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Hati-Hati, Keseleo Pergelangan Kaki dapat 
Memiliki Dampak Buruk yang Berkepanjangan

Tak Ditangani dengan Baik, Dislokasi Bahu Berisiko 
Hampir Pasti Terulang di Masa Depan 
Jika tidak ditangani dengan baik, dislokasi bahu akan 
berpotensi akan terulang di masa depan, dengan 
prosentase berkisar 70%-100%! atau hampir pasti akan 
mengalami dislokasi bahu lagi.

Singgih anugerah dewanto 
Enam Tahun dengan Cedera ACL, Putuskan Operasi 
di RSOT
 
Cedera aCl yang membuatnya pingsan sementara dan 
sakit luar biasa, tak membuatnya berhenti melakukan 
hobi beratnya: futsal dan olahraga ekstrim lainnya. 
Sampai akhirnya dia memeroleh “hidayah” untuk 
menyembuhkan cederanya. bagaimana ceritanya? 

Rehabiltasi Medik pada Sport Injury
 Pastikan Atlet Kembali ke Kemampuan Awal
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pencegahan dan penanganan pada cedera olahraga atau sport injury merupakan hal yang penting diperhatikan 

oleh para olahragawan. baik atlet profesional, maupun mereka yang melakukan olahraga rekreasional. 

FOtO: Joko kristiono for Orthocare

VISI RSOT

MISI RSOT

menjadi rumah sakit yang terdepan dalam pelayanan di bidang orthopedi dan traumatologi.

1. memberikan pelayanan kesehatan di bidang orthopedi dan traumatologi yang berorientasi pada 
keselamatan pasien berbasis bukti.  

2. memperkuat kapasitas sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan melalui program 
pengembangan profesional yang berkesinambungan. 

3. menghadirkan teknologi rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan di bidang orthopedi dan 
traumatologi dengan biaya rasional 
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sehat dimana salah satunya adalah dengan 
rutin berolahraga telah menjadi lifestyle baru 
dalam masyarakat kita. Jenis olahraga yang 
diminati tidak hanya olahraga prestasi yang 
tergabung dalam klub-klub profesional tetapi 
juga olahraga yang dilakukan secara mandiri 
seperti jalan sehat, bersepeda, dan lari. Bersa-
maan dengan hal tersebut di atas, maka angka 
sport injury / cedera berolahraga juga mening-
kat.

Hal itulah yang mendasari majalah Or-
thocare edisi kali ini mengangkat tema sport 
injury. Harapan kami, dengan berbagai ulasan 
yang disampaikan narasumber kami yaitu 
para dokter sub-spesialis sport injury Rumah 
Sakit Orthopedi & Traumatology (RSOT) Sura-
baya, dapat memberikan pencerahan bagi para 
pelaku olahraga sebagai sarana edukasi, baik 
para atlet profesional, maupun mereka yang 
melakukan olahraga secara mandiri.

Selamat membaca.

Salam Sehat, 
dr. Gwendolin Mustika Dewi, MARS 
DIREKTUR RSOT SURABAYA

- Degenerative Spine 
- Spine Trauma
- Scoliosis
- Spine Reconstruction
- MISS 
  (Minimally Invasive Spine
  Surgery)
- Arthoplasty
- Arthroscopy

LAYANAN
UNGGULAN
RSOT 2020:
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Dapat Memiliki Dampak
Buruk yang Berkepanjangan

Keseleo pada pergelangan kaki sering sekali 
terjadi saat kita melakukan aktifitas sehari-
hari. Keseleo pada pergelangan kaki atau yang 
dikenal dengan istilah ankle sprain adalah cede-
ra pada satu atau lebih ligamen (jaringan peng-
hubung antara tulang dengan tulang). Tingkat 
keparahan cedera yang terjadi dapat bervariasi 
dari ringan hingga berat, tergantung dari berat 
ringannya cedera pada ligamen tersebut. 

Ankle sprain dapat disebabkan oleh karena 
jatuh, dimana pergelangan kaki terpuntir ke 
dalam atau keluar. Kejadian ankle sprain lebih 
banyak pada kasus orang yang sedang olah-
raga, menggunakan sepatu yang tidak sesuai 
dengan bentuk kakinya, dan berjalan atau ber-
lari pada permukaan tanah yang tidak rata/
bergelombang. Kejadian ankle sprain yang 
berulang dapat menyebabkan pergelangan 
kaki menjadi tidak stabil dan hal tersebut da-
pat meningkatkan risiko terjadinya ankle sprain 
yang berulang di kemudian hari, dan dapat me-
nyebabkan terjadinya kerusakan tulang rawan 
sendi pergelangan kaki.

keseleo pergelangan kaki
HATI-HATI,

Ligamen di sisi dalam dan luar dari pergelangan kaki.
Reproduced from J Bernstein, ed: Musculoskeletal 
Medicine. Rosemont, IL, American Academy of Ortho-
paedic Surgeons, 2003.

Terpuntirnya pergelangan kaki dapat menyebabkan 
robekan pada ligamen. Sebagian besar kasus yang 
mengalami robekan adalah ligamen pada sisi luar dari 
pergelangan kaki.

sprain dibagi menjadi 3 derajat, berdasar 
berat kerusakan yang terjadi pada ligamen,
1. Derajat 1 (ringan)
Ligamen mengalami robekan mikroskopik 
(stretched), biasanya ditandai pembengkakan 
dan nyeri ringan di sekitar pergelangan kaki. 
2. Derajat 2 (sedang)
Ligamen mengalami robekan parsial. Nyeri dan 
pembengkakan  yang dirasakan lebih berat dari 
derajat 1, namun lebih ringan dari derajat 3.
3. Derajat 3 (berat)
Ligamen mengalami robekan total. Pembeng-
kakan dan nyeri yang terjadi cukup berat dan 
dapat disertai instabilitas pada ankle dan atau 
patah tulang. Gejala yang dirasakan adalah nyeri, 
bengkak, memar, instabilitas (bila terjadi robekan 
total pada ligamen atau disertai dislokasi dari 
sendi pergelangan kaki). Bila cedera robekan 
ligamen yang terjadi cukup berat, pasien terka-
dang akan mendengar suara “pop”, yaitu suara 
putus/robeknya ligamen tersebut.
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Air stirrup-type ankle brace.

dr. Henry Ricardo Handoyo Sp.OT, M. Biomed
.....................................................................................................................

JADWAL PRAKTEK: Senin 19.00-21.00 | Selasa 08.00-11.00 & 19.00-21.00
Rabu 08.00-11.00 & 16.30-18.30 | Kamis 19.00-21.00

Jumat 08.00-11.00 | Sabtu 18.00-21.00 | Minggu 18.00-20.00

Bila terjadi keseleo pada pergelangan kaki, 
penanganan pertama yang dapat dilakukan 
PRICE adalah Protection, Rest, Ice, Compres-
sion and Elevation. Protection dan Rest adalah melin-
dungi dan mengistirahatkan kaki yang cedera. Ice 
adalah kompres dengan air dingin selama 20-30 
menit sebanyak 3-4 kali sehari. Compression da-
pat dilakukan dengan melakukan balutan dengan 
elastic bandage atau ankle brace/ankle splint. 
Sementara, Elevation adalah elevasi tungkai agar 
dapat mengurangi pembengkakan. Jika saat ber-
jalan terasa nyeri, dapat menggunakan tongkat 
atau walker. Namun bila bengkak atau nyeri yang 
terjadi cukup berat, sebaiknya segera periksakan 
ke dokter spesialis Orthopedi dan Traumatologi, 
agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih detail, 
baik pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan radi-
ologis (x-ray, USG, MRI). Kami tidak menyarankan 
melakukan pemijatan di daerah yang mengalami 
cedera, karena pemijatan dapat memperparah 
kerusakan yang sudah terjadi akibat cedera awal 
dan tentu juga dapat menghambat proses pe-
nyembuhan pada jaringan tersebut. 

Hampir seluruh kasus ankle sprain dapat di-
tangani tanpa pembedahan. Bahkan robekan yang 
cukup berat pun, bila dilakukan penanganan de-
ngan tepat, akan sembuh dengan baik. Secara 
umum, tatalaksana keseleo pada sendi perge-
langan kaki dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase 1 
yang menekankan pada istirahat, dan melindungi 
pergelangan kaki (brace, splint, cast) dan mengu-
rangi pembengkakan dengan kompres dingin dan 
elevasi tungkai. Pada fase 2, tatalaksana ditekan-
kan pada latihan lingkup gerak sendi, kekuatan 
dan fleksibilitas sendi pergelangan kaki. Pada fase 
3, latihan ditekankan untuk kembali ke aktifitas 
sehari-hari atau aktifitas olahraga.

Apabila nyeri dirasa cukup hebat, Anda dapat 
mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi 
nyeri sesuai dosis, yaitu golongan obat NSAIDs 
(Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs). Re-
habilitasi pada ankle sprain juga memiliki por-
si p e n t i n g  u n t u k  mencegah kekakuan, 

m e n i n g k a t -
kan kekuatan 
sendi perge-
langan kaki, 
dan mencegah 
t e r j a d i n y a 
problem kronis 
pe rg e l a n g a n 
kaki, seperti in-
stabilitas dan 
osteoarthritis.

Terapi pem-
bedahan pada 
ankle sprain 
sangat jarang 
dilakukan, dan dilakukan jika cedera gagal 
membaik dengan terapi non-operatif (biasanya 
dilakukan observasi selama 6 bulan sejak ke-
jadian cedera), dan apabila terdapat ketidak-
stabilan sendi pergelangan kaki meskipun su-
dah dilakukan rehabilitasi dan terapi tanpa 
pembedahan lainnya. Pilihan pembedahan yang 
dapat dilakukan adalah dengan artroskopi atau 
mini-open technique yang akan dikerjakan oleh 
dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi. 
Ligamen yang cedera akan direkonstuksi den-
gan memakai augmentasi atau graft yang be-
rasal dari tendon pasien sendiri.

Cara terbaik untuk mencegah keseleo pada 
pergelangan kaki adalah dengan tetap menjaga 

Apabila melakukan aktifitas fisik, lakukan pe-
manasan dan peregangan terlebih dulu, berhati-
hatilah saat anda berjalan, berlari, atau bekerja 
di permukaan tanah yang tidak rata, gunakan 
sepatu yang nyaman dan sesuai dengan aktifi-
tas lakukan, dan istirahat atau hentikan aktifitas 
apabila Anda merasakan kelelahan atau nyeri 
pada pergelangan kaki 
Anda. 



Dislokasi bahu merupakan kondisi dimana 
sendi bola pada lengan atas keluar dari soket 
bahu. Hal ini dapat terjadi karena adanya trau-
ma dari luar, seperti benturan, jatuh dengan ta-
han menahan badan atau tangan terlentang ke 
samping, dorongan dari depan atau belakang, 
dll. 

Beberapa olahraga yang cukup riskan ter-
hadap cedera bahu adalah olahraga dengan 
body contact atau yang rawan terhadap tabra-
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cedera Bahu 
hampir pasti
terulang di 
masa depan

Meski angkanya tak sebanyak cedera 
pada lutut dan ankle, dislokasi bahu 
merupakan salah satu cedera yang 
cukup banyak terjadi pada olahraga. 
Masalahnya, cedera ini seringkali dis-
epelekan. Pahadal, jika tidak ditangani 
dengan baik, akan berpotensi men-
galami cedera yang sama di masa 
depan, dengan prosentase berkisar 
70%-100%! Atau hampir pasti akan men-
galami dislokasi bahu lagi. 

Jika Tak Ditangani dengan Baik, 

kan dengan lawan, serta olahraga-olahraga 
overhead atau dengan posisi tangan di atas 
kepala, seperti voli, bulutangkis, basket, re-
nang, dll. 

Masalahnya, selama ini masalah dislokasi 
bahu ini seringkali undertreatment atau sedikit 
disepelekan, karena dianggap cukup ditangani 
dengan cara mengembalikan bahu ke posisi se-
mula. Menurut dr. Gede Chandra, Sp. OT, ada 
satu hal yang harus diwaspadai bahwa cedera 



PENANGANAN DENGAN 
ARTHROSCOPY

bahu yang dialami oleh mereka di bawah 20 ta-
hun, memiliki potensi besar untuk mengalami 
cedera ulang, jika tidak ditangani dengan be-
nar. 

”Prosentasenya hingga 70%-100% akan 
mengalami dislokasi lagi di masa depan. Sebab, 
bahu pada dasarnya memiliki jaringan yang 
sangat kuat. Sehingga jika terjadi dislokasi, ada 
jaringan yang rusak cukup parah pada bahu 
tersebut, karena pada dasarnya mereka yang 
berusia muda sendinya masih sangat kuat,” pa-
par dr. Gede. ”Kejadian pertama mungkin butuh 
benturan keras sehingga terjadi dislokasi. Beri-
kutnya mungkin hanya jatuh, sudah dislokasi. 
Nanti berikutnya, bisa saja menguap dengan 
tangan direntangkan, sudah terjadi dislokasi bahu.”

Sementara itu, dislokasi pada mereka 
yang berusia di atas 50 tahun dan tidak men-
dapat penanganan yang baik, akan memuncul-
kan potensi terjadinya dislokasi bahu kembali di 
masa depan. Risikonya berkisar 30%. 

Itu sebabnya, dr. Gede sangat menekan-
kan adanya penanganan yang baik pada dis-
lokasi bahu. Apalagi bagi atlet yang memiliki 
tuntutan intensitas olahraga yang tinggi. ”Jadi 
bukan hanya ditarik dan dikembalikan ke po-
sisi semula, kemudian selesai,” ujar dr. Gede. 
”Kalau hanya olahraga rekreasional mungkin 
tidak terlalu mengganggu, tapi potensi untuk 
dislokasi lagi selalu ada.” 

dr. Gede Chandra, Sp. OT
...................................................................................................................

JADWAL PRAKTEK: Senin 16.00-19.00 | Selasa 16.00-19.00
Rabu 16.00-19.00 | Kamis 16.00-19.00 | Jumat 14.00-17.00

Sabtu 09.00-13.00 | Minggu BY APP

Ditekankan oleh dr. Gede, penanganan pa-
da dislokasi bahu pada prinsipnya adalah usaha 
yang dilakukan oleh dokter orthopedi dengan 
sub-spesialisasi sport injury untuk memastikan 
bahwa penderita dapat kembali berolahraga 
dengan baik dan kompetitif seperti semula, bu-
kan hanya sekadar mengembalikan posisi bahu, 

namun membuat pasien tidak dapat berolah-
raga secara baik. 

Salah satu penanganan yang dapat dite-
rapkan di RS Orthopedi dan Traumatologi (RSOT) 
adalah operasi dengan teknik arthroscopy, yakni 
operasi minimal invasive dengan luka sayat yang 
sangat kecil, bahkan kurang dari 1 cm. Teknologi 
modern ini mengubah paradigma bahwa operasi 
adalah sesuatu yang menakutkan. 

”Penanganan dislokasi bahu bisa dilakukan 
dengan arthroscopy. Diperbaiki jaringan-jaringan 
yang robek di sekitar bahu, sehingga bahu bisa 
utuh seperti semula. Statistiknya bagus. Dari 
risiko cedera ulang sebesar 70%-100%, bisa tu-
run sampai 4%-20%. Sehingga penanganan ar-
throscopy memberi harapan yang sangat baik bagi 
orang-orang yang ingin berolahraga berat pasca 
cedera dislokasi bahu,” terang dr. Gede. ”Arthros-
copy dapat menyelesaikan masalah pada sendi. 
Selama berhubungan dengan sendi, hampir se-
lalu bisa dengan arthroscopy.” 

Sama dengan teknik operasi lainnya, ar-
throscopy juga membutuhkan waktu pemulih-
an. Hanya saja pemulihannya membutuhkan 
waktu yang lebih singkat dibanding dengan 
operasi konvensional nyang biasanya membu-
tuhkan luka sayatan yang lebar. 

Selain itu, dr. Gede juga menekankan pen-
tingnya rehabilitasi dan kemauan bersabar untuk 
menggunakan bahunya secara bertahap pasca 
operasi. ”Misal untuk satu bulan pertama, gerakan 
ayunan untuk bahu, berikutnya meningkat lagi, 
dan seterusnya. Prinsipnya. rehabilitasi bertahap 
tidak boleh dilupakan,” ujar dr. Gede.  “Orang ka-
dang maunya instan, operasi langsung sembuh. 
Untuk cedera sendi butuh waktu, karena sendi 
bagian bergerak, berbeda dengan tulang yang 
cenderung statis. Jadi cedera pada sendi, termasuk 
sendi bahu, harus didiamkan sebentar. Atau gerak 
sedikit dulu baru gerak 
banyak.” tutup dr. 
Gede.
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Cegah Cedera Olahraga
Kenali Kemampuan Sendiri,

laKuKan riCe jiKa Terjadi Cedera
Cedera adalah hal yang sangat lazim dalam 
olahraga. Untuk itu diperlukan pengetahuan 
yang baik mengenai pencegahan dan penang-
anan awal pada sport injury atau cedera olah-
raga. 

Secara definisi, sport injury adalah cedera 
yang didapatkan pada saat olahraga. Bagian 
tubuh yang umum mengalami cedera saat 
berolahraga adalah lutut, ankle atau pergelang-
an kaki, bahu, dan pergelangan tangan. 

Menurut dr. Theri Efendi, Sp. OT, cedera 
pada lutut biasa terjadi karena terjadi robekan 
pada ligamen dan jaringan lunak lainnya se-
perti meniskus (jaringan yang menempel pada 
tulang paha dan tulang kering), cedera pada 
tulang rawan, dan cedera otot di sekitar lutut 
seperti hamstring, quadriceps, dll. Cedera yang 
sering terjadi pada lutut adalah cedera Anterior 
Cruciate Ligaments (ACL) yang merupakan ja-
ringan yang menghubungkan tulang paha de-
ngan tulang kering di sendi lutut.

Sementara di daerah ankle, yang 
paling sering terjadi adalah sprain ankle, atau 
dalam istilah awam biasa disebut dengan ke-
seleo. Pada ankle, ligamen yang paling lemah 
dan sering cedera adalah anterior ligamen. 
Selain itu, cedera pada ankle yang sering ter-
jadi adalah pada tendon achilles, yang meru-
pakan tendon besar di belakang pergelangan 
kaki yang menghubungkan otot betis ke tulang 
tumit. Otot-otot ini biasanya sangat berperan 

pada aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. 
Selain itu, cedera olahraga juga dapat terjadi 
karena olahraga yang repetitif, overused atau 
dilakukan dengan intensitas sangat tinggi, se-
hingga melebihi beban tulang. Hal tersebut 
dapat mengakibatkan fraktur atau patah pada 
tulang, yang dalam istilah medis disebut de-
ngan stress fracture. 

”Cedera-cedera tersebut sering terjadi pada 
olahraga-olahraga high impact dan cenderung 
banyak body contact-nya. Seperti sepak bola, 
basket, dll,” terang dr. Theri. ”Cedera olahraga 
paling banyak disebabkan karena body contact, 
tabrakan saat main. Baru yang kedua karena 
kesalahan sendiri, gerakan tertentu yang salah. 
Loncat dengan jatuh posisi tidak betul, atau 
melakukan gerakan memutar seperti pivot (ger-
akan berputar secara tiba-tiba dengan berporos 
salah satu kaki, red) itu juga paling sering me-
nyebabkan cedera pada lutut dan ankle.” 

Untuk itu, dr Theri menekankan penting-
nya pemanasan dan pendinginan untuk meng-
hindari cedera. Meski dr. Theri tidak memung-
kiri, bahwa cedera pun dapat terjadi pada saat 
warming-up dan cooling down. ”Itu sebabnya, 
kita harus tahu batasan atau kemampuan kita 
sendiri. Latihan sejak dini dan rutin juga diper-
lukan, agar otot lebih kuat dan siap untuk dia-
jak berolahraga. Pemanasan dan pendinginan 
dengan baik tetap harus dilakukan sebelum dan 
sesudah berolahraga,” urainya. 
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Ditambahkan dr. Theri, cedera olahraga 
dewasa ini memang semakin meningkat. Hal 
tersebut berkaitan dengan tren olahraga yang 
juga makin banyak digemari, termasuk olah-
raga urban sport, seperti running. Kompetisi-
kompetisi tingkat sekolah juga makin banyak 
diselenggarakan. ”Salah satunya yang sedang 
in adalah olahraga lari. Merasa mau event, per-
siapan kurang, tapi ingin sampai finish. Jarak 
yang diambil yang pertengahan atau paling pan-
jang. Memaksakan diri, akhirnya cedera,” papar 
dr. Theri. ”Nutrisi juga harus diperhatikan. Wa-
laupun bukan atlet, pengetahuan mengenai nu-
trisi untuk menunjang olahraga juga harus jadi 
perhatian, agar tidak kelelahan karena asupan 
nutrisi yang kurang saat berolahraga.”

JANGAN DIKOMPRES AIR HANGAT, 
LAKUKAN RICE 

Meski sederet persiapan sudah dilakukan, 
seringkali cedera saat berolahraga tidak dapat 
dihindari. Jika sudah terjadi, pengetahuan 
mengenai penanganan pertama sangat diper-
lukan. “Yang pertama harus dilakukan adalah 
Rest (istirahat). Jangan melakukan olahraga 
terlebih dahulu,” ujar dr. Theri. 

Kemudian, langkah berikutnya adalah 
teknik ICE, yakni icing, compressing, dan Ele-
vating. Icing adalah mengompres cedera de-
ngan es atau air dingin. Menurut dr, Theri, salah 
satu kesalahan yang umum terjadi pada ma-
syarakat awam saat mengalami cedera adalah 
mengompres cedera dengan menggunakan air 
hangat.  

”Kalau cedera itu sebenarnya ada keru-
sakan jaringan di dalam, kerusakan jaringan 
lunak di dalam, termasuk di dalamnya pem-
buluh darah. Kalau dikasih hangat, pembuluh 
darah tidak malah menyempit tapi malah 
melebar, akhirnya perdarahannya akan sema-
kin banyak,” papar dr. Theri. “Kalau dikasih es, 
kontraksi, perdarahannya berkurang dan beng-
kaknya akan cepat kempis. Dikompres alkohol 
juga tidak betul. Penanganan dengan cara dipi-
jat juga merupakan langkah yang sangat fatal, 
karena jaringan yang mengalami cedera akan 
semakin parah.” 

Proses elevating juga penting, dimana ba-

gian yang cedera harus diposisikan lebih tinggi 
dari jantung. Jika kaki dapat digantung atau di-
letakkan lebih atas, kalau tangan dapat digen-
dong. ”Kalau perlu dibebat, juga pastikan be-
batannya tidak terlalu kencang, tapi juga tidak 
terlalu kendor,” katanya. “Kalau misal belum 
membaik, segera bawa ke fasilitas kesehatan 
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut jika 
diperlukan.” 

PENANGANAN TERINTEGRASI
DI RSOT

Seiring dengan tren olahraga, penangan-
an pada sport injury di Indonesia juga terus 
berkembang. Tak terkecuali di RS Orthopedi 
dan Traumatologi (RSOT) Surabaya, yang juga 
memiliki dokter-dokter orthopedi dengan sub-
spesialisasi sport injury. 

RSOT juga menarapkan teknologi-teknologi 
penanganan terkini dengan peralatan modern. 
Salah satunya adalah arthroscopy, teknik ope-
rasi minimal invasive dengan luka yang sangat 
kecil bahkan kurang dari 1 cm dan proses re-
covery yang sangat cepat. 

Selain itu, RSOT juga memiliki tim rehab 
medik dari dokter dan fisioterapis yang memiliki 
program dan standart of procedure (SOP) yang 
jelas, baik penanganan cedera dengan opera-
si maupun tanpa operasi. Hal tersebut sangat 
membantu dalam memantau kapan seseorang 
yang mengalami cedera dapat melakukan olah-
raga kembali. Itu sebabnya, selama ini, RSOT 
dipercaya oleh berbagai klub dan atlet profe-
sional dalam penanganan cedera, termasuk 
para atlet Persebaya Surabaya, dan berbagai 
klub profesional lainnya. 

”Target pemulihannya berapa sangat jelas. 
Mereka bisa tahu, kapan mulai bisa mulai 
latihan lagi, kapan bisa tanding lagi, dan se-
terusnya,” papar dr. Theri. ”Sebab, dalam pe-
nanganan sport injury di RSOT ini, harapannya 
dia bisa kembali berolahraga, minimal sama 
kemampuannya dengan sebelum cedera, atau 
bahkan lebih baik. Bukan menurun atau malah 
pensiun,” tutup dr. Theri.  

dr. Theri Effendi, Sp.OT
...................................................................................................................

JADWAL PRAKTEK: Senin 17.00-19.00 | Selasa 15.00-17.00
Kamis 17.00-19.00 | Jumat 15.00-17.00
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PLATELET RICH PLASMA (PRP)

UNTUK CEDERA OLAHRAGA
ApAKAH pRp iTU?

PRP atau platelet rich plasma, adalah salah 
satu komponen dari darah sendiri yang dipro-
ses dan dilakukan aktivasi sehingga menghasil-
kan faktor anti radang dan faktor pertumbuhan.

Platelet Rich Plasma (PRP)/Trombosit 
Kaya Plasma digunakan dalam menangani ber-
bagai cedera olahraga karena kemampuannya 
untuk mempercepat kesembuhan dan mere-
generasi pertumbuhan sel. Prosedur PRP ini 
relatif sederhana, yaitu hanya dengan meng-
gunakan darah pasien itu sendiri yang diproses 
secara medis untuk menghasilkan konsentrat 
trombosit. Konsentrat ini kemudian disuntikkan 

secara langsung ke dalam lokasi cedera untuk 
membantu penyembuhan.

ApAKAH pRp AmAN DiGUNAKAN? 

PRP aman digunakan karena ini bu-
kan obat. Yang digunakan untuk penyuntikan 
adalah darah pasien sendiri, sehingga tidak 
akan ada risiko penolakan, alergi, infeksi, dan 
penularan penyakit dari orang lain. Termasuk 
dalam golongan perawatan tanpa obat-obatan, 
PRP tidak menyebabkan efek samping keracun-
an, interaksi, dan sistemik. 

FOKUS
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Proses TeraPi PrP Pada Cedera 
olahraga  

Prosedur perawatan PRP memerlukan 
waktu sekitar 50-60 menit dari proses awal 
hingga akhir. Pertama, pengambilan darah dari 
siku yang dilakukan dalam kondisi steril untuk 
mencegah kontaminasi. Kemudian darah di-
transfer ke dalam tabung khusus sekali pakai 
yang mengandung calcium activator dan di-
putar dengan kecepatan tinggi secara sentrifu-
gal selama ±7 menit untuk memisahkan darah 
dan plasma. Kemudian plasma disuntikkan ke 
bagian yang mengalami cedera. Saat diaktifkan 
pada lokasi cedera, plasma akan mengeluarkan 
faktor-faktor pertumbuhan yang membantu 
mengendalikan pembengkakan dan mendorong 
penyembuhan luka. 

FakTor anTi radang dan FakTor 
PerTumbuhan yang dihasilkan 
bermanFaaT unTuk:

 z Mengurangi nyeri sendi dan menurunkan 
proses radang pada pengapuran sendi 
(ostheoarthritis).

 z Mempercepat proses penyembuhan 
patah tulang.

 z Penyembuhan pada cedera 
Muskuloskeletal (robek pada 
ligament atau tendon, radang 
tendon atau tendinitis akibat 
sport injury).

 z Penyembuhan luka 
dan juga untuk scar revi-
sion.

Prosedur PRP yang optimal me-
merlukan 2-3 kali terapi. Tinda-

kan PRP digunakan pada pasien 
dengan nyeri pada persendian na-

mun bukan untuk yang tingkat lan-
jut.  Untuk kerusakan sendi tingkat 

lanjut memerlukan operasi ganti sendi 
(arthroplasty).

FOKUS
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Sebagian besar orang mungkin pernah 
atau paling tidak familiar dengan istilah 
kram otot. Apa sebenarnya yang terjadi 
pada saat kita mengalami kram otot? 
Apa penyebabnya? Dan bagaimana 
penanganan yang tepat? 

Kram Otot,Kram Otot,
“Sinyal Protes”
dari Tubuh

Kram otot merupakan sebuah kondisi dimana 
otot mengalami kontraksi kuat atau mengen-
cang dan umumnya terjadi secara tiba-tiba, 
berlangsung dalam hitungan detik atau menit, 
dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri pada 
bagian yang mengalami kram. 

Kram juga merupakan salah satu cara tu-
buh kita untuk berkomunikasi dan memberi-
kan sinyal bahwa kita sedang mengalami situ-
asi kritis atau non-kritis sehingga kita dapat 
mengambil tindakan pencegahan. 

Salah satu hal yang sering menjadi pence-
tus kram adalah olahraga dengan intensitas 
yang sangat tinggi atau overused atau tanpa 
melakukan pemanasan dan pendinginan de-
ngan baik, melakukan gerakan yang salah, 
dehidrasi, dan kekurangan elektrolit seperti 
kalium dan magnesium. Selain itu, ada hal-hal 

lain yang juga bisa menjadi penyebab 
kram, yakni bertahan dalam posisi 
tertentu dalam waktu yang cukup 
lama, atau juga bisa disebabkan oleh 
cuaca panas yang ekstrim. Kram juga 
bisa jadi merupakan sinyal bahwa tu-
buh kita sedang kekurangan kalsium 
atau hipokalsemia. Namun, pada be-
berapa kasus, kram juga tergolong 
dalam kasus idiopatik atau tidak dike-
tahui penyebabnya. 

Secara medis, kram timbul karena 
beberapa hal, diantaranya adalah pasokan 
darah yang tidak memadai, dimana terjadi 
penyempitan pembuluh darah yang sehingga 
menggangu distribusi atau aliran darah ke 
area tertentu. Hal ini umum terjadi pada be-
tis atau kaki ketika sedang melakukan olah-
raga. Itu sebabnya, kram ini biasanya akan 
hilang setelah berhenti melakukan olahraga. 

Selain itu, kram juga disebabkan oleh 
kompresi saraf di tulang belakang (lum-
bar stenosis) yang kemudian menyebabkan 
kram di kaki. Kram jenis ini biasanya akan 
memburuk ketika kita berjalan dalam waktu 
yang lama. Dalam kondisi ini, berjalan dalam 
posisi agak membungkuk seperti gerakan 
mendorong kereta belanja, dapat mempe-
ringan kondisi kram. 

GAYA HIDUP
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PENANGANAN

PERHATIKAN FAKTOR
RISIKO KRAM

Seperti yang telah dijelaskan di samping, 
kram dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. 
Namun, di luar itu, ada beberapa faktor yang 
memperkuat risiko terjadinya kram. Yang per-
tama adalah dehidrasi. Faktor ini seringkali di-
alami oleh para atlet atau olahragawan yang 
melakukan olahraga berat dalam waktu yang 
cukup lama, apalagi dalam cuaca yang panas. 

Kedua, faktor usia juga memperbesar 
risiko terjadinya kram. Hal ini disebabkan ka-
rena makin lanjut usia seseorang, maka massa 
ototnya juga akan semakin lemah. Hal tersebut 
kemudian menyebabkan otot jadi lebih mudah 
mengalami stres dan mempermudah terjadinya 
kram. 

Faktor lain yang memperbesar risiko ter-
jadinya kram otot adalah adalah kehamilan, 
yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti 
kurangnya asupan mineral, atau tekanan otot 
peredaran darah kaki yang menuju jantung dan 
saraf di sekitar kaki, akibat membesarnya ra-
him dan perut. Kram pada ibu hamil juga sering 
terjadi karena terlalu lama berdiri, atau dengan 
posisi kaki menyilang dalam waktu yang lama. 

Faktor keempat yang menjadi faktor risiko 
terjadinya kram adalah karena kondisi gang-
guan medis yang serius. Sebab, boleh jadi ter-
jadinya kram juga merupakan sinyal dari tubuh 
bahwa kita sedang mengalami gangguan ke-
sehatan yang cukup serius, seperti diabetes, 
gangguan saraf, hati, atau tiroid.

GAYA HIDUP
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Pada umumnya, kram bisa diatasi dengan 
penanganan yang sederhana, utamanya jika 
kita telah mengetahui faktor risiko dan pe-
nyebab kram yang kita alami. Jika kram terse-
but disebabkan karena itensitas olahraga yang 
kita lakukan secara berlebihan, maka lang-
kah penanganan paling mudah 
yang bisa kita lakukan adalah 
dengan berhenti berolahraga 

dan beristirahat. 
Yang juga tak kalah penting adalah ber-

sikap tenang, karena panik dan sibuk meng-
gerak-gerakkan bagian tubuh yang kram jus-
tru akan membuat otot semakin sakit. Setelah 
tenang, kita juga dapat melakukan peregangan 
otot. Jika yang mengalami kram adalah bagian 
kaki, usahakan untuk meluruskan kaki dalam 
posisi normal. Jika kram tidak terlalu parah, 
umumnya otot dapat “menyembuhkan dirinya 
sendiri”. Pastikan bahwa Anda beristirahat dan 
tidak melanjutkan aktivitas, seperti berjalan 
atau berolahraga. Biarkan otot-otot beristira-
hat dan pulih sebelum melakukan aktivitas 
kembali. 

Cara lain yang dapat dilakukan adalah 
mengompres bagian yang mengalami kram 
dengan menggunakan air dingin dengan media 
handuk atau sesuatu yang dingin yang dapat 
ditempelkan di bagian yang mengalami kram. 
Bagi yang mengalami kram karena dehidrasi, 
minum air putih bisa jadi cara yang baik untuk 
meredakan kram. 

Pada kondisi yang serius, kram merupa-
kan sinyal bahwa tubuh mengalami gangguan 
kesehatan lainnya, kita memerlukan pemerik-
saan lebih lanjut oleh dokter. Dimana dokter 
akan menanyakan gejala lain seperti mati 
rasa, bengkak, dll. Pada umumnya, dokter 
akan melakukan pemeriksaan tes darah, 
tes urin, dll untuk memastikan penyebab 
kram yang kita alami.



Sisi rehabilitasi medik menjadi unsur 
yang sangat penting dan tidak bisa 
dipisahkan dari penanganan sport 
injury. Yang menarik, tak hanya sisi 
fisik saja, sisi psikologis ternyata juga 
punya peran penting dalam pemulih-
an cedera olahraga. Seperti apa? 

Pastikan Atlet Kembali ke Kemampuan Awal

Secara umum, permasalahan yang terjadi 
pada sport injury adalah dikarenakan karena 
overused atau latihan yang berlebihan, salah 
gerak, dan benturan saat melakukan olahraga. 
Hal tersebut kemudian menimbulkan rasa nye-
ri dan tidak jarang diikuti dengan bengkak se-
hingga seseorang tidak dapat melakukan ak-
tivitas olahraga seperti biasanya. 

Itu sebabnya, menurut dr. Hasan Wijaya, 
Sp. KFR, dari sisi rehabilitasi medik, fase perta-
ma yang harus dilakukan adalah mengatasi rasa 
nyeri dan bengkak yang terjadi. ”Harus ada pro-

gram rehab medik yang tepat untuk mengatasi 
nyeri atau bengkak tersebut,” ujar dr. Hasan. 

Penanganan pada rasa nyeri dan bengkak 
tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. 
Yang pertama adalah dengan obat-obatan, dan 
bisa juga dilakukan dengan metode interven-
tional pain management, yakni melakukan in-
jeksi yang biasanya dilakukan dengan guiding 
USG untuk memastikan penyebaran obat yang 
dimasukkan. Yang kedua dengan memakai mo-
dalitas seperti  Laser 

Setelah mengatasi rasa nyeri dan bengkak, 
fase berikutnya yang dilakukan dalam rehabili-
tasi medik pada sport injury adalah memastikan 
bahwa pasien atau atlet dapat secara bertahap 
melakukan gerakan-gerakan olahraga seperti 
sebelumnya, dengan latihan-latihan atau pro-
gram yang ditetapkan sesuai kasus masing-
masing ”Misal dengan latihan luas gerak sendi, 

Rehabiltasi Medik
pada Sport Injury
Rehabiltasi Medik
pada Sport Injury
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Peralatan Lengkap dan Canggih di RSOT 

Ditambahkan dr. Hasan, khusus penangan-
an atlet-atlet profesional, dimana Rumah Sakit 
Orthopedi dan Traumatologi (RSOT) Surabaya 
banyak menjadi rujukan klub-klub profesio-
nal untuk penanganan sport injury, diperlukan 
koordinasi antara tim medis di rumah sakit, 
dengan pelatih atau manajemen klub. Karena 
menurut dr. Hasan, rumah sakit tidak dapat 
bekerja sendiri, sebab tujuannya bukan hanya 
memulihkan cedera, tapi juga bagaimana agar 
atlet atau pasien dapat return to sport atau 
kembali pada kemampuannya semula, atau 
bahkan lebih baik dari sebelum terjadinya ce-
dera. ”Kita tidak menggantikan pelatih, tapi 
kita bekerja sama. Karena itu juga berkaitan 
dengan jadwal main, misalnya. Kadang butuh 
cepat untuk bisa main lagi, kalau misal tidak 
ada fraktur, komplikasi, dan lainnya, pasti kita 
usahakan. Bisa dengan interventional pain 
management, dll. Tapi semua tergantung di-
agnosa. Itu sebabnya komunikasi dengan klub 
sangat penting,” terangnya. 

dan semacamnya. Karena biasanya, kalau su-
dah agak lama tidak dipakai, kekuatan otot bi-
asanya juga menurun. Bisa luas gerak sendinya 
berkurang. Misal patah, atau ACL, dilakukan 
operasi, jadi agak kaku. Luas gerak sendinya 
bisa kita lakukan terapi sehingga bisa seperti 
sebelumnya,” terang dr. Hasan. 

Fase berikutnya yang bisa dilakukan sete-
lah kekuatan otot dan luas gerak sendi telah 
mendekati kondisi awal adalah melatih agar 
atlet dapat kembali ke kemampuan awalnya. 
Hal tersebut dapat dilakukan dengan latihan-
latihan ketangkasan, latihan koordinasi, dan 
latihan reaksi. ”Itu fase return to sport. Tiap 
olahraga berbeda-beda latihannya. Kita seba-
gai tenaga kesehatan harus tahu, karena tidak 
bisa semua disamakan latihannya,” tandas dr. 
Hasan. ”Kalau untuk mereka yang hanya mel-
akukan olahraga rekreasi, mungkin yang pent-
ing tidak nyeri, bengkak, dan kembali ke aktivi-
tas sehari-hari. Kalau mau badminton misalnya, 
gerak shoulder-nya harus bisa enak digerakkan 
lagi. Tapi kalau sudah atlet profesional tidak 
cukup sampai di situ.” 

Yang menarik, menurut dr. Hasan, selain 
faktor fisik, rehabilitasi medik juga harus me-
nyentuh sisi psikologis untuk mendapatkan 
hasil terbaik, khusunya untuk sport injury yang 
terjadi pada atlet-atlet profesional. 

dr. Hasan menuturkan, atlet yang mengalami 
cedera biasanya merasa takut mengalami cedera 
lagi, sehingga menjadi ragu-ragu dan tidak bisa 
kembali ke level kemampuan sebelumnya. Salah 
satu caranya adalah dengan tetap berinteraksi 
dengan klub atau komunitas olahraganya, se-
lama masa recovery. ”Diusahakan atlet tersebut 
harus tetap berinteraksi dengan klubnya, atau 
teman-temannya. Jangan di rumah atau mess 
saja,” tandas dr. Hasan. “Memang diberi batasan-
batasan untuk aktivitas lari, lompat, menendang, 
dan gerakan lainnya. Kita bisa atur program. Tapi 
interaksi lingkungan itu juga penting.” 

dr. Hasan Wijaya, Sp. KFR
...................................................................................................................

JADWAL PRAKTEK: Senin 18.00-21.00 | Selasa 12.00-21.00
Rabu 18.00-21.00 | Jumat 15.00-21.00

Selama ini, RSOT telah menjadi rujukan 
bagi berbagai kasus sport injury, termasuk 
berbagai klub profesional seperti Persebaya 
Surabaya, dan berbagai klub lain dari berbagai 
cabang olahraga. 

Selain memiliki dokter-dokter orthopedi deng-
an sub-spesialisasi sport injury, RSOT juga punya 
dokter-dokter rehabilitasi medik berpengalaman 
dan didukung oleh berbagai teknologi dan per-
lengkapan untuk mendukung proses rehabilitasi 
medik, termasuk alat-alat electrotherapy seperti 
Ultrasound Diathermy, Short Wave Diathermy, 
Shockwave Theraphy,  High Intensity Laser, dll. 
Tak hanya itu, ada juga alat-alat untuk melatih 
kekuatan, melatih 
koordinasi, ketang-
kasan, dll.
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RAHASIA
MAKANAN
RAHASIA

MAKANAN
MEMPERCEPAT PEMULIHAN

CEDERA OLAHRAGA

Cedera olahraga merupakan sesuatu hal 
yang tidak diharapkan dari seorang atlet 

olahraga saat menjalani pertandingan 
maupun saat latihan. Cedera pada atlet 
haruslah cepat ditangani dengan benar, 
agar tidak terjadi hal yang fatal. Hal yang 

sering terjadi pada atlet kebanyakan 
adalah cedera yang awalnya tidak dira-
sa, namun lama kelamaan sakitnya akan 
memberat hingga memerlukan tindakan 

operasi.  Pada artikel ini akan dibahas 
jenis makanan yang dapat memperce-
pat pemulihan cedera agar dapat ber-

aktivitas kembali seperti semula.

1. Makanan Tinggi ProTein

Protein merupakan zat pembangun yang 
dibutuhkan tubuh untuk mengganti sel-sel 
yang rusak. Mengkonsumsi makanan tinggi 
protein dapat mengurangi inflamasi/peradan-
gan serta mengembalikan massa otot yang hi-
lang. Makanan tinggi protein antara lain, daging 
sapi, ayam, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, 
tempe, susu, dan produk olahan susu.

2. Makanan Tinggi SeraT

Pada seseorang yang mengalami cedera, 
aktivitas fisik yang dilakukan akan berkurang, 
sehingga diperlukan makanan tinggi serat un-
tuk melancarkan pencernaan guna mencegah 
terjadinya sembelit. Begitupula jika kita meng-
konsumsi makanan tinggi protein, maka perlu 
diseimbangkan dengan mengkonsumsi ma-
kanan tinggi serat agar asam lemak yang di-
hasilkan dari makanan sumber protein tidak 
menumpuk yang dapat menyebabkan kan-
dungan lemak di dalam tubuh meningkat dan 
berbaya bagi kesehatan tubuh. Makanan yang 
tinggi serat terdapat pada sayuran, kacang-ka-
cangan, dan biji-bijian.

3. ViTaMin c

Vitamin C bermanfaat dalam proses pe-
nyembuhan selain fungsi antioksidan, merupa-
kan komponen utama jaringan ikat (connective 
tissue), meningkatkan pertumbuhan fibroblast 
dan chondrocyte (produksi jaringan ikat dan 
kartilago).

Makanan yang tinggi Vitamin C yaitu pa-
prika merah dan kuning, jeruk, mangga, tomat, 
pepaya, berry, kiwi, dan sayuran berdaun gelap

GIZI
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4. Makanan Tinggi kalsiuM dan 
ViTaMin d 

Kalsium penting untuk perbaikan kepa-
datan tulang dan kontraksi otot normal. Untuk 
membentuk penyerapan Kalsium, dibutuhkan 
vitamin D. Makanan tinggi vitamin D seperti 
kuning telur, jamur, susu, ikan salmon, tuna. 

5. seng (Zn)

Seng (Zn) komponen yang penting dalam 
membantu penyembuhan luka dan pertum-
buhan jaringan. Kekurangan seng (Zn) dalam 
makanan dapat menunda penyembuhan luka. 
Makanan yang mengandung seng (Zn) didapat 
pada kerang, ikan, daging sapi, ayam, legume, 
kacang-kacangan.

6. MagnesiuM

Magnesium berperan penting dalam pem-
bentukan tulang dan meningkatkan kekuatan  
tulang. Magnesium dapat ditemukan pada al-
pukat, kacang mete, kacang tanah, almond, 
kacang merah, kacang polong.

GIZI
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Pada dasarnya, setiap olahraga yang 
dilakukan memiliki kebutuhan akan asu-
pan gizi yang cukup. namun, ada baiknya 
anda mengonsumsi asupan yang cocok 
dengan aktivitas olahraga yang biasa anda 
lakukan. apa saja? Berikut diantaranya : 

BaskeT
Makanan yang dianjurkan untuk olahraga 

basket adalah makanan yang mengandung per-
paduan antara karbohidrat dan protein, seperti 
paduan nasi dan ayam, atau sandwich atau roti 
daging. Tapi, makanan berat seperti ini disaran-
kan dikonsumsi sekitar dua jam sebelum main. 
Jika kurang dari itu, akan berpotensi menimbul-
kan kram perut. 

Sebelum pertandingan dimulai, juga disa-
rankan untuk mengonsumsi buah dan sayur-
sayuran. 

Running 
Sama dengan basket, asupan yang disa-

rankan untuk dikonsumsi beberapa jam se-
belum melakukan olahraga lari adalah karbo-
hidrat. Hal ini dikarenakan karbohidrat lebih 
mudah dicerna dan dapat diandalkan sebagai 
sumber energi saat berolahraga. Berbeda de-
ngan lemak yang membutuhkan waktu yang 
lebih lama untuk dicerna. 

Jika ingin melakukan sprint, ada baiknya 
Anda mengonsumsi asupan yang menjaga pe-
rut tetap ringan. Anda bisa mengonsumsi selai 
kacang, madu, pisang atau susu cokelat. 

sePak Bola
Sepakbola adalah salah satu olahraga 

dengan durasi yang cukup panjang. Untuk 
itu, diperlukan strategi asupan untuk menjaga 
stamina Anda tetap prima sepanjang pertan-
dingan. 

Pada masa istirahat half-time, Anda bisa 
mengonsumsi telur rebus yang mengandung 
banyak protein dan dapat membantu tubuh 
memperbaiki jaringan yang rusak dan menjadi 
bahan bakar otot-otot tubuh. 



Enam Tahun
dengan Cedera ACL,

Putuskan Operasi di RSOT

Singgih Anugerah Dewanto 
Branch Manager Bank Mandiri Citra Raya, G-Walk 

Tak salah jika ada kelakar yang mengatakan 
bahwa bagi para pria, hobi adalah 
“istri kedua”. Mengandung semacam “can-
du” dan mengalahkan segalanya, kecuali 
pekerjaan dan istri pertama. Hal itu juga 
terjadi pada Singgih. Cedera ACL yang 
membuatnya pingsan sementara dan 
sakit luar biasa, tak membuatnya ber-
henti melakukan hobi beratnya: futsal 
dan olahraga ekstrim lainnya. Sampai 
akhirnya dia memeroleh “hidayah” 
untuk menyembuhkan cederanya. 
Bagaimana ceritanya?

SAAT majalah Orthocare mengunjungi kantornya 
di kawasan Citra Raya, G-Walk, Jumat, 7 Febru-
ari 2020 lalu, Singgih tampak fit dan berseman-
gat. Tidak nampak ada sesuatu yang berbeda 
dari pria 37 tahun ini. Dia tidak menggunakan 
alat bantu apapun. Padahal, belum genap satu 
bulan banker yang bekerja di salah satu bank 
plat merah di kawasan G-Walk, Citra Raya, 
surabaya ini menjalani operasi Anterior Cruci-
ate Ligament (ACL), akibat hobi beratnya: Futsal. 

Cerita mengenai cedera yang dialami Sing-
gih berawal sekitar enam tahun lalu, saat ia 
bertugas di kota Blitar. Saat itu, dia sedang ber-
olahraga futsal, olahraga rutin yang sudah dia 
mainkan sejak masa kanak-kanak. ”Sejak kecil, 
saya itu suka sekali sepakbola. Ibarat diajak 
main jam sembilan malam pun, saya berang-
kat,” akunya. ”Nah, saat itu, saya baru pulang 
lembur, dan langsung main, tanpa pemanasan.”

Benar saja, hal tersebut berakibat fatal, 
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Singgih mengalami cedera cukup parah di bagi-
an Anterior Cruciate Ligaments (ACL). ACL ada-
lah jaringan yang menghubungkan tulang paha 
dengan tulang di lutut. Cedera tersebut dapat 
mengakibatkan rasa sakit ketika lutut digerak-
kan, dan menyebabkan instabilitas pada lutut. 
Lutut sering terasa goyang dan seperti lunglai. 

Menurut Singgih, ketika cedera itu terjadi, 
ia jatuh terpelanting dengan posisi kaki yang 
salah. Ia merasa kakinya seperti patah. Sing-
gih sampai pingsan beberapa detik karena sakit 
yang luar biasa.  

Esok harinya, dia memeriksakan diri di 
salah satu pusat pelayanan kesehatan di Bli-
tar, dan hanya diberi obat. ”Saya merasa pasti 
ada sesuatu pada lutut saya. Tak puas dengan 
obat itu, sebulan kemudian saya ke Malang. Ka-
rena yang terdekat saat itu ke Malang. Kalau 
ke Surabaya saat itu masih butuh waktu lima 
sampai enam jam. Dari Proses MRI, saya disa-
rankan untuk operasi,” kenangnya 

Namun, karena pertimbangan proses re-
covery yang lama, Singgih memutuskan untuk 
tidak melakukan operasi terlebih dahulu. Apala-
gi, lambat laun, Singgih merasa lututnya sedikit 
demi sedikit telah pulih. ”Setelah beberapa bu-
lan, saya merasa agak enakan. Memang ada 
rasa tidak nyaman di lutut, tapi berangsur 
membaik. Sakitnya hanya terasa parah ketika 
ada hentakan di kaki saya,” terangnya. 

Yang namanya hobi, Singgih pun akhirnya 
tidak tahan untuk bermain futsal lagi. Sebe-
lum main, kakinya ia bebat agar tidak goyang. 
Tak hanya futsal, selama enam tahun terse-
but, Singgih juga melakukan berbagai olahraga 
lainnya, seperti hiking atau naik gunung, trail, 
bulutangkis, dll. ”Dalam kondisi lutut seperti 
itu, saya juga masih naik Gunung Lawu den-
gan membawa beban. Tumpuan saya di betis 
dan paha. Akibatnya, saya kram parah. Otot di 
betis saya sampai seperti gepeng, sakit sekali 
rasanya,” urainya. ”Terakhir, saya bulutangkis, 
dan kebetulan dapat teman sparing yang pas. 
Terlalu semangat, sampai keseimbangan lutut 
tidak terkendali dan jatuh terpelanting. Itulah 
risiko cedera ACL, makanya saya memutuskan 
operasi biar bisa normal lagi.”

PERKENALAN DENGAN RSOT 

7 januari 2020, Singgih ditugaskan 
di Bank Mandiri G-Walk, Citra Raya, Sura-
baya. Kebetuan, Bank Mandiri juga bekerja 
sama dengan RS Orthopedi dan Traumatologi 
(RSOT) Surabaya. 

Singgih pun mulai mencari informasi me-
ngenai cedera ACL yang sudah lama ia deri-ta. 
”Saya lalu diarahkan ke dr. Theri Effendy, Sp. 
OT. Pertama kali konsul, saya langsung bilang 
kalau saya mau operasi,” kenangnya. ”Dijelas-
kan oleh dr. Theri, bahwa recovery-nya juga 
cukup singkat.” 

Singgih kemudian menjalani operasi ACL 
pada 12 Januari 2020 dengan teknik arthros-
copy, operasi minimal invasive dengan meng-
gunakan alat bantu kamera yang dimasukkan 
ke dalam sendi. Operasi tersebut hanya mem-
butuhkan sayatan sebesar sekitar 1 cm saja. 
”Lukanya hampir tidak kelihatan sama sekali. 
Dua minggu pasca operasi, saya sudah beker-
ja dan tidak menggunakan kruk,” ungkapnya.

Saat ditemui Orthocare pada tanggal 7 
Februari 2020, atau belum genap satu bulan 
pasca operasi, Singgih mengaku tidak mera-
sakan keluhan apa-apa pada kakinya. ”Kata 
dr. Theri tidak apa-apa tidak pakai kruk, asal 
tahu kemampuan sendiri dan tidak melakukan 
gerakan yang tidak boleh.”. Saat ini, Singgih 
juga masih rutin melakukan rehabilitasi medik 
di RSOT. 

Singgih juga mengaku terkesan dengan pe-
layanan di RSOT yang dirasakannya cukup baik 
dan responsif. Mulai dari pelayanan saat masuk 
di front office, hingga banyaknya dokter yang 
memiliki kompentensi khusus di bidang ortho-
pedi, termasuk dengan sub-spesialisasi sport in-
jury untuk menangani kasus-kasus yang seper-ti 
yang dialaminya. ”Peralatannya juga terkini dan 
baru-baru. Fasilitas pendukung seperti asuransi 
dan BPJS TK juga ter-cover. Saran saya mung-
kin hanya tempat ibadah yang lokasinya di luar 
dan parkirnya kurang luas,” tutupnya. 
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WIBISONO sudah bergelut dengan dunia 
basket sejak SMP. Sejumlah kompetisi dan 
prestasi bergengsi sudah pernah ia cicipi sejak 
belia, sebelum akhirnya bergabung di klub 
Mahameru Surabaya. Mulai dari Popda, menjadi 
juara Kejurda, hingga hampir tampil di Kejurnas 
meski batal karena masalah non-teknis. 

Selama menjadi pebasket, Wibisono 
hampir tidak pernah mengalami cedera berarti, 
hingga 15 Desember 2019 lalu, ia tampil 
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TakuT SunTik, 
OperaSi pCL
di rSOT 
TernyaTa Tak 
SeperTi yang 
dibayangkan

Risiko cedera memang menjadi salah satu 
momok bagi para atlet profesional. Tak 
terkecuali Wibisono Sampurno, pebasket dari 
klub Mahameru Surabaya yang mengalami 
cedera Posterior Cruciate Ligament (PCL), 
yakni jaringan di lutut yang menghubungkan 
tulang paha dan tulang kering. ”Serunya”, 
Wibisono tergolong orang yang “anti” 
terhadap rumah sakit dan jarum suntik, 
sementara cedera PCL yang dialaminya 
hanya bisa dipulihkan dengan cara operasi. 
Bagaimana ceritanya?

Wibisono Sampurno
Mahameru Surabaya

pada ajang Surabaya Basketball League yang 
membuat ia harus mengalami cedera PCL. ”Jadi 
waktu itu saya passing bola dan di-steal oleh 
lawan. Bola lari ke depan kiri saya. Saya kejar. 
Saya agak lari dan langsung merebut bola itu 
ke bawah dalam posisi lutut saya ke tanah lebih 
dulu,” kenang Wibisono. ”Saya masih sempat 
passing setelah bola itu saya ambil. Setelah 
itu, saat mau berdiri, lutut saya terasa seperti 
kram. Pertama sakit sekali. Tapi nggak yang 
parah-parah sekali.” 

Wibisono berpikir bahwa cedera yang 
dialaminya tidak begitu parah. Karena seta-
hunya dari beberapa rekan atlet lainnya yang 
pernah mengalami cedera ACL dan PCL, 
mereka merasakan kesakitan yang luar biasa. 
Sementara Wibisino “hanya” merasa lututnya 
kram dan ototnya seperti tertarik. 

Wibisono tidak dapat melanjutkan per-
tandingan. ”Untung di sana ada tim medis 



dari Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi 
(RSOT) yang support pada turnamen itu. Saya 
dicek oleh tim medis dari RSOT, katanya harus 
cepat ke rumah sakit karena PCL saya pasti 
putus. Tapi pikir saya, kalau putus semestinya 
benar-benar kesakitan, saya nggak. Saya 
masih optimis bahwa itu kaku otot saja,” ujar 
Wibisono. 

  Wibisono masih pulang dari tempat 
pertandingan dengan menggunakan sepeda 
motor sendiri. Ia mulai was-was saat bangun 
tidur, ia tidak bisa berdiri. Ia pun memutuskan 
untuk memeriksakan diri ke RSOT, keesokan 
harinya. Benar saja, setelah dicek oleh 
salah satu dokter orthopedi dengan sub-
spesialisasi sport injury, diketahui bahwa PCL 
Wibisono putus dan satu-satunya jalan untuk 
memulihkannya adalah dengan cara operasi, 
atau Wibisono tidak akan bisa berlari seumur 
hidupnya. 

”Saya berusaha cari option lain ke dokter 
selain operasi, karena saya anti banget sama 
operasi, jarum, rumah sakit, dll. Katanya nggak 
bisa. Terapi, tusuk jarum, pijat, dan lainnya 
tidak bisa,” kenang Wibisono. ”Dokter kasih 
motivasi saya terus untuk berani operasi. Saya 
beruntung dapat dokter yang baik. Kalau nggak 
karena motivasi dokter tersebut, mungkin saya 
tetap nggak akan mau operasi.” 

Wibisono akhirnya menjalani operasi 
satu minggu sejak ia mengalami cedera, atau 
tepatnya tanggal 21 Desember 2019, karena 
harus ada serangkaian pemeriksaan yang harus 
dijalani dan beberapa berkas administrasi yang 
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harus ia siapkan dari klub-nya. 
Ada hal menarik yang diceritakan Wibisono 

sebagai orang yang sangat anti dengan rumah 
sakit, jarum suntik, apalagi operasi. Wibisono 
mengaku apa yang ia khawatirkan dan ia 
bayangkan selama ini mengenai operasi hampir 
tidak ia alami sama sekali. ”Saya pikir kalau 
operasi, waduh habislah saya. Suntik kanan 
kiri. Ternyata nggak. Diinfus aja, obat melalui 
infus. Sampai saat ini saya nggak merasakan 
sakitnya operasi. Operasinya juga lancar. Infus 
juga nggak sakit, mungkin sudah ahli yang 
pasang infus,” aku Wibisono. ”Saya nggak 
ngerasain apa yang selama ini saya bayangin. 
Waktu ruang operasi, sebelum dibius, saya 
bilang ke susternya kalau saya takut. Saya 
pegangan tangannya susternya. Sabar sekali.” 

Wibisono juga merasa pelayanan di 
RSOT sangat baik. ”Rumah sakit ini juga tidak 
membedakan pasien BPJS TK dan Mandiri. 
Pelayanan bagus. Selain itu bersih. Dokter dan 
susternya juga baik-baik,” ujar pria berumur 23 
tahun ini. ”Saya berterima kasih pada RSOT, 
para dokter, dan juga kepada Suk Ruyie selaku 
pengurus Mahameru yang telah membantu 
melancarkan surat-surat persyaratan operasi 
saya.” 

Saat ini, Wibisono masih harus ber-
istirahat dan cuti bermain baset. Alumnus 
IBMT Surabaya ini masih harus bersabar 
untuk kembali bermain. Saat ini ia masih rutin 
seminggu sekali melakuan fisioterapi. Wibisono 
diperkirakan akan dapat bermain lagi setelah 
enam bulan pasca operasi. 
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                                  dr. Shinta Rosalina, Sp. Rad

Terinspirasi
Jadi dokTer

karena Sering Lihat Drama Jepang 

Semua orang punya ceritanya 
masing-masing hingga akhirnya ada 

di posisi saat ini. Begitu juga dengan 
dr. Shinta Rosalina, Sp. Rad. Berawal 

kegemarannya menonton serial 
drama Jepang saat masih remaja,

kini ia pun sukses menjadi seorang
dokter spesialis Radiologi.

Bagaimana ceritanya?

ImajInasI yang diperkuat dengan keya-
kinan dan optimisme yang tinggi, serta di-
imbangi dengan usaha yang keras, acap-
kali menciptakan sebuah hasil yang sangat 
memuaskan. Hal tersebut terjadi pada 
dr. Shinta Rosalina, Sp. Rad. Mungkin tak 
ada yang menyangka, bahwa kegemaran-
nya menonton serial drama Jepang di kala 
remaja, membuatnya menjadi seorang dok-
ter seperti saat ini. ”Saya dulu sering nonton 
serial drama Jepang. Lihat dokter di drama 
itu, saya pikir kok sepertinya keren sekali 
jadi dokter,” kenang dr. Shinta. 

Keseriusannya menjadi dokter ia buk-
tikan dengan masuk ke Fakultas Kedokter-
an Universitas Wijaya Kusuma pada tahun 
2002. Sekitar tujuh tahun kemudian, anak 
tunggal dari keluarga yang tidak memiliki 
latar belakang dokter ini resmi mendapat 
gelar dr. di depan namanya. 

Tak puas sampai di situ. Dr. Shinta 
pun memutuskan untuk melanjutkan studi-
nya. Tak menunggu lama, setahun setelah 
mendapat gelar dokter, dr. Shinta langsung 
memperdalam ilmu radiologi di Universitas 
Airlangga Surabaya. Pendidikan spesialis 
radiologi tersebut ia tempuh hingga tahun 
2015. 

Diakui dr. Shinta, pertimbangan un-
tuk mengambil spesialisasi ilmu radiologi 
sebenarnya tidak terlalu panjang. Ia meng-
ungkapkan, ayah mertuanya juga meru-
pakan seorang radiolog senior.  ”Saya pikir 
kenapa nggak. Ya udah saya mau saja,” ujar 
dr. Shinta. ”Lagian saya kan wanita. Su-

i
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paya tetap bisa bagi waktu keluarga, pilihan-
nya adalah spesialisi minor, salah satunya ya 
radiologi. Ya udah saya jalani saja.”

Dr. Shinta melanjutkan, pada awalnya ia 
tidak memiliki bayangan mengenai radiologi. 
Termasuk beban dan cara kerja seorang dok-
ter radiologi. Namun setelah dijalani, dr. Shinta 
merasa enjoy menjadi seorang radiolog. 

Selama menjadi radiolog, dr. Shinta men-
gaku mendapat banyak pengalaman. Menurut-
nya, salah satu hal yang sangat penting dan 
harus disadari oleh seorang radiolog adalah 
bahwa radiologi merupakan salah satu penun-
jang yang sangat penting bagi klinisi atau 
para dokter dan tenaga medis lain, dalam me-
negakkan diagnosa, sehingga klinisi dapat me-
nentukan tindakan selanjutnya. ”Kadang kli-
nisi mengharapkan klinis pasien sama dengan 
temuan pada pemeriksaan radiologi. Padahal 
tidak selalu harus sama. Maka komunikasi de-
ngan klinisi sangat penting,” terang dokter yang 
memiliki tiga orang putera ini. 

 Kepuasan seorang radiolog, menurut dr. 
Shinta, adalah ketika mampu memberikan di-
agnosa yang benar, dan terkadang dapat meng-
hindarkan seorang pasien dari tindak operasi yang 
tidak seharusnya. ”Pernah ada pasien dengan ri-
wayat sebelumnya didiagnosa tumor ganas dan 
disarankan untuk operasi besar pengangkatan 
tumor. Pasien kemudian ingin memutuskan untuk 
operasi. Lalu setelah saya cek, kesannya ke arah 
jinak saja, lalu saya usulkan untuk pemeriksaan 
imaging selanjutnya untuk konfirmasi. Ternyata 
benar, hanya jinak saja. Senang sekali rasanya 
jika kita benar dan melihat ekspresi pasien yang 
ikut lega karena terhindar dari operasi yang tidak 
perlu,” tutur dr. Shinta. 

Hal seperti di atas, menurut dr. Shinta, 
membuat radiolog tidak hanya dapat memberi-
kan diagnosa berdasarkan proses pemeriksaan 
radiologi yang dilakukan, namun juga dapat 
menyarankan pemeriksaan apa yang tepat se-
lanjutnya. ”Seperti masalah tumor tadi, misal-
nya. Memang tidak semua tumor jinak dan ga-
nas bisa dibedakan, tapi paling tidak, bisa kita 
predict ke arah mana, meski tidak 100% tepat, 
dan harus dikonfirmasi dengan hasil patologi 

anatomi,” jelas dr. Shinta. 
Dijelaskan lebih lanjut oleh dr. Shinta, ter-

dapat banyak modalitas pemeriksaan radiologi, 
mulai foto polos/xray, USG, CT, MRI, pet scan. 
Screening awal biasanya xray/USG karena har-
ganya lebih terjangkau dan availability-nya 
hampir semua laboratorium atau rumah sakit 
punya alatnya. Namun, tidak semua penyakit 
bisa didiagnosa dengan alat tersebut, sehingga 
masih harus dikonfirmasi lagi dengan CT atau 

baik kepada klinisi maupun kepada pasien, apa 
pemeriksaan penunjang selanjutnya yang tepat 
sehingga pasien tidak buang-buang biaya dan 
terhindar dari radiasi yang tidak perlu.”

Nonton Film, Belanja, 
hingga ke Salon 

Seperti selayaknya profesi dokter lainnya, 
seorang radiolog juga memiliki tanggung jawab 
kerja yang sangat besar. Untuk itu, dokter juga 
memiliki caranya sendiri-sendiri untuk sekadar 
sejenak keluar dari rutinitas pekerjaan. 

Dr. Shinta mengaku suka nonton film. 
Bahkan istri dari seorang dokter yang saat ini 
sedang menempuh pendidikan Mikrobiologi di 
Udayana Bali ini ia punya movie day sendiri. 
Paling tidak seminggu sekali. ”Selain itu, sejak 
saya tahu kalau saya ada fatty liver, saya melu-
angkan waktu untuk ikut calisthenic setiap Se-
lasa dan Kamis sore. Setiap minggu pagi saya 
juga bersepeda,” ujarnya. 

Sebagai wanita, dr. Shinta juga meluang-
kan waktu untuk “me time” dengan kegiatan-
kegiatan perawatan tubuh seperti facial, meni-
cure-pedicure, creambath, dll. Hari minggu dr. 
Shinta juga seringkali dihabiskan bersama de-
ngan keluarganya, mulai nge-mall, hingga non-
ton bersama. ”Saya juga suka nonton konser 
musik. Kalau misal ada konser band-band yang 
saya suka di Jakarta, saya pasti datang. Bahkan 
saya belain ke Kuala Lumpur atau Singapura, 
kalau ada band yang saya suka,” ungkanya.
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Tips
Penanganan
awal Saat Cedera

Tips
penanganan 

awal saat cedera 
olahraga dengan 

menggunakan 
metode PRICE:

1. Protection

Melindungi area yang mengalami cedera. 
Gunakan brace atau penyangga, elastic bandage.

2. rest (istirahat)

Saat timbul cedera, maka hal pertama 
yang perlu dilakukan adalah menghentikan ak-
tivitas olahraga sesegera mungkin. Minimal 48-
72 jam.

3. ice (es)

Gunakan es yang dibalut kain untuk me-
ngompres area yang cedera. Bisa juga meng-
gunakan air dingin yang diletakkan pada botol 
kaca. Lakukan secara rutin 15-20 menit setiap 
tiga jam selama masa akut, yakni 48-72 jam. 
Jangan gunakan air hangat, karena akan me-
nambah pembengkakan.

4. comPression (Penekanan)

Lakukan balutan pada area yang cedera 
untuk mengurangi pembengkakan. Gunakan 
elastic bandage. Jangan terlalu kendor dan 
jangan terlalu kencang. Balutan yang terlalu 
kendor tidak akan memberikan efek apa-apa 
pada cedera, sementara balutan yang terlalu 
kencang akan menimbulkan nyeri dan bengkak.

5. elevation (Peninggian)

Saat tidur atau istirahat, posisikan kaki 
yang cedera sedikit lebih tinggi dari jantung 
agar pembengkakan bisa berkurang, bisa de-
ngan bantal, handuk, dll. Tujuannya adalah 
untuk mengurangi nyeri dan mengurangi aliran 
darah kebagian tersebut yang menambah pa-
rah inflamasi (peradangan) yang terjadi.

    Selain keempat pertolongan pertama         
    tadi, ada empat hal juga yang harus   
    dihindari saat terjadi cedera
    olahraga yaitu HARM (Heat, Alcohol,  
    Running, dan Massage).

1. heat

Hindari kompres atau merendam bagian 
yang cedera dengan air hangat.

2. alcohol

Jangan meminum alkohol karena berisiko 
meningkatkan perdarahan dan 
pembengkakan.

3. running

Hentikan aktivitas yang 
akan memperparah kerusakan 
ligament, termasuk lari dan olah 

raga lainnya.

4. massage

Jangan dipijat, karena 
akan menambah risiko pem-

bengkakan dan perdarahan.



BIJAK BEROLAHRAGA 
UNTUK CEGAH CEDERA

1. Pilih Jenis Olahraga yang tepat
Salah satu cara terbaik untuk menghindari ced-
era adalah mengetahui kondisi tubuh Anda. 
Usia pun ikut menjadi pertimbangan untuk me-
nentukan olahraga yang sesuai dengan kondisi 
Anda.

2. Gunakan Peralatan Olahraga
     yang Tepat
Setiap jenis olahraga memiliki peralatan yang 
berbeda. Pastikan peralatan sesuai dengan 
jenis olahraga yang dipilih.

3. Lakukan Pemanasan dan
     Pendinginan
Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam pema-
nasan maupun pendinginan dapat membantu 
meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan otot 
yang optimal untuk mencegah cedera otot.

4. Jangan Berlebih
Saat melakukan olahraga, tubuh Anda perlu 
beristirahat. Begitu juga dengan pengaturan 
waktu Anda berolahraga; seberapa intens dan 
berapa lama durasinya. Tubuh Anda sudah bek-

erja setiap hari, ada baiknya bila rutinitas olah-
raga Anda divariasikan.

5. Mendapat Bimbingan dari Ahlinya
Bimbingan dan pengawasan dari ahlinya da-
pat mencegah cedera saat berolahraga, karena 
mereka bisa membenarkan postur tubuh yang 
berantakan dan memandu cara pakai alat-alat 
olahraga agar lebih efektif.

6. Hubungi dokter
Bila Anda mengalami cedera, pusing, sakit 
dada, nafas yang tidak normal, atau bahkan 
pingsan, segera hubungi dokter untuk menda-
patkan penanganan segera.

tips
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Virus corona tengah menjadi momok 
yang menakutkan di seluruh penjuru du-
nia, termasuk Indonesia yang telah resmi 
mengumumkan bahwa terdapat kasus 
masyarakat yang positif terkena virus 
yang menyerang saluran pernafasan 
tersebut.

Pertama kali ditemukan di China, virus 
yang juga dikenal dengan Sars-CoV-2 yang 
menyebabkan poenyakit COVID-19 ini telah 
menyebar ke berbagai negara. Menurut 
keterangan resmi yang dilansir dari website 
Kemenkes RI, ada beberapa gejala berkaitan 
dengan COVID-19, diantaranya adalah suhu 
badan yang meningkat (demam), batuk-pilek, 
gangguan pernafasan, serta sakit tenggorok-
an. Penderita COVID-19 juga sering menge-
luhkan mudah letih dan lesu. Hal tersebut ter-
jadi karena adanya kerusakan tubuh selama 
virus corona ada di dalam tubuh, yang dikelanl 
dengan nama sindrom sepsis yang disebab-
kan oleh reaksi imun kompleks. Sesuai deng-
an imbauan Pemerintah, masyarakat diimbau 
untuk tetap tenang dan tidak panik, serta 
menjaga kesehatan dan meningkatkan pola 
hidup sehat.

Apa saja yang bisa kita lakukan untuk ber-
partisipasi dalam pencegahan COVID-19 yang 
sedang meneror dunia ini?

Seperti yang dikutip dari website resmi 
Kemenkes RI, berikut di antaranya:

 
1.  Sering mencuci tangan dengan menggu-

nakan sabun dan air mengalir. Ditambahkan oleh 
WHO, cara ini juga dapat digantikan dengan meng-
gunakan hand sanitizer.  

2. Hindari menyentuh wajah (mata, hidung, 
mulut) sebelum tangan benar-benar bersih. 

3.  Sesuai rekomendasi terbaru dari WHO, 
bahwa semua orang tak terkecuali baik sehat mau-
pun sakit, harus menggunakan masker di area pu-
blik, baik saat di luar rumah, berada di komunitas, 
maupun ke pelayanan kesehatan.  

4.  Menerapkan Physical Distancing yaitu men-
jaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penu-
laran dengan cara:

- Menjaga jarak dengan orang lain   
 minimal 1 meter

- Tetap tinggal di rumah, tidak pergi   
 kemana-mana kecuali urusan yang penting

- Tidak bersalaman 
- Tidak berkumpul-kumpul
5.  Mengonsumsi gizi yang seimbang dan 

memperbanyak makan buah dan sayur. Yang juga 
harus jadi catatan, pastikan bahwa semua bahan 
mentah yang akan diproses telah dicuci bersih. 

6.  Berhati-hati saat kontak dengan hewan 
apapun, pastikan Anda segera mencuci tangan sete-
lah kontak dengan hewan. 

7.  Rajin berolahraga dan menjaga pola hidup 
sehat, serta jaga tubuh tetap dalam kondisi fit.

8.  Hindari mengonsumsi makanan berbahan 
daging yang tidak dimasak. Jika ingin mengonsumsi 
daging, pastikan telah dimasak hingga matang sem-
purna.

9.  Apabila mengalami gejala demam, batuk, 
pilek, sesak nafas, segera periksakan diri ke fasilitas 
kesehatan.

AyoAyo
Berpartisipasi 
Lawan Corona!
Berpartisipasi 
Lawan Corona!
Jaga Kesehatan
dan Pola Hidup Sehat 
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Setelah Scoliosis Summer Camp,
Juni 2019 lalu, RS Orthopedi dan
Traumatologi (RSOT) Surabaya
kembali menggelar Scoliosis Super 
Camp, 19-22 Januari 2020 lalu. Ber-
beda dengan sebelumnya, Scoliosis 
Super Camp memberikan materi 
latihan dengan metode power schroth 
yang lebih spesifik, yang diharapkan 
dapat mengoreksi atau memperbaiki 
kelengkungan pada skoliosis.

Sebagai rumah sakit khusus tulang dan 
traumatologi, RSOT sangat concern terhadap 
masalah skoliosis. Hal tersebut juga menjadi 
dasar RSOT menggelar Scoliosis Super Camp, 
Desember 2019 lalu, setelah tahun lalu juga 
telah menggelar Scoliosis Summer Camp 
pada Juli 2019. 

Scoliosis Super Camp tahun ini langsung 
mendatangkan trainer dari Ukraina untuk 
mengajarkan teknik latihan Power Schroth. 

”Metode Schroth sebenarnya sudah beru-
mur 100 tahun. Sudah mengalami berbagai 
pengembangan dan penyempurnaan, hingga 
sekarang yang dipakai adalah Power Schroth 
,” ujar dr. Arhwinda, Sp. KFR. ”Power Schroth  
adalah latihan dengan full power atau kekua-
tan, melatih otot-otot bekerja dengan maksi-
mal. Latihan ini specific exercise untuk skolio-
sis dimana bisa mengoreksi atau memperbaiki 
kelengkungan karena kita menumbuhkan otot 
yang lemah. Karena prinsipnya, pada skolio-
sis terjadi imbalances otot atau ototnya tidak 
seimbang.” 

Lebih lanjut dr. Arhwinda menerangkan, 
pada Scoliosis Super Camp ini, latihan ditekan-
kan pada satu sisi yang kurang berkembang, 
sehingga nantinya diharapkan otonya bisa ba-
lance atau seimbang. Latihan Power Schroth  ini 
juga sangat penting untuk membantu perna-
fasan. Karena pada skoliosis, menjaga kapasi-
tas paru tetap bagus sampai lanjut usia adalah 

Latihan Spesifik dengan 
Metode Super Schroth, 

Datangkan Trainer dari Ukraina

ScolioSiS Super camp 
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uang karena harganya lumayan mahal. Sekitar 
28 juta. Tahun depannya kita balik lagi, ternyata 
sudah nggak bisa dipasang brace itu, karena 
derajatnya semakin bertambah. Katanya jalan 
satu-satunya adalah operasi. Namanya orang 
tua, saya nggak tega. Kami tempuh jalan lain-
nya, mulai ikut yoga skoliosis, dan lainnya. Tapi 
tidak cukup membantu.”

Renny dan Eliana akhirnya kembali ke 
dokter semula dengan harapan dapat tetap 
dibuatkan brace, seperti rencana awal. ”Akhir-
nya bisa dibuatkan, dan sampai sekarang, Eli-
ana sudah enam bulan ini memakai brace, dan 
memang perbaikannya nampak.

Keikutsertaan dalam Scoliosis Summer 
Camp dan Scoliosis Super Camp adalah usaha 
Renny dan Eliana untuk memaksimalkan pera-
watan skoliosis Eliana. ”Tadinya nggak mau 
ikut karena kita pikir paling sama aja, paling 
gerakannya nambah sedikit-sedikit. Tapi da-
pat informasi kalau ada gerakan baru untuk 
skoliosis yang derajatnya besar. Jadi akhirnya 
memutuskan ikut,” terang Renny. 

Peserta lain yang juga ikut dalam Scoliosis Super 
Camp adalah Wahyu Mujayanti, 47 tahun, asal Ma-
diun. Ini merupakan pelatihan skoliosis pertama yang 
diikuti oleh Wahyu. ”Saya ikut Scoliosis Super Camp 
ini direkomendasikan oleh dokter rehab medik saya 
di Madiun. Menurut Wahyu, acara Scoliosis Super 
Camp ini sangat bagus dan membantunya meng-
atasi masalah pernafasan yang sering dialaminya. 
”Karena pelatihan yang pernah saya ikuti lebih fokus 
ke skoliosisnya. Sementara saya selama ini sering 
agak sesak,” ujar karyawati sebuah bank ini.

hal yang sangat penting dan sangat 
ditekankan. 

”Karena penderita skoliosis ini 
umumnya akan merasakan ganggu-
an pada pernafasan. Jadi kalau tidak 
punya pola nafas yang betul, masa 
tuanya akan terganggu. Kalau masih 
anak-anak mungkin belum terasa,” 
ungkapnya. 

Dalam Scoliosis Super Camp ini, 
setiap peserta di-screening terlebih 
dahulu untuk memastikan kondisi 
masing-masing. Tidak hanya dari hasil 
rontgen, tapi juga betul-betul mencer-
mati dari klinis fisik peserta. Dari situ, trainer 
Scoliosis Super Camp akan menentukan ma-
teri latihan untuk masing-masing peserta. 
”Jadi satu per satu peserta akan mendapatkan 
latihan yang spesifik dan berbeda-beda,” ujar 
dr. Arhwinda. 

Ditambahkan bagian Pemasaran RSOT 
Scoliosis Super Camp 2020 ini diikuti oleh pu-
luhan peserta yang dibagi dalam dua sesi lati-
han, yakni sesi pagi dan sore. Pesertanya ber-
asal dari berbagai kota di Indonesia dengan 
rentang umur mulai 10 tahun hingga 70 tahun-
an. Peserta manula bisa mengikuti pelatihan 
ini, asal masih bisa mandiri, dan tidak meng-
gunakan alat bantu gerak. 

Salah satu peserta yang mengikuti Scoli-
osis Super Camp adalah Eliana, 13 tahun, yang 
berasal dari Semarang. Eliana juga sempat 
mengikuti Scoliosis Summer Camp tahun lalu. 
”Saya ikut Scoliosis Summer Camp setelah di-
rekomendasikan oleh dokter yang menangani 
Eliana,” ujar Renny, ibunda dari Eliana.  

Diceritakan oleh Renny, dirinya baru 
mengetahui bahwa Eliana menderita skolio-
sis ketika Eliana berada di kelas dua SD. Saat 
berkonsultasi dengan dokter, Eliana disarankan 
untuk melakukan terapi dan melakukan olahra-
ga renang. ”Tapi makin lama derajat skoliosis-
nya semakin besar. Sampai pernah ikut chiro-
practic, tapi kok ngeri juga, karena pernah ada 
kasus yang sampai meninggal. Akhirnya ber-
henti,” kenang Renny. ”Juga pernah mau pakai 
brace yang fleksibel. Sudah periksa, katanya 
disuruh balik setahun lagi, sembari kumpulin 
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HUT KE-9 
RSOT,

GELAR ORTHOPEDIC RUN CHARITY RUN FOR CTEV
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Dalam rangka memperingati Hari Ulang Ta-
hun ke-9, RS Orthopedi & Traumatologi (RSOT) 
Surabaya tergerak untuk melakukan kegiatan 
sosial untuk penanganan pada anak yang lahir 
dengan kaki bengkok/Congenital Talipes Equi-
novarus (CTEV) yang  dikemas dalam Orthope-
dic Run “CHARITY RUN FOR CTEV”. 

Orthopedic Run ini digelar pada tanggal 20 
Oktober 2019 di Ciputra Waterpark, Kawasan 
kolam renang di Citraland. Acara yang meng-
angkat tema “Charity Run for CTEV” tersebut 
berhasil menarik 1.500 peserta baik dari Sura-
baya maupun luar kota lainnya. Terdapat dua 
kategori yang bisa diikuti peserta, yaitu 5K dan 
10K. Acara dimeriahkan dengan doorprize dan 
pemenang Best Costume.

RSOT sudah melakukan Corporate Social 
Responsibility (CSR) terkait kelainan kaki beng-
kok/CTEV sejak tahun 2018 dengan program 
RSOT PEDUlI CTEV dan hingga kini RSOT 
berhasil membantu hingga 37 kaki anak yang 
mengalami kaki bengkok.

Melalui kegiatan ini RSOT menyum-
bang seluruh keuntungan dari kegiatan ini 
untuk membantu anak yang terlahir de-
ngan CTEV. Kegiatan ini bertujuan untuk 
membantu anak-anak yang lahir dengan 
kaki bengkok/CTEV agar dapat berdiri dan 
berjalan normal sehingga dapat membang-
kitkan semangat hidup, kepercayaan diri 
anak dan orangtuanya, serta memberikan 
masa depan yang cerah di masa dewasanya 
kelak. Mengajak masyarakat hidup sehat 
melalui olahraga berlari, dan memperke-
nalkan RS. Orthopedi & Traumatologi Sura-
baya ke masyarakat untuk solusi kesehatan 
tulang dan sendi.

Program RSOT PEDUlI CTEV ini ma-
sih berjalan pada tahun 2020 dengan kuota 
12 kaki. Program ini ditujukan untuk bayi 
yang lahir dengan kaki bengkok/CTEV di 
seluruh Indonesia  khususnya untuk anak 
dari keluarga yang kurang mampu. 
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Selamat siang, dok. 
Sebelumnya terima kasih sudah di-

beri kesempatan untuk bertanya lewat 
rubrik konsultasi majalah Orthocare ini. 
Nama saya Eko, 30 tahun. Yang ingin saya 
tanyakan adalah mengenai ayah saya. Be-
liau sudah berumur hampir 60 tahun. Tapi 
sampai saat ini masih sangat aktif ber-
olahraga bulutangkis, yang sudah jadi ru-
tinitas beliau sejak muda. 

Masalahnya, saat ini saya sering 
khawatir karena usia beliau sudah cukup 
sepuh. Tapi intensitas bulutangkisnya 
masih sangat sering. Seminggu, bisa dua 
sampai tiga kali beliau masih berlatih. 
Yang ingin saya tanyakan, apakah inten-
sitas tersebut tidak berbahaya bagi orang 
seusia beliau. Gerakan-gerakan apa yang 
harus dihindari dan bagaimana batas 
amannya saat bermain bulutangkis? Ka-
rena keluarga sudah meminta beliau un-
tuk mengurangi intensitas bermain, tapi 
beliau tetap tidak mau, karena memang 
sudah hobi. 

Terima kasih jawabannya
Eko, Surabaya

ASKTHE DOCTORTHE DOCTOR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jawaban
Yth Tn. Eko

Olahraga memang bisa dilakukan oleh 
kalangan usia berapapun, baik tua maupun 
muda. Seberapa tinggi intensitas olahraga 
yang diperbolehkan tidak semata-mata ber-
gantung pada usia. Usia boleh saja hampir 60 
tahun, tapi selama fisik mendukung dan tidak 
ada keluhan yang dirasakan, maka olahraga 
tersebut boleh dilakukan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa se-
makin kita menua, akan semakin menurun ke-
mampuan fisik kita. Organ-organ tubuh tidak 
akan luput dari proses penuaan. Sehingga 
tetap harus lebih hati-hati bila memasuki usia 
di atas 50 tahun.

Olahraga yang dianjurkan untuk kalangan 
usia di atas 50 tahun adalah olahraga low im-
pact, non-kontak, dengan intensitas ringan-se-
dang. Misalnya jalan kaki, sepeda, berenang, 
yoga, dan jogging. 

Badminton memang termasuk olahraga 
high impact. Sehingga, apabila masih tetap ingin 
melakukan olahraga ini, disarankan untuk me-
ngurangi intensitas, frekuensi, dan durasinya. 
Misalnya, badminton 2-3 kali seminggu, mak-
simal 1 jam, dan sebisa mungkin mengurangi 
gerakan-gerakan yang eksplosif. 

Juga untuk diwaspadai, karena badminton 
termasuk olahraga overhead, dimana tangan 
dan siku sering berada lebih tinggi dari bahu, 
maka rawan mengalami cedera bahu. Un-
tuk menghindarinya, lakukan pemanasan dan 
peregangan yang cukup, utamanya bahu, se-
lama 10-15 menit sebelum olahraga.

Salam, 
dr. Gede Chandra, Sp. OT

Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi awal mengenai keluhan-keluhan seputar 
kesehatan tulang dan sendi, dapat mengirimkan pertanyaan kepada para dokter ahli di 

Rumah Sakit Orthopedi dan Traumalogi (RSOT) Surabaya melalui rubrik Konsultasi. Kirim 
pertanyaan Anda ke email: rsot@surabayaorthopedi.com Subjek/judul: “TANYA DOKTER”
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