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Taukah anda perubahan pada warna urin 
dapat menjadi pertanda penyakit 
tertentu?

 

biasanya memiliki warna kuning bening.  Perubahan 
warna urin yang tidak berkaitan dengan konsumsi 
makanan atau obat-obatan dan berlangsung lebih 
lama dari satu atau dua hari, harus dilaporkan ke 
dokter.

Urin keruh merupakan karakteristik dari infeksi 
saluran kemih. Urin keruh juga bisa disebabkan oleh 
keberadaan bakteri, lendir, sel-sel darah putih atau sel 
darah merah, sel epitel, lemak, atau fosfat dan sering 
menunjukkan infeksi urin. Urin berwarna coklat tua 
bening adalah karakteristik dari  gangguan hati  seperti 
hepatitis virus akut atau sirosis. Urin berwarna Pink, 
merah, atau urin coklat keruh dapat menjadi efek 
samping dari obat atau dapat disebabkan oleh 
konsumsi buah bit, blueberry atau pewarna makanan 
tertentu. Hal ini juga karakteristik dari gangguan 
saluran kemih di mana terjadi pendarahan seperti 
sistitis, pembesaran prostat, kanker ginjal, tumor 
kandung kemih, TBC, batu kandung kemih, atau 
infeksi ginjal.  Urin kuning atau oranye gelap dapat 
disebabkan oleh penggunaan obat pencahar 
konsumsi vitamin B kompleks atau karoten. Oranye 
urin sering disebabkan oleh Pyridium (digunakan 
dalam pengobatan infeksi saluran kemih), rifampisin, 
dan warfarin. Urin hijau atau biru karena efek dari 
warna buatan dalam makanan atau obat. Hal ini juga 
dapat disebabkan oleh obat, termasuk amitriptilin, 
indometasin, dan doxorubicin.    

Urine merupakan produk 
l i m b a h m a n u s i a y a n g 
diproduksi oleh ginjal. Ginjal 
menyaring limbah, mineral, 
cairan, dan zat lainnya dari 
darah. Urin normal 
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Alhamdulilah, setelah vakum 
selama setahun lebih akhirnya 
kami dapat kembali hadir di 
ruang baca anda dengan design 
dan  tim redaksi  serta semangat 
baru. Masa vakum kemarin kami 
manfaatkan untuk intropeksi diri  
terhadap kinerja dialife serta       pembenahan internal  
agar ke depannya kami dapat konsisten dalam 
menghadirkan dialife ke hadapan anda. 

Menjadi tradisi bahwa setiap akhir tahun, yayasan 
ginjal diatrans indonesia melakukan pemilihan patient 
of the year. Tentunya Dialife menjadikannya sebagai 
headline berita yaitu interview eksklusif dengan bapak 
Husin mengenai usahanya dalam mencapai kualitas 
hidup yang baik.

Artikel utama lainnya, dialife membahas mengenai 
seksualitas untuk pasien gagal ginjal terminal. Bukan 
rahasia bahwa kualitas kehidupan seksual pasien 
gagal ginjal menjadi menurun drastis pasca vonis 
gagal ginjal terminal. Padahal  seksualitas yang 
berkualitas bagi tiap orang bukan hanya merupakan 
kebutuhan semata namun juga menjadi salah satu 
penentu kualitas hidup. 

Selain dua topik diatas kami sajikan juga rubrik nutrisi 
yang diasuh oleh ahli gizi YGDI Syarif Darmawan 
serta kalender cantik 2012 yang disertai visual 
gerakan exercise sederhana yang aman bagi pasien 
gagal ginjal. Kami berharap edisi kali ini dapat 
memuaskan rasa rindu anda terhadap dialife. 
Segenap tim redaksi dialife mengucapkan  selamat 
membaca dan selamat tahun baru 2012 semoga di 
tahun yang baru ini membawa berkah yang lebih baik 
bagi pembaca sekalian.

M. Farid Aguslemi

Salam Redaksi

mailto:redaksi@sayangginjal.org
mailto:redaksi@sayangginjal.org
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Topik Utama

Patient Of The Year
“Semuanya kembali pada diri sendiri 
dan dukungan keluarga”
"Pak Husin" demikianlah 
beliau biasa disapa. Pria 
kelahiran Jakarta 40 
tahun yg lalu ini, adalah 
salah seorang penderita 
GGK, yg sejak saat 
divonis sampai hari ini, 
masih menjalani 
hemodialisa di YGDI. Tidur  adalah aktivitas favorit 
yang biasa dilakukan oleh Pak Husin pada saat 
menjalani cuci darah di YGDI. Padatnya aktivitas yang 
dilakukan sehari-hari, membuat Pak Husin  
memanfaatkan waktu pada saat hemodialisa untuk 
beristirahat. Wawancara dilakukan tepat setelah pak 
Husin dibangunkan untuk pengukuran tekanan darah, 
namun hal ini tidak mengurangi semangatnya ketika 
diwawancarai. Pada saat saya menyapa dan 
menjelaskan bahwa beliau terpilih sebagai Pasien 
Terbaik Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia (YGDI) 
tahun 2011, beliau langsung meresponnya dengan 
kalimat ceplas ceplos  yang merupakan ciri khas 
dirinya “wah saya patient of the year, ntar dapat apa 
ni saya” selorohnya.
 Pria yang bekerja di bidang kontraktor ini 
termasuk pasien yang jarang terlihat di YGDI, hal ini 
dikarenakan jadwal HDnya yang memang hanya 1 
kali dalam 2 minggu. Sampai saat ini ia masih sangat 
aktif dalam pekerjaannya, ia sering ke luar kota dan 
bekerja di lapangan. Pada saat berada di rumah, Pak 
Husin juga tetap melakukan aktifitas seperti biasa , 
membersihkan rumah, pergi berkunjung ke rumah 
atau teman, jika ada waktu ia juga bermain bulu 
tangkis.  Pak Husin telah menjalani cuci darah sejak 
tahun 2007 dan memperlihatkan kemajuan yang 
sangat signifikan. Diawali dengan jadwal cuci darah 2 
kali dalam 1 minggu, kemudian 1 kali dalam 1 
minggu dan saat ini 1 kali dalam 2 minggu. Hal ini lah 
yang menjadi salah satu alasan beliau terpilih sebagai 
pasien terbaik tahun 2011. Semangat dan optimisme 
adalah sifat yang sangat jelas terlihat dari dirinya 
“mudah-mudahan nanti saya bisa cuci darah 1 kali 
dalam 1 bulan” ujarnya. 

Pikiran Positif dan dukungan keluarga

 Pada saat awal divonis gagal ginjal, ia juga 
tidak menyangka mengapa hal tersebut menimpa 
dirinya , pikiran negatif akan masa depan sempat 
menghampirinya namun ia tidak putus asa. “Dalam 
kepala saya rasanya berkecamuk, tanggung jawab 
saya sebagai seorang suami dan ayah tidak bisa saya 
lakukan seperti biasa, tapi ya sudahlah, saya ikuti 
saja anjuran dokter untuk cuci darah” ujarnya. Setiap 
mengingat anak dan istri, pria yang terlihat tegap 
secara fisik ini mengungkapkan bahwa dirinya tidak 
bisa membendung air mata, “kalo inget biasanya 
saya ngasih jajan atau bawa anak saya jalan-jalan 
trus sekarang terbatas, air mata saya selalu netes” 
ujarnya. Namun hal inilah yang menjadi salah satu 
pendorong Pak Husin untuk bangkit secara perlahan. 
Keluarga dan dukungan mereka lah yang membuat 
saya tetap termotivasi. Ia mempunyai harapan dan 
keinginan untuk dapat beraktivitas dan berfungsi 
selayaknya orang sehat.
 Pengalaman lain yang menjadi motivasinya 
untuk bangkit adalah perlakuan dari lingkungan 
sekitar. “Saya dulu pada saat awal, tetangga atau 
orang sekitar itu kadang ngasih saya sesuatu misalnya 
rokok, atau makanan selain itu istri juga sangat 
khawatir dengan kondisi saya”. Pikiran negatif pada 
awalnya sering menghampiri dirinya, namun ia 
berusaha bangkit dan mengubah cara berfikirnya. 
“kalo dulu saya mikir kok gini banget yah sakit ini, 
tapi kalo sekarang saya buang jauh-jauh pikiran 
seperti itu, saya mikirnya itu adalah bentuk perhatian 
orang kepada dirinya. Pikiran positif adalah kunci 
awal yang membuat Pak Husin dapat beradaptasi 
dengan kondisinya. “Semenjak saya sakit, saya ga 
mau ngeluh tentang penyakit saya, saya ga pernah 
cerita ke orang mengenai penyakit saya, karena yang 
kayak gitu malah jadi pikiran” ujarnya. 
 “Apa yang kita pikirkan itu yang bakal 
terjadi” ujarnya. Menurut Pak Husin, pikiran adalah 
sugesti terhadap diri kita, kalau kita mikirin sakitnya 
terus ya sakitlah kita. Ia mengungkapkan contoh 
ringan dalam kesehariannya, “misalnya pada saat itu 
saya sholat berjamaah, dan waktu itu badan saya 
udah goyang-goyang karena pusing,’ tapi saya kuatin 
a ja saya mikir saya past i bisa dan bener 
Alhamdulillah saya bisa nyeleseiin sholatnya”. 
“Intinya adalah menyederhanakan apa yang kita 
p i k i r k a n d a n j a n g a n d i b a w a p u s i n g “ 
ungkapnya.



Disiplin
 Menjaga kondisinya agar tetap prima dan 
sesuai dengan petunjuk medis merupakan salah satu hal 
yang paling (penting) bagi pasien gagal ginjal. Hal 
tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan 
Pak Husin. “Semuanya kembali pada kita, orang lain 
hanya bisa menyarankan tetapi kita yang merasakan. 
Pada awalnya, Pak Husin sering berkonsultasi kepada 
dokter maupun suster mengenai hal-hal yang boleh 
dilakukan atau dilarang untuk pasien ginjal. "Waktu 
awalnya wah banyak banget yang dilarang, tapi 
akhirnya saya bawa santai aja, saya kenali sendiri apa 
yang bagus dan apa yang ga bagus buat saya, 
misalnya nih saya pernah coba minum soda, eh ga enak 
di badan saya, ya udah berarti itu haram buat saya, 
udah gitu aja”. 

Prinsip lain untuk menegakkan disiplin adalah 
tidak berbohong kepada diri sendiri dan keluarga. 
Menurut Pak Husin, pada awal ia divonis gagal ginjal, 
istri sangat mengkhawatirkannya, sehingga ia tidak bisa 
minum kopi yang merupakan kebiasaanya. “Waktu itu 

saya sampe minta kopi ke tetangga karena takut 
ketahuan oleh istri saya, namun kemudian saya berfikir 
ngapain saya bohong toh yang rugi juga saya” 
Semenjak saat itu Pak Husin selalu jujur baik kepada diri 
maupun keluarganya. “Kalau saya lagi pengen apa ya 
saya makan dan saya bilang, untuk makanan yang 
dilarang saya yang paling tau takaran yang tepat untuk 
saya, jadi saya tetap makan tapi tidak berlebihan hanya 
sekedar melepas keinginan, karena ya itu yang 
ngerasain kita, kita bisa aja bohong sama diri sendiri 
atau keluarga tapi yang ngerasaiin kita juga”

Hal lain yang dilakukan Pak Husin untuk 
menjaga kondisinya adalah dengan berolahraga rutin, 
ia selalu meluangkan waktunya di pagi hari untuk 
olahraga ringan selama 15 menit. Pada saat tidak 
bekerja, ia juga menghabiskan waktunyan untuk 
bermain bulu tangkis.

Di akhir perbincangan, Pak Husin kembali 
menekankan bahwa yang menjadi kunci agar kondisi 
tetap prima dan mencapai kualitas hidup yang ideal 
adalah berfikir positif dan dukungan dari orang-orang 
sekitar.

Cerita Pasien
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Robot membantu siswa dengan 
gangguan ginjal bersekolah. 

 Terlahir dengan penyakit 
yang  tergolong langka 
“Polycystic Kidney 
Disease” tidak 
menyurutkan keinginan 
Lyndon Baty untuk 
bersekolah. Polycystic 
kidney disease (PKD) 

adalah suatu kelainan genetik yang dikarakteristikan 
oleh pertumbuhan dari banyak kista-kista (cysts) pada 
ginjal-ginjal. Penyakit ini menyebabkan ginjal 
membengkan tiga kali lebih besar dibanding ukuran 
normal ginjal, sehingga menimbulkan penekanan 
pada anggota tubuh lainnya.
	 Di usia 5 tahun Lyndon sudah menjalani operasi 
pembuangan ginjalnya. Di usia 7 tahun ia menjalani 
transplantasi dan selama 8 tahun berikutnya dapat 
menjalani kehidupan secara normal. Pada tahun 2010 
kondisinya kembali menurun, penyakitnya kembali 
menyerang fungsi ginjalnya dan sistem kekebalan 
tubuhnya. Ia terpaksa meninggalkan sekolah dan 

aktivitas di luar rumah, karena kuman yang tidak 
berbahaya bagi orang kebanyakan dapat 
membunuhnya.
	 Walaupun ada orang tua yang menemaninya di 
rumah, Lyndon tetap merasa kesepian karena tidak 
memiliki teman dan kehidupan sosial seperti anak 
seusianya. Namun masalah ini menemukan titik terang 
ketika sebuah VGO Robot dapat menggantikan sosok 
Lyndon di sekolahnya. Ia menamai robotnya dengan 
sebutan Baty-Bot.
	 Baty-Bot adalah sebuah Vgo telepresence robot 
yang dikeluarkan oleh Vgo Communications. Robot ini 
dilengkapi dengan two-way video (Lyndon dapat 
melihat wajah teman-teman sekolahnya dan 
sebaliknya), audio dan baterei yang dapat bertahan 
selama 10 jam. 
 Menurut Lyndon dan orang tuanya, robot banyak 
membantu hidupnya 
“saya tidak pernah 
menyangka ketika 
saya sakit, saya tetap 
bisa bersekolah dan 
tetap bisa berinteraksi 
dengan teman-teman 
seakan-akan saya di 
sekolah”



Penanganan masalah 
seksual pada pasien 
ginjal

1. Menjalani cuci darah secara rutin. 
Cuci darah rutin secara perlahan 
dapat membuang racun dalam 
tubuh yang secara tidak langsung 
akan memperbaiki fungsi 
hormon. 

2. Menjalankan diet yang 
dianjurkan dokter dan ahli gizi. 
memperbaiki pola makan akan 
memperbaiki fungsi hormon dan 
meningkatkan kadar Hb, yang 
berperan dalam perbaikan aliran 
darah sehingga memperbaiki 
fungsi seksual

3. Olahraga rutin.
 Olahraga dapat meningkatkan 
metabolisme tubuh, sirkulasi darah 
menjadi lancar dan meningkatkan 
energi seseorang 

4. Pikiran positif. Berfikir positif 
akan mengurangi stres yang 
muncul akibat penyakit gagal 
ginjal. Sehingga berpengaruh 
terhadap hubungan seksual dan 
memperbaiki fungsi hormon

5. Komunikasi efektif dengan 
pasangan. Berbicara secara 
terbuka tentang masalah seksual 
kepada pasangan akan 
mengurangi stres yang anda 
alami

6. Penggunaan obat-obatan. 
Terdapat beberapa obat-obatan 
untuk mengatasi disfungsi 
seksual. Meskipun demikian 
dapat menimbulkan dapak 
negatif dan harus berhati-hati 
karena dapat membahayakan 
pasien gagal ginjal .Sebaiknya 
berkonsultasi dengan dokter 
anda terlebih dahulu

Seksualitas dan 
Gagal Ginjal

Pada saat mendengar kata 
seksualitas masyarakat cenderung 
menyamakannya dengan hubungan 
seks. Faktanya seksualitas tidak hanya 
menyangkut hal tersebut. Seksualitas 
mencakup banyak faktor seperti : 
perasaan seseorang tentang dirinya, 
bagaimana seseorang berkomunikasi 
dengan orang lain, dan sejauh mana 
keinginan seseorang menjalin 
hubungan dengan orang lain. 
Seksualitas juga meliputi berbagai 
aktivitas, yang tidak selalu berbentuk 
hubungan seks, bisa berupa : 
sentuhan, pelukan, dan ciuman.

Gagal ginjal dan pengaruhnya 
terhadap seksualitas. Salah satu 
dampak penyakit gagal ginjal adalah 
disfungsi seksual yaitu sekelompok 
gangguan yang ditandai dengan 
perubahan fisik dan psikologis 
diakibatkan ketidakmampuan 
melakukan aktivitas seksual. 

Masalah sesksual yang umum 
dialami oleh pasien laki-laki gagal 
ginjal antara lain :
1.penurunan ketertarikan aktivitas 

seksual
2.kesulitan mencapai atau 

mempertahankan ereksi.
3.kesulitan mencapai ejakulasi
4.takut akan penolakan
5.perasaan tidak mampu

	 Masalah seksual yang umum 
dialami oleh pasien perempuan gagal 
ginjal antara lain :
1.penurunan ketertarikan aktivitas 

seksual
2.kesulitan mencapai kepuasan 

seksual
3.kesulitan mencapai orgasme
4.rasa nyeri pada saat melakukan 

hubungan seksual
5.perasaan tidak mampu

	
	 Penyebab masalah seksual pada 
penderita gagal ginjal. Masalah 
seksual pada penderita gagal ginjal 
dapat disebabkan oleh banyak faktor, 
untuk mengetahui penyebabnya 
diperlukan pemeriksaan medis dan 
psikologis secara menyeluruh. 
	 Faktor fisik, perubahan kimia yang 
terjadi di dalam tubuh dapat 
mempengaruhi fungsi hormon 
seksualitas, sirkulasi darah, fungsi 
syaraf dan tingkat energi. perubahan 
ini biasanya mengurangi ketertarikan 
atau kemampuan seksual. Obat-
obatan yang dikonsumsi juga 
terkadang berpengaruh terhadap 
fungsi seksual. Selain itu kelelahan 
diakibatkan anemia juga berpengaruh 
terhadap energi yang dibutuhkan 
ketika harus melakukan aktivitas 
seksual
	 Faktor psikologis. Merasa khawatir, 
cemas dan depresi wajar dirasakan 
ketika dihadapkan dengan penyakit 
kronis seperti: gagal ginjal. Emosi ini 
dapat menyebabkan kehilangan 
energi dan menerunkan ketertarikan 
di berbagai kegiatan, salah satunya 
aktivitas seksual. Perasaan malu dan 
bersalah karena mengalami masalah 
seksual dapat menyebabkan 
ketakutan bahwa masalah akan 
terulang dan akhirnya membuat 
seseorang menghindari situasi seksual.

Topik Khusus
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Kabar dari seberang
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”Masalah Seksual tidak 
selalu dialami oleh pasien 
gagal ginjal. “
	
	 N a m a n y a K u s m i a n t o n a m u n 
panggilan akrabnya adalah Pak Kus. 
Beliau adalah seorang pasien gagal ginjal 
yang telah menjalani proses cuci darah selama 2 tahun di 
Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia. Saat ini pak Kus bekerja 
sebagai karyawan di tempat ia menjalani cuci darah. ia 
mengatakan semenjak divonis gagal ginjal, cuci darah banyak 
membantunya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pak Kus 
dapat bekerja atau melakukan kegiatan seperti ketika dirinya 
sehat antara lain : berkunjung ke rumah saudara dan 
melakukan pekerjaan rumah. Baru-baru ini pak Kus juga baru 
dikaruniai seorang anak.

	 Pengalaman diberi anak ke-2 ini membuat pak Kus 
menyadari kuasa Allah SWT dan pernyataan bahwa Allah 
tidak akan memberi cobaan melebihi kemampuan umatnya 
benar adanya. Ia mengatakan dulu sebelum dirinya sakit 
setelah istrinya melahirkan anak pertama, mereka tak kunjung 
diberi anak ke-2. Namun ternyata setelah pak Kus sakit malah 
istrinya hamil dan melahirkan dengan sehat.

	 Penyakit ginjal bukanlah akhir segalanya tutur Pak Kus, ia 
masih tetap dapat beraktivitas dan tidak ada permasalahan 
seksual yang berarti. Pada awal menjalani cuci darah ia 
sempat mengalami masalah seksual. Namun ia tetap menjalani 
saran yang diberikan oleh dokter dan mencoba untuk berfikir 
positif.

Pak Kus mengungkapkan beberapa tips yang dapat dijalankan 
oleh pasien agar dapat mengurangi masalah seksual seperti 
yang pernah dialaminya, antara lain :

1. Olahraga rutin
Pak Kus mengatakan semenjak sakit ia menjalani olahraga rutin 
yaitu jalan pagi. Menurutnya dengan berolahraga badan 
menjadi bugar dan tidak gampang lelah. Pada saat melakukan 
hubungan seksual, kita membutuhkan banyak energi dan saat 
itu jantung berdegup dengan kencang.

2. Jangan dibawa pusing penyakitnya
Pak Kus mengatakan banyak pasien gagal ginjal terlalu 
memikirkan kondisi penyakitnya sehingga semakin membebani 
pikiran. Setelah divonis, Pak Kus berusa menerima kondisinya 
dan menyederhanakan pikirannya. “Ya udah kalo udah sakit, 
ikutin aja apa yang disuruh sama dokter, atau apa yang 
dianjurin, kalo lagi capek ya tidur, kalo bisa isi hari dengan 
kegiatan jadi malamnya tinggal capek, tidurnya juga enak, 
jangan terlalu dipikirin yang anda ntar makin stres”. Berfikir 
positif adalah kunci dalam beradaptasi dengan penyakit gagal 
ginjal.

3. Jalani diet teratur
Menurutnya, makanan sangat penting untuk kesehatan pasien 
ginjal. “Ya makan yang banyak, jangan makan yang dilarang, 
sederhana aja”. Pada awal cuci darah ia juga mengalami 
ketika makanan tidak terasa enak.Ada rasa mual karena racun 
yang masih terendap dalam tubuh. Kuncinya adalah sabar, 
nanti perlahan-lahan makanan akan terasa enak lagi.

4. Refreshing
Hal lain yang paling penting adalah tetap menjalani aktivitas 
refreshing. Pasien cenderung selalu berada di dalam rumah 
karena takut kalau keluar nanti nge-drop. Tapi menurut pak 
Kus, berada di dalam rumah secara terus menerus tanpa ada 
kegiatan akan semakin membuat stres. Jika ada waktu luang 
Pak Kus sering berkunjung ke rumah saudara atau jalan-jalan di 
sekitar rumahnya.



Berbicara Pada Pasangan Mengenai 
Seksualitas
	 Komunikasi dengan pasangan adalah langkah awal 
dalam penanganan masalah seksual. Mengapa? karena 
masalah seksual bukanlah masalah anda sendiri tetapi juga 
terkait dengan pasangan anda. Komunikasi seks bisa sangat 
sulit. Terkait dengan perasaan malu, atau rasa takut jika 
pasangan anda tersinggung. Tetapi komunikasi juga 
merupakan keterampilan dan dapat ditingkatkan dengan 
praktek dan pengetahuan. Untuk itu ada beberapa tips yang 
dapat anda lakukan ketika harus berbicara dengan 
pasangan. Tips ketika harus berbicara masalah seksual 
dengan pasangan anda :

1. Perhatikan kondisi pasangan anda
Jangan bicarakan masalah seksual jika pasangan anda 
dalam kondisi stres, hal ini hanya akan menimbulkan 
pertengkaran. Bicarakan ketikaa mood anda dan pasangan 
sedang dalam kondisi baik.
2. Lingkungan dan ketersediaan
Sediakan waktu dan tempat yang tepat untuk memulai 
diskusi. Sebuah ruangan yang penuh sesak mungkin bukan 
tempat terbaik untuk berdiskusi masalah seksual. Pastikan 
bahwa anda memiliki cukup waktu sehingga diskusi tidak 
terpotong.Hindari berbicara di kamar tidur, agar tidak
menimbulkan ingatan buruk yang dapat memicu stres ketika 
melakukan aktivitas seksual di dalam kamar.

3. Jujur dengan perasaan anda
Pada saat berdiskusi ungkapkan perasaan anda secara jujur. 
Ungkapkan kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran anda 
tanpa menyalahkan pihak manapun. Dan ungkapkan juga 
bahwa anda mengerti hal ini memang suatu hal yang berat 
untuknya namun anda akan selalu menemaninya dalam 
mencari solusi.
4. Bahasa tubuh 
Apa yang anda katakan bisa ditekankan atau dirusak oleh 
bagaimana anda mengatakannya. Jika anda berteriak-teriak 
dalam menyampaikan pesan, yakinlah pasangan akan 
bingung. Pikirkan diri anda sebagai seorang aktor, apakah 
nada anda sudah sesuai skenario? Bagaimana dengan 
pasangan anda?.
5. Komunikasi dua arah
Pada saat anda berbicara pertimbangkan juga pendapat 
pasangan anda. Jangan mendominasi percakapan dan yang 
berbicara hanya anda. Berikan pertanyaan dan kesempatan 
pada pasangan anda untuk mengungkapkan isi pikirannya. 
Dengarkan dengan seksama dan jangan memotong 
pembicaraan pasangan anda.
6.Tindak lanjut
Jangan melakukan tindakan apapun tanpa sepengetahuan 
pasangan anda. Solusi masalah merupakan hasil diskusi 
anda berdua, bukan hanya pendapat sepihak.

Dwita Priyanti, M.Psi
Psikolog YGDI

Psikologi & Nutrisi

Makanan Untuk Orgasme Bagi Pasien 
Hemodialisa
 Kebutuhan seks merupakan kebutuhan hidup semua 
orang tanpa terkecuali. Bahkan proses regenerasi suatu 
bangsa atau umat manusia tidak bisa terlepas dengan yang 
namanya “seks”, sehingga kebutuhan seks merupakan suatu 
keniscayaan dari suatu kebutuhan asasi yang harus 
terpenuhi oleh semua manusia dewasa tanpa terkecuali. 
Agama manapun di dunia ini membolehkan serta 
memerintahkan seorang manusia untuk memenuhi kebutuhan 
seks nya asalkan sesuai dengan ajaran dan aturan yang 
telah ditetapkan oleh agama tersebut.
	
	 Tata cara serta aturan memenuhi kebutuhan seks tidak 
juga terlepas dari sudut pandang kesehatan. Seks yang 
seseuai dengan ajaran agama dan sisi kesehatan dapat 
berdampak pada kehidupan yang sehat dan harmonis baik 
di dunia maupun akhirat.  Ilmu gizi yang merupakan bagian 
dari kesehatan memiliki tips atau aturan dalam mendukung 
keberhasilan pemenuhan kebutuhan seks. Tulisan kali ini 
terfokus pada DUKUNGAN GIZI UNTUK ORGASME BAGI 
PASIEN HEMODIALISA.
	
	 Bagi sebagian pasien hemodialisa pemenuhan 
kebu tuhan seks t e r kadang men jad i sua tu yang 
mengkhawatirkan, mengapa? Karena ada diantara pasien 
hemodialisa sulit sekali mendapatkan titik klimaks/orgasme 

saat berhubungan dengan suami/istri mereka masing-
masing. Bagaimana sih pengelolaan makanan untuk 
mencapai orgasme bagi pasien HD?

Untuk mencapai orgasme syarat utama adalah 
kadar Hb tidak boleh kurang dari 9, jika kurang dari 
9 maka kadar Hb harus ditingkatkan dengan cara :

1. Mengatur minum teh agar tidak berdekatan 
dengan makan utama, jaga jarak lebih kurang 
2 jam baik sebelum maupun sesudah makan.

2. Mengkonsumsi hati ayam sekitar satu buah per 
hari.

3. Konsumsi telur dan ikan gabus maksimal satu 
butir/ekor ukuran sedang dalam satu hari, 
kecuali jika kadar albumin di bawah normal

Selanjutnya jika kadar Hb sudah di atas 9, berikut ini 
tips makanan untuk mendapatkan orgasme :

1. Mengkonsumsi coklat hitam maksimal 1 potong 
kecil ukuran 20 gram, satu jam sebelum 
berhubungan.

2. Mengkonsumsi minyak ikan sehari satu kapsul 
atau 3 sendok teh dalam sehari.

Syarief Darmawan
Ahli Gizi YGDI
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Support Group Bagi Keluarga 
Pasien Gagal Ginjal
	 Penyakit gagal ginjal merupakan suatu peristiwa 

yang dapat mengubah hidup seseorang. Dampak negatif 
tidak hanya sebatas aspek fisik tetapi juga aspek 
psikologis, sosial dan finansial. Perubahan tidak hanya 
terjadi pada hidup pasien tetapi juga hidup anggota 
keluarga atau pendamping pasien.
	 Anggota keluarga atau pendamping mendapat 
tambahan tanggung jawab untuk merawat pasien, 
mengatur jadwal pemeriksaan paseien dan berhadapan 
dengan isu psikososial yang dialami oleh pasien sendiri. 
Kondisi ini dapat menimbulkan stres baik pada pasien dan 
keluarga.
	 Dalam rangka usaha mengurangi stres dan  
meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga, 

Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia mengadakan 
kegiatan rutin setiap bulannya yaitu Kelompok 
Dukungan Bagi Pasien Gagal Ginjal dan Keluarga. 
 Support Group atau Kelompok Dukungan  
adalah tempat bagi sekelompok orang untuk 
berbagi informasi dan memberi serta menerima 
dukungan emosi dari sesama anggota. Pelaksanaan 
kegiatan ini dipandu oleh psikolog YGDI “Dwita 
Priyanti,M.Psi” dengan topik ter tentu setiap 
bulannya yang ber tujuan untuk menambah 
pengetahuan pasien atau keluarga seputar gagal 
ginjal.
	 Pada saat kegiatan perdana kelompok 
dukungan ini sangat jelas terlihat terjadi dinamika 
pertukaran harapan, informasi dan dukungan emosi 
antara sesama anggota. Hanya dengan sedikit 
pertanyaan, sesama anggota berbagi pengalaman, 
informasi, dan emosi sesuai dengan topik yang 
dibicarakan.

 hadiah menarik menanti anda !!

✓ Jawaban dikirim melalui SMS ke 
nomor: 08561943705  selambat-
lambatnya 15 Februari 2011

✓Untuk menjawab ketik: NAMA (spasi) 
JAWABAN (spasi) ALAMAT 
LENGKAP

✓ Jawaban yang benar akan diundi 
dan 3 pemenang akan mendapatkan 
hadiah menarik.

Kuis Sayang Ginjal
Polycystic kidney disease (PKD) adalah suatu 
kelainan genetik pada ginjal yang dikarakteristikan 
oleh pertumbuhan dari banyak :

a.kista
b.tumor
c. lemak

Kegiatan Diatrans
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