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A P A  I T U  S K O L I O S I S ?

Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkok di atas 10 derajat pada
gambaran x-ray. Secara garis besar istilah skoliosis dibagi menjadi struktural dan non-
struktural. Skoliosis non-struktural atau fungsional terjadi karena penyebab yang
sementara atau yang tidak berhubungan dengan tulang belakang itu sendiri, dan
mengakibatkan tubuh membengkok ke samping saja. Sedangkan pada skoliosis
struktural, terjadi pembengkokan tulang belakang ke samping disertai perputaran
(rotasi). Skoliosis yang kita bahas disini adalah skoliosis yang sifatnya struktural.

Skoliosis idiopatik adalah jenis skoliosis struktural
yang paling umum dan termasuk sebagai penyebab
tersering yaitu 80% dari kejadian skoliosis.
Skoliosis idiopatik sendiri artinya skoliosis yang
penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi
diduga skoliosis ini terjadi secara multifaktorial
yaitu gabungan dari faktor genetik, nutrisi,
hormonal dan kebiasaan. Selain itu ada pula
skoliosis yang disebabkan oleh kelainan
neuromuskular, bawaan lahir, akibat trauma, atau
akibat sindroma tertentu.

Skoliosis idiopatik dapat terjadi pada usia
pertumbuhan berapapun, dan klasifikasi ini
dibagi menjadi tiga jenis:

Infantile idiopathic scoliosis (IIS)

Juvenile idiopathic scoliosis (JIS)

Adolescent idiopathic scoliosis (AIS)

     yang terjadi pada anak di bawah 3 tahun. 

     yang terjadi pada anak usia 4-10 tahun. 

     yang paling sering terjadi, di atas 10 tahun
     atau saat usia remaja. (85%)

Skoliosis idiopatik pada remaja merupakan jenis yang terbanyak, hingga terjadi pada 2-3% anak
pada masa pubertas, dan angka ini terus meningkat seiring bertambahnya usia terutama pada
wanita di atas usia 50 tahun (post-menopause). Skoliosis lebih banyak terjadi pada perempuan
dibandingkan laki-laki, dengan resiko 5-8 kali lipat lebih besar. Perburukan skoliosis juga lebih
sering diamati pada perempuan. 
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Rotasi ini menyebabkan ketidakseimbangan
kekuatan otot di punggung dan pinggang
sehingga dapat timbul keluhan seperti pegal
atau nyeri. Bahkan pada rotasi yang besar
dapat terjadi perubahan bentuk rongga
dada yang mengakibatkan kapasitas paru
berkurang dan menimbulkan rasa sesak.

Grafik di samping menggambarkan
kecepatan pertumbuhan pada anak

perempuan. Kita dapat simpulkan
usia 2-6 tahun dan 10-13 tahun
adalah masa pertumbuhan yang

cepat, dan pada periode ini skoliosis
dapat berkembang dengan cepat.

Adanya rotasi pada tulang belakang menyebabkan struktur yang menempel pada tulang
ikut berputar, sehingga secara fisik tampak adanya punuk di daerah punggung

ataupun pinggang, tergantung lokasi puncak kelengkungan skoliosisnya.

Pasien skoliosis pun dapat memiliki pola
kurva yang berbeda satu dengan lainnya,

dan tiap jenis kurva akan menunjukkan
tampilan fisik yang berbeda, dan

membutuhkan penanganan yang spesifik
sesuai bentuk kurvanya agar hasil terapi

lebih maksimal.
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Beberapa tanda yang dapat
mengawali kecurigaan anak Anda
menderita skoliosis:

Jika Anda menemukan satu atau lebih dari tanda-
tanda di atas, maka ada kemungkinan anak Anda
menderita skoliosis. Sebaiknya, Anda membawa
anak Anda berkonsultasi ke Dokter agar dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut.

Diagnosis skoliosis, penentuan tipe kurva
skoliosis, dan perhitungan besar derajat kurva
serta tingkat keparahan skoliosis dilakukan oleh
Dokter dengan melihat foto rontgen (X-ray)
tulang belakang

S K R I N I N G  S K O L I O S I S

Deteksi dini skoliosis menjadi
sangat penting, terutama pada
kasus skoliosis idiopatik yang
biasanya muncul tanpa disadari
pada awal masa pubertas.
Dengan melakukan skrining
tulang belakang, diharapkan
dapat mendeteksi Skoliosis
idiopatik pada fase awal dan
derajat Cobb’s yang relatif
masih ringan. Kebanyakan
kurva skoliosis dapat diterapi
secara konservatif tanpa
tindakan operasi, terutama jika
dideteksi dini sebelum derajat
kurva skoliosis menjadi lebih
besar dan lebih parah.

Skrining tulang belakang bertujuan untuk menemukan
kelainan-kelainan pada bentuk tubuh yang dapat
mengarahkan kecurigaan skoliosis. Skrining bukan
bertujuan untuk menetapkan diagnosis skoliosis. Jika
ditemukan kelainan atau temuan yang tidak normal pada
proses skrining, maka sebaiknya segera melakukan
konsultasi ke Dokter agar dilakukan pemeriksaan lebih
lanjut.

Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan
selanjutnya pemeriksaan radiologi berupa rontgen (X-ray)
untuk mengkonfirmasi diagnosis skoliosis. Skrining
sangat bermanfaat untuk menemukan skoliosis sedini
mungkin dan memulai terapi konservatif seawal mungkin
sehingga didapatkan hasil akhir terapi yang maksimal.
Skrining ini sangat sederhana sehingga dapat dilakukan
oleh orang tua di rumah atau oleh guru/wali di sekolah.

B A G A I M A N A  M E N D I A G N O S A  S K O L I O S I S ?

KEBANYAKAN KASUS SKOLIOSIS PERTAMA KALI
DIDETEKSI OLEH ORANG TUA ATAU DOKTER.
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Pundak tampak tinggi sebelah
Tulang belakang tampak
melengkung membentuk kurva
Pinggul tampak tinggi sebelah
Tulang rusuk depan tampak lebih
menonjol di satu sisi
Perbedaan panjang kaki
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P R O S E D U R  S K R I N I N G

Pemeriksa dapat melakukan skrining dengan posisi berdiri atau duduk.
Pemeriksa membuat tanda di lantai dimana Anak diminta berdiri. Jarak antara pemeriksa
dan Anak sekitar 1.5 – 2 meter.
Untuk anak laki-laki, dapat melepaskan pakaian (bertelanjang dada) dan memakai celana
pendek berbahan ketat. Sedangkan anak perempuan dapat melepaskan pakaian, memakai
bra / sports bra dan celana pendek berbahan ketat. Celana pendek berbahan ketat
bertujuan memudahkan visualisasi pinggang, panggul, dan kaki.
Anak diminta berdiri tegak, menghadap ke arah Pemeriksa, kedua kaki dibuka selebar
bahu, dan kedua lengan menggantung rileks di samping tubuh.

PERSIAPAN:

Saat pemeriksaan skrining berlangsung, anak diminta mempertahankan kepala tegak
menghadap ke depan. Kepala menunduk dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.
Anak dengan rambut panjang sebaiknya diikat atau dijepit ke atas supaya visualisasi
bagian punggung jelas dan tidak terganggu.

CATATAN:

L A N G K A H  1

Satu sisi pundak tampak lebih tinggi dari sisi lainnya.
Amati area atau ruang kosong yang dibentuk antara pinggang
dan lengan di kedua sisi tubuh. Adakah ruangan atau area yang
lebih luas dibanding sisi lainnya.
Lipatan atau garis pinggang yang tidak seimbang (lebih tinggi di
satu sisi).
Pinggul tidak seimbang (lebih tinggi di satu sisi).

Dengan posisi Anak berdiri tegak menghadap ke pemeriksa,
Pemeriksa dapat mencari tanda atau kelainan sebagai berikut:
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Satu sisi pundak tampak lebih tinggi dari sisi lainnya.
Amati area atau ruang kosong yang dibentuk antara
pinggang dan lengan di kedua sisi tubuh. Adakah
ruangan atau area yang lebih luas dibanding sisi
lainnya.
Lipatan atau garis pinggang yang tidak seimbang (lebih
tinggi di satu sisi).
Pinggul tidak seimbang (lebih tinggi di satu sisi).

Dengan posisi Anak berdiri tegak menghadap ke pemeriksa,
Pemeriksa dapat mencari tanda atau kelainan sebagai
berikut:

Kontur yang tidak seimbang antara kanan dan kiri, tampak
punuk di salah satu sisi.
Tampak kurva tulang belakang yang melengkung ke samping
(biasanya dapat terlihat jelas pada anak dengan perawakan
kurus).

Dengan posisi Anak berdiri tegak membelakangi pemeriksa,
Pemeriksa dapat mencari tanda atau kelainan sebagai berikut:

L A N G K A H  2

CATATAN:
Jika ditemukan tinggi pinggul tidak seimbang tetapi tidak ada kelainan di bagian tubuh yang
lain, bisa saja disebabkan oleh perbedaan panjang kaki (Leg Length Discrepancy). Pemeriksa
dapat memastikan dengan melihat garis lipatan lutut belakang dan membandingkannya,
apakah ada perbedaan level antara kanan dan kiri.

L A N G K A H  3
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L A N G K A H  4

Tonjolan tulang belikat tampak lebih tinggi dan
lebih mengarah ke luar di satu sisi dibandingkan
sisi lainnya.
Pundak tampak lebih tinggi di salah satu sisi.
Tampak kurva tulang belakang yangmelengkung
ke samping (biasanya dapat terlihat jelas pada
anak dengan perawakan kurus).
Lipatan atau garis pinggang yang tidak seimbang
(lebih tinggi di satu sisi).
Pinggul tidak seimbang (lebih tinggi di satu sisi).

Posisi selanjutnya adalah posisi yang biasa disebut
Adam’s forward bending test. Anak diminta berdiri
membelakangi pemeriksa dengan kedua kaki sejajar
dan dibuka selebar bahu. Kemudian, Anak diminta
membungkuk ke depan dengan kedua lengan
dibiarkan rileks menggantung ke bawah. Pastikan
kedua bahu dalam posisi rileks. 
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Pemeriksa dapat mencari tanda atau kelainan sebagai berikut:
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Usia pasien
Jenis kelamin
Tingkat kematangan tulang
Besar derajat kurva
Tipe atau jenis kurva skoliosis
Status pubertas atau menstruasi
Kecepatan progresi (penambahan derajat) kurva
Keluhan yang mengganggu, misalnya nyeri punggung bawah atau sesak nafas

Terapi skoliosis bersifat personal, artinya tidak dapat disamakan antara satu pasien dengan
pasien lainnya. Bentuk terapi dan lama terapi juga berbeda-beda.

Beberapa faktor yang turut menentukan rencana terapi pada pasien skoliosis,
di antaranya:

T E R A P I  K O N S E R V A T I F  U N T U K  S K O L I O S I S

Penggunaan brace skoliosis
Senam spesifik untuk Skoliosis (Scoliosis
Specific Exercise), contohnya Latihan Schroth
Fisioterapi
Akupuntur
Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)
Hydrotherapy 
Program senam penguatan dan peregangan
otot
Traksi atau Dekompresi Tulang
Belakang

Terdapat berbagai macam terapi konservatif
untuk skoliosis, di antaranya:

B A G A I M A N A  T E R A P I  S K O L I O S I S  Y A N G

T I N G K A T  K E B E R H A S I L A N N Y A  T I N G G I ?

Koreksi atau perbaikan derajat kurva
skoliosis
Perbaikan postur tubuh secara
kosmetik
Perbaikan kualitas hidup
(menghilangkan nyeri, meningkatkan
kapasitas paru)

Tujuan utama terapi skoliosis:

Terapi konservatif adalah istilah yang digunakan untuk terapi non bedah. Kebanyakan kasus
skoliosis tidak memerlukan tindakan bedah atau operasi. Oleh karena itu, terapi konservatif
memegang peranan penting dalam penanganan Skoliosis.
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L A T I H A N  S C H R O T H

Latihan Schroth adalah salah satu pendekatan latihan spesifik yang paling
banyak dipelajari  dan banyak digunakan untuk menangani pasien skoliosis sejak
dari hampir 100 tahun lalu.  Latihan ini bersifat spesifik yang artinya
memperhatikan pola kurva pasien sehingga sesuai dengan kebutuhan pasien yang
berbeda-beda, dan melatih pola nafas derotasional yang sangat baik dalam
membantu koreksi skoliosis pasien.

Berbagai studi i lmiah menunjukkan hasil  positif  dari  melakukan latihan Schroth,
antara lain; pada otot punggung yang menguat,  fungsi pernapasan, mengurangi
rasa sakit ,  peningkatan kualitas hidup dan citra diri ,  menahan perkembangan
kurva, mengurangi sudut Cobb, dan terhindar dari kemungkinan terjadinya
operasi .

untuk mengurangi ketegangan dan
kekakuan otot yang biasanya
menimbulkan nyeri dan berdampak
pada menurunnya kualitas hidup
pasien. Terapi spesifik non-operatif
yang telah terbukti secara ilmiah
efektivitasnya dan kami lakukan di
Spine Clinic Family Holistic
di antaranya latihan Schroth dan
penggunaan Brace GBW.

Dari berbagai macam terapi konservatif,
perlu dicermati dalam memilih terapi
utama yang dapat mengkoreksi kurva
skoliosis. Pemakaian brace skoliosis dan
senam spesifik skoliosis terbukti efektif
sebagai terapi utama untuk mengurangi
derajat kurva dan memperbaiki postur
tubuh secara kosmetik. Sementara, terapi
lainnya dapat digunakan sebagai terapi
tambahan, terutama 

Metode ini kemudian dikembangkan oleh Dr.  Hans Rudolf Weiss,  seorang dokter
bedah ortopedi dan rehabilitasi f isik dari Jerman menjadi Schroth Best Practice
(SBP),  yaitu program latihan skoliosis Schroth terbaru yang lebih sederhana.
Dengan metode ini pasien dapat menjalani latihan dengan gerakan yang lebih
mudah dan menggunakan alat yang minimal,  tanpa mengurangi efektivitasnya.
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G E N S I N G E N  B R A C E  B Y  W E I S S  ( B R A C E  G B W )

Selain itu SBP sangat mudah dilakukan bagi pasien di rumah mereka, karena SBP
juga mengedukasi bagaimana pasien bersikap dalam kehidupan sehari-hari
mereka (Activity Daily Living) .  Seperti  sikap duduk ketika belajar,  santai ,  sikap
berdiri ,  sikap berjalan, dll .  Menjaga kebiasaan postur harian yang baik sangat
bermanfaat dalam memperbaiki skoliosis .

Pasien berbagai usia dari anak-
anak, remaja hingga dewasa
dengan skoliosis idiopatik,
bawaan, maupun neuromuskular
dapat melakukan program SBP
ini .  Untuk pasien yang masih
puber di 10-14 tahun,
rehabilitasi skoliosis hanya
dengan latihan masih dapat
dilakukan j ika besar kurva masih
di bawah 25 derajat .  Tetapi j ika
di atas itu diperlukan bantuan
terapi brace. Latihan Schroth
juga diperuntukkan untuk pasien
di atas usia 15 tahun dengan
derajat berapapun.

Brace GBW juga dikembangkan oleh Dr.  Hans Rudolf Weiss,  yang merupakan brace
skoliosis terkini yang memanfaatkan konsep latihan tiga dimensional dan
pernafasan rotasi pada metode Schroth, sehingga terjadi koreksi baik pada bidang
frontal maupun sagittal .  Brace ini memanfaatkan teknologi CAD/CAM sehingga
proses pembuatan lebih cepat dan terstandarisasi .  Keberhasilan Brace GBW telah
diakui secara luas baik secara klinis maupun ilmiah.

S I A P A  Y A N G

M E M E R L U K A N

B R A C E  G B W ?

Pasien skoliosis pada masa
pertumbuhan (di bawah 16 tahun)
dengan kurva di atas 20°

Pasien skoliosis dewasa dengan
kurva di atas 40°
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M E N G A P A  M E M I L I H

B R A C E  G B W ?

H a s i l  y a n g  m e m u a s k a n1 .

Efektif :  Lebih dari 90 persen efektif  menghindarkan dari operasi
skoliosis .  Merupakan alternatif  terapi non-operatif  pada pasien dengan
sudut Cobb di atas 45°.
Hasil  koreksi in-brace yang luar biasa bahkan hingga terjadi overkoreksi .
Membantu memperbaiki postur agar penampilan tampak lebih seimbang. 
Daerah penekanan dan ruang untuk ekspansi pada bagian cekung tulang
belakang berfungsi untuk mengkoreksi dan mengurangi rotasi tulang
belakang.
Dibuat berdasarkan Klasifikasi Augmented-Lehnert Schroth dan dapat
digunakan sendiri  maupun dikombinasikan dengan latihan Schroth Best
Practice untuk memberi hasil  terbaik.  
Pada dewasa bermanfaat memperbaiki postur dan mengurangi nyeri .

1 3

Bahan brace yang ringan dan dapat dibentuk sehingga lebih nyaman.
Pemakaian yang mudah dengan strap penutup di bagian depan.
Desain panggul yang terbuka sehingga mobilitas tidak terganggu
Tidak menekan dada sehingga menghindari gangguan pertumbuhan
tulang dada dan payudara
Ruang kosong sebagai ruang pernafasan rotasi Schroth sehingga tidak
terjadi kompresi .  Pasien yang pernah menggunakan brace lain
mengatakan bahwa brace GBW lebih mudah dipasang dan dilepaskan,
lebih nyaman untuk bernafas,  makan, duduk, maupun saat beraktivitas.

2 .  p e m a k a i a n  l e b i h  m u d a h
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M E N G A P A  M E M I L I H

B R A C E  G B W ?

1 4

3 .  p e m b u a t a n  l e b i h  c e p a t  &  m o d e r n

Pengukuran yang mudah dan cepat,  tanpa proses Casting (semen).
Pengukuran brace hanya memerlukan waktu 15-20 menit .  
Teknologi CAD/CAM 3D sehingga proses pembuatan terstandarisasi dan
mencegah variasi pembuatan dan human error .  
Didesain oleh ahli  di Jerman secara custom sesuai kelengkungan pasien
sehingga lebih pas dan efek koreksi lebih maksimal
Proses pembuatan yang cepat sekitar 3-4 hari kerja
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H A S I L  P A S I E N  D E N G A N  L A T I H A N  S C H R O T H

D A N  B R A C E  ( B E F O R E - A F T E R )

1 5

Pasien perempuan usia 8 tahun dengan Skoliosis Kongenital
disebabkan kelainan hemivertebra.  Setelah pemakaian brace
selama 6 bulan, kurva berkurang dari 94° ke 62°.

Pasien laki-laki usia 8 tahun dengan Skoliosis Idiopatik
Juvenile.   Setelah pemakaian brace selama 6 bulan, kurva
berkurang dari 44° ke 21°.
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Pasien perempuan usia 14 tahun dengan Skoliosis Idiopatik
Adolesen.  Setelah pemakaian brace selama 6 bulan, kurva
berkurang dari 60° ke 37°.

Pasien perempuan usia 13 tahun dengan Skoliosis Idiopatik
Adolesen.  Setelah pemakaian brace selama 6 bulan, kurva
berkurang dari 60° ke 20°.

Pasien perempuan usia 28 tahun dengan Skoliosis Idiopatik
Adolesen, baru memulai terapi brace di usia dewasa. Setelah
pemakaian brace selama 6 bulan,kurva berkurang dari 40° ke
34°.
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A P A K A H  P L U S  M I N U S  T E R A P I  V S  B E D A H  O P E R A S I ?

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Pasien untuk memilih operasi:
    Usia pasien

Tingkat keparahan skoliosis (besarnya derajat kurva)
Komplikasi berat yang terjadi karena skoliosis (gangguan jantung dan paru)
Penurunan fungsi dan kualitas hidup dalam melakukan aktivitas sehari-hari
Risiko progresi atau penambahan derajat kurva seiring bertambahnya usia
Keinginan perbaikan penampilan secara kosmetik

Cedera saraf
Kelumpuhan
Infeksi
Kegagalan instrumentasi (sekrup
dan pelat metal bergeser atau salah
posisi)
Pseudoarthrosis (kegagalan
penyatuan graft tulang)
Berkurangnya fleksibil itas
(kelenturan) tulang belakang untuk
melakukan gerakan tertentu
(misalnya: membungkuk ke depan)
Nyeri punggung atau nyeri pinggang

Keputusan operasi untuk skoliosis diambil
j ika terdapat indikasi medis kuat dan
manfaat yang didapatkan lebih besar dari
risiko yang mungkin timbul dari  t indakan
bedah.

Sedangkan, beberapa komplikasi atau efek samping yang mungkin terjadi
pasca operasi,  di  antaranya:
    Re-surgery  atau operasi kedua atau

ketiga karena terjadi komplikasi
atau tindakan yang belum bisa
diselesaikan pada operasi pertama.
Terjadi flat back atau “pinggang
rata”,  yang merupakan hilangnya
kurva lordosis sehat pada pinggang
sehingga dapat terjadi pegal
ataupun nyeri pinggang
berkepanjangan.
Tingkat kepuasan pasien terhadap
penampilan tubuh pasca operasi
yang rendah, dikarenakan ‘r ib’s
hump’ atau punuk pada punggung
atau rotasi pada pinggang yang
tidak sepenuhnya teratasi .

1 7

SPINE CLINIC FAMILY HOLISTIC
& SCHROTH BEST PRACTICE INDONESIA



Tingkat keparahan skoliosis dapat dinilai
dari  besarnya derajat kurva skoliosis
(Cobb’s Angle)  yang dinilai  dari  x-ray.
Klasifikasi keparahan skoliosis secara
umum dibagi menjadi:

Usia muda (belum atau sedang dalam masa pertumbuhan) saat pertama
didiagnosis skoliosis
Derajat kurva cukup besar saat pertama didiagnosis skoliosis

Hal yang paling dikhawatirkan j ika skoliosis dibiarkan tanpa terapi adalah
kemungkinan bertambahnya besar derajat kelengkungan kurva skoliosis seiring
dengan bertambahnya usia.

Dua faktor utama yang menjadi penentu risiko bertambahnya derajat kurva
skoliosis adalah:

Pada masa pertumbuhan, terjadi pertambahan tinggi badan yang pesat.  Anak
perempuan biasanya memasuki puncak masa pertumbuhan lebih awal dibanding
anak laki-laki .  Puncak masa pertumbuhan anak perempuan terjadi di usia 11-13
tahun, dimana dapat terjadi penambahan tinggi badan sebesar 6-8 cm per tahun.
Sedangkan, puncak masa pertumbuhan anak laki-laki terjadi di usia 13-15 tahun,
dimana dapat terjadi penambahan tinggi sebesar 7-10 cm per tahun. Pada masa
ini ,  derajat kelengkungan kurva skoliosis dapat bertambah dengan cepat pula
mengikuti penambahan tinggi badan.

A P A K A H  S K O L I O S I S  A K A N  B E R T A M B A H

P A R A H  J I K A  D I B I A R K A N  T A N P A  T E R A P I ?
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Sebagai gambaran, seorang anak laki-laki yang
didiagnosis skoliosis pertama kali  pada usia 10
tahun dengan derajat Cobb’s sebesar 30° (kategori
sedang),  j ika dibiarkan tanpa terapi,  maka dapat
diprediksi bahwa di usia 15 tahun, skoliosisnya
mungkin berkembang menjadi >40°.

Sedangkan, pada usia dewasa, dimana pertumbuhan tulang sudah berhenti ,
skoliosis cenderung lebih lambat mengalami progresi atau perburukan. Bahkan,
skoliosis dengan derajat Cobb’s <30° cenderung stabil dan kelengkungan kurva
tidak bertambah sama sekali  sampai usia lanjut.

Namun, sekitar 60% dari kasus skoliosis idiopatik tetap berisiko mengalami
progresi atau penambahan derajat kurva pada usia dewasa. Skoliosis dengan
derajat Cobb’s >30° berisiko mengalami penambahan derajat kurva sebesar
0.5°-1° per tahun, menurut studi .  Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kurva
skoliosis,  maka semakin besar pula risiko progresi dan penambahan derajat
kurvanya.
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A D A K A H  C O N T O H  K E B E R H A S I L A N  P A S I E N ?

“Awal-awal aku pakai brace ke sekolah itu banyak yang ejekin,  tapi aku t ipikal
orang yang cuek.  Karena itu untuk badan aku, kesembuhan aku. Aku pakai brace ke
sekolah, mall ,  bioskop, gereja.  Jangan pernah malu,  selalu berdoa pada Tuhan, dan
rajin pakai brace ya.”  

“Dokter tulang itu langsung suggest-nya operasi .  Terus kita shock kan, skoliosis
saja gak tahu, tahu-tahu operasi .  Ya dari  situ kita browsing-browsing ya,
alhamdulil lah ketemu dr Budi dan juga dr Regina. Dan saat itu di kl inik sedang ada
seminar tentang skoliosis buat orang awam, pas banget kan buat kita yang ga tahu
apa itu skoliosis .  Dan ternyata ada solusinya ga harus operasi walaupun kurvanya
besar.”  Orang tua dari  Kayla Almyra,  asal Jakarta,  usia 12 tahun -

2 0

“Kami t idak putus asa,  t idak ada kata terlambat.  Kami terus berjuang untuk dia.
Pesan yang selalu saya tanamkan: ini untuk kesembuhan kamu, bukan untuk orang
tua. Kalaupun sakit ,  ditahan, dan kami coba untuk mengelus dia atau
membelainya. Alhamdulil lah ada hasilnya.”  

- Orang tua dari  Tsabitha, asal Cilegon, usia 19 tahun -

- Delvina, asal Palembang, usia 14 tahun -

- Orang tua dari  Kayla Almyra, asal Jakarta,  usia 12 tahun -

“Memang awalnya pakai brace itu akan sakit ,  ga nyaman, tapi kalian harus inget
juga ist i lah: No pain,  No gain.  Kalau kalian pengen punya badan yang bagus tapi
kalian ga mau ngeluarin effort sama sekali  untuk bisa mencapai tubuh atau goal
yang kalian pengen, ya mimpi akan tetap jadi mimpi.  Memang 2 tahun bukan
waktu yang singkat ,  tetapi selama kalian jalaninnya dengan penuh ucapan syukur,
enjoy,  happy. Percaya deh 2 tahun itu akan jadi singkat banget.  Semangat
semuanya. Pasti  bisa!”

- Angelica Jane, asal Cirebon, usia 17 tahun -

“Jangan jadikan kekuranganmu sebagai kelemahanmu, tapi jadikan kekuranganmu
sebagai penyemangatmu!”

- Natalia Adiva, asal Jakarta,  usia 20 tahun -

# P A S T I B I S A

SPINE CLINIC FAMILY HOLISTIC
& SCHROTH BEST PRACTICE INDONESIA



T E N T A N G  K A M I

Spine Clinic Family Holistic 

Kami melakukan manajemen nyeri dan berbagai
masalah kesehatan dengan teknik akupuntur,  latihan
fisik,  manual terapi serta menggunakan alat-alat terapi
yang mutakhir dan efektif  seperti  ESWT (extracorporeal
shockwave therapy/gelombang kejut) ,  SIS (super
inductive system/Elektromagnetik) ,  TENS (elektrik) ,
ultrasound, dan laser dingin.

Secara khusus kami juga melakukan penanganan skoliosis dengan menggunakan
metode Schroth Best Practice (SBP) dan brace GBW (Gensingen Brace),  yang telah
diakui sebagai pengobatan konservatif  (tanpa operasi)  terbaik berdasarkan studi
ilmiah (evidence based )  yang berasal dari Jerman. Spine Clinic Family Holistic
sendiri  telah dipercaya menjadi pemegang lisensi SBP di Indonesia sejak tahun
2015 dan untuk Asia Tenggara sejak tahun 2018, yang berpusat di SBP Jakarta.

SBP Jakarta juga telah melebarkan jangkauan dengan memiliki afil iasi di berbagai
daerah di Indonesia yaitu SBP Surabaya dan SBP Bogor,  serta di negara tetangga
yaitu SBP Malaysia di Kuala Lumpur dan Kuching. Sampai saat ini kami telah
menangani ribuan pasien skoliosis dan melatih puluhan praktisi  dalam penanganan
konservatif  skoliosis di berbagai negara Asia Tenggara.

Spine Clinic Family Holistic selalu berusaha memberikan layanan terbaik dari hati
dengan dukungan dokter,  f isioterapis,  ortotis dan tenaga kesehatan lain yang
terlatih dan berpengalaman.
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merupakan klinik rehabilitasi yang bersifat holistik
yang berdiri  di Jakarta sejak tahun 2006 untuk
menangani berbagai gangguan tulang dan otot pada
pasien dewasa maupun anak pada masa tumbuh
kembang.
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