 
SYSTEM (Picture Archiving and Communication 
System) sejak Maret 2012. Sistem kompu-
terisasi berbasis teknologi digital imaging ini 
memungkinkan gambar klinis untuk ditam-
pilkan di layar monitor secara lebih detil dan 
disimpan di pusat data elektronik (server) 
berkapasitas besar.

Menurut manajemen RSMK, sistem ini 
sebenarnya telah dipersiapkan dan diterapkan 
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Sebagai wanita, sadarkah kita bahwa 
sebenarnya diri kita memiliki pe-
ranan yang sangat penting, baik di 
tengah keluarga maupun masyara-

kat? Hem.., sebuah pernyataan yang menarik 
untuk kita buktikan bersama-sama tentunya. 
Baiklah. Sekarang, ijinkan saya berbagi kisah 
nyata Noeraini, janda istri nelayan di Paotere, 
Makassar.

Berawal dari kesedihannya sebagai janda 
serta profesinya sebagai ibu rumah tangga, 
Noeraini hidup tanpa memiliki ketrampilan 
sedikit pun. Saat itu, tiga anak lelakinya masih 
kecil. Sempat terpikir olehnya untuk mem-
bunuh ketiga anaknya, karena ia merasa tidak 
mampu menghidupi mereka. 

Namun naluri keibuannya berkata, 
”Aku harus bangkit demi menghidupi 
anak-anakku!” Hingga suatu hari ia kursus 
membuat abon ikan tuna & mencabut tulang 
bandeng di Dinas Perikanan. Hingga akhirnya 
terpikir olehnya untuk membuka sebuah 

usaha sambil memberdayakan para istri 
nelayan di sekitarnya. Mereka tidak bisa mem-
baca & menulis. 

Kepada mereka Nuaraeni mengajarkan 
keterampilan mengolah abon ikan. Produk 
Nuraeni mulai meningkat. Abonnya dikenal 
karena kelezatannya. Sayangnya, para teng-
kulak mengancam Nuraeni  dan anggotanya; 
para istri nelayan yang terlilit hutang. Kesela-
matan jiwa Nuraeni dan anggotanya teran-
cam! Mereka akan dibunuh para tengkulak.

Meski begitu, Nuraeni tak gentar olehnya. 
Ia justru membuka koperasi dan membantu 
para istri nelayan yang terlilit hutang. Dibawah 
tekanan dan ancaman para tengkulak, Nuraeni 
dan anggotanya tetap tak peduli. Mereka tetap 
menjalankan koperasi.

Perjuangan Nuraeni tidaklah sia-sia. 
Tanpa di sadari, mereka keluar dari jeratan hu-
tang para tengkulak. Kehidupan mereka pun 
berubah menjadi lebih baik! Ia tidak hanya 

meningkatkan kehidupan ketiga anaknya, 
tetapi juga kehidupan istri para nelayan yang 
menjadi anggotanya. Nuraeni telah berperan 
besar dalam keluarganya tercinta serta ma-
syarakat sekitarnya. 

Motivasi, keberanian dan kegigihan yang 
tergambar pada kisah Nuraeni diatas mem-
buktikan kepada kita bahwa wanita memiliki 
peranan penting dalam keluarga maupun 
masyarakat. Jika Nuraeni bisa memainkan 
perannya dalam keluarga maupun masyara-
kat, begitu juga Anda bukan? 

Saya yakin, sebagai seorang wanita, 
baik wanita karir maupun ibu rumah tangga, 
selama ini Anda telah berperan baik dalam 
keluarga maupun masyarakat. Pertanyaannya, 
peranan apa sajakah yang telah Anda mainkan 
selama ini? Dan menurut Anda, peranan apa 
lagikah yang perlu Anda tingkatkan, baik 
dalam keluarga maupun masyarakat? 

Secara sederhana, ada beberapa peranan 

Peran Wanita
dalam Keluarga 
dan Masyarakat

motivasi

Wanita adalah luar biasa. Benarkah? Ya, karena di dalam dirinya 
memiliki sebuah misi hidup yang mulia. Bahwa, hidup adalah berkarya. 
Artinya, selama hidup kita perlu melakukan sesuatu yang manfaat bagi 
diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat. 

Oleh : Ainy Fauziyah CPC, CHt*
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penting yang perlu kita mainkan, baik dalam 
keluarga maupun masyarakat. Peranan apa 
sajakah itu? Berikut 3 peranan penting yang 
perlu mainkan, baik dalam keluarga maupun 
masyarakat adalah :

Berani bermimpi, gigih serta pantang 
menyerah dalam menghadapi setiap perma-
salahan. Sebagai seorang wanita, sekaligus 

seorang istri maupun ibu, kita perlu memiliki 
impian. Bukankah sebenarnya kita hidup 
penuh semangat karena banyak impian yang 
ingin kita wujudkan? Bukankah di balik impian 
tersebut, banyak manfaat yang kita berikan, 
baik bagi keluarga maupun 
masyarakat?

Memo-
tivasi serta 
mendampingi 
anak-anak 
maupun 
suami, baik 
dalam suka 

maupun duka. 
Inilah luar biasanya 

menjadi seorang wanita. 
Karena sebenarnya keber-

hasilan anak-anak serta suami 
adalah karya kita sebagai seorang ibu 

sekaligus seorang istri.    

Berbagi kepada masyarakat, baik 

Motivator Wanita Indonesia
* Penerima SheCAN! AWARD 2011 dari Tupperware
*1 dari 100 Perempuan Terinspiratif Indonesia 2011
  oleh Majalah Kartini
  www.ainyfauziyah.com

hati maupun pikiran. Yang dimaksud dengan 
berbagi disini, tidak selalu dalam bentuk ma-
teri bukan? Jika Anda seorang dokter, maka 
ketika Anda mengobati pasien Anda dengan 
sepenuh hati dengan biaya yang efisien, maka 
ini berarti Anda telah berbagi. Yang disebut 
berbagi disini adalah melakukan kebaikan 
kepada orang lain, baik melalui hati maupun 
pikiran.

Mudah dan sederhana, bukan? Yuk, 
kita mainkan peranan kita baik di keluarga 
maupun masyarakat dengan sepenuh hati. 
Saatnya melangkah, melakukan hal-hal yang 
bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. 
Selamat menjadi wanita yang luar biasa! ***
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Pasangan M. Taufiq dan Sri Widiya-
ningsih harus menunggu 7 tahun 
hingga berhasil memperoleh buah 
hatinya, Alivia Azka (Via). Itupun, 

setelah melalui perjuangan panjang dengan 
melakoni hampir seluruh prosedur medis untuk 
memperoleh keturun an. “Alhamdulillah, tahun 
2003 perut saya membesar. Saya hamil!,” ung-
kap dokter yang kini menjabat sebagai Manager 
Medis di RS Mitra Keluarga Depok. 

 
Sudah pasti, berita menggembirakan itu 

turut menghinggapi sang suami yang juga 
berprofesi sebagai dokter. “Ya, rumah kami 
akhirnya diramaikan dengan tangis bayi,” timpal 

M. Taufiq, dengan wajah senang. 

Namun, persoalan kembali timbul ketika 
Widi –begitu Sri Widyaningsih akrab disapa 
tak jua menunjukkan tanda-tanda kehamilan 
hingga Alivia menginjak usia 8 tahun. Padahal, 
pasangan ini aktif memeriksakan diri dan pergi 
konsultasi ke dokter ahli kandungan. Tapi itulah, 
semua upayanya tak juga menunjukkan tanda-
tanda positif. 

Terdorong oleh rasa kasihan terhadap Via 
yang sangat mendambakan seorang adik, Widi 
pun mulai mencari tahu, sambil searching men-
cari informasi di internet. Kemudian, ia mulai 

Di usianya yang menginjak 41 tahun, Sri Widyaningsih hamil untuk 
yang kedua kalinya. Ia memperolehnya melalui program bayi tabung.

mempelajari apa yang disebut IVF (In Vitro Ferti-
lization), atau dalam bahasa populernya dikenal 
sebagai bayi tabung. “Satu hal yang sebelumnya 
tak pernah terpikir. Bahkan terbayang pun tidak,” 
aku Widi. 

Syukurlah, setelah dirembukkan deng an 
sang suami, niatnya ternyata langsung mendapat 
persetujuan, bahkan memperoleh dukungan 
penuh dari keluarga dan teman-teman dekat. 
Secara bersama-sama pula me reka mengumpul-
kan berbagai informasi me ngenai program IVF 
(program bayi tabung), hingga ditemukanlah se-
buah nama, dr. Budi Wiweko, SpOG-KFER, yang 
kini berpraktik di RSMK Kelapa Gading, sebagai 
orang yang pas untuk menangani kasus mereka. 
“Beliau merupakan salah satu dokter ahli infertili-
tas, khususnya bayi tabung,” ujar Widi.

Namun, ia masih ingat persis dengan 
ucapan dr. Budi ketika pertama kali mere ka men-
jumpainya. “Angka keberhasilan dari program 
bayi tabung untuk wanita seusianya berkisar an-
tara 10-15 persen”. Tingkat keberhasilan ini pun 
berbeda beda. Semakin muda, maka semakin  
tinggi angka keberhasilannya. Sementara, untuk 
wanita seusianya, sel telur yang dimilikinya pun 
semakin sedikit. Tapi itulah, tekad sudah bulat. 
Apapun risikonya, ia siap melaksanakan program 
tersebut. 

Widi kembali mengenang, kala itu tanggal 
20 Juli 2011, Taufiq dan Widi memutuskan 
melakukan USG untuk mengikuti program bayi 
tabung. “Tanggal 29 Juli dilakukan panen sel 
telur. Dari 6 sel telur yang dipanen, ada 4 yang 
bagus untuk dipertemukan dengan sperma. Tiga 
hari kemudian, ‘bakal bayi’ kami disuntikkan ke 
dalam rahim saya,” tuturnya, gamblang.

Dan, saat mendebarkan itu pun tiba. Persis-
nya dua minggu setelah “calon jabang bayi” di 
suntikan ke dalam rahimnya. Ia harus melakukan 
tes urine untuk memastikan keberhasilan dari 
rencana kehamilannya. “Alhamdullilah ini meru-
pakan karunia Allah SWT. Hasil tes urine saya 
positif. Saya hamil!“ sergah Widi, tersenyum 
penuh arti. 

Yang pasti, di usianya yang 41 tahun, ia 
kembali harus melalui 9 bulan masa kehamilan 
yang penuh penantian. Bedanya, kehamilannya 
kali ini diperoleh melalui program bayi tabung. 
Namun, kata Widi, “Ternyata, enggak ada beda-
nya dengan kehamilan normal. Risikonya pun 
sama,” ujarnya.

Bahkan, pemeriksaan rutin pun dilakukan se-
bagaimana mestinya orang hamil; sebulan sekali 
pada trimester pertama, lalu seminggu sekali 
menjelang kelahiran. “Kini usia kehamilan saya 
memasuki 31 minggu,” ujar Widi yang memilih 
persalinan sesar dalam menyambut kehadiran 
buah hatinya, nanti. bung

Berkat Dukungan Suami
Keluarga & Teman Dekat

BAyi tABunG
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Testimoni

Bak tersambar petir di siang 
bolong, Siti Mariyah hanya bisa 
menunduk tak berdaya ketika 
mendengar dr. Antony Atmadja, 

SpOG di Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
Bekasi mengatakan bahwa ia mengidap 
adenomyosis. Hasil pemeriksaan menemukan 
adanya penetrasi oleh tumbuhnya jaringan 
endometrium (jaringan yang melapisi dinding 
dalam rahim) yang membuat sel telur di 
sebelah kiri rahimnya tertutup. Sementara, 
sisi lainnya (sebelah kanan) masih berfungsi, 
namun kurang bagus, sehingga akan sangat 
berpengaruh pada tingkat kesuburan (infer-
tilitas). 

Ia masih ingat persis, kala itu tahun 2002. 
Bahkan, masih terngiang ucapan dr. Antony, 
yang menyatakan bahwa untuk kasusnya ini, 
ia harus berhadapan dengan dua pilihan; kista 
di rahimnya diangkat atau berobat dan beru-
saha memiliki keturunan dengan memanfaat-
kan fungsi sel telur di sebelah kanan. “Itupun 
kemungkinannya fifty-fifty,” kata Siti Mariyah, 
mengenang.

 
Tak heran, wanita yang menikah pada 6 

Januari 2001 ini sempat mutung. Mengapa ia 
yang harus mengalaminya. Padahal, rasanya 
tak ada yang tidak beres pada dirinya, ibadah 
pun dijalaninya secara tekun dan khusuk. “Co-
baan atau kutukan macam apa ini?” pikirnya. 
Tapi syukurlah, ia segera berpikir positif. 

Siti mengaku pasrah. Selain rutin melaku-
kan kontrol, iapun mulai mengikuti petunjuk 
dokter agar menghindari makanan junk food 
dan tidak mengkonsumsi minuman bersoda, 
hingga akhirnya diputuskan untuk melakukan 
operasi untuk mengangkat kista yang berco-
kol di rahimnya. 

“Bentuknya sep-
erti gajih (lemak) 
yang lumayan 
besar, sekitar 
setengah 
botol kecap,” 
urainya, 
seraya 
menjelas-
kan bahwa 
pilihan itu 
merupakan 
satu-satu-
nya alternatif. 
Bahkan, ia siap 
melakukan serang-
kaian pengobatan agar 
tetap bisa hamil dengan 
rahimnya sendiri. 

Seperti biasa, 
pada pertenga-
han tahun 2003, Siti 
melakukan pemerik-
saan rutin kepada dr. Antony. Namun, kabar 
yang ia terima kali ini luar biasa menggem-
birakan. Ia positif dinyatakan hamil. “Ini 
mukjizat yang luar biasa dari Allah SWT,” 
sergah, M Rohman, penuh suka cita. 

Sayang, persoalan kembali datang. 
Menurut dr. Antony, masalah yang menimpa 
Siti merupakan kasus yang jarang ditemui, 
bahkan baru pertama kali ditanganinya. 
Bayangkan, janin dan penyakitnya saling 
berebut makanan yang masuk dari mulut ibu. 
Itu sebabnya, meski kehamilannya belum lagi 
genap sembilan bulan, persisnya baru mema-
suki usia delapan bulan, dr. Antony memutus-
kan untuk melakukan operasi sesar. Karena, 
jika dibiarkan, jabang bayi di dalam rahim Siti 

Pilihannya cuma dua; kista 
di rahimnya diangkat atau 
berusaha memiliki keturunan 
dengan memanfaatkan fungsi 
sel telur di sebelah kanan. Itupun, 
kemungkinannya fifty-fifty untuk 
bisa memiliki keturunan.

Tetap Berusaha Hamil 
di Rahim Sendiri

ADenOmyOSiS

Gejalanya Sejak Masih Gadis

Seperti diakui Siti Mariyah, sejak masih gadis dulu, panggul sebelah kirinya kerap 
terasa sakit. Hanya saja, rasa sakit itu tidak terlalu digubris. Dianggap sebagai pegal-
pegal biasa dan masih bisa dilaluinya. Namun, meski datang dan pergi, penyakit itu tak 
pernah hilang, bahkan semakin menjadi-jadi saat memasuki masa haid. Kekhawatiran 
pada keluhannya itu baru “menghantuinya” setelah usia pernikahannya melampaui satu 
tahun, namun belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan.*

tidak akan bisa bertahan lebih lama. 

Tapi itulah, persoalan kembali muncul. 
Tensi darah wanita berusia 33 tahun itu 
berada di posisi 190/140. Angka yang sangat 
tinggi untuk seorang wanita yang sedang 
hamil. Apalagi untuk melakukan operasi 
sesar.

Apa boleh buat, tindakan harus segera 
dilakukan. Tapi, sekali lagi, alhamdulillah. Bayi 
prematur dengan berat 1.5 kilogram sepan-
jang 39 centimeter itu lahir ke dunia dengan 
selamat. Saat ini, Rafly Surya Ramadhan telah 
berusia 8 tahun. “Sehat, dan tumbuh normal. 
Tak jauh berbeda dengan anak-anak seusian-
ya,” ujar Siti, bangga. bung
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Rekomendasi

ikebana, mungkin telah menjadi 
satu ungkapan bahasa Jepang yang 
tidak asing di telinga masyarakat 
 Indonesia, bahkan dunia. Yups, seni 

merangkai bunga yang khas dengan tarikan 
garis linear, ritme dan warna ini memiliki daya 
pikat luar biasa. Sederhana, namun sarat ima-
jinasi dan kreatifitas dengan nilai seni sangat 
tinggi. 

Betul, di masa lalu, ikebana hanyalah 
penghias altar penghormatan kepada lelulur 
(lihat box: Warisan Budaya Shinto?). Namun, 
seiring perjalanan waktu, seni merangkai 
bunga ini berkembang dalam beberapa aliran. 
Mulai dari yang paling tradisional -- biasa 
digunakan untuk perayaan keagamaan-- atau 
disebut gaya rikka yang menampilkan ke-
indahan landscape tanaman. 

Lalu ada gaya shoka yang fokus pada 
bentuk asli tumbuhan. Tidak terlalu formal 
namun masih tradisional. Yang terakhir 
disebut jiyuka. Gaya ini cenderung bersifat 
bebas, karena murni berdasarkan kreatifitas 
dan imajinasi pengusungnya. Gaya jiyuka 
memberi peluang bagi perangkai ikebana 
untuk menggunakan kawat, logam dan batu 
secara lebih menonjol. Seiring perkembangan 
zaman, ketiga gaya di atas pun melebar ke 
dalam beberapa aliran yang kemudian dikenal 
dengan sebutan ikenobo, shogetsu, yoshin 
goryu, dan banyak lagi. 

Yang pasti, rangkaian bunga ikebana 
tidak hanya disusun oleh bunga saja. Daun, 

Tampil eksotis, simetris dengan permainan 
garis linearnya, ikebana mampu memikat 
hati siapa pun yang melihatnya.

ikeBAnA

Tradisi Masa Lalu 
yang Mendunia
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Rekomendasi

buah, rumput dan ranting juga menjadi unsur 
penting dalam ikebana. Bahkan plastik, kaca, 
logam hingga hasil daur ulang beberapa jenis 
sampah pun dipergunakan dalam ikebana 
kontemporer. Semua unsur-unsur tersebut di-
rangkai sedemikian rupa dengan memperhati-
kan ukuran, tekstur, volume, warna, jamba-
ngan, tempat serta waktu untuk menghasilkan 
karya ikebana yang indah dan bernilai seni 
tinggi. 

Mengasikkan, namun sangat terpengaruh 
dengan suasana hati. “Asal tahu saja. Orang 
yang hatinya galau, pasti akan kesulitan 

Istri konsultan kehutanan asal Jepang, 
Kuno Hiromitsu ini punya pengalaman 
menarik ketika aktif mengisi karya ikebananya 
secara rutin di lobi Futju International Hospi-
tal, Tokyo, Jepang. Suatu ketika, ia tak sempat 
menyiapkannya di rumah. “Jadi terpaksa 
merangkai di tempat,” ujar Wiji Astuti Kuno. 

Rupanya, kegiatannya itu mampu menarik 
perhatian pasien yang kebetulan berada 
di sana. Satu persatu menghampiri dan 
memperhatikan kerjanya dengan seksama. 

Di masa lalu, salah satu bagian 
dari adat istiadat bangsa Jepang 
yang menganut agama Shinto adalah 
memperabukan anggota keluarga yang 
meninggal di Otera (rumah ibadah 
mereka). Seusai kremasi dan ritual ke-
agamaan, sebagian dari abu perabuan 
tersebut ditempatkan di dalam guci 
cantik untuk di bawa pulang. Tradisi 
ini berlanjut hingga agama Buddha 
masuk ke Jepang dan seterusnya.

Di rumah mereka, guci cantik (wa-
dah perabuan) yang juga merupakan 
bentuk penghormatan kepada leluhur 
itu disandingkan dengan lilin dan di-
hiasi ikebana yang diganti setiap waktu 
secara rutin. Dalam perkembangannya 
kemudian, tradisi yang dipadukan de-
ngan imajinasi dan kreatifitas perang-
kai, menjadikan ikebana sebagai karya 
estetika yang mampu mencuri hati 
banyak orang. Sebagai seni merangkai 
bunga yang memanfaatkan berbagai 
jenis bunga, rumput-rumputan dan 
tanaman dengan tujuan untuk dinik-
mati keindahannya.

Tak heran, kreatifitas merangkai 
bunga nan eksotik itu berubah menjadi 
salah satu budaya yang menjadi 
kebanggaan masyarakat Jepang. 
Gaungnya pun meluas ke seluruh 
dunia. Saat ini, ada banyak organisasi 
ikebana Internasional yang tersebar di 
seluruh dunia. Organisasi ini, umum-
nya mengklaim memiliki anggota 
hingga puluhan ribu orang.*

untuk merangkai ikebana secara sempurna. 
Percayalah, entah kenapa, ikebana sangat 
terpengaruh dengan suasana hati. Mungkin, 
karena filosofi dasarnya yang sebagai per-
sembahan untuk arwah leluhur,” ujar Kusnarti 
Wiji Astuti Kuno, perangkai ikebana yang 
mengaku beraliran shogetsu, sambil melem-
par senyum. Shogetsu termasuk aliran yang 
cukup populer karena mengusung kebebasan 
dalam pemilihan bahan.  “Kontemporer dan 
lebih modern. Kita bebas berkreasi dengan 
bahan-bahan yang tidak digunakan pada ike-
bana tradisional, seperti plastik, plester, baja 
dan lain-lain,” sebutnya.

Meski begitu, menurut Wiwid –begitu 
sapaan akrabnya-- merancang ikebana se-
benarnya sangat mudah. Bersifat sederhana 
dan hanya menggunakan sedikit material, 
sehingga penerapannya tidak membutuhkan 
biaya yang besar. “Tidak mahal, bahkan bisa 
memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar 
rumah. Kuncinya adalah kombinasi dari pili-
han bunga dan tumbuhan yang tepat –sesuai 
tema— warna, bentuk, dan wadah untuk 
menghasilkan karya yang sedap dipandang 
mata,” ucapnya, memberi kiat.   pnst

“Padahal umumnya mereka adalah orang 
Jepang. Namun, mereka asik mempelajari 
sambil bertanya. Besok akan merancang apa, 
materinya apa dan seterusnya,” ungkapnya. 

Pengalamannya itu, mendorong ibu dari 
dua anak ini untuk mengambil lisensi dari 
sekolah shogetsu, Jepang, untuk berbagi 
pengetahuan kepada mereka yang ingin 
mempelajari ikebana. Jadi, tak usah heran jika 
ketika berada di negeri matahari terbit itu, Wiji 
sempat memiliki murid dari berbagai negara. 
“Melalui keahlian ini, saya menjadi banyak 
teman. Istimewanya, mereka yang tertarik 
dengan ikebana dan belajar kepada saya,” 
ucapnya, sambil tersenyum. 

Kebetulan, untuk beberapa tahun ke 
depan, ia akan berada di Indonesia. Kuno, 
sang suami, bertugas sebagai konsultan di 
Departemen Kehutanan Indonesia. Kesempa-
tan ini ingin dimanfaatkannya untuk ber-
bagi pengetahuan di bidang seni tradisional 
Jepang yang eksotis ini. “Kalau mungkin dan 
peminatnya ada, saya akan membuka sekolah 
ikebana,” ujarnya, dengan wajah senang. Nah, 
ada yang mau daftar? *

Kusnarti Wiji Astuti Kuno

Ingin Buka Sekolah Ikebana

Warisan
Budaya Shinto?

Foto-foto : Dok. Pribadi
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Wisata

kawasan Kota Tua Jakarta me-
liputi wilayah Sunda Kelapa, 
Pasar Ikan, Luar Batang, Kali 
Besar, Taman Fatahillah dan 

Glodok dengan luas hampir sekitar 139 
hektar. Kawasan ini merupakan awal dari 
masa depan perkembangan Kota Jakarta se-
jak abad 14. 

Pada tahun 1527, kawasan ini 
adalah kota pelabuhan yang direbut oleh Fa-
tahillah dan berganti nama menjadi Jayakarta. 
Namun, sejak direbut dan dikuasai Belanda 
lewat VOC pada 1620, nama kota berubah  
menjadi Batavia. 

Daya tarik dari kawasan ini adalah bangu-
nan dan gedung-gedung tua, serta beberapa 
tempat yang merupakan saksi bisu perjalanan 
sejarah Kota Jakarta, namun hingga kini ma-
sih terawat dengan baik. Sebagai kota tua, Ja-
karta telah meninggalkan warisan dari sejarah 
masa lalu mengambil bentuk bangunan 
dengan arsitektur Eropa dan Cina dari abad 
17 sampai awal abad ke-20. Kota tua ini telah 
dipelihara sebagai kawasan restorasi.

Kawasan Kota Tua di ujung utara Jakarta ini menyimpan coretan masa 
lalu yang tak ternilai. Bangunan dan gedung-gedung tua yang masih 
tersisa, menjadi bukti otentik perjalanan sejarah ibukota Republik 
Indonesia. 

Selain Museum Fatahillah di Jalan 
Taman Fatahillah No. 2 Jakarta Barat, di 
kawasan Kota Tua Jakarta ini juga terdapat 
gedung-gedung tua  lainnya yang menarik 
untuk dikunjungi. Mulai dari Museum Bank 
Indonesia, Museum Bank Mandiri, Museum 
Wayang, Museum Pos, Gereja Kathedral, Sta-
siun Kota Beos, dan Museum Bahari, Mesjid 
Luar Batang, Gereja Sion. Situs lain yang 
juga layak didatangi adalah Pelabuhan Sunda 
Kelapa, Pasar Ikan, dan Jembatan Gantung 
Kota Intan.

Selain di siang hari, beberapa tempat dan 
lokasi di kawasan Kota Jakarta ini juga ramai 
dikunjungi para wisatawan lokal dan man-
canegara ketika hari berganti menjadi malam. 
Nuansa dari sebuah kawasan kota tua dengan 
berbagai macam pernak-perniknya, tidak 
terkecuali sajian kuliner yang sudah sangat 
langka untuk ditemui, juga menjanjikan 
sensasi mengasyikan untuk dinikmati sebagai 
sebuah kegiatan wisata.

Museum Fatahillah
Museum Fatahillah juga dikenal sebagai 

Museum Sejarah Jakarta, atau Museum 
Batavia. Berdiri di atas lahan seluas 1.300 m2, 
gedung yang dibangun pada tahun 1707-
1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan 
Van Hoorn ini dikenal Balai Kota Jakarta, atau 
disebut juga dengan Stadhius.

Gedung yang sangat mirip dengan Istana 
Dam di Amsterdam ini, terdiri atas bangunan 
utama dengan dua sayap di bagian timur dan 
barat serta bangunan sanding yang digunakan 
sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-

ruang bawah tanah yang dipakai sebagai 
penjara. Bangunannya menerapkan gaya 
arsitektur Barok klasik, abad 17 dengan tiga 
lantai dengan cat kuning tanah. Kusen pintu 
dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. 
Bagian atap utama memiliki penunjuk arah 
mata angin. Museum Fatahillah ini juga kerap 
digunakan untuk penyelenggaraan berbagai 
kegiatan seni budaya yang menarik untuk 
ditonton.

Jembatan Gantung
Kota Intan

Berlokasi dekat Hotel Batavia sekarang, 
jembatan tua peninggalan Belanda yang 
dibangun tahun 1628 ini juga dikenal sebagai 
Jembatan Gantung Kota Intan. Berfungsi 
menghubungkan sisi timur dan barat Kota 
Intan di Jalan Kali Besar Barat, Jakarta Utara. 
Jembatan ini pernah lima kali kali berganti 
nama. Seusai dibangun pemerintah Hindia 
Belanda, jembatan dinamai Jembatan Inggris 
karena lokasinya yang tidak jauh dari benteng 
pertahanan milik Inggris. 

Nama itu lalu diubah menjadi Jembatan 
Pusat, setelah pengelolaannya dipegang 
pemerintah pusat Hindia Belanda. Lantas, 
karena di sisi jembatan pada tahun 1900-an 
ramai sekali dan dijadikan pasar ayam, nama 
jembatan berganti lagi menjadi Jembatan 
Pasar Ayam. Tahun 1938 di masa pemerin-
tahan Ratu Juliana, jembatan direnovasi dan 
namanya kembali diubah menjadi Jembatan 
Ratu Juliana (Ophaalsburg Juliana). Tera-
khir, disebut Jembatan Kota Intan, karena 
di kawasan tersebut terdapat kastil Batavia 
bernama Diamond.

kOtA tuA JAkARtA
Jakarta Kota

Sensasi Wisata
di Jantung Kota Jakarta
Tempo Doeloe
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Wisata

Pelabuhan Sunda Kelapa
Pelabuhan Sunda Kelapa adalah salah 

satu saksi bisu perjalaan sejarah Kota Jakarta. 
Meskipun hanya sebagai sebuah pelabuhan, 
kawasan wilayah ini  sangat penting karena 
desa di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa 
adalah cikal-bakal kota Jakarta yang hari 
jadinya ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1527. 

Kala itu Sunda Kelapa milik Kerajaan 
Sunda yang beribukota di Pakuan Pajajaran 
atau Pajajaran (sekarang kota Bogor) direbut 
oleh pasukan Demak dan Cirebon.  Kemudian 
pada masa masuknya Islam dan para penjela-
jah Eropa, Sunda Kelapa diperebutkan antara 
kerajaan-kerajaan Nusantara dan Eropa. Akh-
irnya Belanda berhasil menguasainya cukup 
lama hingga lebih dari 300 tahun.

Saat ini, Sunda Kelapa masih menjadi 
salah satu pelabuhan tempat bersandarnya 
kapal-kapal tradisional dari berbagai wilayah 
Indonesia. Jika ingin melihat kapal Phinisi, 
serta kapal-kapal laut tradisional khas dari 
berbagai daerah di Indonesi, Pelabuhan 
Sunda Kelapa adalah tempatnya.

Stasiun KA Jakarta
Kota Beos

Bangunan tua ini juga merupakan salah 
satu land mark Kota Tua Jakarta. Sejak berdiri 
pada 1929 dan hingga kini, bangunan ini 
berfungsi sebagai stasiun kereta api (KA). 
Dahulu, stasiun KA disebut dengan nama BOS 
yang merupakan singkatan Bataviasche Ooster 
Spoorweg (Batavia Eastern Railway). Tapi oleh 
penduduk Jakarta tempo dulu, stasiun ini 
sering dilafalkan dengan Bé-OS, dan ber-
langsung hingg saat ini, atau disebut sebagai 
Stasiun Kota Beos.  edy
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nilai sejarah kawasan 
Pecinan ini memang tidak 
kalah dengan kawasan Kota 
Jakarta. Kawasan Glodok 

Pancoran, Kali Besar, Blandongan, Toko Tiga, 
Pinangsia, Pasar Pagi, dan Jalan Perniagaan, 
adalah lokasi di mana bertebaran bangunan-
bangunan berarsitektur khas Pecinan. Meski 
sudah yang dibongkar, hal itu tidak mengu-
rangi identitas kawasan tersebut sebagai 
Chinatown Kota Tua Jakarta.

Glodok yang kini menjadi pusat bis-
nis di kawasan Kota, sejarahnya berawal 
dari ruang isolasi kaum Cina. Sejak zaman 
sebelum Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon 
Coen berkuasa, Glodok sudah didiami oleh 
orang Tionghoa. Namun, setelah terjadinya 
pemberontakan kaum Tionghoa pada tahun 
1740, barulah Glodok menjadi pusat perkam-
pungan mereka. Sejak itulah, kawasan Glodok 
berubah menjadi Pecinan, sebagai pusat 
perdagangan sehingga bangunan-bangunan 
bergaya Cina banyak bermunculan. Saat ini, 
jumlah bangunan tua berarsitektur Cina yang 
masih tersisa dan terawat jumlahnya tidak 
banyak, termasuk beberapa klenteng. Sedang-
kan rumah-rumah berarsitektur Cina masih 
bisa ditemui pada beberapa lokasi di kawasan 

Menikmati wisata Kota Tua 
Jakarta tak lengkap rasanya jika 
tidak mengunjungi kawasan 
Pecinan (Chinatown) yang 
keberadaannya juga tidak bisa 
dilepaskan dari perjalanan 
sejarah kota ini. Selain arsitektur 
bangunan bergaya Cina, kawasan 
ini juga menawarkan sensasi 
kuliner khas Tiongkok yang sudah 
jarang ditemui.

kAwASAn PeCinAn kOtA tuA

Glodok, Pinangsia. Keberadaan bangunan 
gedung maupun rumah tersebut merupakan 
sumbangan etnik Tionghoa dalam pemba-
ngunan Kota Jakarta.

Salah satu bangunan tua yang masih 
utuh berdiri dan terawat adalah bekas rumah 
keluarga saudagar Souw di Jalan Patekoan. 
Keturunan keluarga ini yang terkenal adalah 
kakak-beradik Souw Siauw Tjong dan Souw 
Siauw Keng. Kakek buyut mereka adalah Lui-
tenant der Chineezen Souw Kong Seng (1766-
1821) dan ayah mereka adalah Luitenant der 
Chineezen Souw Thian Pie. Souw Siauw Tjong 
adalah salah seorang terkaya di pada masa itu 
sekaligus peletak pembangunan kota Batavia 
modern yang kini menjadi Jakarta. Bangunan 
lainnya adalah Gedung Candra Naya, di Jalan 
Gajah Mada yang berbentuk seperti tanduk 
menunjukkan rumah seorang pejabat pada ja-
man Cina kuno yang bertugas memungut pa-
jak.  Candra Naya dibangun pada abad ke-19 
dan dihuni pejabat militer Cina yang diangkat 
Belanda untuk memungut pajak masyarakat 
Cina di kawasan Kota. 

Khouw Kim Am, demikian nama pejabat 
itu dulunya memang menjadi tokoh panutan 
masyarakat Cina. Kini gedung tersebut masih 

Arsitektur dan Kuliner
Khas Cina yang
Masih Tersisa
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utuh berdiri dan dipugar sebagai bagian dari 
konsep pengembangan Green Central City 
yang di dalamnya akan dibangun apartemen, 
hotel, serta tempat gaya hidup.

Selain kedua bangunan tersebut, juga bisa 
dikunjungi Klenteng Hong San Bio (Toa Sai 
Bio) yang terletak di Jalan Kemenangan III. 
Kelenteng ini dinamakan Toa Sai Bio karena 
dewata yang dipuja di kelenteng ini dikenal 
sebagai Toa Sai Kong atau Paduka Duta 
Besar, dan belakangan berubah menjadi Toa 
Sebio. Kelenteng ini dibangun pada tahun 
1700-an oleh orang Hokian dari kabupaten 
Chang Tai Keresidenan Zhangzhou, propinsi 
Fujian dan dipersembahkan kepada dewata 
dari aliran Daoisme Cheng-goan Cin-kun. 

Kuliner Pecinaan
Selain obat-obatan, budaya Cina juga 

dikenal dengan kekhasan kulinernya yang 
rasanya bisa diterima oleh lidah banyak 
orang. Kuliner Cina khas ini mudah ditemukan 
seiring dengan keberadaan Chinatown.

Begitu pula di kawasan Pecinan Kota 
Tua Jakarta, berbagai kuliner bercitarasa 
tinggi yang resepnya berasal dari warisan 
turun temurun. Selain penganan ringan, juga 
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banyak dijumpai berbagai masakan resep 
khas Cina dari keturunan Hokkian, Hakka, 
hingga Tio Ciu  yang siap menggoyang lidah 
penyantapnya.

Di kawasan Glodok Pancoran atau lebih 
dikenal dengan Gloria Glodok misalnya, 
setidaknya terdapat ada 3 Gang yang dapat 
di sebut sebagai pusat kuliner di sana. Gang 
Gloria, Gang Tian Liong dan Gang di Pojokan 
pertigaan ke arah Pintu Kecil yang juga sebut 
Gang Rujak Juhi. Di luar tiga gang ini, kuliner 
nikmat juga ada di deretan ruko di samping 
Gang Rujak Juhi. Deretan depan Tian Liong, 
Gedung Chandra Naya dan sepanjang Jalan 
Toasebio.

Pada kawasan ini pengunjung bisa 
menemukan mi kangkung Jangkung dan 
Kari Lam, nasi tim A Ngo, bakmi Amoy, nasi 
campur, bubur Tio Ciu, bebek panggang Sari 
Wangi. Selain makanan tersebut juga terdapat 
penganan kecil permen Kiam Boi, permen 
cap Kuda Balap, permen susu agar agar cap 
kelinci, keripik kentang ebi dan Bak Cang 
ketan dan beras berisi daging. 

Sementara untuk penganan kecil, seperti 
otak-otak, kerupuk kulit atau martabak, kue 
bulan yang legit, serta teh Liang dan manisan 
buah bisa dijumpai di pinggiran kali Jalan 
Toko Tiga, Pancoran.

Pengunjung juga bisa menikmati kopi 
di Kedai Kopi (kopi tiam) Tak Kie, yang 
konon sudah ada sebelum jaman Jepang. 
Kopinya diseduh dalam tangki aluminium 
besar. Kedai kopi yang tutup setelah pukul 
14.00 siang ini sangat konsisten, kaerna 
hanya  menjual kopi hitam saja.  Selain 
kuliner Cina, ada juga kuliner khas Betawi 
hasil racikan peranakan Tionghoa ini sudah 
berusia puluhan tahun seperti Soto Betawi 
Afung, dan Gado Gado Direksi yang sudah 
dikenal sejak tahun 1967. Begitu pula 
lontong Cap Gomeh, ketoprak, kerak telor, 
dan makanan lain yang sungguh mampu 
menggugah selera. edy
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Dapur Utama

Rujak Juhi adalah makanan perpaduan antara Betawi deng-
an Tionghoa. Meski tidak asing terdengar di telinga, masakan 
ini boleh dikata sudah jarang yang menjualnya, kecuali pada 
beberapa tempat di Jakarta.

Bahan Rujak Juhi :
•   250 gram mi basah, cuci dan seduh air panas 
     sampai lunak, tiriskan
•   2 buah tahu besar (8×8 cm), goreng kecokelatan, tiriskan
•   2 buah kentang rebus kurang lebih 200 gram, belah 2, 
    goreng kecokelatan
•   1-2 buah ketimun, cincang kasar
•   100 gram jahi siap beli, cabik-cabik
•   kerupuk sagu goreng
•   daun selada

Resep Saus Kacang Rujak Juhi :
•   200 gram kacang tanah goreng
•   5 buah cabai merah
•   10 buah cabai rawit
•   1 siung bawang putih
•   1-2 sendok makan gula pasir
•   1 sendok teh garam
•   1-2 sendok makan cuka
•   250 air
•   kecap manis

Cara Membuat :
1.  Saus kacang : haluskan dan campur bumbu dengan air,  

           cuka, dan kecap manis, masak hingga mendidih, angkat.
2. Tata dalam pinggan irisan daun selada, mi, tahu, 
 kentang, ketimun, kol, dan juhi. Siramkan saus kacang,  

 taburkan juhi dan kerupuk sagu.

Mie Kangkung CinaRujak Juhi
Bahan-bahan :
a.  200 gr mie basah
b.  100 gr udang basah
c.  10 biji bakso sapi
d.  1 ikat kangkung cina
e.  3 siung bawang putih (irisan)
f.  1 sendok the merica halus
g.  2 sendok makan kecap manis
h.  garam dan vitsin secukupnya

Cara Membuat/Memasak :
-   Kangkung dicuci, ambil daun dan 
    bagian batang yang muda
-   Udang dibersihkan dengan membuang kulitnya, 
    bakso dipotong tipis-tipis. Bawang putih tumis 
    sampai setengah kering, kemudian masukkan 
    udang aduk sampai layu. Tambahkan bakso,   
    kecap manis, merica, garam serta vitsin secukupnya
-   Masukkan kangkung, aduk sampai matang dan 
    tambahkan sedikit air atau kaldu.
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Jawab:
Terimakasih atas perhatian yang ibu berikan pada 

rubrik Dokter Anda. Saya bisa memahami betapa 
terganggunya aktifitas ibu tiap kali periode menstruasi 
datang. Selain mengakibatkan rasa nyeri yang meng-
ganggu, sebenarnya pengobatan penyakit ibu perlu 
menjadi perhatian, karena kemungkinan merupakan 

penyebab dari masalah infertilitas yang ibu alami.

Endometriosis adalah suatu kondisi dimana jaringan 
selaput lendir rahim (endometrium) tumbuh di luar rahim. 
Biasanya jaringan ini menempel pada panggul (implan). 
Karena berisi jaringan endometrium maka struktur ini 
mengikuti pola siklus menstruasi. Ketika terjadi menstruasi, 
jaringan endometriosis juga akan mengeluarkan darah. 
Pada implan yang ada di rongga panggul akan menimbulkan 
rasa nyeri dan bisa memicu terjadinya perlengketan organ 
kandungan, usus dan sekitarnya. Implan pada indung telur 
lama kelamaan akan menimbulkan bendungan darah yang 
akhirnya membentuk kista (tumor berisi cairan coklat ken-
tal). Itu sebabnya, kista endometriosis semacam ini acapkali 
disebut sebagai kista coklat.

Kista endometriosis merupakan salah satu kista indung 
telur yang sering terjadi. Pengertian kista adalah adanya 
pembesaran organ tertentu yang berisi cairan. Kista ovarium 
(indung telur) adalah pembesaran dari  indung telur yang 
berisi cairan. Isi dari kista bisa cairan jernih atau berisi 
stuktur yang lebih kental, bertekstur  dan kompleks. Istilah 
kista digunakan untuk membedakan tumor yang padat. Kista 
simpleks berisi cairan dan lebih bersifat jinak, sedangkan 
kista yang lebih kompleks dengan adanya massa padat lebih 
cenderung bermasalah. Pemeriksaan USG dapat membeda-
kan kedua jenis kista tersebut.

Tanya:
Dok, saya wanita umur 35 tahun, sudah menikah selama 5 tahun tetapi belum memiliki 

momongan. Setiap kali menjelang menstruasi perut saya sakit luar biasa sampai meng-
ganggu aktifitas saya. Hasil pemeriksaan oleh dokter Spesialis Obsgyn, mengatakan bahwa 
saya memiliki kista endometriosis, dan disarankan untuk melakukan tindakan laparoskopi. 
Namun, karena belum memahami penyakit itu, maka saya masih menunda tindakan terse-
but. Apakah sebenarnya kista endometriosis itu dan bagaimana terapinya? Terimakasih.

Ashri MS,
Di Tangsel

Terapi Kista
Endometriosis

Pengobatan endometriosis biasanya dengan menekan 
hormon dari siklus haid. Penekanan dapat diberikan melalui 
pengobatan secara oral dengan pil KB, misalnya. Atau meng-
gunakan preparat suntik KB tiga bulanan. Penekanan hormon ini 
akan menyebabkan haid berhenti, dan keadaan ini dipertahankan 
dalam waktu minimal 6 bulan, sehingga endometrium tidak 
berkembang. Demikian pula yang terjadi pada implan endome-
triosis, diharapkan terjadi atrofi atau pengecilan ukuran kista. 
Selain itu juga dikenal pengobatan dengan suntikan Gonadotropin 
Releasing Hormone agonist (GnRH agonist).

Namun, apabila kista endometriosis sudah terbentuk, terapi 
yang disarankan adalah mengempiskan atau mengangkat kista 
melalui jalan pembedahan. Pembedahan bisa dilakukan secara 
konvensional atau dengan laparoskopi. Laparoskopi merupakan 
prosedur pembedahan yang dilakukan secara minimal invasive, 
menggunakan kamera melalui teleskop yang dimasukkan 
melalui lubang kecil yang dibuat pada dinding perut. Tin-
dakan ini beda dengan pembedahan konvensional yang 
membutuhkan sayatan lebih besar pada dinding perut. 

Keuntungan tindakan laparoskopi adalah 
tindakan dengan teknik yang halus, handling 
minimal, sehingga proses penyembuhan 
diharapkan menjadi lebih cepat. Bagi wanita, 
dari segi kosmetik pun jauh lebih baik diban-
ding pembedahan konvensional. Setelah 
selesai tindakan operasi, masih diperlukan 
pengobatan hormonal seperti yang kami 
jelaskan di atas. Demikian penjelasan ini 
kami sampaikan. Semoga membantu 
untuk memutuskan pengobatan yang 
terbaik buat ibu. Salam.

dr. Arina Yuli Roswiyati, MS

Dokter Anda
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Sistem Pelayanan

Keselamatan pasien (patient  safety) rumah sakit adalah suatu 
sistim dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. 
Sistem ini diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang 
disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau 
tidak melakukan tindakan yang seharusnya.

Untuk membuat sistem keselamatan pasien  yang sesuai, mulai 
tahun 2005, badan akreditasi Amerika Serikat bekerjasama dengan 
pakar kesehatan dari berbagai negara untuk mempelajari dan men-
carikan solusinya. Tujuannya adalah, membuat suatu sistem untuk 
mencegah atau mengurangi cedera dan meningkatkan keselamatan 
pasien. Jerih payah membangun sistem tersebut akhirnya menun-
jukkan hasil, yaitu ketika WHO Collaborating Centre for Patient Safety 
resmi menerbitkan “Nine Life-Saving Patient Safety Solution” (Sembi-
lan Solusi Keselamatan Pasien Rumah Sakit) pada 2 Mei 2007.

Sembilan Solusi Keselamatan Pasien itu meliputi :
1. Perhatikan Nama Obat, Rupa dan Ucapan Mirip(Look-Alike,  
    Sound-Alike Medication Names)
2. Pastikan Identifikasi pasien
3. Komunikasi secara Benar saat Serah Terima/Pengoperan Pasien
4. PastikanTindakan yang benar pada Sisi Tubuh yang benar
5. Kendalikan Cairan Elektrolit Pekat (concentrated)

6. Pastikan Akurasi Pemberian Obat pada Pengalihan Pelayanan
7. Hindari Salah Kateter dan Salah Sambung Slang (Tube)
8. Gunakan Alat Injeksi Sekali Pakai
9. Tingkatkan Kebersihan Tangan (Hand hygiene) untuk Pencegahan      
     Infeksi Nosokomial

Berdasarkan Sembilan solusi ini, diharapkan angka kejadian 
yang tidak diharapkan seperti kesalahan tertukar obat, kesalahan 
lokasi saat tindakan operasi dan lainnya dapat ditekan atau tidak 
lagi terjadi. Tentu saja, sistem ini hanya bisa berjalan dengan baik 
jika mendapat dukungan berupa kerjasama yang baik antar pasien 
dan petugas pelayanan kesehatan terkait. Sebagai contoh, untuk 
menghindari kesalahan dalam pemberian obat di farmasi, saat 
petugas mengulang nama pasien yang obatnya telah tersedia di-
harapkan adanya perhatian dari pasien, apakah nama yang dipanggil 
oleh petugas sesuai atau tidak. Dengan begitu, diharapkan kejadian 
tertukarnya obat dapat dihindari. Disamping itu, diharapkan adanya 
kerjasama dari pasien saat memberikan keterangan atau keadaan 
sakitnya secara jelas saat pemeriksaan oleh dokter, sehingga me-
ngurangi kesalahan dari dokter dalam melakukan tindakan. Dengan 
adanya kerjasama yang bisa berjalan dengan baik –antara pasien 
dan petugas kesehatan—maka sistem keselamatan pasien ini akan 
mampu memberikan hasil yang optimal.

Peran Serta Anda dalam Keselamatan Pasien
(Patient Safety) Oleh: dr. Devi Anggraeni, MARS (RSMK Bekasi)
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SEMINAR

Simposium Awam
Sabtu, 17 Maret 2012, Pk. 09.00-12.00
RSMK KEMAYORAN
Pembicara: dr. Fahrizal, SpOT

Menurunkan Berat Badan
dengan Sport Therapy
Sabtu, 31 Maret 2012, Pk. 07.00-20.00
RSMK KEMAYORAN
Pembicara: dr. Michael Triangto, SpKO

Simposium Ilmiah
Sabtu, 28 April 2012, Pk. 09.00-12.00
RSMK KEMAYORAN
Pembicara : dr. Fahrizal, SpOT

PRENATAL CLASS

Perkembangan Janin Dari Minggu ke 
Minggu
Sabtu, 24 Maret 2012
RSMK KEMAYORAN
Pembicara: dr. Yahya Darmawan, SpOG

Endometriosis
Sabtu, 21 April 2012, Pk. 11.00-12.00
RSMK KEMAYORAN
Pembicara: dr. Yuma Sukadarma, SpOG

TALK SHOW

Stroke
Selasa, 13 Maret 2012
Talkshow Sonora
RSMK KEMAYORAN
Pembicara: dr. Parlin Suasanto, SpS
 
Endometriosis
Selasa, 10 April 2012
Talkshow Sonora 
RSMK KEMAYORAN
Pembicara: dr. Yuma Sukadarma, SpOG

Sleep Texting
Selasa, 15 Mei 2012
Talkshow Sonora
RSMK KEMAYORAN
Pembicara: dr. Andreas Prasadja, RPSGT

KEGIATAN LAIN-LAIN

Roundtable
Kamis, 08 Maret 2012, Pk. 12.00-15.00
RSMK KEMAYORAN
Pembicara: dr. Fahrizal, SpOT

Roundtable
Kamis, 10 Mei 2012, Pk. 12.00-15.00
RSMK KEMAYORAN
Pembicara: Pan Management

DONOR DARAH
Senin, 26 April 2012
RSMK KEMAYORAN

SIANG KLINIK

Late Clamping & Stabilisasi Neonatus
Seminar Ilmiah Akreditasi IDI 3 SKP
Kamis 15 Maret 2012, Pk. 12.00- 16.00
RSMK BEKASI
Pembicara:

• dr. Antony Atmadja,SpOG
• dr. Tisa Rori, SpA 

Bidan “Late Clamping”
Seminar Ilmiah Akreditasi IBI
Kamis, 10 Mei 2012, Pk. 12.00-16.00
RSMK BEKASI
Pembicara: dr. Antony Atmadja,SpOG

TALK SHOW

Tumbuh Kembang Anak Pra Remaja
Kamis, 12 April 2012, Pk. 07.30-08.30
Talkshow Radio Dakta 107.0 FM
RSMK BEKASI
Pembicara: Dra. Destryina N.Sahari, MA

SENAM

Senam Hamil
Setiap Sabru Pkl 10.00-12.00 & 16.00-18.00
Tempat: Auditorium Lantai 6 RSMK Bekasi

Senam Pencegahan Osteoporosis
Setiap Sabtu Pkl 07.00-08.00
Tempat: Apotik Mitra

(Sebrang RS Mitra Keluarga Bekasi)

Kelas Pijat Bayi 
Setiap Sabtu Pkl 08.00-10.00
Tempat: Auditorium Lantai 6 RSMK Bekasi 
Biaya : Rp.25.000,-/pertemuan
Mendapatkan Gift Menarik Setiap Pertemuan

PROMO

Discount Laboratorium 20%
01 April-30 April 2012
www.mitrakeluarga.com/bekasibarat/

Discount 10% USG Payudara &
Mammografi 
Khusus tgl 01-30 April 2012

Harga Khusus Pap Smear & Vaksinasi
Ca Cervix 
01 April – 31 Mei 2012

SEMINAR

Apa yang perlu diketahui tentang
Penyakit Jantung Koroner
Sabtu, 10 Maret 2012, Pk. 09.00 - 12.00
RSMK BEKASI
Pembicara: dr. M.Djamal A Hasan, SpJP

Penyulit Dalam Persalinan
Sabtu, 31 Maret 2012, Pk. 12.00-13.00
RSMK BEKASI
Pembicara: dr. Herman Trisdiantono, SpOG

Pengenalan, Pencegahan dan
Penanganan Stroke
Rabu, 11 April 2012, Pk. 14.00-16.00
AHM Cibitung
Pembicara: dr. Robert  Loho, SpS
Peserta: Komunitas di AHM Cibitung
RSMK BEKASI

Pengenalan, Pencegahan dan
Penanganan Stroke
Kamis, 26 April 2012, Pk. 14.00-16.00
AHM Pegangsaan
Pembicara: dr. Robert  Loho, SpS
Peserta: Komunitas di AHM Pegangsaan
RSMK BEKASI

Alergi Susu Sapi
Sabtu, 28 April 2012 pkl. 12.00 – 13.00
RSMK Bekasi
Pembicara : dr. Tisa Rori, SpA

Manfaat Gizi Bagi Tumbuh Kembang 
BALITA
Sabtu, 26 Mei 2012, Pk. 12.00-13.00
RSMK BEKASI
Pembicara: dr. Hadi S.M.Ms,SpGK 

Agenda Kegiatan
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SENAM

Diabetes Mellitus
• Sabtu, 17 Maret 2012, Pk. 07.00 - 10.00 WIB
• Sabtu, 14 April 2012, Pk. 07.00 - 10.00 WIB
• Sabtu, 12 Mei 2012, Pk. 07.00 - 10.00 WIB
Lapangan Parkir RSMK KELAPA GADING

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 11.00 - 12.00 WIB

GATHERING
PASIEN & KELUARGA PENDERITA KANKER

Kanker Paru
Jumat, 30 Maret 2012, Pk. 16.00 - 18.00
Auditorium Lt. 6 RSMK KELAPA GADING
Pembicara: dr. Pradjna Paramita, SpP

Kanker Prostat
Jumat, 27 April 2012, Pk. 16.00 - 18.00 WIB
Auditorium Lt. 6 RSMK KELAPA GADING
Pembicara: dr. M. Alam, SpU

Kanker Payudara
Jumat, 25 Mei 2012, Pk. 16.00 - 18.00 WIB
Auditorium Lt. 6  RSMK KELAPA GADING
Pembicara: dr. Walta Gautama, SpB (K) B. Onk

LOMBA & DONGENG ANAK

Dongeng Anak
“Aku Tidak Takut ke Dokter”
Sabtu, 28 April 2012, Pk. 10.00-12.00
Auditorium Lantai 6 RSMK KELAPA GADING

DONOR DARAH

Rabu, 16 Mei 2012, Pk. 09.00-11.30
Auditorium Lt. 6 RSMK KELAPA GADING

PROMO

Medical Check Up (MCU) NANNY & DRIVER
Jenis Paket:
A. Rp280.000

• Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum
• Pemeriksaan Laboratorium:
 Darah Lengkap & Fases Rutin
• Pemeriksaan Radiologi: Rontgen Paru

B. Rp390.000
• Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum
• Pemeriksaan Laboratorium:
 Darah Lengkap,  Urin Lengkap, HBs Ag 

(Hepatitis) & Fases Rutin
• Pemeriksaan Radiologi: Rontgen Paru

SPECIAL EVENT

Kateterisasi Jantung
Sabtu , 28 April 2012, Pk. 08.30 - 12.00 WIB
Ballroom Ritz Carlton Pacific Place
Pembicara: dr. Utojo Lubiantoro, SpJP

SEMINAR

Pertolongan Pertama pada Pasien 
Jantung
Sabtu, 31 Maret 2012, Pk. 08.30 - 12.00
Auditorium Lt. 6 RSMK KELAPA GADING
Pembicara: dr. Sari A. Mumpuni, SpJP

Wujudkan Impian Anda…
Menciptakan Keluarga Bahagia
Sabtu, 21 April 2012, Pk. 09.00-12.00
Auditorium Lantai 6 RSMK KELAPA GADING
Pembicara: dr. Budi Wiweko, SpOG (K)

PRENATAL CLASS

Menjaga Kesehatan Kulit & Rambut pada 
Masa Kehamilan
Sabtu, 26 Mei 2012, Pk. 10.00 - 11.00
Auditorium Lt. 6  RSMK KELAPA GADING
Pembicara: dr. Sri Linuwih M., SpKK

SIANG KLINIK

Penatalaksanaan Gangguan Pencernaan 
dengan PPI
Simposium Ilmiah ( Sertifikasi IDI)
Kamis , 22 Maret 2012, Pk. 12.00 - 17.00
Auditorium Lantai 6 RSMK KELAPA GADING
Pembicara:

• DR. dr. H. Murdani A., SpPD, KGEH
• dr. Indra Marki, SpPD

Penatalaksanaan Gangguan Ginjal pada 
Anak
Kamis, 24 Mei 2012, Pk. 12.00 - 17.00
Auditorium Lt. 6  RSMK KELAPA GADING
Pembicara: dr. Heru Samudro, SpA (K)

TALK SHOW

Seputar ASMA & Penanganannya
Selasa , 20 Maret 2012, Pk. 09.00 - 10.00 WIB
Radio Sonora (92.0 FM)
Pembicara: dr. Pradjna Paramita, SpP                                    

Penanganan Terkini Penyakit Jantung 
Koroner
Selasa, 3 April 2012, Pk. 08.00 - 09.00 WIB
Radio Sonora (92.0 FM)
Pembicara:   dr. Utojo Lubiantoro, SpJP

Gagal Ginjal
Selasa, 1 Mei 2012, Pk. 08.00 - 09.00 WIB
Radio Sonora (92.0 FM)
Pembicara: dr. Djoko Wibisono, SpPD, KGH

SPECIAL EVENT

Minimally Invasive Approach in Brain 
and Spine Disease
Sabtu, 28 April 2012, Pk. 07.30 s/d selesai
Shinta Ballroom Meritus Surabaya Hotel
Jl. Basuki Rahmat no. 67-69 Surabaya
Pembicara: 

1. dr.  A. Iskandar, SpS
 Acute Stroke Management : Time is Brain
2. dr. Cindy Sadikin, SpRad(K)
 Endovascular Therapy in Acute Stroke
3. dr. Sri Andreani, SpRad(K)
 Diagnostic Imaging in Acute Stroke
4. dr.  Asra Al Fauzi, SpBS
 Eyebrow Surgery in Brain Aneurysm
5. Prof. Dr. dr. Abdul Hafid Bajamal,SpBS
 Keyhole Restrosigmoid Approach in Poste-

rior Fossa Lesion
6. dr. Eko Agus Subagyo, SpBS
 Keyhole Surgery (Microdiscectomy) in Low 

Back Pain and NeckPain
7. Prof. Dr. dr. Abdul Hafid Bajamal, SpBS
 Keyhole Surgery in Pituitary Tumor (Subla-

bial Transsphenoidal Approach)

SEMINAR

Nyeri Pinggang Bawah & Penanganan 
Rehabilitasi Medik
Sabtu, 03 Maret 2012, Pk. 08.30-selesai
 
Batu Empedu
31 Maret 2012, Pk. 08.30 wib
Pembicara: dr. J. Iswanto, SpBD
 
Perdarahan Saluran Cerna
Sabtu,14 April 2012 Jam 08.30
Pembicara: dr. Dewanto Tedjopranoto,SpPD

Dermatitis Atopik
Sabtu, 19 Mei 2012 jam 08.30
Pembicara: dr. Christien Andriyani,SpKK

Radang Kulit (Dermatitis Atopik)
Sabtu, 12 Mei 2012, Pk. 08.30-selesai

TALK SHOW

Katarak
Senin, 12 Maret 2012, Pk. 10.00-11.00
Talkshow di BC-TV (Kompas TV)

Waspada Demam Berdarah
19 Maret 2012, Pk. 10.00-11.00 wib
High Heels di BC TV ( Kompas TV )
Pembicara: dr. Dewanto Tedjopranoto, SpPD

Agenda Kegiatan
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SEMINAR

Kegawatdaruratan & Membaca EKG
Jumat, 02 Maret 2012, Pk. 08.00 - selesai
Auditorium Lantai 4 RSMK DEPOK
Pembicara: dr. Bona Dwiramajaya, SpJP
Bekerjasama dengan IDI Depok

Dental Base
Senin, 19 Maret 2012 (tentative)
PT. Fairfield Indonesia
Pembicara: drg. Riandri C Runizar (Orthodonty)

Penatalaksanaan Maag Kronis
Rabu, 21 Maret 2012, Pkl. 09.00 s.d selesai
Auditorium Lt.4 RSMK DEPOK
Pembicara: dr. Andry Surandy, SpPD

Katarak dan Penatalaksanaannya
Sabtu, 07 April 2012, Pkl 09.00 s.d selesai
Auditorium Lantai 4 RSMK DEPOK
Pembicara: dr. Diansyah Gustini, SpM

Mengenal Lebih Jauh Penyakit TBC
Sabtu, 19 Mei 2012
Auditorium Lantai 4 RSMK DEPOK
Pembicara: dr. Alexander Ginting, SpP

PRENATAL CLASS

Kulit Sehat & Terawat Selama Kehamilan
Sabtu, 03 Maret 2012
Auditorium Lantai 4 RSMK DEPOK
Khusus Peserta Senam Hamil RSMK DEPOK
Pembicara: Dokter Kulit

Pentingnya Pemberian ASI Sejak Dini
Sabtu, 05 Mei 2012 
Auditorium Lantai 4 RSMK DEPOK
Khusus Peserta Senam Hamil RSMK DEPOK
Pembicara: Bidan RSMK Depok

SENAM

Diabetes Mellitus
Setiap Rabu dan Sabtu, Pk. 07.00-08.00
Lapangan Parkir RSMK DEPOK

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00-11.00
Auditorium Lantai 4 RSMK DEPOK

DONOR DARAH
Rabu, 21 April 2012
Auditorium Lantai 4 RSMK DEPOK

PROMO

Promo Lab harga Khusus NS1AG
5-31 Maret 2012 (Khusus Pasien Umum)
Promo MCU Paket Wanita
1-30 April 2012 (Khusus Pasien Umum)

SIANG KLINIK

Approriate Combination Therapi to 
Achieving Glycemic Goals 
Kamis, 12 April 2012, Pk. 12.00-16.00
Auditorium Lantai 5 RSMK BEKASI TIMUR
Pembicara: dr. Olly Renaldi, SpPD, K-EMD

TALK SHOW

Bahaya Radang Usus Buntu
Selasa, 13 Maret 2012, Pk. 07.30-08.30 WIB
Talk Show Radio Dakta 107 FM  
Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur
Pembicara: dr. Lakshmi Nawasasi, SpB

Penyakit Jantung Koroner
Selasa, 08 Mei 2012, Pk. 07.30-08.30
Talkshow Radio Dakta
Pembicara: dr. Faris Basalamah, SpJP, FIHA

SENAM

Senam Hamil
Setiap Sabtu, pk. 09.30-11.00 WIB
Auditorium Lt. 5 RSMK Bekasi Timur

Senam Stroke
Setiap Sabtu, pk. 08.00-09.30 WIB
Auditorium Lt. 5 RSMK Bekasi Timur

Senam DM
Setiap Sabtu, pk. 07.00-08.00 WIB
Lapangan Parkir RSMK Bekasi Timur

GATHERING

Family Gathering HD
“Nutrisi Bagi Pasien HD”
Sabtu, 17 Maret 2012, Pk. 09.00-12.00
Auditorium Lantai 5 RSMK BEKASI TIMUR
Pembicara: dr. Kristin Maekaratri, MS, SpGK
 
Gathering Survivor Cancer
“Tetap Semangat Sebagai Survivor Cancer”
Rabu, 14 April 2012, Pk. 08.30-11.00
Auditorium Lantai 5 RSMK BEKASI TIMUR
Pembicara: Dra. Destryna N Sahari, MA

DONOR DARAH

Rabu, 21 April 2012, Pk. 08.00-12.00
Auditorium Lantai 5 RSMK BEKASI TIMUR

PROMO

Discount Laboratorium 20%
01 April-30 April 2012
http://www.mitrakeluarga.com/bekasitimur

Discount 10% USG Payudara 
Khusus tgl 01-30 April 2012

Harga Khusus Pap Smear & Vaksinasi
Ca Cervix 
01 April – 31 Mei 2012

SEMINAR

Mengenal lebih Dekat Penyakit Infeksi
Sabtu, 10 Maret 2012, Pk. 14.00-selesai
Informa Living Plaza Jl. Jend. A. Yani, Bekasi
Pembicara: dr. Rachelia Salanti

Jantung, Hipertensi & Kolesterol
Minggu, 11 Maret 2012, Pk. 12.00-14.00
Gereja Toraja Taman Galaxy Bekasi
Pembicara: dr. Rachelia Salanti

Gizi Pada Bayi
Ceramah Kesehatan Klub senam Hamil
Sabtu, 24 Maret 2012, Pk. 11.30-selesai
Auditorium Lantai 5 RSMK BEKASI TIMUR
Pembicara: Tri Astuti, S.Gz

DM Sebagai Silent Killer
Sabtu, 31 Maret 2012, Pk. 09.00 - 12.00 WIB
Auditorium Lantai 5 RSMK BEKASI TIMUR
Pembicara: dr. David Kristanto, SpPD

Stroke
Minggu, 18 April 2012, Pk. 14.00-selesai
PT. AHM Plant Sunter
Pembicara:

dr. Fritz Sumantri Usman Sr, SpS, FINS

Menjadikan Anak Cerdas
Rabu, 28 April 2012, Pk. 11.30-selesai
Auditorium Lantai 5 RSMK BEKASI TIMUR
Pembicara: Dra. Destryna N Sahari, MA

Seputar Kanker
Sabtu, 05 Mei 2012, Pk. 09.00-12.00
Auditorium Lantai 5 RSMK BEKASI TIMUR
Pembicara: dr. Wim Panggarbesi, SpOnk

Kehamilan Trimester Ketiga
Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
Sabtu, 26 Mei 2012, Pk. 11.30-selesai
Auditorium Lantai 5 RSMK BEKASI TIMUR
Pembicara: dr. Agustinus Gatot, SpOG

Kanker Serviks
Selasa, 29 Mei 2012, Pk. 10.00-12.00
PT. BMC
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
RSMK BEKASI TIMUR
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SEMINAR

Diabetes Melitus,Tata Laksana dan
Pencegahannya
17 Maret 2012
Pembicara: dr. Hermina Novida, SpPD

Screaning pendengaran bayi baru lahir
14 April 2012
Pembicara: dr. Nyilo Purnami, SpTHT

Pentingnya kesehatan gigi anak sejak 
dini
28 April 2012
Pembicara: dr. Handy Wiratama

Kanker Cerviks
12 Mei 2012
Pembicara: dr. Rachmad Poedyo, SpOG

Penanganan awal cidera olahraga
26 Mei 2012
Pembicara: dr. I Putu Alit P

SENAM

Senam Hamil
Setiap hari Sabtu & Minggu
10.00 s/d selesai
Auditorium Lt. IV RSMK Waru
Instruktur: Bidan RSMK Waru

Senam Nifas
Setiap hari Minggu, Pk. 15.00 - 17.00
Auditorium Lt. IV RSMK Waru
Instruktur: Bidan RSMK Waru

SEMINAR

Kesehatan Organ Reproduksi*
Jumat, 20 April 2012
Sekolah global Mandiri, Cibubur (RSMK 
CIBUBUR)
*Tentative

9 Bulan yang Menakjubkan
Sabtu, 21 April 2012
RSMK CIBUBUR
Pembicara: dr. Novi Gracia, SpOG

Health Talk *
Rabu, 16 Mei 2012
PT. VOKSEL ELECTRIK, Tbk
RSMK CIBUBUR (*Tentative)

PRENATAL CLASS

ASI:
Manfaat & Cara Meningkatkan Produk-
sinya
Sabtu, 17 Maret 2012
RSMK CIBUBUR
Pembicara: Bidan

Perawatan Gigi dan Mulut
Pada Masa Kehamilan
Sabtu, 26 Mei 2012
RSMK CIBUBUR
Pembicara: drg. Derya Linda, SpBM

SIANG KLINIK

Emergency in Clinical Cardiology:
Acute Coronary Syndrome
Seminar Ilmiah Akreditasi IDI 3 SKP
Sabtu, 03 Maret 2012
RSMK CIBUBUR
Pembicara:

• dr. Faris Basalamah, SpJP, FIHA
• dr. Bona Dwiramajaya, SpJP

  
Stroke Update: Diagnostik Dini & Penata-
laksanaannya
Seminar Ilmiah Akreditasi IDI
Sabtu, 12 Mei 2012
RSMK CIBUBUR
Pembicara:

• dr. Robert Loho, SpS
• dr. Dewi Asih, SpRad

SENAM HAMIL

setiap hari Sabtu
Auditorium Lt. IV RS Mitra Keluarga Cibubur
 
KEGIATAN LAIN-LAIN

Medical Check Up
Sekolah Global Mandiri, Cibubur
1-31 Maret 2012
RSMK CIBUBUR
 
Big Event
Sabtu, 31 Maret 2012
Acara:
• Demo masak “Makanan Penunjang Kecer-

dasan Otak Anak”
• Fashion show anak “Profesi Kesehatan”
• Talk show “Tumbuh Kembang Optimal, 

Kecerdasan Maksimal”
• Bazaar
Lokasi: RSMK CIBUBUR
 
DONOR DARAH

Sabtu, 14 April 2012
Auditorium lt. IV RS Mitra Keluarga Cibubur

PROMO

Discount 20%:
• Pemeriksaaan Profil Lipid
• Gula Darah Puasa
• Asam Urat
• Pemeriksaan USG Abdomen
• Pemeriksaan CT Scan
1-31 Maret 2012
RSMK CIBUBUR
 
Promo MCU Paket Wanita
1-30 April 2012
Khusus Pasien Umum
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SEMINAR
Rokok & Gangguan Kesehatan
16 Maret 2012
PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
Pembicara: dr. Dian Yulianti, SpP

Kejang Demam Pada Anak
Sabtu, 17 Maret 2012 
Auditorium Lantai 4 RSMK CIKARANG
Pembicara: dr. MM Tri Widiyati, SpA

Gastritis
27 Maret 2012
PT Mulia Industries
Pembicara: dr. Hyhot Mausar, SpPD

Trauma Pada Sendi
Sabtu, 31 Maret 2012
Auditorium Lantai 4 RSMK CIKARANG
Pembicara:

• dr. Lia Marlia, SpOT
• dr. Maria lusan M. Tamba, SpRM

Mengoptimalkan Tumbuh Kembang 
Anak Sejak Dini
Sabtu, 14 April 2012
Auditorium Lantai 4 RSMK CIKARANG
Pembicara:

• dr. MM Tri Widiyati, SpA
• dr. Nancy Liona Agusdin, SpOG

Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil dan 
Menyusui
Sabtu, 21 April 2012 
Auditorium Lantai 4 RSMK CIKARANG
Pembicara: Desi Indriani, AMG

Penanganan & Pencegahan Diabetes 
Mellitus
Sabtu, 12 Mei 2012 
Pembicara: dr. Hyhot Mausar, SpPD

Penyulit Pada Persalinan
Sabtu, 26 Mei 2012 
Auditorium Lantai 4 RSMK CIKARANG
Pembicara: dr. Nancy Liona Agusdin, SpOG

Amandel
Mei 2012
PT. Astra Honda Motor
Pembicara: dr. Kristiawan Abri Roosadi, SpTHT

SIANG KLINIK
Penatalaksanaan Dispepsia Terkini
Kamis, 08 Maret 2012
Auditorium Lantai 4 RSMK CIKARANG
Pembicara:

• dr. Nenny Agustanti, SpPD
• dr. Hyhot Mausar, SpPD

Enhancing in Creating:
A New Approach to Glycemic Control in     
Type 2 Diabetes
Kamis, 26 April 2012
Pembicara:

• dr. Hyhot Mausar, SpPD
• dr. Olly Renaldi,SpPD, K-EMD

 
TALK SHOW
Waspada Trauma Pada Sendi
Jumat, 30 Maret 2012
Talkshow Radio Dakta
RSMK CIKARANG
Pembicara: dr. Lia Marlia, SpOT

Hamil Diluar Kandungan (KET)
Jumat, 28 April 2012
Talkshow Radio Dakta
RSMK CIKARANG
Pembicara: dr. Ni Putu Titien K, SpOG, MKes

Amandel
Jumat, 25 Mei 2012
Talkshow Radio Dakta
RSMK CIKARANG
Pembicara: dr. Kristiawan Abri Roosadi, SpTHT

SENAM HAMIL
Sabtu, Pk. 10.30 s/d 12.00 WIB
Auditorium Lt. 4 RSMK CIKARANG

DONOR DARAH
Sabtu, 07 April 2012
Auditorium Lantai 4 RSMK CIKARANG

PROMO
Diskon 10 % MCU Paket Eksekutif
Berlaku: 1 s/30 April 2012

Diskon 15 % Paket Pemeriksaan Labora-
torium
Berlaku: tgl 1 s/d 5 setiap bulan, Selama 2012

SEMINAR

Operasi Besar Tanpa Sayatan Besar
Sabtu, 14 April 2012, Pkl. 09.00 s.d selesai  
Auditorium Lt. 4 RS Mitra Keluarga Tegal 
Pembicara:

• dr. Amelia Suganda, SpOG
• dr. Triatmadja, SpB

Sasaran: organisasi masyarakat, perusahaan 
rekanan, masyarakat umum, dll

Gagal Ginjal Bukan Akhir Segalanya
Pembicara: dr. Daru Jaka S, M.Sc, SpPD

dan
Minimal Invasive Pada Operasi Bedah / 
Laparascopy
Pembicara: dr. Tri Atmaja, SpB

Sabtu, 28 April 2012, Pk. 09.00 s/d selesai
Auditorium Lantai 4 RS Mitra Keluarga Tegal
Fasilitas: Seminar KIT, Snack dan Doorprise

LOMBA & DONGENG ANAK

Lomba Menggambar
Minggu, 18 Maret 2012, Pk. 08.00-selesai
Poli Spesialis Lt 1 RSMK TEGAL
Sasaran: anak usia 6-9 thn

Lomba Fashion Show
Minggu, 18 Maret 2012, Pk. 08.00-selesai
Poli Spesialis Lt 1 RSMK TEGAL
Sasaran:
• Kategori A (usia 3-5 thn)
• Kategori B (usia >5 thn)

Lomba Singing and Dancing
Kamis, 22 Maret 2012, Pkl. 14.00 s.d selesai
Auditorium Lt. 4 RSMK TEGAL 
Sasaran: karyawan setiap departemen (Dalam 
rangka HUT RS Mitra Keluarga Tegal

Kuis Ranking 1, Tema “Siapa Tau Mitra”
Sabtu, 28 April 2012, Pkl. 09,00 s.d selesai
Auditorium Lt. 4 RSMK TEGAL 
Sasaran: organisasi masyarakat, perusahaan 
rekanan, masyarakat umum, dll

Lomba Pemilihan
“Sinok Sitong Mitra Keluarga”
Minggu, 12 Mei 2012, Pkl. 09.00 s.d selesai
Poli Spesialis Lt 1 RSMK TEGAL
Sasaran: putra putri tegal (usia 16-19 thn)



PUSAT LAYANAN TERPADU

KEBIDANAN
DAN ANAK

• POLI RAWAT JALAN ANAK
• POLI RAWAT JALAN KEBIDANAN
• USG 3D DAN 4D
• NICU (NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT)
• DETEKSI DINI GANGGUAN PENDENGARAN (OAE)
• KAMAR BAYI
• KAMAR BERSALIN
• LAYANAN RAWAT INAP

Konsultasi lebih lanjut, hubungi:
RS MITRA KELUARGA BEKASI
Jl. Jend. A. Yani, Bekasi 17144

      (021) 885 3333�
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Tak terasa, tiga tahun sudah RS MITRA KELUARGA KELAPA 
GADING (RSMKKG), menyelenggarakan kegiatan “Senam Diabetes” 
secara rutin. Tentu saja, ada banyak pengalaman mengesankan yang 
diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 itu. 
Istimewanya, mengingat bahwa kegiatan ini lahir dari suatu keinginan 
dalam memberikan perhatian yang cukup besar bagi masyarakat luas, 
terutama penderita diabetes mellitus (DM). Setelah senam, biasanya 
dilanjutkan dengan acara Seminar Awam yang menyajikan berbagai 
informasi kesehatan, penanganan & pengobatan diabetes mellitus 
yang disampaikan oleh para dokter ahli di RSMKKG. 

Tidak hanya itu, panitia juga melakukan berbagai strategi agar 
kegiatan senam diabetes menjadi tidak monoton, yaitu mengkom-
binasikan kegiatan senam tersebut dengan berbagai kegiatan yang 
lebih ringan & santai. Mulai dari agenda jalan sehat diabetes di area 
sekitar Kelapa Gading, senam diabetes di jogging track Kelapa Gading, 
hingga menciptakan berbagai permaianan yang menarik. Tak heran, 

Sabtu, 17 Desember 2011, RS Mitra Keluarga Depok mengada-
kan Seminar Awam yang mengangkat tema tentang “Hepatitis A“. 
Seminar Awam yang diselenggarakan di Auditorium Lantai 4 RSMK 
Depok ini dihadiri oleh sekitar 127 peserta yang merupakan warga 
Depok dan sekitarnya.

Seminar dengan pembicara dr. Indah Gianawati, SpPD ini sangat 
menarik perhatian banyak peserta, karena penyakit Hepatitis A 
sedang menjadi wabah di Kota Depok. Bahkan banyak peserta yang 
mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana mengantisipasi 
penyakit Hepatitis A.

Menurut  dr. Indah Gianawati, SpPD, penyakit yang disebabkan 
oleh virus ini mudah sekali menular, terutama di lingkungan yang 
kurang bersih dan terhadap daya tahan tubuh seseorang yang sedang 
lemah. Namun, penyebaran virus Hepatitis A pada dasarnya bisa 
dicegah dengan cara yang sangat mudah, yaitu dimulai dari menjaga 

“Senam Diabetes & Ceramah Kesehatan di Awal Tahun 2012”
kemasan dari kegiatan rutin ini pun memperoleh apresiasi yang 
cukup baik dari para peserta. 

Tahun ini, panitia akan terus menyelenggarakan acara senam 
diabetes. Namun, akan berupaya untuk lebih kreatif lagi. Hal itu telah 
dimulai pada kegiatan senam pertama dalam agenda tahun 2012 
yang jatuh pada hari Sabtu, 14 Januari lalu, dimana kegiatan senam 
tersebut dilanjutkan dengan aneka permainan. Kali ini, para juara 
mendapatkan hadiah menarik dari panitia.  

Selain senam Diabetes, ada juga Ceramah Kesehatan pada hari 
Sabtu, 11 Februari 2012, yang merupakan hasil kerjasama dengan SD 
Don Bosco I Kelapa Gading. Pada acara yang mengangkat tema “Mari 
Ungkapkan Pendidikan Seks secara Sederhana pada Anak” ini disam-
paikan oleh dr. Isabella Riandani, SpA dan  dr. A. Aulia Jusuf, PhD. 

Ceramah kesehatan ini dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama, 
para pembicara memberikan pendidikan Seks kepada para murid 
kelas V SD (laki – laki dan perempuan dipisahkan). Sementara, sesi 
kedua, khusus disampaikan kepada para orang tua murid. 

Pada sesi orang tua murid, pembicara menekankan bahwa peran 
orang  tua sangatlah penting dalam memberikan pendidikan seks 
kepada putra-putrinya, karena alangkah baiknya pendidikan seks itu 
didapatkan dari orang tuanya dari pada mereka harus mencari tahu 
melalui orang lain (teman) maupun media teknologi yang justru 
dapat menyesatkan. 

Saat ini pendidikan seks bukanlah menjadi hal yang tabu untuk 
dibicarakan, bahkan sejak dini anak–anak harus dibekali pengetahuan 
yang benar mengenai seks, agar tidak timbul penyesalan di hari esok. 
Pada kesempatan itu, pembicara juga memberikan berbagai tips agar 
para orang tua dapat memberikan informasi tentang seks secara 
sederhana, singkat, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. 

KELAPA GADING

DEPOK
kebersihan diri 
dan lingkung-
an sekitar. 

Kendati 
penyakit Hepa-
titis A dapat 
disembuh-
kan secara 
total. Namun, 
melakukan 
pencegahan 
dengan menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan antisipasi 
dengan melakukan vaksinasi Hepatitis A merupakan langkah yang 
sangat bijaksana. “Sedangkan vaksinasi bisa dilakukan di rumah 
sakit mana saja, termasuk RSMK Depok, dengan bimbingan dokter 
spesialis penyakit dalam,” ujar dr. Indah.

Melalui seminar ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang 
mengetahui tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkung-
an sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit, khususnya Hepatitis 
A yang sedang mewabah di wilayah Depok dan sekitarnya.

Seminar Awam “Hepatitis A“
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Obesitas bagi 
sebagian orang masih 
menjadi hal yang 
menakutkan. Pasalnya, 
selain kurang baik dari 
sisi fisik (penampilan) 
karena kelebihan berat 
badan, obesitas juga 
dapat mendorong 
munculnya berbagai 
masalah kesehatan (komplikasi penyakit). Beberapa risiko yang 
mungkin timbul akibat obesitas, diantaranya adalah: diabetes, 
hipertensi, stroke, gangguan kardiovaskular, gangguan hormonal, 
penyakit kandung empedu, dan lain lain.  

Tak heran, simposium bertajuk “Mengatasi Obesitas dengan 
Cara Cepat dan Aman” yang digelar RS Mitra Kemayoran pada 
Sabtu, 28 Januari 2012 lalu, langsung mendapat respon yang cukup 
tinggi dari masyarakat awam untuk mengikuti Seminar Kesehatan 
tersebut. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat awam yang 
hadir dan sangat antusias dalam mengikuti pembahasan mengenai 
obesitas dan cara mengatasinya yang disampaikan oleh pembicara, 
dr. Michael Triangto, SpKO dan dr. Lany Dewi, SpGK. 

Menurut dr. Michael Triangto, obesitas dapat diatasi dengan 
cara melakukan Sports Therapy, yaitu program pengobatan dengan 
melakukan olahraga secara terukur. “Selain bermanfaat dalam me-
ningkatkan derajat kesehatan, Sports Therapy juga sangat membantu 
proses penyembuhan penyakit-penyakit tertentu,” ujarnya seraya 
menyebutkan beberapa keungggulan dari Sports Therapy, yaitu :

- Meningkatkan dan mempertahankan massa otot
- Meningkatkan sistem jantung dan pernapasan
- Mempertahankan kelenturan tubuh
- Melatih keseimbangan dan kelincahan tubuh

“Selain aktivitas fisik (olahraga), cara mengatasi obesitas yang 
aman ialah dengan menerapkan pola makan yang baik dan teratur,” 
timpal dr. Lany sambil meneriakkan yel yel  “Hidup sehat, hidup 
berkualitas...” 

      

Dalam rangka memeriahkan hari Ibu yang dirayakan setiap tanggal 22 Desem-
ber, RS Mitra Keluarga Cibubur mengadakan lomba masak “Kids & Daddies Cooking 
Competition”. Lomba memasak yang digelar pada hari Sabtu, 10 Desember 2012, 
itu menyajikan nasi goreng sebagai menu wajib bagi puluhan tim (pasangan ayah 
dan anak) yang terdaftar sebagai peserta lomba. 

Acara berlangsung cukup meriah, setiap tim berusaha memberikan hasil 
masakan yang terbaik. Maklum, selain diliput oleh beberapa media, seperti TRANS 
7 dan Media Indonesia, acara ini juga dimeriahkan dengan demo masak oleh chef 
dari hotel berbintang di Bandung. Acara pun semakin meriah dan penuh suka cita 
ketika panitia memberikan hadiah hiburan, portable stove, bagi masing-masing tim 
untuk di bawa pulang. 

Untuk me-
ning katkan pe-
ngetahuan tentang 
penyakit diabetes 
millitus (DM) 
bagi para pasien 
maupun masyara-
kat sekitar, RS 
Mitra Keluarga 
Bekasi menggelar 
“Family Gathering 
Pasien Diabetes 

Militus”. Melalui acara yang digelar di Lt 6 RSMK Bekasi ini, 
diharapkan para pasien DM, pemerhati, maupun keluarga menjadi 
aware, lebih menjaga kondisi kesehatan, dan selalu berusaha 
meningkatkan kualitas hidup. 

Itu sebabnya, tema yang dibahas pada acara yang digelar 
hari Sabtu, 19 Februari 2012 itu mengetengahkan topik menge-
nai “Pola Makan Sehat bagi Penderita DM” bersama dr. Hadi S. 
M, MS, SpGK. Sesuai dengan topik yang dibahas, materi yang 
disampaikan lebih terfokus pada porsi makanan yang harus 
dikonsumsi penderita DM, waktu yang tepat untuk makan, hingga 
komposisi makanan sehari-hari.

Kepada 60 peserta yang hadir dan cukup aktif berpartisipasi 
dalam diskusi, dr. Hadi S. M, MS, SpGK memaparkan poin-poin 
penting yang harus diterapkan penderita DM, mulai dari memper-
hatikan komposisi makan yang harus terdiri dari protein 0,8 g/kg 
BB atau <15 % total kalori, lemak kurang dari 30%, sedangkan 
karbohidrat sekitar 55-60 % dari total kalori.

Begitu pula dengan jadwal makan yang harus diaur diatur un-
tuk menjaga kestabilan gula darah supaya tidak terjadi hyper atau 
hipoglikemia (gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah). “Pada 
DM dengan therapy insulin, pola makan harus sesuai dengan jenis 
insulin yang dipergunakan,” ungkapnya. 

BEKASI KEMAYORAN

CIBUBUR

“Family Gathering 
Diabetes Mellitus”

“Kids & Daddies Cooking Competition”

Simposium Kesehatan 
“Mengatasi Obesitas dengan
Cara Cepat dan Aman”
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Kilas Berita

Sebagai rangkaian akhir dari kegiatan perayaaan HUT yang 
ke-13, RS Mitra Keluarga Surabaya mengadakan Bakti Sosial: 
Donor Darah dan Khitanan Massal yang diikuti oleh karyawan-
karyawati beserta keluarga, juga masyarakat umum.

Sekitar 60 anak-anak usia 7 – 12 tahun ikut dalam khitanan 
massal tersebut. Yang menarik, tidak satupun dari mereka 
yang menunjukkan rasa sakit, meski baru saja dikhitan. Seba-
liknya, justru senyum lah yang mengembang di wajah mereka. 
Bahkan, tampak sumringah, ceria dan sangat senang ketika 
menerima bingkisan dan cinderamata dari RSMK Surabaya.

Selamat 
tinggal nyeri 
persalinan. 
Setidaknya, itulah 
pesan yang ingin 
disampaikan pada 
Seminar Awam, 
“Persalinan Tanpa 
Rasa Nyeri” yang 
digelar pada hari 
Sabtu, 28 Januari 

2012, di Auditorium Lt. 4 RS Mitra Keluarga Tegal. Ya, Seminar 
yang menghadirkan pembicara dr. Amelia Suganda, SpOG dan dr. 
Edwin Rusli, SpAn itu memaparkan secara gamblang bahwa nyeri 
hebat pada proses persalinan normal sudah tidak lagi menjadi 
kekhawatiran bagi para calon ibu. 

Saat ini, ada beberapa cara mengurangi rasa nyeri pada 
persalinan normal. Salah satunya adalah yang disebut ILA (Intra 
Labour Analgesia), yang terbukti efektif dan banyak diterapkan di 
Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia. Hebatnya, penera-
pan ILA pada proses persalinan mampu membuat calon ibu tidak 
merasakan nyeri pada saat rahim berkontraksi, pembukaan mulut 
rahim, hingga proses persalinan selesainya. 

Tekniknya pun sangat sederhana, hanya melalui suntikan obat 
dengan jarum khusus di daerah persarafan di punggung bawah. 
Obat inilah yang akan membuat calon ibu nyaman, tanpa nyeri 
saat menjalani proses persalinan normal.

Menurut dr. Amelia Suganda, SpOG, ada 2 cara penyuntikan 
obat yaitu dengan 1 kali penyuntikan (sama seperti penyuntikan 
untuk operasi sesar/anestesi spinal) dan penyuntikan berkelan-
jutan dengan menggunakan kateter khusus yang dimasukkan ke 
bagian luar dari pusat persarafan di punggung bawah (analgesia 
epidural).

Sabtu, 18 Pebruari 2012 lalu, RS Mitra Keluarga Cikarang tampak 
lebih ramai dari biasanya. Ya, sebagian dari mereka adalah para 
peserta seminar awam bertajuk Waspada Kanker Mulut Rahim, yang 
menghadirkan dr. Adhitya Maharani Devi, SpOG, MKes, sebagai pem-
bicara untuk membahas mengenai penyebab, gejala, pengobatan dan 
apa saja yang harus dilakukan sebagai deteksi dini dan pencegahan 
kanker mulut rahim.  

Tak heran, seminar yang juga ditujukan untuk mendukung 
program pencegahan kanker mulut rahim yang menjadi salah satu 
momok menakutkan bagi kaum wanita itu mendapat respon yang 
sangat positif dari masyarakat. Tak kurang dari 100 peserta tampak 
hadir dan dengan sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan 
ketika acara memasuki sesi tanya jawab.

CIKARANG

Apa-
lagi, pada 
kesempatan 
itu, RSMK 
Cikarang juga 
menggelar 
promo harga 
khusus bulan  
Maret untuk 
pemeriksaan 
Pap Smear 
dengan dokter Obsgyn, yang hanya mematok tarif sebesar Rp. 
220.000,-, dan paket khusus vaksinasi Kanker Serviks (sudah terma-
suk: 3x vaksin dan jasa dokter) yang cuma Rp. 1.750.000,-. 

Seminar Awam  “Kanker Mulut Rahim”

Baksos:Donor Darah dan 
Khitanan Massal  

SURABAYA TEGAL

Seminar Awam 
“Persalinan Tanpa Rasa Nyeri”

Foto-foto: RSMK Grup
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Kilas Berita

Hingga saat ini, stroke ma-
sih menjadi penyebab kema-
tian nomor tiga dan kecacatan 
nomor satu di seluruh dunia. 
Angka penderita stroke masih 
sangat tinggi, baik stroke baru 
maupun stroke berulang. 

Seiring dengan semakin 
pedulinya masyarakat tentang 

tingginya angka kejadian stroke, maka ilmu pengetahuan, khusus-
nya bidang neurologi terus melakukan pengembangan dan terobo-
san. Tujuannya, tentu saja untuk mengurangi angka kematian dan 
kecacatan akibat serangan stroke, hingga antisipasi yang paling 
penting, yaitu menekan kemungkinan timbulnya serangan stroke 
berulang. 

Untuk kepentingan itulah, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur 
menggelar Siang Klinik bertajuk “Update Penanganan Stroke dari 
Segi Intervensi dan Medikamentosa” yang menghadirkan dr. Daniel 
Polhaupessy, SpS dan dr. Fritz Sumantri Usman Sr, SpS, FINS 

BEKASI TIMUR

Siang Klinik 
“Update Penanganan Stroke dari Segi Intervensi dan Medikamentosa”

sebagai pembicara, dan dr. Selvi sebagai Moderator. 

Acara yang berlangsung pada Rabu, 15 Februari 2012 di ruang 
Auditorium Lt. 5 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur ini dibuka oleh dr. 
Francisca Dewi Permatasari selaku manager Marketing RSMK Bekasi 
Timur.  Acara tersebut, diikuti oleh 160 peserta yang terdiri dari 
dokter anggota IDI Kota Bekasi dan sekitarnya. 

Dalam pemaparannya, dr. Daniel Polhaupessy, SpS mengurai-
kan bahwa penatalaksanaan stroke, baik dari segi umum maupun 
khusus, prinsipnya adalah mengoptimalkan sirkulasi, metabolisme, 
mencegah peningkatan tekanan perfusi otak dan mencegah kematian 
sel otak dengan terapi yang sesuai standard operating procedure. 

Sedangkan dr. Fritz Sumantri Usman Sr, SpS, FINS memaparkan 
penatalaksanaan stroke dari segi intervensi salah satunya Cerebral 
DSA (cerebral digital subtract angiografi). Tindakan ini berupa penyun-
tikan kontras ke dalam pembuluh darah untuk melihat penyempitan 
ataupun penyumbatan yang mungkin saja terdapat di pembuluh 
darah otak,  menuju otak, atau di otak. Saat ini, tindakan Cerebral 
DSA susah dapat dilakukan di RSMK Bekasi Timur. (SP)
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dr. Agustinus Gatot, SpOG
Senin & Rabu: 08.00-21.00
Kamis: 13.00-16.30
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Basuki Sudaryanto, SpOG
Senin, Selasa, Rabu & Jumat: 17.00-19.00
Kamis: 14.00-16.00
Sabtu: 08.00-10.00 & 20.00-21.00

dr. Hario Untoro, SpOG
Senin & Jumat: 08.00-10.00
Kamis: 16.00-18.00
Sabtu: 16.00-20.00

dr. Lidya Liliana, SpOG
Senin - Sabtu: 09.00-14.00
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-21.00

dr. Antony Atmadja, SpOG, MScE
Senin, Rabu & Jum’at:

09.00-14.00 & 18.00-21.00
*Selasa & Kamis: 14.00-17.00

(dengan perjanjian)

dr. Gatot Purwoto, SpOG
Selasa: 19.00-21.00

dr. L. Meilina Pujiastuti, SpOG
Senin, Selasa,Kamis & Sabtu:

09.00-14.00 &17.00-21.00
Rabu & Jumat: 09.00-14.00

dr. Dwi Santi, SpOG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

08.00-14.00&17.00-20.00
Rabu: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-19.00

dr. Herman Trisdiantono, SpOG
Selasa & Jumat: 09.00-14.00 &17.00-21.00
Kamis & Sabtu: 17.00-21.00

dr. Regina Purba, SpOG
Selasa: 15.30-17.30
Kamis: 17.00-19.00
Sabtu: 14.00-16.00

dr. Nining Haniyanti, SpOG
Senin & Rabu: 14.00-15.00
Selasa: 11.00-13.00
Jumat: 12.00-13.00

dr. Yahya Darmawan, SpOG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 10.00-20.00
Rabu & Sabtu: 10.00-17.00

dr. Bonnie Riyadi, SpOG
Senin, Rabu & Jumat: 10.00-20.00
Sabtu: 10.00-13.00

dr. Yuma Sukadarma, SpOG
Senin: 08.00-21.00
Selasa, Rabu, Kamis & Sabtu: 08.00-14.00
Selasa, Rabu, Kamis & Jumat: 17.00-21.00
Sabtu: 16.00-21.00

dr. Andi Hudono, SpOG, MRCOG (England)
Senin: 08.00-21.00
Selasa, Rabu & Kamis: 16.00-21.00
Sabtu: 18.00-21.00

dr. Ekarini Aryasatiany, SpOG-K
Senin, Rabu & Kamis: 08.00-21.00
Selasa: 14.00-16.00*
Jumat: 12.00-14.00*

dr. Fara Vitantri, SpOG
Selasa: 18.00-20.00
Sabtu: 08.00-13.00

dr. Sutan Finekri, SpOG
(dengan perjanjian)

dr. Biliater Sinaga, SpOG*
Senin, Rabu, Kamis, Jumat & Sabtu:

20.00-21.00
(dengan perjanjian)

dr. Cahyadi, SpOG
Senin - Jumat: 08.00-14.00
Senin - Rabu: 18.00-21.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Sugi Suhandi, SpOG
Senin - Sabtu: 09.00-12.00
Senin & Rabu: 14.00-16.00
Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 14.00-18.00

USG 4 Dimensi
Senin - Jumat: 12.30-14.00

dr. Boy Abidin, SpOG
Selasa: 09.00-12.00
Sabtu: 09.00-14.00
Senin, Rabu, Kamis & Jumat: 17.00-20.00

dr. Widayanto S, SpOG
Senin & Rabu: 10.00-12.00
Selasa: 19.00-20.00
Jumat: 09.00-11.00

dr. Bambang W, SpOG
Rabu: 17.00-21.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Bambang D, SpOG-KOnk
Senin & Rabu: 17.00-20.00

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

dr. Dewi S.G, SpOG
Senin & Kamis: 18.00-20.30
Jumat: 15.00-17.00

Fertilitas & Hormon Reproduksi

dr. Budi Wiweko, SpOG-KFER
Senin & Kamis: 19.00-21.00

JADWAL PRAKTEK SPESIALIS KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN
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dr. Adhitya Maharani Devi, SpOG, MKes
Selasa - Sabtu: 18.00-20.00

dr. Ni Putu Titien Sri Kusumayanti, SpOG, MKes
Senin - Sabtu: 09.00-14.00
Senin - Jumat: 18.00-20.00

dr. Vinsensius Harry, SpOG
Rabu, Kamis & Sabtu: 14.30-17.30

dr. Nancy Liona Agusdin, SpOG
Senin - Sabtu: 08.30-13.00
Senin, Selasa, Kamis, Jumat & Sabtu:

17.00-20.00

dr. R. Purbonoto, SpOG
Senin - Sabtu: 08.00-14.00
Senin, Rabu, Kamis & Sabtu: 18.00-20.00

dr. Novi Gracia, SpOG
Selasa, Jumat & Sabtu: 08.30.14.00
Senin, Selasa & Jumat: 17.30-20.00

dr. Cholid Wahyudi K, SpOG
Selasa - Kamis: 11.00-13.00

dr. Yudha Rizky K, SpOG, MKes
Senin - Sabtu: 08.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. Amelia Suganda, SpOG
Senin - Sabtu: 08.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. Rachmad Poedyo A, SpOG
Senin - Jumat: 09.00-13.00
Senin: 19.00-21.00
Selasa: 18.00-20.00
Rabu: 16.00-18.00
Sabtu: 13.00-15.00
Minggu: dengan perjanjian

dr. M. Fachry, SpOG
Rabu: 18.30-21.00
Sabtu: 09.00-11.00

dr. Pramudyo DP, SpOG
Kamis - Jumat: 18.30-21.00

dr. Eston Aryawan, SpOG
Senin - Sabtu: 08.30-12.30
Senin & Rabu: 18.00-21.00
Minggu: 10.00-12.30

dr. Ernawati Darmawan, SpOG
Selasa & Kamis: 18.30-20.00
Rabu: 14.00-16.00
Jumat: 19.30-21.00

dr. Greg Agung H, SpOG
Sabtu: 13.00-15.00

Prof. Dr. dr. Erry Gumilar D, SpOG-KFM
Selasa: 17.00-19.00
Kamis: 18.30-20.00

dr. Dwi Meinindah, SpOG
Senin - Jumat: 09.00 - 12.00
Senin, Rabu & Jumat: 18.00 - 21.00

dr. Eston Aryawan H, SpOG
Selasa, Kamis - Sabtu: 16.00-18.30
Jumat: 16.00-18.30

dr. Harry K. Gondo, SpOG
Rabu: 17.00 - 20.00
Kamis & Jumat: 13.00-17.00
Sabtu: 17.00-20.00

dr. Maya S Kamaroekmi, SpOG
Senin, Kamis & Sabtu: 10.00-12.00
Minggu: 09.00-11.00 (Minggu II & IV)

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

dr. Robby Budilarto, SpOG
Senin - Jumat: 15.00-18.30
Sabtu: 12.30-15.30

dr. Sigit Soeryono, SpOG
Senin - Jumat: 09.00-11.00 & 19.00-21.00
Minggu: 09.00-11.00 (Minggu I & III)

dr. Sunaryadi, SpOG
Rabu: 11.00-13.00
Jumat: 08.00-11.00

dr. Agustinus Gatot, SpOG
Selasa & Jumat: 09.00-14.00
Kamis & Sabtu: 17.00-20.00

dr. Kusmaryati, SpOG
Senin - Sabtu: 09.00-14.00
Selasa, Rabu & Jumat: 17.30-20.00

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

dr. Chrisdiono M. Achadiat, SpOG
Senin, Rabu - Sabtu: 08.00-14.00
Senin, Kamis & Sabtu: 17.00-21.00*
Selasa, Rabu & Jumat: 17.00-21.00
Note: Jumat Sore hanya minggu ke-2,3,4

dr. Yeni, SpOG
Senin - Sabtu: 08.30-14.00
Senin, Selasa, Kamis - Sabtu: 17.30-21.00

dr. Reza Kamal, SpOG
Senin & Kamis: 09.00-14.00 & 17.00-21.00
Selasa, Rabu & Jumat: 09.00-14.00
Sabtu: 17.00-21.00

dr. Sofani Munzila, SpOG
Senin, Kamis & Sabtu: 08.00-14.00
Selasa, Rabu & Jumat:

08.00-14.00  & 17.00-21.00

dr. Afra Tangdialla, SpOG
Senin, Kamis & Sabtu: 17.00-20.00
Selasa & Rabu: 10.00-13.00

dr. Yuliana Tarully, SpOG
Senin & Kamis: 09.00-13.00
Selasa - Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-12.00

JADWAL PRAKTEK SPESIALIS KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN
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BE
KA

SI

Operasional 
8 November 1993

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

SU
RA

BA
YA

Operasional 
2 Oktober 1998

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

BE
KA

SI
 T

IM
UR

Operasional 
11 Juli 2004

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

TE
GA

L

Operasional 
5 Februari 2009

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

CI
KA

RA
NG

Operasional 
12 Mei 2010

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

KE
M

AY
OR

AN

Operasional 
8 Januari 1998

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

KE
LA

PA
 G

AD
IN

G Operasional 
28 November 2002

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

DE
PO

K

Operasional 
7 Juli 2008

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

W
AR

U

Operasional 
9 September 2009

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

CI
BU

BU
R

Operasional 
1 Maret 2011

Jl.  Alternatif Transyogi 
Cibubur
Telp. (021) 843 11 777  
Fax. (021) 843 11 661
Email : cibubur@mitrakeluarga.com
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KELAPA GADING
Penyakit Dalam
•	 Hematologi	 :	 dr.	Chospiadi	Irawan,	SpPD,	KHOM
•	 Endokrin	 :	 dr.	Dante	Saksono	Harbuwono,	SpPD,	PhD

Anak
•	 Gastroenterologi	:	 Dr.	dr.	Hanifah	Oswari,	SpA(K)

Bedah
•	 Onkologi	 :	 dr.	Samuel	Johny	Haryono,	SpB(K)Onk
	 	 	 dr.	Walta	Gautama,	SpB(K)Onk
•	 Anak	 :	 dr.	Sastiono,	SpBA

Kebidanan & Kandungan
•	 Onkologi	 :	 dr.	Bambang	Dwipoyono,	SpOG(K)Onk
•	 Endokrin	 :	 dr.	Budi	Wiweko,	SpOG-KFER

KEMAYORAN
Penyakit Dalam
•	 Hematologi	 :	 dr.	Shufrie	Effendy,	SpPD,	KHOM
•	 Endokrin	 :	 dr.	F.	Eliana	Taufik,	SpPD,	K-EMD
•	 Allergi	 :	 dr.	Nanang	Sukmana,	SpPD,	KAI

Bedah
•	 Onkologi	 :	 dr.	Saptadi	S.	Basuki,	SpBOnk
•		 Anak	 :	 dr.	Qomaruddin	Bausat,	SpBA

DEPOK
Anak
•	 Infeksi	Tropis	 :	 dr.	Kiki	MK	Samsi,	SpA(K),	Mkes

BEKASI
Penyakit Dalam
•	 Endokrin	 :	 dr.	Olly	Renaldi,	SpPD,	K-EMD

Bedah
•	 Onkologi	 :	 dr.	Wim	Panggarbesi,	SpB(K)Onk

CIBUBUR
Anak
•	 Infeksi	Tropis	 :	 dr.	Kiki	MK	Samsi,	SpA(K),	Mkes

SURABAYA
Penyakit Dalam
•	 Hematologi	 :	 dr.	S.	Ugroseno,	SpPD

Anak
•	 Ginjal	Anak	 :	 Prof.	dr.	M.	Sjaifullah	Noer,	SpA(K)
•	 Gastroenterologi	:	 Prof.	Dr.	dr.	Subijanto	MS.,	SpA(K)
•	 Endokrin	 :	 dr.	M.	Connie	Untario,	SpA(K)

Bedah
•	 Onkologi	 :	 dr.	Desak	Gede	Agung	S.,	SpB(K)Onk

Kebidanan & Kandungan
•	 Onkologi	 :	 Prof.	dr.	H.	Suhatno,	SpOG(K)
•	 Fetomaternal	 :	 Prof.	Dr.	dr.	Erry	Gumilar	D.,	SpOG-KFM

WARU
Bedah
•	 Onkologi	 :	 dr.	Hantoro	Ishardiyanto,	SpBOnk

DOKTER SUBSPESIALIS


