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SALAM REDAKSI

Om Swastiyastu,
Assalam ‘ualikum Warahmatulahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya tim redaksi Hospitalica dapat mem-
persembahkan Buletin Hospitalica Edisi XII kepada para pembaca. Buletin Hospitalica Rumah Sakit Daerah 
Kabupaten Badung Mangusada kembali menyapa pembaca dengan tampilan yang lebih fresh dan berita-berita 
terkini dari para civitas hospitalia. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menjalin komunikasi serta 
informasi kepada masyarakat. Dimana Rumah Sakit Daerah Kabupaten Badung Mangusada sebagai Rumah 
Sakit kebanggaan warga Badung, selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan pengetahuan 
kesehatan bagi masyarakat.

Pada edisi kali ini redaksi menampilkan rangkaian pelaksanaan HUT ke-16 RSUD Kabupaten Badung Man-
gusada sebagai kabar utama. RSUD Badung Mangusada  tahun ini sudah memasuki usia ke- 16 tahun namun 
semangat, kekompakan serta kerjasama dari para civitas hospitalia tidak pernah pudar bahkan semakin meng-
geliat dan enerjik, hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi  Bapak Direktur kita 
tercinta..

Dalam buletin kali ini pembaca dapat mengetahui tentang parenting class bagi para orang tua yang ingin 
mendidik anak yang benar dan tepat ; pertanda penyakit sifilis dan gejala penyakit jantung koroner. RSUD 
Badung Mangusada tidak terlepas dari berbagai kegiatan dalam mengembangkan visi misi untuk memberikan 
pelayanan yang professional, inovatif dan berbudaya menuju standar internasional, diantaranya pelantikan 
dan serah terima jabatan pengurus komite medik masa bakti 2018-2021 dan penetapan dokter pendidik klinik 
sebagai bagian pelaksanaan RS Badung menjadi RS Pendidikan satelit.

Pada rubrik profil redaksi menampilkan sisi kehidupan seorang ibu sekaligus wanita karir dr. Putu Sunadiyati, 
M.Kes dan seorang aparatur Negara panutan di RS Badung yang telah purna tugas Bp. Dewa Ketut Winastra .  
Destinasi kuliner dan perhelatan olah raga  Asean Games juga kami tampilkan sebagai rubric kali ini.

Jadi, jangan sampai kelewatan yaa….
Semoga sajian kami bisa bermanfaat….
Salam Hospitalia…..
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RSUD Kabupaten Badung Mangusada merupakan 

satu-satunya rumah sakit daerah di wilayah kabupaten 

Badung, didirikan sejak tahun 1998 dengan cikal bakal-

nya berupa klinik dengan nama “Cura Darma Asih”. Em-

pat tahun kemudian tepatnya pada  tanggal 22 Agustus 

2002  RSUD Kabupaten Badung mulai beroperasional 

dengan pelayanan yang masih sangat minimalis yaitu 

pelayanan unit gawat darurat dan beberapa poliklinik 
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dasar diantaranya klinik penyakit dalam, klinik bedah, 

klinik anak, klinik kebidanan dan kandungan serta klinik 

gigi dan mulut.  Selanjutnya pada tanggal 4 September 

2002 RSUD Kabupaten Badung dibuka secara resmi oleh 

Bupati Badung saat itu adalah Bapak Anak Agung  Ngurah 

Oka Ratmadi, SH, dan hingga kini setiap tanggal 4 Sep-

tember diperingati sebagai hari ulang tahun RSUD Kabu-

paten Badung.

Seiring dengan upaya peningkatan dan pengembangan 

kualitas SDM, fasilitas pelayanan dan mutu pelayanan, 

RSUD Kabupaten Badung berkomitmen untuk sela-

lu bekerja dengan tulus iklas, menjalin kerjasama dan 

mengobarkan semangat solidaritas dan kekompakan 

demi ajegnya pelayanan bermutu yang dipersembahkan 

oleh RSUD Badung tercinta. Semangat solidaritas dan 

kekompakan tersebut diterapkan di setiap kegiatan dan 

terwujud nyata dalam memperingati hari ulang tahun  

rumah sakit setiap tahunnya ditandai dengan  tema dan 

gagasan yang selalu unik dan berbeda .

Tahun 2018 ini RSUD Kabupaten Badung memasuki usia 

16 tahun, ibaratnya usia remaja yang sedang bergeliat 

enerjik, lincah dan penuh kreativitas, peringatan ulang 

KABAR UTAMA
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tahun kali ini pun dibuat dengan apik dan penuh kesan 

digawangi oleh tangan-tangan kreatif dan ide-ide penuh 

inovatif oleh panitia ulang tahun dan dilaksanakan oleh 

seluruh civitas hospitalia. Hari Ulang Tahun ke-16 RSUD 

Kabupaten Badung Mangusada tahun ini mengusung 

tema “Mangusada Sayang Lansia” dimana  rangkaian 

kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ini telah 

dilaksanakan sejak awal bulan Agustus 2018. Seyogyanya 

puncak hari ulang tahun dilaksanakan tanggal 4 Setem-

ber 2018 namun mengingat efektivitas kegiatan sesuai 

arahan Bapak Direktur pelaksanaan  puncak HUT ke-16 

dilaksanakan pada hari Minggu, 9 September 2018 se-

hingga tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat. 

Kegiatan yang begitu padat dibarengi dengan kegiatan 

utama pelayanan pasien tidak mengurangi antusiasme 

seluruh civitas hospitalia dalam memeriahkan ulang ta-

hun kali ini. 

Mangusada Sayang Lansia sebagai tema ulang tahun 

ditandai oleh kegiatan launching klinik Geriatri dan ruang 

rawat inap geriatri, disertai berbagai kegiatan inovatif 

lainnya diantaranya launching sebuah sarana komuni-

kasi kekinian yaitu “Mangusada On Radio”. Tema tahun 
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KABAR UTAMA

ini disesuaikan dengan Permenkes No 79 tahun 2014 

yang menyatakan bahwa  peningkatan populasi Lanjut 

Usia di Indonesia dengan berbagai permasalahan yang 

dihadapi terkait aspek medis, psikologis, ekonomi, sosial 

dan lingkungan, membutuhkan suatu penanganan se-

cara terpadu yang paripurna dengan pendekatan multi-

disiplin yang bekerja secara interdisiplin. Didalam  usaha 

menyukseskan program tersebut, dibutuhkan suatu ke-

samaan persepsi dan pemahaman dari seluruh stake-

holder pada semua tingkatan baik masyarakat, pemberi 

pelayanan maupun pembuat kebijakan. 

Untaian kegiatan HUT ke-16 dimulai pada minggu perta-

ma bulan Agustus dengan kegiatan yoga massal di hala-

man barat RS yang dihadiri oleh segenap civitas hospita-

lia, dilanjutkan dengan kunjungan ke Panti Werdha Wana 

Seraya Provinsi Bali di Tangtu, dimana dalam kunjungan 

tersebut dilaksanakan senam bersama lansia, screening 

kesehatan dan acara hiburan “bondres”untuk para  lan-

sia, dan bakti sosial (posyandu lansia) di Br. Sangut Desa 

Carangsari,.

Pada awal September dilaksanakan Seminar Ilmiah yang 

membahas permasalahan seputar Lansia dan estetika di 
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gedung Kertha Gosana Puspem Badung dengan nara-

sumber dari Divisi Geriatri RSUP Sanglah membahas per-

masalahan seputar Lansia dan bagaimana tetap sehat 

dan cantik di usia lanjut. Mengusung konsep talkshow, 

acara ini mendatangkan bintang tamu Nyonya Wayan 

Koster (Ni Putu Putri Suastini) sebagai figur seorang 

wanita multitalenta dan menjadi sosok inspiratif dibalik 

kesuksesan sang suami, beliau dengan begitu antusias 

berbagi pengalaman bagaimana tetap sehat dan produk-

tif di usia lansia. Kegiatan inipun tak lepas dari kegiatan 

kecantikan mengulas tips cantik bagi wanita yang disa-

jikan oleh para dokter estetika RSUD Kabupaten Badung.

Kemeriahan kegiatan HUT kali ini tak lepas dari dress 

code seluruh peserta yang sangat casual, sederhana 

dibalut atasan putih dan bawahan denim tapi tetap elegan 

dengan scarf merah berlogo Mangusada memberi kesan 

tersendiri bagi siapapun yang melihatnya, cantik, keren, 

enerjik dan penuh semangat. Kegiatan lainnya dimeriah-

kan dengan bazzar dari para kreator dan enterpreuneur 

yang merupakan civitas hospitalia, adapula pembagian 

tali kasih pada pasien lansia yang dirawat di RSUD Ka-

bupaten Badung Mangusada, Festival Budaya yang diisi 
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KABAR UTAMA

dengan festival kuliner dan lomba membuat pejati oleh 

para lansia (bazzar budaya lansia), lomba-lomba yang 

dikemas apik dalam MANIFest (Mangusada Inovasi Festi-

val), MOVE ON (Mangusada On Video Education Online), 

lomba penilaian antar ruangan berbasis SNARS, lomba 

pegawai teladan, serta tak ketinggalan kegiatan men-

yatu dengan alam terbuka berupa Mangusada Rider dan 

Mangusada Fun Run yang disambut sangat antusias oleh 

masyarakat. Geliat kegiatan HUT ke-16 ini pun diakhi-

ri dengan pelaksanaan acara puncak yang dihadiri oleh 

seluruh kepala perangkat daerah, kepala Puskesmas, 

ketua organisasi profesi se -Kabupaten Badung yang 

digawangi langsung oleh Bapak Bupati Badung beserta 

Wakil dan Sekda Badung serta ibu-ibu gatriwara yang 

tampak sangat antusias mengikuti acara yang diawali 

dengan drama action penyambutan Bapak Bupati diikuti 

dengan flashmob “ayo bersatu”. Benar-benar acara ulang 

tahun yang penuh dengan kejutan dan kesan mendalam 

bagi seluruh civitas hospitalia.

Dibalik setiap kesuksesan, tentu ada kerja keras, doa dan 

rasa syukur yang terpanjat dari hati terdalam kepada Ida 

Sang Hyang Widhi, acara akbar setahun sekali ini dapat 
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dilaksanakan dengan penuh totalitas. Semangat keber-

samaan inilah yang  diharapkan mampu ditularkan pada 

seluruh civitas hospitalia dalam mengemban misi pe-

layanan pada masyarakat. Kesuksesan juga menyimpan 

banyak harapan dan mimpi baru yang akan diwujudkan 

seiring langkah pembangunan RSUD Kabupaten Badung 

ke depannya. Tiada asa tanpa rasa, semoga dengan 

melangkah bersama kita dapat melaksanakan visi dan 

misi RSUD Kabupaten Badung dengan mematri prinsip 

pelayanan yang penuh senyum, sapa, servis dan simpati 

hingga tercapai harapan mulia yang tertuang pada motto 

kita “Kesehatan Anda Adalah Kebanggaan Kami.”

Selamat Ulang Tahun ke-16 RSUD Kabupaten Badung 

Mangusada tercinta.....

Langkahku, Langkahmu, Langkah Kita Untuk Jayamu.....

PENULIS : NS.PUTU WIDIASTUTI,S.KEP., MPH
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KNOWLEDGE

MENGENAL KELAS PARENTING UNTUK ORANG TUA 

Sebagian besar orangtua datang ke poliklinik anak rumah 

sakit, ingin bertemu dengan dokter anak untuk memerik-

sakan kesehatan dan memperoleh  imunisasi untuk anak 

mereka. Selama ini tidak banyak orangtua yang meng-

konsultasikan bagaimana cara merawat, mengasuh atau-

pun mendidik anak di rumah yang berhubungan dengan 

tumbuh kembang anak mereka kepada dokter anak. 

Terkadang orangtua lebih memilih mencari tahu sendiri 

tentang hal-hal tersebut dari tetangga, sanak saudara, 

buku, media sosial yang tidak jarang merupakan suatu 

hal yang keliru, informasi-informasi yang salah, sesuatu 

yang tidak update lagi ataupun merupakan mitos-mitos 

yang tentunya tidak layak lagi diadopsi oleh orangtua ke-

pada anaknya di rumah.

Sesungguhnya dalam melakukan pelayanan kesehatan 

anak, setiap dokter spesialis anak mempunyai tanggu-

ng jawab untuk mengawal anak mencapai kualitas hid-

up optimal sesuai dengan kondisi dan tumbuh kembang 

anak. Setiap dokter anak wajib berupaya mengoptimal-

kan tumbuh kembang anak secara komprehensif melipu-

ti upaya promotif, preventif (pencegahan) penyakit ter-

masuk melalui program imunisasi, diagnosis dini, kuratif 

(pengobatan) segera hingga rehabilitasi sebagai wujud 

kepedulian dan tanggung jawab untuk menangani ma-

salah mendasar kesehatan anak di Indonesia. Bertolak 

dari hal tersebut di atas, KSM Anak RSUD Badung Man-

gusada merasa ikut bertanggung jawab untuk melaku-

kan upaya mengoptimalkan kualitas anak Indonesia, 

salah satunya dengan mengadakan kelas parenting. 

Parenting merupakan ilmu tentang cara orangtua men-
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gasuh, mendidik, membimbing anak dengan benar dan 

tepat. Parenting bisa mengenai bagaimana memberi 

makanan yang baik, memberikan petunjuk atas kesalah-

an yang dilakukannya, dan bagaimana orangtua melind-

ungi anak dalam proses tumbuh kembangnya. Tujuan 

parenting ini sendiri adalah memberikan dorongan un-

tuk orangtua memberikan pelajaran yang terbaik kepada 

anak. 

Kelas parenting dibuat sebagai wadah yang bertujuan 

untuk memperbaharui pengetahuan orangtua tentang 

cara mengasuh, mendidik dan membimbing anak. Kelas 

parenting ini terdiri dari kelompok orangtua yang memi-

liki anak dengan rentang usia tertentu sesuai dengan 

topik/materi parenting yang akan dibawakan pada suatu 

waktu. Dalam kelas parenting, diharapkan banyak hal 

yang didapatkan oleh orangtua. Kelas parenting dapat 

menjadi sarana orang tua untuk berbagi pengalaman 

dengan orangtua lain dalam menghadapi permasalah-

an-permasalahan anak. Kelas parenting juga diharapkan 

dapat membantu orang tua belajar lebih banyak tentang 

apa yang akan terjadi atau tantangan yang sedang terja-

di dalam mempersiapkan diri untuk setiap tahap perkem-

bangan anak.

Sebagai orangtua yang sibuk, sulit untuk tetap menge-

tahui temuan ilmiah atau metode-metode terbaru, tapi 

sangat penting untuk mempelajari ini karena zaman te-

rus berubah, demikian juga lingkungan masyarakat yang 

akan dihadapi anak-anak kita. Dalam kelas parenting 

orangtua bisa mendapatkan kesempatan dari narasum-

ber (dokter anak) untuk mengajukan pertanyaan dan 

ke mudian dapat menerapkan saran mereka. Dengan 

demikian orangtua akan punya cukup keyakinan me-

nerapkan satu pola asuh dengan benar dan menemukan 

strategi parenting yang dapat digunakan saat dibutuh-

kan.

Kelas parenting yang diadakan KSM Anak RSUD Badung 

Mangusada pertama kalinya diadakan pada tanggal 11 

Agustus 2018. Kelas parenting ini dibuka oleh Bapak Di-

rektur RSUD Mangusada dr. I Nyoman Gunarta, MPH di 

ruang pertemuan Kriya Husada berlangsung singkat yai-

tu tiga  jam. Peserta terdiri dari orangtua yang me miliki 

anak usia 0-6 bulan, dihadiri sebanyak 20 pasangan pe-

serta dari orang tua pasien anak di RSUD Mangusada 

tanpa dikenakan biaya. Narasumbernya adalah Dr. Luh 

Putu Winansari Ratih, SpA dengan topik “ASI dan Mas-

alahnya” dan Dr Anak Agung Ayu Windi Antari, MSc, SpA, 

dengan topik yang dibawakan adalah “MPASI dengan 

Mitos-mitosnya”. Topik ini diambil mengingat banyak se-

kali mitos-mitos yang berkembang di masyarakat secara 

turun menurun yang tetap dipertahankan di masyarakat 

karena ketidaktahuan tentang masalah ASI dan MPASI 

terkini. Dengan diadakan kelas parenting ini diharapkan 

orangtua yang berpartisipasi mendengarkan informa-

si terkini tentang kesehatan anak mampu menerapkan 

pada anak-anak dan keluarga mereka di rumah sekaligus 

menjadi penyambung lidah di masyarakat tentang mi-

tos-mitos yang ada dan hal apa yang sebenarnya lebih 

tepat dilakukan dalam melakukan kegiatan parenting di 

rumah. Untuk selanjutnya kelas parenting akan rutin di-

adakan setiap 2 bulan sekali dengan topic-topik yang ti-

dak kalah menarik dan terkini.

Setiap anak merupakan insan yang unik dan setiap anak 

tidak pernah sama. Apa yang berhasil diterapkan un-

tuk satu anak mungkin tidak berhasil diterapkan pada 

anak yang lain. Kelas parenting tentu saja tidak dapat 

menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi 

anak dan orangtua di rumah. Namun, paling tidak, kelas 

parenting dapat memberikan orangtua banyak strategi 

parenting yang dapat diterapkan dalam kehidupan se-

hari-hari, membantu orangtua menemui orangtua lain di 

situasi yang sama, dan meningkatkan kepercayaan diri 

terhadap kemampuan mengasuh anak.

PENULIS : dr. A A AYU WINDI ANTARI, SP.A 
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Kutil Kelamin Pertanda Sifilis ?

Infeksi menular seksual (IMS) merupakan suatu isti-

lah yang ditunjukkan pada sekumpulan gejala maupun 

tanda spesifik tidak menyenangkan yang terjadi pada 

daerah organ kelamin baik pria maupun wanita dima-

na kehadirannya berkaitan erat dengan aktivitas seksual. 

Kecurigaan IMS semakin besar bilamana pasien diketahui 

memiliki riwayat hubungan seksual dengan berganti pas-

angan tanpa menggunakan pengaman seperti kondom. 

Berkaitan dengan keluhan adanya perlukaan kecil tanpa 

disertai rasa nyeri pada organ genital, maka hal ini mer-

upakan tanda yang patut dicurigai sebagai sifilis atau raja 

singa. Apakah itu penyakit sifilis?

 Penyakit sifilis atau raja singa adalah salah satu 

penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh 

infeksi bakteri Treponema pallidum dimana dapat meng-

hantui siapa saja terutama pada orang yang melakukan 

seks bebas tanpa pengaman. Penularan sifilis juga dapat 

terjadi secara vertikal dari ibu kepada janin dalam kand-

KNOWLEDGE

Adanya perlukaan kecil tanpa disertai rasa nyeri pada daerah kemaluan telah menjadi 

momok kekhawatiran tersendiri bagi para pria yang memiliki riwayat seksual aktif ber-

ganti pasangan tanpa pengaman. Kerapkali permasalahan ini tidak datang sendiri, me-

lainkan juga disertai dengan keluhan lain seperti dijumpainya kutil pada sekitar organ 

genital pria maupun wanita. Apakah ini merupakan tanda dari infeksi menular seksual?
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ungan atau saat kelahiran, melalui produk darah atau 

transfer jaringan yang telah tercemar, kadang-kadang 

dapat ditularkan melalui alat kesehatan meskipun den-

gan angka kejadian yang kecil sekali. Akan tetapi penya-

kit ini tidak dapat menyebar melalui penggunaan tempat 

duduk toilet, bak mandi, pakaian, alat makan, gagang 

pintu, atau berada di dalam kolam renang yang sama 

dengan penderita. 

 Penyakit sifilis kerap kali menginfeksi tanpa 

menunjukkan gejala awal. Hal ini membuat penyebaran-

nya mudah sekali terjadi karena penderitanya tidak men-

yadari bahwa mereka telah terinfeksi. Gejala awal yang 

tidak spesifik ini disebabkan oleh lamanya masa inkubasi 

(2-3 minggu) sebelum gejala dirasakan. Terdapat beber-

apa tahapan gejala dari penyakit sifilis ini dimana melipu-

ti primer, sekunder, maupun tersier dimana rentang wak-

tu antara masing-masing tahapan berkisar dari minggu, 

bulan, hingga lebih dari satu tahun.

 Pada tahapan awal atau dikenal dengan sebutan 

sifilis primer, biasanya pasien mengeluhkan adanya luka 

kecil yang terdapat pada penis, vagina, atau anus dengan 

dasar luka yang bersih serta tanpa ada rasa nyeri. Luka 

tanpa rasa nyeri inilah yang kerap kali menyebabkan pa-

sien sering mengabaikan hal tersebut dalam memper-

oleh pengobatan yang cepat dan tepat. Keberadaan luka 

ini biasanya juga disertai dengan pembesaran kelenjar 

getah bening sekitar lipat paha. Sebagian besar luka ini 

biasanya akan hilang sendiri tanpa mendapatkan pengo-

batan, namun apabila pasien terus menunda pengobatan 

maka dapat beresiko perburukan penyakit ke tahap se-

lanjutnya. 

 Tahap sekunder dari penyakit sifilis ini biasanya 

akan muncul beberapa minggu atau bulan setelah geja-

la primer. Beberapa gejala yang biasanya muncul pada 

tahapan ini meliputi: ruam merah yang terdapat pada 

telapak tangan dan kaki, tumbuhnya kutil kecil di kulit 

kemaluan, terdapat bercak-bercak putih di mulut, rambut 

rontoh di beberapa tempat, maupun perluasan pembesa-

ran kelenjar getah bening. Gejala lainnya seperti demam 

yang tidak terlalu tinggi, rasa lelah, sakit kepala, maupun 

nyeri sendi juga ditemukan pada tahapan ini. Kutil pada 

kelamin yang dapat muncul pada tahapan ini biasanya 

merupakan suatu jenis kondiloma lata. Kondiloma lata 

merupakan istilah untuk lesi meninggi (papul), luas, ber-

warna putih atau abu-abu yang muncul di daerah yang 

hangat dan lembab.  Kutil ini bersifat sangat infeksius 

atau mudah menular dikarenakan banyak terdapat kolo-

ni bakteri Treponema pallidum penyebab sifilis, berbeda 

dengan kondiloma akuminata yang memiliki permukaan 

berwarna lebih gelap dan kasar menyerupai bunga kol 

serta dimana disebabkan oleh infeksi virus papilloma 

(HPV). Apabila tahapan sekunder ini juga tidak mendapat 

pengobatan yang tepat maka kondisi ini dapat berlanjut 

menjadi sifilis laten atau tersembunyi dan biasanya ti-

dak menampakkan gejala. Tahap laten ini dapat berjalan 

hingga/ beberapa tahun ke depan. Kemungkinan gejala 

tidak muncul kembali, namun bisa juga sifilis memasuki 

tahap berikutnya, yaitu sifilis tersier.

 Tahap tersier adalah tahap akhir dari penyakit si-

filis dimana dapat menimbulkan komplikasi pada bebera-

pa organ tubuh yang meliputi otak, saraf, mata, jantung, 

pembuluh darah, hati, dan sendi. Namun secara garis 

besar komplikasi utama yang perlu mendapat perhatian 

serius meliputi jenis neurosifilis, sifilis kardiovaskuler, 

beserta sifilis benigna lanjut. 

 Apa yang harus dilakukan apabila seseorang 

memiliki gejala-gejala yang dipaparkan di atas? Penega-

kan diagnosis serta upaya pemberian pengobatan yang 

tepat merupakan langkah cermat yang harus diambil oleh 

seorang dokter. Pasien perlu mendapatkan pemahaman 

bahwa keluhan yang disampaikan mengarah pada infeksi 

sifilis dimana hal tersebut tidak hanya berdampak pada 

kesehatan pasien sendiri melainkan juga kepada pas-

angan seksualnya. Berkenaan dengan hal tersebut pa-

sien dapat dianjurkan pergi ke dokter spesialis kulit dan 

kelamin untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut 

dalam upaya mencegah komplikasi lebih lanjut. Pemer-

iksaan penunjang sederhana yang biasa dipergunakan 

adalah pemeriksaan serologis darah menggunakan pe-

meriksaan Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) 

dimana untuk menilai apakah terdapat infeksi menular 

seksual, serta tes Treponema pallidum Haemagglutinin 
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KNOWLEDGE

(TPHA) untuk mengetahui secara kualitatif apakah ter-

dapat infeksi bakteri penyebab sifilis. Apabila hasil pe-

meriksaan penunjang menunjukkan terdapat infeksi sifi-

lis pada pasien, maka pasien dapat segera memperoleh 

pengobatan yang tepat.

 Apakah penyakit sifilis dapat disembuhkan? Ini 

merupakan pertanyaan yang lumrah sering ditanyakan 

oleh masyarakat umum. Hal yang perlu disampaikan 

sebelum menjelaskan bahwa terdapat obat untuk men-

gatasi penyakit sifilis kepada pasien adalah memastikan 

pemahaman pasien bahwa penyakit ini dapat muncul 

kembali apabila tidak dilakukan pemeriksaan ataupun 

pengobatan terhadap pasangan seksualnya juga. Pa-

sien perlu mendapat penjelasan bahwa pengobatan si-

filis ini bersifat murah, mudah didapatkan, serta mudah 

dikerjakan terutama yang menggunakan pengobatan 

jenis suntikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penisilin 

merupakan salah satu jenis obat antibiotik yang paling 

banyak digunakan di dunia terhadap penyakit infeksi si-

filis. Obat ini efektif dalam mengobati sifilis. Akan tetapi 

apabila pasien memiliki riwayat alergi terhadap penisi-

lin, maka jenis antibiotik lainnya dapat diberikan sebagai 

alternatif terapi. Berbagai pengobatan tersebut mutlak 

memerlukan resep dari dokter agar mendapatkan dosis 

terapi dalam jumlah yang tepat. Setelah mendapatkan 

pengobatan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap 

reaksi alergi ataupun keberhasilan terapi seperti apa-

kah terdapat pengurangan luas luka ataupun mengecil-

nya kondiloma lata sebagai gambaran dari infeksi sifilis 

sekunder.

 Perlu ditegaskan kembali bahwa pengobatan si-

filis akan memberikan hasil terbaik apabila ada keterbu-

kaan terhadap pasangan. Berkaitan dengan hal tersebut 

selama menjalani pengobatan, pastikan untuk mengh-

indari segala jenis aktivitas seksual (seks oral, genital, 

dan anal) hingga seluruh luka pada daerah kemaluan 

atau tubuh sembuh. Ikuti petunjuk dokter untuk me-

nentukan saat yang aman untuk kembali berhubungan 
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seks. Bagi seseorang yang aktif secara seksual, pengo-

batan sebaiknya dilakukan pula pada pasangan. Selain 

itu, hubungan seksual lebih baik dihindari terlebih dahulu 

hingga infeksi pada kedua belah pihak selesai diobati un-

tuk mencegah terjadinya efek ping-pong. 

 Bagaimana mencegah agar tidak terkena pen-

yakit sifilis? Langkah terbaik untuk mencegah penyakit 

sifilis adalah dengan mempraktikkan seks yang aman. 

Aktivitas seks yang aman adalah menghindari berhubun-

gan seks dengan banyak pasangan, setia pada satu pas-

angan, serta menggunakan kondom saat berhubungan 

seks yang beresiko merupakan langkah mudah mence-

gah penularan sifilis. Keterbukaan antar pasangan juga 

diperlukan guna menghindari kekambuhan infeksi akibat 

belum sembuhnya pasangan diobati. Selain itu apabi-

la memiliki keluhan lain terhadap organ genital, segera 

konsultasikan segera kepada dokter spesialis kulit dan 

kelamin mengingat keluhan kutil kelamin maupun luka 

tanpa nyeri seperti yang dipaparkan di atas tidaklah mu-

dah diobati. Bila salah pengobatan, Ingat ! taruhannya 

adalah keluarga kita. Jadi lakukan pencegahan dan pen-

gobatan lebih dini untuk kualitas hidup yang lebih baik. 

Sifilis dapat diobati, dan tidak mengerikan seperti Raja 

Singa, bukan ?

Penulis : dr. I Gusti Ngurah Ariwangsa Asbita, S.Ked
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PROFIL

Sosok profil kali ini menghadirkan seorang laki laki yg 

gagah dan penuh tanggung jawab yg baru saja mengin-

jak usia purna tugas di usia 58 tahun sebagai aparatur 

negara di RS kita tercinta ini. Terlahir pada tgl 16 agustus 

1960 dengan nama DEWA KETUT WINASTRA pria kela-

hiran badung ini beralamat di br jumpayah mengwitani.

Jenjang karier beliau sebagai aparatur negara selama 32 

tahun,  dimulai pada tahun 1983 sebagai tenaga kon-

trak di Departemen Perindustrian Gianyar sebagai tenaga 

penyuluh lapangan industri kecil selama 3 tahun sampai 

tahun 1986 dan diangkat PNS tahun 1986. Dari tahun 

1986 sampai tahun 1989 sebagai staf di Depatemen Per-

industrian kabupaten jembarana. Tahun 1989 beliau pin-

dah ke kabupaten Badung tetap berada di departemen 

perindustrian sampai pada tahun 2002 seiring dengan 

dibukanya rumah sakit tercinta ini beliau dipindahkan utk 

mengabdi di RSUD Badung ini di bagian IPSRS dan pada 

tahun 2005 dimutasi ke bagian umum atau gudang hing-

ga thn 2018 memasuki usia pensiun

Saat dihubungi penulis pak dewa sapaan akrab beliau 

sangat hangat menjawab berbagai pertanyaan dengan 

selalu diselingi candaan yang membangun dan sangaf 

humoris

Suami dari GUSTI AYU NILAWATI  yang bergerak di 

dunia bisnis asuransi dan ayah dari DEWA GEDE BUDI 

GUNAWAN ini sudah memiliki seorang cucu yang ber-

nama I DEWA PUTU DHARMA PUTRA DALEM yang baru 

me nginjak usia 5 bulan, memiliki hobby memancing se-

hingga membuat hari harinya yang sudah memasuki usia 

DEWA KETUT WINASTRA 
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pensiun lebih bersemangat karena bisa menja lankan 

hoby memancing ke berbagai tempat di Bali tidak jarang 

sampai ke Karangasem dan juga beliau sangat mahir me-

wirama.

Hoby mancing sering membawa pak dewa berpetualang 

di lautan lepas menikmati udara segar dan lebih men-

cintai anugrah semesta dengan bersahabat dengan alam. 

Kegiatan mewirama juga tidak pernah lepas dari keseh-

arian beliau yang tergabung dalam SEKAA SANTHI SA-

TYA DHARMA GITA yang berada di daerah kelahir annya 

Mengwi. Dengan kegiatan mewirama ini membuat pak 

dewa sering menghadiri dan diundang untuk ke giatan - 

kegiatankeagamaan piodalan, pernikahan ataupun acara 

kematian; sehingga membuat usia pensiun bukan halan-

gan untuk beliau bersosialisasi dan beraktivitas.

Harapan kedepan RSUD Badung menjadi lebih baik dari 

segi pelayanan sehingga dapat selalu mensejahterakan 

teman-teman yang masih bertugas.

Kesan selama bertugas menjadi pengurus barang dari 

ahun 2007 dimana suka duka saat pemeriksaan BPK ta-

hun 2009 sedangkan buku inventaris belum sempurna 

sehingga menyempurnakan laporan tersebut butuh wak-

tu yang lama dan lembur beberapa hari; 

Pesan untuk kesejahteraan Rumah Sakit agar supaya 

sistem  jasa pelayanan dirubah lebih mengutamakan 

masa kerja setelah itu baru jenjang pendidikan.

penulis  : Gusti Ayu Mirah Agung Suarwidhi, S.Kep
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Fokus Seimbangkan Keluarga dan Karir
Sahabat Hospitalica lovers pasti barang tentu pernah bertemu sekilas dengan sosok wanita 

cantik berkacamata ini bukan? Ayo siapa yang bilang gak tahu? Beliau adalah salah satu pe-
jabat eselon di RS kita tercinta ini. Bernama lengkap dr. Putu Sunadiyati., M.Kes beliau menja-

bat sebagai Kepala Bidang Penunjang di RSUD Badung Mangusada. Wanita kelahiran Gianyar, 
24 Februari 1963 silam ini sudah memulai karir dokternya pada tahun 1986. Berkat didikan 

orangtua tercinta beliau berhasil lulus dari sekolah terfavorit Denpasar lo. Ibu dokter cantik ini 
menamatkan studinya di SD 4 Denpasar, SMPN 1 Denpasar, SMAN 1 Denpasar dan lulus dari 
Fakultas Kedokteran Udayana pada tahun 1981. Sebagai anak pertama dari 5 bersaudara, 

dr Sunadiyati dikenal sebagai sosok kakak yang menonjol terutama di bidang akademis dan 
juga olahraga terutama Tenis. Siapa sangka Ibunda dari putri semata wayang dr Putu Imayati., 
S.Ked ini dahulunya atlet tenis kebanggaan Bali yang telah tembus 5 peringkat besar sebagai 

atlet berprestasi.

PROFIL

dr. Putu Sunadiyati, M.Kes 
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       Pada awal mula perjalanan karir dr Sunadiyati di-

tempatkan di Puskesmas Kuta I sebagai dokter PNS. 

Kemudian selang beberapa tahun beliau bersama anak 

mengikuti suami ke Surabaya untuk menempuh pendi-

dikan dokter spesialis dari tahun 1991-1997.  Beliau me-

nuturkan selama mengikuti suami DR. dr. Ketut Suega., 

Sp.PD., KHOM di Surabaya banyak tawaran dan peluang 

untuk melanjutkan jejak sang suami namun suami me-

minta dr  Sunadiyati untuk fokus mengurus keluarga dan 

memperhatikan sang buah hati. Selama di Surabaya dr 

Sunadiyanti bekerja sebagai dokter di IGD dan poliklinik 

di RS Sutomo Surabaya. Setelah selesai sang suami 

mendapatkan gelarnya, beliau kembali memulai karir 

sebagai Kepala Puskesmas Kuta Selatan periode 2002-

2005. Tak hanya sampai disitu beliau melanjutkan kem-

bali studi untuk mendapatkan gelar M.Kes di Universitas 

Gajah Mada dari tahun 2006. Sepulang beliau dengan 

gelar yang baru beliau dipindahtugaskan kembali sebagai 

Kepala Puskesmas Mengwi II. Tak berhenti sampai disitu 

pada tahun 2009-2011 beliau dipindahtugaskan lagi ke 

Puskesmas Kuta II menjadi Kepala Puskesmas. Dan pada 

akhirnya tepat di bulan Agustus 2012 beliau mendapa-

tkan SK kepindahan ke RSUD kabupaten Badung Man-

gusada dengan jabatan baru sebagai Kabid Penunjang 

sampai sekarang.  Selama puluhan tahun berkarier dr 

Sunadiyati merasakan pengalaman di RSUD Badung 

Mangusada paling berkesan dan mempunyai tantangan 

tersendiri karena hasil dari pemikiran bisa langsung dira-

sakan manfaatnya oleh orang banyak.

       Dokter yang saat ini tinggal di Br. Pande Kuta ini 

mengaku sangat terinspirasi dengan ayahanda Nyoman 

Badra karena berkat usaha dan kerja keras beliau sebagai 

seorang guru olahraga bisa menyekolahakan semua 

anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Berkat kepi-

awaian ayahanda sebagai seorang wasit Tinju Internasi-

onal (AIBA) ayahanda sering menerima panggilan untuk 

menjadi wasit di beberapa negara seperti Amerika, Ru-

sia, Korea Selatan, Taiwan dan banyak negara lain. Ayah-

anda sendiri dikenal sebagai sosok yang disiplin, pekerja 

keras dan sangat memperhatikan pendidikan sehingga 

anak-anak beliau sukses sebagai dokter dan insinyur.

       Di usianya yang sudah mengenal asam garam ke-

hidupan, dr Sunadiyati saat ini berfokus kepada keluarga. 

Karir/jabatan boleh bagus di tempat kerja tapi saat di 

rumah kembali lagi jadi wanita biasa tetap menjadi istri 

yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ngayah dan 

terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat.  Beliau ber-

pesan untuk bekerja dengan setulus ikhlas dan sepenuh 

hati, menjadi pribadi yang positif serta jangan terlalu ter-

bawa ambisi. Ikuti kata hati. Ok siap deh Bu dokter.

Penulis : Ns. Ayu Ngurah Eka Suariani, S.Kep
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OPINI MASYARAKAT
Visi RSUD Kabupaten Badung Mangusada adalah menjadi rumah sakit pendidikan dengan pelayanan 
yang professional, inovatif dan berbudaya, menuju standar internasional. Pelayanan professional kami 

harapkan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali pasien jaminan. 
Berikut ini adalah sekilas wawancara kami kepada pasien dan penunggu pasien di lingkungan RSUD Kab. 
Badung Mangusada, dengan adanya masukan tersebut, kami berharap dapat membenahi pelayanan  

kami menuju kearah yang lebih baik.

OPINI

Nama       : Dewi Iswari 

Alamat : Ubung Kaja, Denpasar

Opini  : Pelayanan di RS Badung cukup 

baik, jenis layanan cukup lengkap. Lingkungan seki-

tar rumah sakit juga bersih.

Nama       : Nopa Sugiantini

Alamat : Kesiman

Opini  : 

Fasilitas di rumah sakit badung cukup baik, ruang 

tunggu di paviliun cukup nyaman, namun sebagai 

pasien umum jika ingin ke kontrol ke poli di paviliun 

harus membuat janji terlebih dulu biar tidak rugi 



HOSPITALICA Buletin RSUD Mangusada Edisi XII 23

datang dan dokternya tidak ada

Nama       : Made Suastika

Alamat : Tabanan

Opini  : 

Pernah mengantar saudara ke UGD, pelayanan di 

UGD bagus, terutama dokternya sangat ramah dan 

komunikatif, namun perawatnya sedikit tegang 

Nama       : Sekar Prameswari

Alamat : Mengwitani

Opini  : 

Mohon diperhatikan beberapa fasilitas umum khu-

susnya toilet, ada yang rusak pintunya dan flush-nya 

tidak jalan 

Nama       : Bagus Adi Mahadipa

Alamat : Jl Palapa, Denpasar

Opini  : 

Fasilitas rumah sakit badung sangat baik, pen-

daftaran cukup cepat, alur pelayanan cukup baik 

dan tertib, dan teratur, tidak ada yang nyerobot

Nama       : Nyoman Wana

Alamat : Br. Sedahan

Opini  : 

Pelayanan perawat sudah bagus, visite dokter san-

gat bagus. Fasilitas Rumah sakit sangat nyaman dan 

sudah bagus

Nama       : Ni Ketut Singin

Alamat : Denkayu, Mengwi

Opini  : 

Pelayanan oleh Dokter dan Perawat sangat baik, 

petugas tenaga kesehatan lain (Gizi, Laboratorium, 

Radiologi, Fisioterapi) juga bagus.

Nama       : I Ketut Sira

Alamat : Jalan Darmawangsa, 

Opini  : 

Pelayanan perawat bagus dan tetap siaga, visite 

dokter bagus pelayanan memuaskan. Ruangan ru-

mah sakit bersih dan nyaman

Terimakasih kepada pasien dan penunggu pasien 

atas opini yang diberikan, kami selalu berusaha 

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

tidak segan untuk melakukan perubahan demi 

kepentingan masyarakat.

oleh :  Putu Eka Widya Sandi, S.Farm.Apt

 I Komang Adi Nurjaya, A.Md.Kep
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RSUD BADUNG MANGUSADA MEMILIKI MANGUSADA 
WARRIORS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 

DI BALI, LOMBOK DAN SEKITARNYA

NEWS

       Indonesia menjadi negara yang paling rawan terha-

dap terjadinya bencana di dunia berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

untuk strategi internasional pengurangan resiko ben-

cana. Tingginya posisi Indonesia ini dinilai dari jumlah 

penduduk yang terancam resiko kehilangan nyawa apa-

bila bencana terjadi. Indonesia menduduki peringkat 

tertinggi untuk ancaman bahaya tsunami, tanah longsor, 

gunung berapi, dan sebagainya. Serta Indonesia men-

duduki peringkat ketiga untuk ancaman terjadinya gem-

pa bumi karena letak Indonesia yang terletak di daerah 

pertemuan lempeng bumi.

       Sebagai rumah sakit yang telah berstandar internasi-

onal dan mengedepankan pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badung 

Mangusada telah mengambil andil dalam melakukan 

penangulangan bencana alam yang terjadi di Indone-

sia. Sesuai dengan visi dari RSUD Badung Mangusada 

yaitu menjadi rumah sakit Pendidikan dengan pelayanan 

professional, inovatif, dan berbudaya menuju standar 

internasional, serta salah satu dari misi RSUD Badung 

Mangusada yaitu menyelenggrakan pelayanan kesehatan 

yang berfokus pada keselamatan pasien, maka RSUD Ba-

dung Mangusada membentuk tim tanggap bencana yang 

diberi nama “Mangusada Warriors”. Mangusada War-

riors dibentuk berdasarkan visi dan misi RSUD Badung 
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Mangusada serta melihat realitas bahwa penangulangan 

bencana terutama di bidang kesehatan masih sangat ku-

rang, sehingga diperlukan adanya lebih banyak lagi tim 

tanggap bencana untuk menolong korban bencana. Man-

gusada Warriors terdiri atas 10 orang yang didalamnya 

terdapat dokter spesialis dan paramedis lainnya. Anggota 

Mangusada Warriors telah dilatih sedemikian rupa untuk 

dapat cepat tanggap terhadap terjadinya bencana alam. 

Kegiatan yang telah dilakukan Mangusada Warriors yaitu 

diantaranya menjadi tenaga kesehatan secara sukarela 

terhadap bencana meletusnya Gunung Agung di Bali dan 

gempa bumi yang terjadi di Lombok. 

       Gunung Agung adalah gunung berapi yang masih 

aktif di pulau Bali di Indonesia yang meletus pada tahun 

2017, dan menyebabkan ribuan orang mengungsi dan 

mengganggu perjalanan udara. Hingga 27 November 

2017, tingkat siaga berada pada level tertinggi dan perin-

tah evakuasi telah dikeluarkan. Gempa bumi tektonik dari 

gunung berapi telah terdeteksi sejak awal Agustus, dan 

aktivitas gunung berapi tersebut meningkat selama be-

berapa minggu sebelum menurun secara signifikan pada 

akhir Oktober. Periode kedua dari kegiatan utama dimu-

lai pada akhir November. Letusan tersebut menyebabkan 

sekitar 40.000 orang harus dievakuasi dari 22 desa di 

sekitar Gunung Agung. Letusan ini juga menyebabkan 

bandara sekitar gunung tersebut ditutup. Bandara Inter-

nasional Lombok, yang terletak di pulau tetangga Lom-

bok, ditutup pada 26 November, namun dibuka kembali 

keesokan harinya. Bandara Internasional Ngurah Rai, ter-

letak di ujung selatan pulau dan barat daya dari gunung 

berapi, ditutup pada 27 November. Lebih dari 400 pener-

bangan dibatalkan dan sekitar 59.000 penumpang tetap 

tinggal. Penutupan bandara akan diperpanjang sampai 

30 November. Melihat dampak tersebut, berbagai uluran 
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tangan dari berbagai kalangan pun mulai membantu. Tak 

hanya bantuan tempat tinggal, pendidikan dan makanan 

namun juga dalam bidang kesehatan.

       Partisipasi RSUD Badung Mangusada ketika bencana 

melutusnya Gunung Agung ini mulai dari pengadaan 

bantuan makanan hingga penyiapan beberapa tenaga 

medis yang ikut terjun dalam bidang kesehatan. Ter-

dapat 35 orang tim medis untuk membantu pelayanan 

kesehatan kepada para pengungsi Gunung Agung di Pos-

ko Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, yang 

terdiri dari dokter umum, perawat, petugas farmasi dan 

bagian administarasi untuk membantu pelayanan kes-

ehatan bagi pengungsi yang sedang sakit. Pengerahan 

tim medis RSUD Mangusada, Badung bertujuan untuk 

membantu meringankan tugas tim kesehatan Pemkab 

Karangasem sehingga semua pengungsi yang mengala-

mi sakit di Posko Rendang dapat terlayani secara opti-

mal. Selain mengerahkan tim medis, RSUD Mangusada 

juga memberikan bantuan logistik berupa obat-obatan 

sesuai kebutuhan, air minum, makanan anak-anak, dan 

susu untuk anak-anak dan para lansia. RSUD Mangusa-

da juga mengerahkan dua unit ambulans untuk melayani 

para pengungsi yang perlu mendapatkan rawat inap di 

rumah sakit milik pemerintah itu.

       Selain bencana alam gunung meletus, Mangusa-

da Warriors juga ikut berpartisipasi dalam bencana alam 

gempa bumi yang terjadi di Lombok. Ratusan gempa 

bumi susulan berkali-kali terjadi dengan pusat gempa 

di Lombok dan berdampak juga di daerah Bali. RSUD 

Badung Mangusada juga ikut berpartisipasi untuk kor-

ban-korban gempa Lombok tahun 2018 ini. 

       Sebagai bentuk keprihatinan atas penderitaan 

NEWS
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masyarakat yang menjadi korban bencana alam gempa 

bumi yang terjadi di Lombok, RSUD badung Mangusa-

da telah mengirimkan bantuan bertahap “respon cepat” 

dalam bentuk bahan makanan, minuman, obat-obatan, 

selimut, pakaian, dana dan sejenisnya yang dikirimkan 

melalui mangusada warriors. Selain itu, akibat gempa 

yang mengguncang hingga dampaknya didaerah Bali, 

selain beberapa peralatan yang sudah disiapkan RSUD 

Mangusada, adapun petugas medis dan petugas perlind-

ungan bencana seperti BPBD serta Damkar disediakan 

untuk membantu para pasien. Petugas-petugas tersebut 

siap siaga jika dipanggil saat dibutuhkan atau diperlukan 

untuk membantu masyarakat serta pasien yang ada di 

RSUD Mangusada, Badung. Selain hal tersebut, RSUD 

Mangusada juga menyiapkan psikiater juga untuk pa-

sien-pasien serta korban yang trauma akan gempa bumi 

yang telah terjadi. 

 Pengembangan dalam pelayanan tidak hanya 

dilakukan sebatas dilingkungan RSUD Badung, namun 

melalui dibentuknya Mangusada Warriors ini diharapkan 

mampu menjadi organisasi yang tanggap bencana serta 

siap membantu para korban bencana. Dengan hal terse-

but, maka melalui Mangusada Warriors ini visi RSUD Ba-

dung Mangusada yaitu “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan 

Dengan Pelayanan yang Profesional Inovatif Dan Berbu-

daya Menuju Standar Internasional” telah terlihat dari di-

jalankannya salah satu misinya yaitu “Menyelenggarakan 

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan 

serta Pengabdian Kepada Masyarakat”. 

Penulis : dr. Sahat Hamonangan H, M.Biomed, Sp.Kj.
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NEWS

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pengurus Komite 
Medik Masa Bakti 2018-2021

Usai sudah pengabdian Kepengurusan Komite Medik 

RSUD Kabupaten Badung Mangusada Masa Bakti 2015-

2018 yang diketuai oleh dr. Anak Agung Mas Wiryati, 

Sp.A nih rekan – rekan Civitas Hospitalia tercinta...

Sebuah prosesi penting dalam ikut menentukan legalitas 

sebuah kepengurusan telah dilaksanakan. Pertengahan 

bulan lalu, tepatnya hari Selasa, 21 Agustus 2018, Acara 

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pengurus Komite 

Medik Masa Bakti 2018-2021 digelar di Ruang Kriya Us-

ada RSUD Mangusada. Acara ini dihadiri oleh Pejabat 

Struktural & Fungsional, Anggota Komite Medik RSUD 

Mangusada, serta turut hadir pula Dewan Pengawas 

RSUD Mangusada dr. Pande Sri Joni, M.Kes. 

Kepengurusan Komite Medik Masa Bakti 2018-2021 RSUD 

Mangusada yang diketuai oleh dr. I Wayan Sumardhi, 

Sp.OG pada hari itu dilantik  oleh Direktur RSUD Kabu-

paten Badung Mangusada dr. I Nyoman Gunarta, MPH. 

Setelah acara pelantikan, dilanjutkan dengan acara 

penanda tanganan berita acara pelantikan dan serah 

terima jabatan dari Pengurus Komite Medik Masa Bakti 

2015-2018 yang diketuai dr. Anak Agung Mas Wiryati, 

Sp.A kepada Pengurus Komite Medik Masa Bakti 2018-
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2021 yang diketuai oleh dr. I Wayan Sumardhi, Sp.OG 

dengan disaksikan oleh Dewan Pengawas RSUD Mangu-

sada, Direktur RSUD Mangusada, Kepengurusan Komite 

Medik Masa Bakti 2018-2021 serta seluruh undangan 

dan hadirin acara tersebut.

Diakhir acara pelantikan, Ketua Komite Medik Masa Bakti 

2015-2018 dr. Anak Agung Mas Wiryati, Sp.A diberikan 

cinderamata berupa galeri foto Ketua Komite Medik dari 

masa ke masa sebagai ucapan terimakasih atas pengab-

dian beliau selama menjadi Ketua Komite Medik di RSUD 

Mangusada yang diserahkan oleh Direktur RSUD Mangu-

sada.

Semarak meriah dan Puji syukur kita panjatkan kehada-

pan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena pada hari terse-

but upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pen-

gurus Komite Medik Masa Bakti 2018-2021 berlangsung 

tertib dan lancar.

Berikut kami tampilkan Susunan Kepungurusan Komite 

Medik RSUD Kabupaten Badung Mangusada Masa Bakti 

2015-2018,

A. Ketua : dr. I Wayan Sumardhi, Sp.OG

B. Sekretaris : dr. A.A Istri Saraswati Dewi, Sp.KK

C. Sub Komite Medik  

   Ketua Sub Komite Medik Kredensial : 
   dr. I Made Adi Sunantara, Sp.B-KBD

   Anggota : 
     1. Para Ka. KSM RSUD Kab. Badung Mangusada

     2. drg. I Agus Sundia Atmaja, M.Erg

     3. dr. A.A Ari Agung Kayika Silayuksti, Sp.KK

     4. dr. I Gede Widhyasa Parwatha, Sp.PD

     5. dr. M. Ngurah Arya Yogi Khrisna, M.Kes

   Ketua Sub Komite Mutu Profesi :
     dr. Ida Bagus Agung Widiaryana, Sp.OG

   Anggota :
     1. dr. A.A Gede Putra Semara Jaya, Sp.An

     2. dr. I Wayan Agus Murcahya, Sp.B-KBD

     3. dr. Gede Suputra, Sp.N

     4. dr. Putu Ayu Diah Puspita Sari, Sp.P

     5. dr. I Gusti Made Astu Diana

    Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin
    Profesi: 
      dr. Ida Bagus N. Mahendra, Sp.PD-KGH-FINASIM

    Anggota : 

      1. dr. Ida Ayu Chandranita Manuaba, Sp.OG (K), MM

      2. dr. I Putu Risdianto Eka Putra, Sp.KJ

      3. dr. Deasy Sucicahyati Mendala, Sp.M

      4. dr. A.A. Ayu Windi Antari, M.Sc, Sp.A

      5. dr. Ni Nyoman Sulatri

Kami segenap civitas hospitalia RSUD Mangusada men-

gucapkan terimakasih atas perjuangan selama 3 (tiga) 

tahun ini kepada Ketua Komite Medik Masa Bakti 2015-

2018, dan kami ucapkan selamat atas dilantiknya dr. I 

Wayan Sumardhi, Sp.OG sebagai Komite Medik RSUD 

Mangusada Masa Bakti 2018-2021.

Selamat Bertugas..

Salam Hospitalia.........

Penulis : Ni Luh Putu Ariyantini, SKM
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Jantung koroner adalah penyakit jantung yang disebab-

kan oleh penumpukan kolesterol, lemak, atau zat lainnya 

pada dinding pembuluh darah. Penyakit ini terjadi, keti-

ka pasokan darah yang kaya oksigen menuju otot jan-

tung terhambat oleh plak pada pembuluh darah jantung 

atau arteri koroner. Jantung merupakan organ vital pu-

sat aliran darah pada tubuh. Seiring bertambahnya usia, 

keelastisan pembuluh darah semakin menurun, diiringi 

dengan radikal bebas dan plak lemak yang hinggap di 

dinding pembuluh darah.

Bahaya Penyakit Jantung Koroner
DID YOU KNOW

Hal-hal yang Meningkatkan Risiko Penyakit Jantung 

Koroner :

Rokok

Merokok adalah salah satu faktor yang paling berper-

an dalam peningkatan risiko penyakit jantung koroner. 

Kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam rokok 

membuat jantung bekerja lebih berat dari biasanya. 

Kedua zat tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya 

gumpalan darah di arteri.

Anda pernah merasakan nyeri dada, enek ulu hati, dan disertai keringat dingin ?
Waspadai penyakit jantung koroner !!!
Apa itu penyakit jantung koroner ?
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2. Sesak nafas

3. Merasa lelah sepanjang hari

4. Pusing bahkan hingga kehilangan kesadaran

5. Berkeringat dingin, mual hingga muntah

Cara Mencegah Penyakit Jantung Koroner

Untuk meminimalkan risiko terkena penyakit jantung 

koroner, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan, 

di antaranya:

• Melakukan olahraga rutin.

• Terapkan pola makan sehat dan gizi seimbang, per-

banyak asupan buah dan sayur, kurangi makanan 

yang mengandung kolesterol dan garam berlebih.

• Berhenti merokok.

• Menurunkan berat badan jika berlebihan.

• Mengontrol tekanan darah.

• Kendalikan stres.

• Istirahat yang cukup.

Bahaya penyakit jantung koroner akan mempengaruhi 

kualitas hidup Anda, bahkan dapat menimbulkan ke-

matian mendadak karena serangan jantung. Karena itu, 

segera konsultasikan dengan dokter jika Anda berisiko 

tinggi terkena penyakit ini, atau justru sudah mengalami 

gejala penyakit jantung koroner.

Penulis : Ni Luh Suari Sasmita Dewi, A.Md. Kep

Kolesterol

Kolesterol adalah zat lemak yang diproduksi secara alami 

oleh tubuh. Kolesterol sebenarnya memiliki banyak man-

faat di dalam tubuh, tetapi kolesterol akan menjadi ma-

salah jika kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi.

Kolesterol total yang tinggi menyebabkan zat lemak ter-

bentuk di arteri koroner secara bertahap, sehingga mem-

buat darah sulit mengalir.

Diabetes

Penderita diabetes diprediksi memiliki risiko dua kali li-

pat lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Hal ini 

diduga karena penderita diabetes memiliki lapisan din-

ding pembuluh darah yang lebih tebal. Tebalnya dinding 

arteri koroner bisa mengganggu kelancaran aliran darah 

ke jantung.

Tingginya tekanan darah

Tekanan darah yang tinggi juga bisa meningkatkan risiko 

terjadinya penyakit jantung koroner. Seseorang dikate-

gorikan memiliki tekanan darah tinggi jika memiliki 

tekanan sistolik pada kisaran 130 mmHg atau lebih, atau 

tekanan diastolik 80 mmHg atau lebih. Tekanan sistolik 

sendiri didefinisikan sebagai ukuran tekanan darah saat 

jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar. Se-

mentara tekanan diastolik adalah tekanan darah saat 

otot jantung meregang untuk mengisi darah. Tekanan 

darah yang tinggi akan membebani kerja jantung dan 

arteri koroner, dan mempercepat proses penyumbatan 

di arteri. Hal ini ujungnya akan menyebabkan masalah 

seperti serangan jantung dan stroke.

Obesitas

Orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas 

memiliki kadar lemak yg berlebih sehingga meningkatkan 

kemungkinan terjadinya penyumbatan di pembuluh da-

rah koroner dan mengganggu aliran darah di pembuluh 

darah koroner menuju jantung.

Berikut ciri-ciri penyakit jantung koroner, diantaranya :

1. Nyeri dada
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Dalam pendidikan dokter di Indonesia, kita mengenal 

dua dokter pendidik, yaitu : dokter pendidik akademis 

yang disebut dosen dan berada di bawah Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dan dokter pendidik klinis 

yang juga disebut dosen pendidik klinis, berada di bawah 

Kementrian Kesehatan.

 Mungkin ada beberapa yang masih asing men-

dengar istilah Jabatan Fungsional (jabfung) Dokter Pen-

didik Klinis. Namun, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

mungkin istilah ini sudah sering didengar atau bahkan di-

antaranya ada yang sedang menjabat pada posisi terse-

but. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor : PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan 

Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya 

telah menjabarkan jabatan fungsional ini.

 Dokter pendidik klinis adalah jabatan yang mem-

punyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan we-

wenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keseha-

tan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter 

dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta 

melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedok-

teran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan 

hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pe-

jabat yang berwenang. 

Kegiatan pelayanan kesehatan dari jabfung dokter pen-

didik klinis berupa pelayanan kesehatan kepada mas-

yarakat dalam bentuk pencegahan, penyembuhan, dan 

pemulihan kesehatan akibat penyakit, meningkatkan de-

rajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran ser-

ta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang ke-

sehatan. Bagi pelayanan spesialistik, diuraikan pelayanan 

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS

DALAM PENGEMBANGAN RS PENDIDIKAN SATELIT

DID YOU KNOW
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tersebut meliputi pelayanan spesialis, pendidikan, dan 

penelitian yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendi-

dikan dokter dan dokter spesialis hampir seluruh pembe-

lajarannya di Rumah Sakit Pendidikan. Pelayanan spesi-

alistik terdiri atas pelayanan medik spesialistik, tindakan 

medik spesialistik, memberikan konsultasi spesialistik, 

pelayanan kedokteran forensik, dan pelayanan keseha-

tan lainnya.  Rumah Sakit Pendidikan menyelenggarakan 

pendidikan dokter dan dokter spesialis dari institusi pen-

didikan kedokteran. 

Dokter pendidik klinis berkedudukan sebagai pelaksana 

teknis di bidang pelayanan kedokteran dan pendidikan 

pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen 

Kesehatan (Depkes) dan instansi lain. Dokter pendidik 

klinis ini merupakan jabatan karier yang hanya boleh 

diduduki oleh dokter yang berstatus sebagai PNS. 

Jabfung dokter pendidik klinis adalah jabatan tingkat 

ahli. Jenjang Jabfung Dokter Pendidik Klinis dari yang 

terendah hingga tertinggi meliputi : Dokter Pendidik 

Klinis Pertama, yang terdiri dari Penata Muda Tingkat I, 

golongan ruang III/b. Dokter Pendidik Klinis Muda, yang 

terdiri dari Penata, golongan III/c dan Penata Tingkat 

I, golongan ruang III/d. Dokter Pendidik Klinis Madya, 

yang terdiri dari Pembina, golongan ruang IV/a; Pembi-

na Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama 

Muda, golongan ruang IV/c. Dokter Pendidik Klinis Uta-

ma, yang terdiri dari Pembina Utama Madya, golongan 

IV/d dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

RSUD Badung Mangusada sudah resmi menjadi RS Pen-

didikan Satelit yang siap menjadi tempat pelaksanaan 

teknis di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan., 

dimana dokter pendidik klinis memiliki ruang lingkup, 

tugas, tanggung jawab, serta wewenang. Hal ini juga 

merupakan visi dari RSUD Badung Mangusada yang 

bertujuan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dengan pe-

layanan yang profesional, inovatif, dan berbudaya menu-

ju standar internasional. Rumah Sakit Pendidikan Satelit 

merupakan RS jejaring institusi pendidikan kedokteran 

dan jejaring RS Pendidikan Utama yang digunakan se-

bagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk 

memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka 

mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan 

profesi kedokteran.

Penulis : dr. Putu Eka Pujanta Putra
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ASIAN GAMES 2018

Asian Games adalah ajang olahraga yang melibatkan 

seluruh negara Asia. Ajang olahraga ini diadakan oleh 

Dewan Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia/OCA). 

Acara ini adalah acara olahraga terbesar kedua setelah 

Olimpiade. Seperti juga Olimpiade, Asian Games diada-

kan setiap 4 tahun sekali. 

Asian Games pertama diadakan di Delhi, India, 4-11 Ma-

ret 1951. Diikuti 491 atlet dari 11 Komite Olimpiade Nasi-

onal (NOC) yakni Afghanistan, Burma, Ceylon/Sri Lanka, 

India, Indonesia, Iran, Jepang, Nepal, Filipina, Singapu-

ra, dan Thailand. Asian Games pertama ini secara res-

mi dibuka Presiden Rajendra Prasa di Stadion Nasional 

Dhyan Chand, dengan memperebutkan 169 medali emas 

dan mempertandingkan enam cabang olahraga: atletik, 

akuatik (renang, loncat indah, dan polo air), bola basket, 

balap sepeda (jalan raya dan trek), sepak bola, dan an-

gkat besi.

Tahun 1962, tercatat sebagai Asian Games pertama bagi 

Indonesia sebagai kota tuan rumah. Ajang yang ber-

langsung 24 Agustus - 4 September 1962  itu dibuka 

secara resmi oleh Presiden Soekarno di Stadion Gelora 

Bung Karno. Diikuti 1.460 atlet yang mewakili 17 NOC 

Asia, multi event ini menampilkan 13 cabang olahraga; 

atletik, akuatik (renang, loncat indah, dan polo air), bola 

basket, tinju, balap sepeda (jalan raya dan trek), hoki, 

sepak bola, menembak, tenis meja, tenis, bola voli, dan 

gulat. Asian Games 1962 ini memperebutkan 372 medali 

emas

Asian Games 2018 merupakan kedua kalinya Indonesia 

menjadi tuan rumah, dan pertama kalinya, Pesta Olahra-

ga Asia diselenggarakan secara bersamaan di dua kota; 

ibukota Indonesia Jakarta, dan Palembang, ibukota dari 

provinsi Sumatra Selatan dan sekitar dua kota, termasuk 

lokasi di Bandung dan beberapa tempat di provinsi Jawa 

Barat dan Banten. Upacara pembukaan dan penutupan 

diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 

E-sports dan polo kano pertama kalinya disertakan se-

bagai olahraga eksibisi.

Tiongkok memimpin perolehan medali untuk kesepuluh 

kalinya berturut-turut. Korea Utara dan Korea Selatan ber-

pawai di bawah Bendera Penyatuan Korea pada upacara 

pembukaan dan, untuk pertama kalinya, berkompetisi 

sebagai tim bersatu dalam beberapa nomor pertandin-

gan; mereka juga memenangkan satu dan medali emas 

pertama sebagai tim yang bersatu. Perenang Jepang Ri-

kako Ikee diumumkan sebagai atlet terbaik (MVP) un-

SERBA - SERBI
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tuk pesta olahraga ini dengan menyabet 6 emas. Dalam 

ajang olahraga ini 6 rekor dunia, 18 rekor Asia, dan 86 

rekor Pesta Olahraga Asia berhasil dipecahkan. 

Sejatinya Hanoi ditetapkan sebagai tuan rumah Asian 

Games XVIII pada tanggal 8 November 2012 setelah 

mengalahkan kota-kota lain yang juga mengajukan diri 

sebagai tuan rumah, yaitu Dubai dan Surabaya. Dubai 

menarik diri pada menit terakhir, mengumumkan niat 

mereka untuk fokus pada tawaran untuk menjadi tuan 

rumah Olimpiade 

Namun, pada Maret 2014, terdapat beberapa kekhawati-

ran mengenai kemampuan Vietnam untuk menjadi tuan 

rumah. Pada 17 April 2014, Perdana Menteri Vietnam 

Nguyen Tan Dung secara resmi mengumumkan penari-

kan Hanoi sebagai tuan rumah. Ia menyebutkan ketidak-

siapan dan resesi ekonomi sebagai alasan utama penari-

kan tersebut, mengatakan bahwa mereka menarik diri 

karena negara tidak mampu membayar pembangunan 

fasilitas dan tempat yang dibutuhkan untuk penyeleng-

garaan acara ini. 

Setelah Hanoi mengundurkan diri, sebagai tuan rumah 

Asian Games XVIII, OCA menyatakan bahwa Indonesia, 

Tiongkok, dan Uni Emirat Arab adalah kandidat yang 

paling mungkin untuk menjadi tuan rumah. Indonesia 

dianggap sebagai favorit, karena Surabaya merupakan 

runner-up dari tawaran sebelumnya, dan bersedia untuk 

melakukannya jika dipilih. Filipina dan India menyatakan 

minat mereka menjadi tuan rumah Asian Games XVIII, 

tetapi India gagal mengajukan tawaran karena gagal 

mendapatkan audiensi dengan Perdana Menteri Naren-

dra Modi setelah diberi batas perpanjangan waktu oleh 

OCA. 

Pada tanggal 5 Mei 2014, OCA mengunjungi beberapa 

kota di Indonesia yang mungkin bisa menjadi tuan ru-

mah Asian Games, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, 

dan Palembang, sementara Surabaya memutuskan untuk 

tidak menjadi tuan rumah Asian Games dan sebaliknya 

berfokus pada tuan rumah Asian Youth Games pada ta-

hun 2021. Pada tanggal 25 Juli 2014, dalam pertemuan 

di Kota Kuwait, OCA menunjuk Jakarta sebagai tuan ru-

mah Asian Games XVIII dengan Palembang sebagai tuan 

rumah pendukung. Jakarta dipilih karena telah dilengka-

pi dengan sarana olahraga, jaringan transportasi yang 

memadai, dan fasilitas lain seperti hotel dan penginapan 

untuk tamu. Penjadwalan pertandingan Asian Games, 

diubah dari tahun 2019 menjadi tahun 2018, karena 

pada tahun 2019 akan diselenggarakan pemilihan pres-

iden 2019. Pada tanggal 20 September 2014, Indonesia 

menandatangani kontrak tuan rumah, dan selama upa-

cara penutupan Asian Games 2014 di Incheon, Indonesia 

ditunjuk secara simbolis oleh OCA untuk menjadi tuan 

rumah Asian Games berikutnya.

Logo, maskot, dan medali
Logo yang pertama yang diluncurkan pada tanggal 9 Sep-

tember 2015 mengambarkan cenderawasih, spesies bu-

rung langka di Indonesia. Drawa, personifikasi cendera-

wasih, diresmikan sebagai maskot oleh wakil presiden 

Jusuf Kalla pada tanggal 26 Desember 2015. Namun, 

setelah munculnya kritik dari masyarakat atas desain 

maskot dan logo yang kuno dan tidak menarik, penye-

lenggara menarik kembali maskot dan logo yang telah 

diluncurkan dan memerintahkan Badan Ekonomi Kreatif 

untuk merevisi desain logo tersebut. 

Pada tanggal 28 Juli 2016, logo dan maskot baru dires-

mikan oleh Badan Ekonomi Kreatif, Komite Olimpiade In-

donesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Logo 

baru ini didasarkan pada desain atap Stadion Gelora 

Bung Karno yang dibangun untuk Asian Games 1962 di 

Jakarta, dengan delapan jalur yang mengarah ke sta-

dion, lambang Dewan Olimpiade Asia sebagai matahari 

bersinar sebagai cerminan Energi Asia yang bersinar di 

seluruh Asia. 

Maskot baru mencerminkan keberagaman Indonesia 

dengan tiga hewan dari berbagai daerah di Indonesia. 

Nama maskot terilhami dari semboyan negara Indo-

nesia, Bhinneka Tunggal Ika. Maskot cendrawasih ber-

nama Bhin Bhin—berasal dari suku kata pertama kata 

 “Bhinneka”—mengenakan rompi dengan motif tradision-

al Asmat dari Papua dan melambangkan strategi. Maskot 

rusa Bawean bernama Atung—berasal dari suku kata per-

tama kata “Tunggal”—mengenakan sarung batik parang 

dan melambangkan kecepatan. Maskot badak bercula 
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satu bernama Kaka—berasal dari suku kata terakhir kata 

“Ika”—mengenakan motif bunga dari Songket Palem-

bang dan melambangkan kekuatan. Keduanya (logo dan 

maskot) didesain oleh Feat Studio dari Indonesia.

Pada Juli 2018, Komite Penyelenggara Asian Games 

Indonesia (INASGOC) merilis desain medali ke publik, 

menampilkan logo Asian Games dan motif batik dari 

seluruh wilayah Indonesia, mencerminkan keragaman 

budaya Indonesia dan persatuan mereka. Selain kera-

gaman budaya, motif batik tersebut juga mencerminkan 

keragaman etnis, agama, dan komunitas ras Asia yang 

berpartisipasi dalam Asian Games ke-18.

Pada tahun 2015, pemerintah pusat telah mengalokasikan 

anggaran sebesar Rp 3 triliun (USD 224 juta) untuk mem-

persiapkan acara ini, dengan pemerintah daerah juga di-

harapkan untuk menyediakan sebagian pendanaan. Pada 

Juli 2018, alokasi anggaran untuk Olimpiade telah di-

laporkan menjadi Rp 6,6 triliun (USD 450 juta) termasuk 

Rp 869 miliar (USD 59 juta) dari sponsor. Namun, pada 2 

September 2018, Menteri Keuangan Republik Indonesia 

mengungkapkan bahwa Rp 8,2 triliun dibiayai oleh APBN 

2015-2018, yang digunakan oleh INASGOC untuk semua 

persiapan, pembukaan, pengorganisasian, dan finalisasi 

penyelenggaraan Asian Games 2018. Total biaya penye-

lenggaraan acara ini diperkirakan sekitar US$ 3,2 miliar, 

dimana US$ 2,4 miliar dibelanjakan untuk pembangunan 

infrastruktur yang terkait dengan acara tersebut. . 

Pada Mei 2018, sebuah acara yang menandai 100 hari 

menjelang Asian Games diadakan untuk menampilkan 

pengenalan obor Asian Games. Desain obor ini terinspi-

rasi oleh senjata tradisional golok asal Betawi (Jakarta) 

dan skin dari Palembang. 

Pada 13 Juli 2018, Komite Penyelenggara Asian Games 

Indonesia (INASGOC) merilis album musik resmi Asian 

Logo resmi dan maskot Asian Gamse 2018

Games 2018 berjudul Energy of Asia: Official Album of 

Asian Games 2018. Album ini terdiri dari 13 lagu yang 

melibatkan beberapa artis musik lintas genre. 

1. Meraih Bintang – Via Vallen

2. Menaklukan Dunia- Once feat Shakira Jasmine

3. Janger Persahabatan- NEV, Ariel Noah dan Dea

4. Dance Tonight- Bunga Citra Lestari

5. Kemenangan –Cakra Khan

6. Indonesia Berpesta- Anji

7. Asian Dance- Slank feat Dipha Barus

8. Unbeatable- Jflow feat Dira Sugandi

9. Cita Kita- GAC

10. Bukan Anak Kemaren Sore- Armada

11. Be Alright- Afgan

12. Asia’s Who We Are- Isyana Sarasvati

13. Bright As The Sun- Energy 18

Kirab obor dimulai di Stadion Nasional Dhyan Chand di 

New Delhi, tuan rumah Asian Games pertama, pada 17 

Juli 2018. Api obor dihasilkan dari cermin parabola yang 

diarahkan langsung ke matahari. Api obor dari Indone-

sia dibawa dari api abadi di Mrapen, Jawa Tengah pada 

18 Juli dan kemudian disatukan dengan api obor dari 

India di Candi Prambanan. Di saat bersamaan, Konser 

Kirab Obor (Torch Relay Concert) diselenggarakan untuk 

menandai permulaan kirab obor di seluruh negeri. 

Perjalanan kirab obor kemudian dilakukan di 54 kota, 18 

provinsi di Indonesia, termasuk kedua kota penyelengga-

ra. Kirab obor menempuh jarak sekitar 18.000 km.  Kirab 

obor selesai pada 17 Agustus, tepat saat peringatan 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-73 di Monumen 

Nasional, Jakarta sebelum dibawa ke upacara pembu-

kaan di Stadion Gelora Bung Karno pada hari berikutnya. 

Upacara pembukaan Pesta Olahraga Asia 2018 diadakan 

pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018 di Stadion Utama Ge-

lora Bung Karno Jakarta, Indonesia. Acara dimulai pada 

pukul 19:00 WIB dan berakhir pada pukul 21:25 WIB. 

Wishnutama, pendiri dan CEO dari stasiun televisi NET., 

bertindak sebagai Direktur Kreatif dalam upacara pem-

bukaan. Presiden Indonesia Joko Widodo secara resmi 

membuka perhelatan ini. Pemain basket Indonesia Arki 

Dikania Wisnu dan wasit badminton Indonesia Wahyana 
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membacakan janji atlet dan wasit. Susi Susanti, peraih 

medali emas Olimpiade pertama bagi Indonesia menya-

lakan kaldron api yang terletak di luar stadion. Upacara 

ini disiarkan secara langsung di seluruh negara peserta 

Asian Games 2018. Di Indonesia, upacara pembukaan 

ini disiarkan oleh Grup Emtek sebagai pemegang lisen-

si penyiaran; TVRI, MetroTV, dan TVOne sebagai mitra 

penyiaran Emtek; serta NET., INews, Trans7, Berita Satu 

TV dan Jak TV. 

Pada Maret 2017, Dewan Olimpiade Asia awalnya meng-

umumkan bahwa Asian Games 2018 akan menampilkan 

484 nomor pertandingan dalam 42 cabang olahraga, ter-

masuk 28 cabang olahraga Olimpiade permanen yang 

diperebutkan Olimpiade Musim Panas 2016, lima cabang 

olahraga tambahan yang akan diperebutkan di Olimpi-

ade Musim Panas 2020 di Tokyo, serta pertandingan di 

cabang olahraga non-Olimpiade lainnya. Pada April 2017, 

OCA menyetujui pengurangan program sebagai tangga-

pan terhadap kekhawatiran biaya; gulat sabuk, kriket, 

kurash, skateboarding, sambo, dan berselancar dicoret 

dari program, dan terdapat pengurangan jumlah kom-

petisi dalam bridge, jet ski, ju jitsu, paralayang, olah-

raga panjat, taekwondo (khususnya, semua kelas berat 

non-Olimpiade), dan wushu. Perubahan ini mengurangi 

jumlah total nomor pertandingan menjadi 431. 

Program terakhir diresmikan pada September 2017, 

meningkatkannya menjadi 465 nomor pertandingan da-

lam 40 disiplin sebagai program terbesar kedua dalam 

sejarah Asian Games. Disiplin tambahan yang diperke-

nalkan di Olimpiade Musim Panas 2020 juga ditambah-

kan, termasuk bola basket 3x3 dan BMX freestyle. 

Sementara cabang eSports, bersama dengan Polo kano 

akan dipertandingkan sebagai olahraga eksibisi. Menurut 

Federasi eSports Asia, enam permainan video telah dikon-

firmasi untuk ambil bagian dalam Asian Games tahun ini; 

League of Legends, Pro Evolution Soccer 2018, Arena of 

Valor, Starcraft II, Hearthstone, dan Clash Royale. 

Sementara itu, upacara penutupan Pesta Olahraga Asia 

2018 dimulai pada pukul 19:00 WIB pada Minggu, 2 

September 2018 dan berakhir pada pukul 21:25 WIB. 

Sejumlah musisi lokal turut memeriahkan acara ini sep-

erti Isyana Sarasvati, Afgan, Bunga Citra Lestari, Bams 

“Samsons”, Lea Simanjuntak, GIGI, Denada, RAN, Siti 

Badriah, JFlow  dan Dira Sugandi. Konglomerat pendiri 

perusahaan multinasional asal Tiongkok Alibaba Jack Ma 

dan perenang peraih medali emas Tiongkok Sun Yang 

mempromosikan kota kelahirannya Hangzhou, sebagai 

kota tuan rumah Pesta Olahraga Asia 2022. Grup vokal 

pria asal Korea Super Junior dan iKon, serta penyanyi 

India Sidharth Slathia turut memeriahkan upacara penu-

tupan ini. Walikota Hangzhou Xu Liyi menerima bendera 

Asian Games untuk Asian Games 2022 dari Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Sumatera Selatan 

Alex Noerdin. 

Indonesia berhasil mencapai target di Asian Games 

2018, dengan berada di urutan keempat setelah China, 

Jepang dan Korea Selatan. Altet nasional Indonesia ber-

hasil meraih total 98 medali dengan rincian 31 emas, 24 

perak dan 43 perunggu

Wakil Presiden Jusuf kalla mengatakan Indonesia berha-

sil mencetak sejarah dengan mencapai prestasi tertinggi 

selama pelaksanaan Asian Games sejak tahun 1951. Ini 

adalah capaian prestasi tertinggi Indonesia dalam seja-

rah keikutsertaannya di Asian Games, dari peringkat 17 

pada Asian Games ke-17 dengan empat medali emas di 

Incheon, Korea Selatan; naik ke peringkat empat de ngan 

31 emas di Jakarta. Wapres JK mengatakan dengan pe-

rolehan 98 medali di Asian Games ke-18 ini, maka rasa 

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat sema-

kin diperkuat, dengan meningkatkan rasa toleransi da-

lam kemajemukan Indonesia. Oleh karenanya, sangat 

penting untuk menjadikan momen penguat rasa persatu-

an dan jati diri bangsa, yang majemuk dan toleran, yang 

memiliki semangat juang tinggi meraih kemajuan, kese-

jahteraan dan perdamaian bersama.

Semoga pada perhelatan Asian Games ke-19 Hangzhou- 

China tahun 2022 nanti Indonesia juga bisa meraih 

prestasi yang membanggakan lainnya. Sampai jumpa 4 

tahun lagi di Hangzhou salam energy of Asia.

Penulis : I Gede Agus Artana, A.Md.Kep
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SERBA - SERBI

BOB MARLE ( BUBUH OLES BALI MARE LEBENG )
ALA  JAN-SE  KULINER

RESEP MASAKAN OLEH  : dr. I Wayan Muliana

Dunia semakin semarak dengan berbagai warna-warni 

perubahan. Semua keadaan ini membuat kita mau tidak 

mau mesti menyesuaikan diri. Sadar atau tidak peruba-

han-perubahan ini membawa kita pada hal hal yang be-

resiko. Resiko-resiko tersebut bahkan tidak jarang hingga 

mempertaruhkan keselamatan (baca : kesehatan). Ke-

nyataannya kita bahkan sering mengabaikan kesehatan, 

walau kita mengetahui sepenuhnya tidak ada yang lebih 

berharga daripada kesehatan (baca : kesehatan adalah 

harta karun yang paling berharga).

Nah salah satu yang menentukan atau bahkan boleh 

dikatakan paling menentukan status kesehatan kita ada-

lah MAKANAN. Sayangnya di era yang serba cepat atau 

instan ini jarang diantara kita yang bisa membuat atau 

menyediakan makanan sendiri untuk kita dan keluarga. 

Sebagai jalan pintas akhirnya kita memilih makanan yang 

cepat saji atau fast food, makanan sampah atau junk 

food (karena miskin gizi). Belum lagi kandungan garam, 

gula dan lemak jenuh yang tinggi tentu akan menambah 

resiko yang mengancam kesehatan kita. Dan ditambah-

kan lagi dengan stress fisik maupun psikis karena tuntut-

an hidup di era modern yang semakin kompleks . ya…., 

lengkaplah sudah ancaman kesehatan kita. Tapi apapun 

masalahnya pasti ada solusinya, asalkan mau menyika-
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pinya dengan bijaksana. Local genius (kearifan lokal) 

yang sesungguhnya kaya dengan pertimbangan dan 

inovasi adalah solusinya. Khusus kearifan lokal dibidang 

makanan pun tidak kurang untuk kita di Bali.

Untuk makanan tradisional Bali yang ada sejak jaman 

dahulu, yang sesungguhnya tidak bisa dikalahkan oleh 

makanan kekinian (yang miskin gizi dan berbahaya un-

tuk kesehatan), baik kesehatan, kandungan zat gizinya, 

serta terbebas dari bahan kimia. Memang untuk gengsi 

makanan tradisional Bali kalah. tapi sayangnya gengsi 

bukanlah syarat untuk  menjadi sehat. makanan tra-

disional Bali yang dimaksud adalah BOB MARLE (istilah 

dari JAN-SE KULINER) kepanjangannya adalah “Bubuh 

Oles Bali Mare Lebeng”. Makanan ini sudah mentradisi 

dan sangat sehat, tapi sayangnya saat ini sulit didapat. 

Kalaupun ada masih diragukan kebersihan (Hygienitas)

nya. Tapi JAN-SE KULINER berusaha memberi solusi di-

samping untuk tujuan melestarikan makanan tradi osional 

Bali yang khas ini. Dengan presentasi atau penampilan 

yng dikemas menarik (lihat gambar), dan tentunya de-

ngan citarasa rempah khas JAN-SE KULINER pasti mem-

buat penikmat jadi ketagihan. Tidak hanya pertimbangan 

rasa yang lezat , dan kandungan atau nilai gizi yang baik 

untuk kesehatan tapi juga terbebas dari bahan-bahan 

tambahan makanan kimiawi.

BOB MARLE (Bubuh Oles Bali Mare Lebeng)

Mendengar namanya pembaca pasti mengingatkan ber-

bagai kenangan indah di desa. Kenangan suasana desa, 

orang-orangnya, pedagang bubuh dengan meja kecil 

didepan Bale Banjar. Atau kenangan dengan sang ne-
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nek penjual bubur itu. Semuanya melekat terbawa arus 

jaman.

Wah, makin pengen ngerasain ya pembaca…??? Ayo kita 

lihat apa saja isinya (komposisinya)…?!!

Bubuhnya dibuat dari beras putih yang dicampur dengan 

beras merah asli desa Penebel Tabanan yang terkenal 

kelezatannya. Ditambah dengan lauk berupa berbagai 

jenis sayuran dengan bumbu urab, ayam sisit dengan 

bumbu dasar sereh yang merangsang selera. Serta tum/

botok ayam bumbu bongkot yang bikin lidah bergoyang. 

Nah yang uniknya beda dengan nasi bubuh bali lainnya 

adalah bumbu olesnya… Bumbu oles terdiri dari tiga lapis 

yaitu :

I. Lapis pertama : bumbu pelalah terdiri dari cabe rawit, 

terasi, garam, bawang merah (dengan lapisan ini level 

kepedasannya bisa diatur sesuai selera)

II. Lapis kedua : bumbu kelapa panggang, bumbu ini ter-

diri dari : kelapa panggang yang dihaluskan, kemiri dan 

rempah rempah khas JAN-SE KULINER .

III. Lapis ketiga (paling atas) : bumbu kuning, bum-

bu ini terdiri dari kelapa parut, bumbu bali, daun jeruk, 

sereh, lengkuas, bawang pere dll.

Nah… satu lagi, “Kuah”

Kuah dengan bumbu Bali dilengkapi dengan ceker ayam 

dan calon(Bakso) Bali.

Dan yang terakhir yang bikin makan kita lebih semangat 

adalah kerupuk telor yang pasti kriuk-kriuk (crispy).

Menu ini sangat cocok untuk sarapan, karena teksturnya 

yang lembut dan tidak terlalu membebani lambung yang 

kosong sepanjang malam sebelumnya.

Pembaca yang budiman , Ayooo..kita mulai prilaku hid-

up sehat dengan mulai memilih makanan yang baik un-

tuk kesehatan. INGAT, ANDA ADALAH APA YANG ANDA 

MAKAN … !!! Semoga bermanfaat….!!!






