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“Melangkah ke depan,
Ribuan harapan,
Pengalaman hidup,
Semangat untuk menjadi yang terbaik”

“Stepping forward
Thousand of hopes

Life experience
Passion to be the best” 

-Nuartha
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PRAKATA

“Karya Persembahan dr. Anak Agung Bagus Ngurah 
Nuartha, Sp.S (K): Refleks Ngoerah, Skor Stroke Nuartha, 

Hymne Neurologi Udayana”

Sebagai seorang pendidik, guru, pembimbing, teman 
sejawat di Departemen Neurologi FK UNUD/ KSM Neurologi 
RSUP Sanglah, dr Nuartha begitu beliau biasa disapa. Seorang 
guru panutan, kharismatik, sangat sederhana, tenang, tidak banyak 
bicara, cenderung banyak menyendiri dikelilingi buku buku di 
ruangannya. Apabila kita bertanya tentang Neurologi kepada dr 
Nuartha sebagai guru maka beliau terlebih dahulu akan tersenyum 
dan selanjutnya menjelaskan dengan sangat lengkap menyerupai 
isi perpustakaan. Luasnya pengetahuan dr Nuartha, bahkan 
termasuk dalam ilmu sosial, filsafat, sejarah membuat kami dapat 
mengenang pendahulu kami, Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde 
Ngoerah (Alm). Sebagai seorang pendidik, dr Anak Agung Bagus 
Ngurah Nuartha menghasilkan beberapa hasil karya khususnya 
bidang Neurologi dengan memperkenalkan suatu refleks yang 
disebut Refleks Ngoerah sebagai penghormatan kepada guru 
sekaligus ayahandanya. Refleks ini diperkenalkan pada pertemuan 
staff dosen di ruang sekretariat Ilmu Penyakit Saraf RSUP 
Sanglah tahun 1997 dan selanjutnya diteliti oleh peserta program 
pendidikan pendahuluan Ilmu Penyakit Saraf Udayana pada 
tahun 2001 dr Ida Bagus Kusuma Putra, sekarang Spesialis Saraf. 
Refleks Ngoerah, sudah dikenal oleh para calon dokter program 
studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Udayana. Selama 
mendalami divisi neurovaskuler cabang dari Neurologi, dr Nuartha 
selalu sabar dan teliti dalam melakukan pemeriksaan penderita 
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stroke, dalam prakteknya melakukan pengamatan dan selanjutnya 
menyusun suatu Skoring Stroke yang kemudian dinamai sebagai 
Skor Stroke Nuartha. Skor ini sudah dua kali diteliti oleh peserta 
didik program studi Neurologi Udayana (2003 dan 2018). Dalam 
diamnya ternyata dr Nuartha juga mewarisi jiwa seni dari Puri 
Gerenceng-Pemecutan yang merupakan pusat seni pada zaman 
dahulu, beliau menciptakan lirik lagu hymne Neurologi Udayana 
(26 September 2014) dinyanyikan pertama kali oleh peserta didik 
program studi Neurologi pada pertemuan Bali Neurology Update 
kedua (BANU 2) tanggal 28 Nopember 2014 serta memperingati 
50 tahun Bagian Neurologi FK UNUD, dan diabadikan dalam 
bentuk rekaman audio CD pada tahun 2015. Disamping penemuan 
di atas, dr. Nuartha juga pernah menulis buku. Terdapat dua buku 
karangan beliau yang diterbitkan oleh Laboratorium Neurologi 
Fakultas Kedokteran UNUD Denpasar, dengan judul “Daftar Obat 
yang Dipergunakan dalam Bidang Neurologi” pada tahun 1989 dan 
“Beberapa Aspek Diagnostik dan Penatalaksanaan Stroke” pada 
tahun 1992. Besar harapan dr. Nuartha dapat terus menciptakan 
berbagai penemuan lainnya serta merevisi buku-buku karangan 
beliau di masa purna bakti ini, dimana kegiatan tersebut dilihat dari 
kacamata Neurobehavior dan Neurorestorasi dapat memperlambat 
terjadinya kepikunan. 

Harus diakui buku ini disusun dalam waktu singkat dan 
terkesan tergesa-gesa, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam 
buku ini. Semoga buku ini dapat menginsipirasi kita semua untuk 
terus berkarya dan memajukan Neurologi.

Penulis: Dr. dr. Anak Agung Ayu Putri Laksmidewi, Sp.S (K)
dr. Anak Agung Ayu Agung Pramaswari, S.Ked

“Writing a book was an adventure”
(W.S Churchill)
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Om Swastiastu,
Suatu kehormatan bagi kami di Departemen/ KSM Neurologi 

FK Unud/RSUP Sanglah Denpasar untuk dapat bekerja dan belajar 
bersama-sama di bawah bimbingan dr. AA Bagus Ngurah Nuartha, 
SpS(K). Beliau merupakan sosok senior dan pendidik yang 
membimbing dengan segenap hati, dan mencurahkan segenap 
pikirannya dalam ilmu neurologi yang ditekuni. Dari segenap cinta 
dan pikirannya terhadap neurologi maka terbitlah karya-karya 
beliau yang dirangkum dalam buku ini.

Selama puluhan tahun melayani dan mengabdikan dirinya 
dalam disiplin ilmu Neurologi, sangat banyak sumbangsih pikiran 
beliau. Pengamatan dan pemahaman keilmuan terhadap ilmu 
neurologi membuat beliau bisa menghasilkan penemuan refleks 
Ngoerah dan suatu karya skoring untuk menbedakan Stroke Non 
Hemoragik (SNH) dan Stroke Hemoragik (SH) yang diperlukan 
terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas CT scan. 
Beliau juga tak segan untuk membimbing murid-muridnya untuk 
menemukan dan membuktikan ilmu-ilmu baru yang berasal dari 
pemikiran beliau.

Di samping seorang ilmuwan, beliau juga merupakan 
seorang seniman. Kecintaan beliau pada Departemen/KSM 
Neurologi Udayana yang telah menaungi beliau selama ini dengan 
melahirkan karya “Hymne Neurologi Udayana”. Karya yang 
menunjukkan bahwa beliau tidak hanya kaya di bidang keilmuan 
neurologi saja. Karya ini dibuat dengan bekerjasama dengan 
komposer, akan tetapi liriknya merupakan murni buah pikiran 
beliau.

SAMBUTAN PERTAMA
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Kami Departemen/KSM Neurologi FK Unud/RSUP Sanglah 
Denpasar sangat berterima kasih atas segala sumbangsih beliau 
hingga dapat mengangkat nama Fakultas Kedokteran Universitas 
Udayana di tingkat nasional melalui penemuan-penemuan beliau. 
Dengan bangga kami mengantarkan beliau ke masa purnabakti 
dengan diterbitkannya kumpulan karya-karya beliau.

Akhirnya, semoga kehadiran kumpulan karya-karya beliau 
ini mampu menelurkan karya-karya baru dari generasi penerus 
mendatang, dan semoga semangat serta kecintaan beliau pada 
Neurologi Udayana seperti yang tercermin pada karya beliau dapat 
menggugah dan menyentuh kita semua.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 22 Pebruari 2019

Ketua Departemen/KSM Neurologi
FK UNUD/RSUP Sanglah Denpasar

Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp. S (K)
NIP. 19561010 198312 1 001
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SAMBUTAN KEDUA

Om Swastiastu,
 Puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, 

Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan bimbingan-Nya 
yang selalu tercurah maka buku ini dapat diluncurkan. Rasa syukur 
yang teramat dalam juga karena saya dapat menuangkan pikiran 
saya ke dalam beberapa karya kecil  yang semoga dapat berguna 
bagi kemajuan Neurologi. Terima kasih kepada Ketua Departemen 
FK UNUD / KSM Neurologi RSUP Sanglah dan Koordinator 
Program Studi Neurologi FK UNUD yang telah mendukung untuk 
terwujudnya buku ini.

 Berkecimpung dan mendalami Neurologi sejak dilantik 
menjadi dokter umum pada tahun 1980 hingga akhirnya menjadi 
Spesialis Saraf pada tahun 1986 dan konsultan tahun 1997, tentu 
berbagai pengalaman klinis telah saya jumpai. Jurnal-jurnal 
serta laporan-laporan kasus dari dalam dan luar negeri juga turut 
memperkaya pengetahuan dan ilmu yang serasa tidak ada habis-
habisnya. Dari pengalaman dan pengetahuan itulah saya berusaha 
merangkum hingga dapat saya bagikan ke sejawat dan anak didik 
saya yang saya cintai, sehingga muncullah segala penemuan di 
bidang Neurologi yang saya cintai.

 Tumbuh dan besar di lingkungan Neurologi juga 
mendorong saya untuk menuangkan kecintaan kepada Neurologi 
Udayana. Dengan bantuan pakar di bidang musik, saya cerminkan 
perasaan bangga kepada Neurologi Udayana melalui hymne yang 
semoga dapat menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan para 
generasi di masa mendatang terhadap almamaternya, Departemen 
Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
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 Dalam membuahkan karya-karya ini tentunya saya 
melewati berbagai pengamatan, penelitian, dan evaluasi yang 
mendalam. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada 
para sejawat dan anak didik saya yang telah sangat membantu 
saya menilai hasil-hasil pemikiran saya melalui pengukuran yang 
objektif. Harapan ke depannya agar berbagai penemuan ini dapat 
bermanfaat dan dapat memperkaya Neurologi yang saya kira akan 
selalu bertambah di masa mendatang. Pada buku ini disampaikan 
tiga penemuan kecil yang mungkin bisa menginspirasi suatu saat 
untuk penemuan atau penelitian yang lebih besar. 

Bagi yang akan menjadi dokter umum dan dokter spesialis, 
bukan pada seberapa banyak pasien yang diobati namun pada 
seberapa banyak rasa empati yang menyertai saat mengobati. Bagi 
yang akan menjadi guru pengajar, jadilah guru dan juga pendidik 
yang patut menjadi panutan.

Pada akhirnya semua karya diatas saya persembahkan untuk 
kejayaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Universitas 
Udayana, RSUP Sanglah, dan Indonesia.

Om Santi Santi Santi Om.

Denpasar, 22 Pebruari 2019

dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha, Sp. S (K)
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PENDAHULUAN
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PEDAHULUAN

1

Pengalaman A. A. Bagus Ngurah Nuartha sebagai 
dokter spesialis saraf atau neurolog yang penuh 

warna menghasilkan banyak penemuan yang sayang sekali bila 
tidak didokumentasikan. Suatu penemuan atau penelitian bila 
tidak didokumentasikan akan hilang dengan berjalannya waktu. 
Penemuan atau penelitian bisa merupakan dua hal yang berbeda 
atau bisa merupakan satu kesatuan. Penemuan bisa dilanjutkan 
dengan penelitian atau penelitian bisa menghasilkan suatu 
penemuan. 

Refleks Ngoerah diketemukan Nuartha secara kebetulan saat 
mengikuti visite besar Prof Ngoerah. Nama refleks Ngoerah untuk 
menghormati jasa Sang Guru yang patut jadi panutan. Refleks ini 
cukup dikenal dikalangan dokter umum dan dokter spesialis saraf 
yang mendapat Pendidikan di FK UNUD.  Skor Stroke Nuartha 
diketemukan untuk menjawab tantangan seorang Guru dan untuk 
ikut membantu membuat diagnosis penderita sakit di rumah sakit 
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atau diluar rumah sakit / Puskesmas - rumah tinggal dengan biaya 
murah dan cukup akurat. Skor Stroke yang awalnya tanpa nama ini 
kemudian diberi nama Skor Stroke Nuartha oleh residen Neurologi 
untuk mempermudah penulisannya. Sedangkan Hymne Neurologi 
Udayana bertujuan untuk meningkatkan dan mengabadikan rasa 
cinta almamater untuk setiap dokter spesialis neurologi yang 
memperoleh Pendidikan di FK UNUD.

Refleks Ngoerah diperkenalkan sejak tahun 1997 namun 
secara resmi diperkenalkan dikalangan dokter muda dan residen 
neurologi FK UNUD / RSUP Sanglah setelah Prof Ngoerah 
berpulang tahun 2001. Prof Ngoerah sendiri pada saat belum 
berpulang (berpulang 18 September 2001) berkeberatan namanya 
diabadikan untuk nama sebuah refleks varian Babinski karena 
merasa namanya terlalu kecil untuk disejajarkan dengan varian 
Babinski yang lain seperti misalnya refleks Chaddock, refleks 
Schaefer, dan lainnya. Refleks atau tanda Ngoerah diketemukan 
bermula dari saat Nuartha sekitar tahun 1982 yang saat itu masih 
residen muda neurologi bersama residen lain dan dokter muda 
mengikuti visite besar Prof Ngoerah di ruangan Neurologi RSUD 
Wangaya, dimana saat itu pendidikan Neurologi berlangsung di RS 
Wangaya. Saat Prof Ngoerah memperlihatkan cara pemeriksaan 
refleks Babinski pada seorang pasien secara tidak sengaja palu 
refleks terjatuh pelan dan ujungnya menggores tepi lateral dorsum 
pedis yang bergeser dari depan ke belakang dan menimbulkan 
reaksi dorsofleksi ibu jari kaki dan pemekaran jari-jari lain yang ini 
sesuai dengan refleks atau tanda  Babinski positif. Itu varian Babinski 
positif, yang kemudian dicatat pada buku catatan kecil. Selanjutnya 
Nuartha mengulangi berkali-kali pada pasien yang lain dan selalu 
memberi hasil yang sama. Refleks tanpa nama ini tetap dipakai saat 
Nuartha mengikuti pendidikan neurologi di FKUI Jakarta karena 
praktis dan tidak mengotori ujung palu refleks dengan hanya 
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menggores pada lateral dorsum pedis yang berbeda dengan refleks 
Babinski dengan menggores di  telapak kaki yang sering kotor. 
Setelah selesai pendidikan di Jakarta tahun 1986, pada tahun 1987 
mencoba minta ijin kepada Prof Ngoerah untuk menamakannya 
sebagai Refleks Ngoerah namun ditolak saat itu. Refleks Ngoerah 
telah diteliti oleh IB Kusuma Putra, DPG Purwa Samatra dengan 
judul penelitian Uji Diagnostik Refleks Ngoerah pada lesi Upper 
Motor Neuron, yang disampaikan pada PIT-MUKER PERDOSSI 
7-10 Nopember 2001.

Skor Stroke Nuartha dibuat sebetulnya untuk menjawab 
tantangan Teguh AS Ranakusuma sebagai guru dari Nuartha saat 
Pendidikan di Jakarta dimana harus mempunyai pegangan untuk 
menentukan stroke hemoragik dan membedakannya dengan stroke 
non-hemoragik karena tidak ada CT scan di Denpasar saat itu. Skor 
Stroke ini awalnya juga tidak mempunyai nama dan dipergunakan 
pada rumah sakit-rumah sakit kabupaten di Bali yang tidak 
memiliki CT scan. Mungkin awalnya Ketut Ayu Sudiariani (saat ini 
Neurolog yang bertugas di RSU Tabanan) yang memberi nama Skor 
Stroke Nuartha untuk mempermudah prosedur pemakaiannya 
karena saat itu belum ada CT scan. Skor Stroke Nuartha dibuat 
untuk bisa dipergunakan di rumah sakit yang belum memiliki 
fasilitas CT scan atau di luar rumah sakit / Puskesmas atau orang 
awam. Sekarang juga sudah dibuat modifikasi skor stroke Nuartha 
khusus untuk orang awam dan kemungkinan stroke hemoragik 
yang sudah bisa diduga hanya melalui sarana komunikasi/telpon. 
Skor Stroke Nuartha sudah diteliti oleh Candida Issabel Lopez Sam, 
DPG Purwa Samatra, AABN Nuartha dengan judul penelitian 
Penentuan Stroke Hemoragik dan Non-Hemoragik memakai 
Skoring Stroke, yang disampaikan pada Konas V PERDOSSI 9-13 
Juli 2003. Tahun 2018 dikemas ulang oleh Candida Isabel Lopez 
Sam, BN Mahasena Putra Awatara, DPG Purwa Samatra, AABN 
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Nuartha dengan judul Penentuan Stroke Hemoragik dan Non 
Hemoragik memakai Skor Stroke Nuartha, yang dipublikasikan 
pada Callosum Neurology, volume I, nomor 3: 95-100, 2018. Juga 
diteliti oleh BN Mahasena Putra Awatara dengan judul penelitian 
Pemeriksaan Tambahan C-RP Meningkatkan Validitas Skor 
Stroke Nuartha untuk Membedakan Stroke Perdarahan dan Non 
Perdarahan pada Penderita Stroke Akut (tesis), Denpasar, FK 
UNUD, 2019.

Hymne Neurologi Udayana pertama kali secara resmi 
dikumandangkan tahun 2014 (28 Nopember 2014) saat 
memperingati 50 th Bagian Neurologi FK UNUD dan 61 th 
keberadaan neurologi di Bali. Hymne ini dibuat dengan harapan 
untuk tetap adanya ikatan semua alumni yang telah menyelesaikan 
Pendidikan Spesialis Neurologi dengan almamaternya yaitu 
Program Studi Neurologi FK UNUD dan Bagian atau Departemen 
Neurologi FK UNUD / SMF atau KSM Neurologi RSUP Sanglah 
dimanapun mereka berada, dimana dengan mendengar hymne ini 
akan menimbulkan kerinduan akan almamaternya. Juga peranan 
besar dari para pakar musik dan para residen (34 orang) paduan 
suara yang mengabadikan hymne ini, Angelika Lestari Siregar dan 
kawan-kawannya yang sekarang sebagian besar sudah menjadi 
dokter spesialis saraf dan bertugas di seluruh wilayah nusantara. 
Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan pengalaman 
kasuistik yang menunjukan perbaikan pada beberapa kasus, 
sedang dipertimbangkan untuk meneliti manfaat hymne Neurologi 
Udayana ini sebagai salah satu terapi musik alternatif medik pada 
kecemasan, gangguan tidur, dan juga mungkin untuk gangguan 
kognitif.
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BAB  2
REFLEKS NGOERAH
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REFLEKS NGOERAH

2

Stroke merupakan gangguan fungsi otak, fokal maupun 
global, yang timbul mendadak dan berlangsung lebih dari 

24 jam atau dapat berakhir dengan kematian sebelum 24 jam, yang 
disebabkan oleh adanya gangguan peredaran darah otak. Penderita 
dengan gangguan peredaran darah otak atau stroke merupakan 
salah satu kasus terbanyak dibandingkan kasus neurologi lainnya. 
Dalam upaya penegakan diagnosis klinis stroke dapat dilakukan 
dengan beberapa cara yaitu melalui anamnesis, pemeriksaan fisik 
klinis neurologis, dan pemeriksaan penunjang CT Scan otak yang 
merupakan standar baku emas. Salah satu cara pemeriksaan yang 
dapat dikerjakan dengan mudah, sederhana, dan cepat serta tidak 
memerlukan biaya tinggi dalam upaya menegakkan adanya lesi 
Upper Motor Neuron (UMN) pada penderita dengan gangguan 
peredaran darah otak atau stroke adalah dengan memeriksa adanya 
refleks patologik pada ekstremitas atas maupun bawah.
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Refleks merupakan jawaban terhadap suatu perangsangan 
yang dapat menimbulkan gerakan reflektorik melalui busur refleks, 
fisiologik maupun patologik. Refleks patologik merupakan refleks 
yang tidak terdapat pada orang sehat. Gerakan reflektorik itu 
terkelola dan ditekan oleh aktivitas susunan piramidalis. Reflek 
patologik dijumpai sebagai respon pertahanan primitif yang 
terjadi pada lesi UMN, dimana secara normal refleks ini ditekan 
oleh aktivitas susunan piramidalis. Refleks ini masih dapat timbul 
pada anak usia 5-7 bulan secara normal, namun muncul pada 
orang dewasa apabila terdapat suatu lesi pada traktus piramidalis. 
Beberapa refleks patologik terutama pada ekstremitas inferior 
mempunyai ketepatan yang tinggi adalah refleks Babinski dan 
variannya. Terjadinya refleks patologik pada penderita terutama 
pada orang dewasa selalu merupakan tanda adanya lesi UMN.

Pada tahun 1997, Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha 
seorang dokter spesialis saraf di Denpasar-Bali secara resmi 
memperkenalkan satu jenis refleks patologis pada ekstremitas 
inferior yang dapat merupakan salah satu varian dari refleks 
Babinski. Refleks ini diperiksa dengan cara sederhana, mudah, 
cepat, dan efisien dalam upaya penegakan kelainan UMN. Alat 
yang digunakan pun sederhana yaitu dengan menggunakan gagang 
palu refleks, atau benda lainnya seperti tusuk gigi, batang korek 
api, dan kunci. Refleks ini dikenal sebagai refleks Ngoerah, diambil 
dari nama Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah (almarhum) 
atas jasanya sebagai seorang guru sekaligus orang tua beliau. 

Sejarah singkat dijumpainya refleks ini adalah berawal dari 
pengamatan yang dilakukan oleh Nuartha sekitar tahun 1982 pada 
saat visite besar di ruangan saraf RS Wangaya yang dipimpin oleh 
kepala bagian Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah (Spesialis 
Saraf dan Jiwa) yang mana beliau telah lanjut usia dan mengalami 
gejala Parkinson stadium dini. Saat itu dalam kondisi tangan kaku 
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dan sedikit tremor, saat Prof Ngoerah melakukan pemeriksaan 
refleks Babinski pada pasiennya, maka tergoreslah bagian lateral 
dorsum pedis dari depan ke belakang. Goresan ini mengakibatkan 
terjadinya gerakan serupa Babinski yaitu dorso fleksi ibu jari kaki 
diiikuti pemekaran jari-jari yang lain. 

Gambar :

BABINSKI

NGOERAH

1. Kusuma Putra IB dan Purwa Samatra DP, 2001. Uji diagnostik refleks Ngoerah 
pada lesi upper motor neuron. Disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Tahunan dan 
Musyawarah Kerja (PIT-Muker) PERDOSSI. 7-10 November 2001 di Padang, 
Indonesia.

2. Ngoerah IGNG. 2017. Dasar-dasar ilmu penyakit saraf. Edisi pertama. Denpasar : 
Udayana University Press. p. 188-189
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Pengamatan ini ditindaklanjuti oleh Nuartha dengan 
melakukan berkali-kali pengulangan pemeriksaan pada pasien-
pasien lainnya dengan hasil yang sama maka disimpulkanlah bahwa 
menggores bagian lateral pedis sepertiga tengah ke arah posterior 
menimbulkan gerakan refleks yang serupa dengan refleks Babinski. 
Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Ida Bagus Kusuma Putra yang 
saat itu masih dokter residen Neurologi FK UNUD, melaporkan 
hasil penelitiannya pada Pertemuan Ilmiah Tahunan PERDOSSI 
di Padang pada tahun 2001. Pada studi ini dibandingkan antara 
refleks Ngoerah dengan refleks Babinski sebagai standar baku 
pada penderita gangguan peredaran darah otak dengan defisit 
neurologis fokal pada satu sisi ekstremitas inferior. Sebanyak 353 
penderita diikutsertakan dalam penelitian yang dilakukan pada 
jangka waktu Juli 2000 – Juli 2001, didapatkan dari 132 penderita 
stroke hemoragik dengan sensitifitas 92% dan spesifisitas 98%, 
serta dari 221 penderita stroke iskemik dengan sensitifitas 92% dan 
spesifisitas 96%.

Pada penelitian ini, tingginya sensitifitas dan spesifisitas pada 
penderita stroke hemoragik maupun non hemoragik menandakan 
bahwa refleks Ngoerah sebagai salah satu varian refleks Babinski 
pada ekstremitas inferior yang dapat dipakai sebagai pedoman 
klinis dalam menegakkan diagnosis lesi UMN dengan ketepatan 
yang tinggi. Namun sebaliknya, bila terjadi lesi UMN belum tentu 
menimbulkan refleks Ngoerah yang positif. Hal ini disebabkan 
karena mekanisme terjadinya refleks patologis tersebut masih 
belum jelas. Sebagai kesimpulan refleks Ngoerah dapat dipakai 
sebagai pedoman klinis dalam menentukan lesi Upper Motor 
Neuron dengan ketepatan yang tinggi.
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BAB  3
SKOR STROKE NUARTHA
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Stroke merupakan penyebab kematian ketiga di negara 
maju, setelah penyakit jantung dan kanker.  Insidensi 

tahunannya adalah dua per 1.000 populasi (Ginsberg & Myron, 
2008). Setiap tahunnya 500.000 orang Amerika terserang stroke, 
400.000 orang terkena stroke iskemik dan 100.000 orang menderita 
stroke hemoragik (termasuk perdarahan intraserebral dan 
subaraknoid), 175.000 mengalami kematian (Adams et al., 2004). 
Menurut World Health Organitation (WHO), 2004, perkiraan 
kematian akibat penyakit serebrovaskular di Asia Tenggara 
adalah 1.073.569 jiwa. Stroke diperkirakan menyebabkan 5,7 juta 
kematian pada tahun 2005, dan 87% dari kematian ini terdapat di 
negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Tanpa 
penanganan yang tepat, angka kematian global diperkirakan 
meningkat menjadi 6,5 juta pada tahun 2015 dan 7,8 juta pada 
tahun 2030 (Strong et al., 2007). 

SKOR STROKE NUARTHA

3
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Computerized Tomography Scanning (CT-scan) tanpa kontras 
pada kepala merupakan pemeriksaan baku emas untuk menentukan 
jenis patologi stroke, lokasi, dan ekstensi lesi serta menyingkirkan 
lesi non vaskular. Pemeriksaan ini mempunyai keterbatasan, 
yaitu tidak dapat memberikan gambaran yang jelas pada awitan 
kurang dari enam jam pada stroke iskemik, tidak semua rumah 
sakit memiliki, mahal, ketergantungan pada operator dan spesialis 
radiologi, memiliki efek radiasi dan tidak untuk pemeriksaan rutin 
skrining stroke iskemik (Eastwood et al., 2003; Fred, 2004). Pada 
gambaran CT-Scan serebral, hemoragik intraserebral tampak area 
hiperdens homogen, dan bila pemeriksaan CT-scan dilakukan lebih 
dari dua minggu setelah onset serangan maka tampak gambaran 
penyengatan berbentuk cincin di daerah perifer hematom yang 
bisa menetap sampai satu bulan. Namun pada stadium kronis, area 
hematom akan jadi hipodens berbatas tegas karena hematomnya 
telah diserap. Di negara berkembang, terdapat sekitar 70% dari 
populasi orang yang tidak mampu melakukan pemeriksaan CT-
scan (Strong et al., 2007). 

Fasilitas canggih seperti CT-scan dan MRI hanya tersedia 
pada sebagian kecil rumah sakit di Indonesia dan juga terbatas pada 
kota kota besar dan rumah sakit pendidikan. Walaupun peralatan 
pemeriksaan CT-scan di rumah sakit sudah tersedia, namun 
beberapa pasien dengan stroke tidak dapat dilakukan pemeriksaan 
CT-scan kepala karena keterbatasan dana dari penderita. Keaadan 
tersebut tentu sangat merugikan penderita stroke karena diagnosis 
dan jenis patologisnya tidak dapat ditegakkan secara tepat dan 

1. Nuartha AABN. 1994. Beberapa aspek diagnostik dan penatalaksanaan stroke 
akut. Lab Neurologi FK UNUD.

2. Nuartha (interview). 2018. “Interview of Skor Stroke Nuartha”. Neurology 
Departmen FK UNUD/ RSUP Sanglah, Denpasar (14 dan 22 Januari 2019)

3. Candida ILS, Purwa Samatra DPG, Nuartha AABN. 2003. Penentuan Stroke 
Hemoragik dan Non Hemoragik memakai Skoring Stroke. Disampaikan pada 
Kongres Nasional (KONAS) V PERDOSI. 9-13 Juli 2003 di Denpasar.
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pengobatan dini tidak dapat dilakukan secara benar. Untuk itu, 
perlu tes diagnostik pengganti yang akurasinya mendekati akurasi 
pemeriksaan CT-scan kepala. Tes diagnostik pengganti tersebut 
harus mudah dan cepat, serta lebih murah bila dibandingkan 
dengan pemeriksaan CT-scan kepala dengan reliabilitas dan 
validitas yang tinggi. Salah satu uji diagnostik adalah Skor Stroke 
Nuartha (SSN) yang diharapkan dapat digunakan sebagai deteksi 
awal untuk mengetahui tingkat morbidtas dan mortalitas akibat 
serangan stroke (Sandercock et al., 1985; Widjaja, 1993; Hui et al., 
2002; Candida et al, 2003). 

Skor Stroke Nuartha adalah salah satu sistem skoring yang 
telah dikembangkan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. SSN 
dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu alat diagnostik klinis 
stroke yang sederhana, reliabel, dan aman, serta dapat digunakan di 
daerah yang tidak memiliki fasilitas CT-Scan kepala (Candida et al., 
2003). Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuartha tahun 2018, 
Skor Stroke Nuartha adalah satu tes diagnostik yang sederhana 
dimana terdiri atas beberapa komponen sesuai dengan gejala 
dan tanda tanda stroke perdarahan akut terutama vaskularisasi 
supratentorial.  Adapun tanda dan gejala yang termasuk dalam 
komponen SSN berupa kesadaran, awitan gejala, aktifitas saat 
serangan, kondisi sampai terjadi nyeri kepala, adanya nyeri kepala 
saat serangan, kondisi sampai terjadi muntah saat serangan, kondisi 
sampai munculnya refleks Babinski, dan tekanan darah pada saat 
serangan (Candida et al., 2003). 

4. Candida ILS, Awatara BNMP Purwa Samatra DPG, Nuartha AABN. 2018. 
Penentuan Stroke Hemoragik dan Non Hemoragik memakai Skor Stroke Nuartha. 
Callosum Neurology, 3: 95-100.

5. Awatara BNMP, Nuartha AABN, Adnyana IMO. 2019. Pemeriksaan tambahan c-
reactive protein meningkatkan validitas Skor Stroke Nuartha untuk membedakan 
stroke perdarahan dan non perdarahan pada penderita stroke akut (tesis Program 
Studi Neurologi FK UNUD 2019)
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Nilai SSN 0-6 mengindikasikan non-hemoragik, nilai 
skor 16-24 hemoragik sedangkan nilai 7-12 kemungkinan non-
hemoragik dan nilai skor 12-15 kemungkinan hemoragik atau 
dapat dikatakan bahwa nilai skor diantara 7 dan 15 menunjukkan 
hasil belum jelas, sehingga membutuhkan CT scan kepala (Candida 
et al., 2003). 

Pada tahun 2003, dilakukan uji validasi SSN pada 206 
pasien stroke akut. Menurut penelitian Candida et al. (2003), 
menyimpulkan bahwa SSN memiliki sensitifitas sebesar 90,0%, 
spesifisitas sebesar 98,1%. Nilai duga postif (96,4%) maupun nilai 
duga negatif (94,5%) Skor Stroke Nuartha ini cukup akurat dalam 
mentukan stroke hemoragik.  Jika dibandingkan antara keempat 
skor stroke (Allen, Siriraj, Besson, Nuartha) berdasarkan dari 
hasil beberapa penelitian yang berbeda, maka SSN lebih akurat 
dalam menentukan jenis stroke, apakah stroke hemoragik atau 
non hemoragik. Namun demikian tidak dapat dengan sederhana 
membandingkan keempat skor stroke tersebut mengingat keempat 
skor tersebut diteliti dalam waktu dan dalam populasi yang berbeda 
pula (Candida et al., 2003). Uji diagnostik baru harus memberi 
manfaat yang lebih dibanding uji yang sudah ada, termasuk nilai 
diagnostiknya tidak jauh berbeda dengan uji diagnostik standar, 
memberi kenyamanan lebih pada pasien, lebih mudah atau lebih 
sederhana, dan lebih murah atau dapat mendiagnosis pada fase 
lebih dini (Sastroasmoro & Ismael, 2002). 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Awatara et al. tahun 
2019, dimana penelitian tersebut menilai pemeriksaan tambahan 
C-reactive protein meningkatkan validitas SSN untuk membedakan 
stroke perdarahan dan non perdarahan pada penderita stroke akut. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa rerata jumlah total SSN pada 
penderita stroke akut yang menjadi sampel penelitian adalah 8,63, 
dengan jumlah total SSN paling rendah adalah 1,14, sedangkan 
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jumlah skor total SSN paling tinggi adalah 21,71. Berdasarkan 
penelitian Candida et al., tahun 2003 mengenai penggunaan 
SSN dalam mendiagnosis stroke didapatkan sensitifitas sebesar 
90,0%, spesifisitas 98,1%, nilai duga positif 96,4% maupun nilai 
duga negatif 94,5%, yang berarti cukup akurat dalam menentukan 
stroke hemoragik. Akan tetapi didapatkan kelemahan yaitu 
terdapat 84 penderita dengan skor meragukan yaitu antara 7-15. 
Artinya terdapat 50,3% penderita yang tidak bisa didiagnosis oleh 
skor baru dan memang sudah diprediksi sebelumnya oleh skor 
baru ini karena berada dalam kelompok meragukan. Sehingga 
pada penelitian ini, untuk mengatasi kelemahan pada penelitian 
Candida et al., 2003 dilakukan penentuan titik potong SSN yang 
baru menggunakan kurva ROC dan mendapatkan titip potong 
sebesar 8,57. Hasil penelitian yang diperlihatkan pada tabulasi 
silang menunjukkan sensitivitas SSN dibandingkan CT-Scan kepala 
tanpa kontras (sebagai baku emas untuk stroke) menunjukkan 
angka sensitivitas sebesar 87,7% dan spesifisitas sebesar 84,0%. 
Sensitivitas sebesar 87,7% berarti kemampuan pemeriksaan SSN 
untuk menghasilkan hasil positif (stroke perdarahan) sebesar 87,7% 
dan spesifisitas sebesar 84% berarti kemampuan pemeriksaan 
SSN untuk menghasilkan hasil negatif (stroke bukan perdarahan) 
sebesar 84,0%. Pada penelitian ini didapatkan nilai duga positif 
82,3% artinya probabilitas seseorang menderita stroke perdarahan 
sebesar 82,3% apabila uji diagnostik SSN tinggi. Sebaliknya, nilai 
duga negatif menunjukkan probabilitas seseorang menderita 
stroke bukan perdarahan apabila uji diagnostik SSN nya rendah, 
pada penelitian ini sebesar 88,8% (Awatara et al., 2019).

Namun pada penelitian tersebut didapatkan sensitivitas 
dan spesifisitas SSN ditambah kadar CRP sebesar 43,75% untuk 
sensitivitas dan 57,89% untuk spesifisitas. Penambahan kadar CRP 
plasma dapat menurunkan sensitivitas SSN dari 87,7% menjadi 
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43,75%, dan penurunan spesifisitas dari 84 % menjadi 57,89.7%. 
Hal ini menunjukkan kemampuan SSN untuk membedakan 
stroke perdarahan dan bukan perdarahan tergolong sangat baik, 
sedangkan kemampuan kadar CRP untuk membedakan stroke 
perdarahan dan bukan perdarahan tergolong lemah. Pemeriksaan 
tambahan CRP tidak dapat meningkatkan nilai diagnostik dari 
SSN dalam membedakan stroke perdarahan dan bukan perdarahan 
pada penderita stroke akut (Awatara et al., 2019).
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BAB  4
HYMNE NEUROLOGI 

UDAYANA
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Jiwa seni yang mengalir dalam diri Nuartha rupanya tidak 
bisa ditutupi. Seperti diketahui, pusat kesenian pada 

zaman dahulu adalah di rumah asal beliau yaitu Puri Gerenceng-
Pemecutan.  Darah seni mengalir dari kakek buyut seperti kesenian 
mekidung, mengukir, sedangkan darah seni dari ayahanda (Prof 
Ngoerah) memang senang melukis, mengukir, dan bermain musik 
(piano). Nuartha dalam diamnya juga memiliki jiwa seni, dilihat 
dari setiap kata sambutan yang dibawakan pasti menarik dan 
penuh dengan bahasa sastra. 

Nuartha merupakan sosok yang pendiam sehingga tidak 
banyak yang tahu bahwa beliau berjiwa seni, cekat menggunakan 
tangan kanan dan tangan kiri. Jiwa seni, tutur kata yang puitis dan 
keterampilan menggunakan kedua tangan, Nuartha dapat merujuk 
pada cabang ilmu Neurologi divisi neurobehavior, karena lateralisasi 
dari pusat bahasa Nuartha adalah termasuk golongan l (artinya 

HYMNE NEUROLOGI UDAYANA

4
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kidal tidak mutlak), yang artinya dapat menggunakan tangan atau 
kaki kirinya maupun tangan atau kaki kanannya meskipun lebih 
lincah menggunakan tangan dan kaki kiri. Terdapat banyak orang 
kidal dalam keluarganya dan mengalami ambivalensi serebral, 
kemampuan berbahasa yang tidak terlalu lancar. 

Kecekatan tangan dan dominansi otak yang terjadi pada 
Nuartha ini terlihat saat kanak kanak cekat menggunakan tangan 
kiri, namun karena budaya di Indonesia menggunakan tangan 
kanan adalah tangan manis atau tangan sopan seperti contoh 
memberi sesuatu kepada orang lain atau orang yang lebih tua 
dalam budaya kita harus menggunakan tangan kanan. Budaya 
tangan manis ini sejak sekolah dasar menyebabkan terjadinya 
kebingungan lateralisasi fungsi kognitif di otak. Nuartha cekat 
menggunakan kedua tangan dan kedua kaki baik kanan maupun 
kiri, menulis, makan dengan tangan kanan namun menjahit luka 
pasien (hecting), mengupas buah, menggaris, dan menerima 
panggilan telepon menggunakan tangan kiri, sedangkan melukis 
dapat menggunakan kedua tangan. 

Bila melihat posisi menggenggam mentautkan kedua 
tangan, menyilangkan kedua tangan di depan dada, dan posisi 
kaki kiri yang kedepan saat siaga, jelas Nuartha seorang kidal yang 
mengalami ambivalensi serebral dengan dominansi cenderung ke 
otak kanan.

Pada teori neurobehavior menyatakan bahwa latar belakang 
musik menentukan berkurangnya perilaku agresi. Musik memberi 
efek terhadap suasana hati dan sosialisasi, juga dapat   meningkatkan   
kekuatan   hidup melalui  respons bio-psikologis, serta melalui 
penggambaran dan kesadaran diri menemukan  ekspresi diri, 
pencapaian dan  makna hidup. Rekreasi terapeutik yang bertujuan 
meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan diri, motivasi, 
mobilitas, tantangan, interaksi sosial dan kebugaran mental. 
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Aktifitas yang dikerjakan adalah: reminiscence, reality orientation, 
sensory integration, cognitive stimulation (cognitive rehabilitation / 
kognitif restorasi) dan physical activity (gerak latih otak/ GLO).

Nuartha dari zaman remaja (usia 16 - 22 tahun) senang 
melukis dengan menggunakan kedua tangannya baik tangan kiri 
dan tangan kanan, kesenangannya ini hanya diketahui oleh sahabat-
sahabat terdekat semasa remaja di SMA dan masa kuliah seperti 
Ir. M. Jawas, dr. B.N.P Arhana Sp.A.(K). Semua tahu bagaimana 
indahnya lukisan cat air di dinding seluruh ruang tidur beliau berisi 
lukisan naturalis karya Nuartha, kalau saat ini orang menyebut 
sebagai pelukis dinding (Mural), yang asal katanya adalah “murus” 
yang berarti dinding, untuk dinding yang luas disebut mural. 
Kemampuan melukis ini dapat jadi bekal purna bakti apalagi kalau 
membuatnya dalam media keramik. Namun jiwa seni ini ikut larut 
dalam kesedihan sepeninggal istri tercinta beliau (A. A. Ayu Rani 
Padmawati) di tahun 2004, dimana separuh jiwa Nuartha hilang, 
terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenang seperti sebuah lagu 
kenangan, berguguran semusim yang lalu dan selalu merindukan 
kamu namun musim telah berlalu, musim berganti dan badai pasti 
berlalu. Nuartha memiliki seorang buah hati (A. A. Ayu Agung 
Pramaswari) yang saat itu berusia 12 tahun, gadis cantik yang selalu 
memerlukan bimbingan dan akhirnya  menyelesaikan pendidikan 
dokter umum diusia 22 tahun dan saat ini menjadi peserta didik 
Program Studi Neurologi FK UNUD semester VI.  Perlahan 
namun pasti, dalam sikap diamnya itu ternyata kreatifitas dan jiwa 
seni Nuartha tetap mengalir lancar, dan beliau membuat sebuah 
lirik lagu yaitu Hymne Neurologi Udayana yang di aransemen 
oleh Sirilus Wali pada tanggal 26 September 2014. Demikianlah 
sepanjang pengetahuan kami Nuartha senang melukis, namun tak 
disangka sangka kali ini beliau membuat lirik lagu.

Hymne Neurologi Udayana pertama kali secara resmi 
dikumandangkan tahun 2014 (28 November 2014) Saat 
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memperingati 50 tahun Bagian Neurologi FK UNUD dari 61 
tahun keberadaan Neurologi di Bali bersamaan dengan pertemuan 
Bali Neurology Update kedua (BANU 2nd). Hymne ini dibuat 
dengan harapan untuk tetap adanya keterikatan sesama alumni 
yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis neurologi dengan 
almamaternya yaitu Program Studi Neurologi FK UNUD dan 
Departemen Neurologi FK UNUD/ KSM Neurologi RSUP Sanglah 
dimanapun mereka berada, dimana dengan mendengar hymne ini 
akan menimbulkan kerinduan akan almamaternya. Juga peranan 
besar dari para residen (34 orang) paduan suara yang pertama kali 
menyanyikan hymne ini secara resmi, Angelika Lestari Siregar dan 
kawan-kawannya yang sekarang sebagian besar sudah menjadi 
dokter spesialis saraf dan bertugas di seluruh wilayah nusantara.

Hymne Neurologi Udayana

Part 1:
Neurologi mutiara ibu pertiwi, Kedokteran Universitas Udayana

Bersinar dari Bali ke dunia, menjadi kebanggaan Indonesia
Neurologi mutiara ibu pertiwi, Kedokteran Universitas Udayana
Tempatku belajar menimba ilmu, menjadi kebanggaan Indonesia

Part 2:
Menyebar mewangi sepanjang masa, bersemi di hati anak didik
Menyebar mewangi sepanjang masa, abadi di dalam hati kami

Neurologi mutiara ibu pertiwi, Kedokteran Universitas Udayana
Tempatku belajar menimba ilmu, jayalah engkau Neurologiku

Interlude (musik)
Part 2:

Menyebar mewangi sepanjang masa, bersemi di hati anak didik
Menyebar mewangi sepanjang masa, abadi di dalam hati kami

Neurologi mutiara ibu pertiwi, Kedokteran Universitas Udayana
Tempatku belajar menimba ilmu, jayalah engkau Neurologiku

Jayalah engkau Neurologiku
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Naskah Asli Hymne Neurologi Udayana
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CD Hymne Neurologi Udayana
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BAB  5
PENUTUP
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PENUTUP

5

Pengalaman A. A. Bagus Ngurah Nuartha sebagai 
dokter spesialis saraf atau neurolog yang penuh 

warna menghasilkan banyak penemuan yang sayang sekali bila 
tidak didokumentasikan. Suatu penemuan atau penelitian bila 
tidak didokumentasikan akan hilang dengan berjalannya waktu. 
Penemuan atau penelitian bisa merupakan dua hal yang berbeda 
atau bisa merupakan satu kesatuan. Penemuan bisa dilanjutkan 
dengan penelitian atau penelitian bisa menghasilkan suatu 
penemuan.

Penemuan refleks Ngoerah, Skor Stroke Nuartha, dan Hymne 
Neurologi Udayana merupakan karya yang erat kaitannya dengan 
ikatan batin serta rasa cinta Nuartha dengan guru-gurunya dan 
almamaternya, kecintaannya pada profesi kedokteran khususnya 
neurologi, serta untuk kejayaan FK UNUD, UNUD, RSUP Sanglah, 
dan Indonesia.
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1

dr.Nuartha: Sederhana, ramah, pintar, berpengalaman di 
bidangnya dan bijaksana. 
(dr. Ni Nyoman Ayu Susilawati, M.Biomed, Sp.S/ Lombok 
Barat)

2 dr.Nuartha: Guru terbaik sepanjang masa 
(dr. Ni Nyoman Trisna Dewi, M.Biomed, Sp.S/ Denpasar) 

3 dr. Nuartha: Seorang guru sejati, bijaksana, dan murah hati 
(dr. Ida Ayu Sri Indrayani, Sp.S/ Denpasar) 

4

dr. Nuartha: Seorang guru yang menginspirasikan harapan, 
memahami kelebihan dan kelemahan muridnya, serta 
menanamkan kecintaan untuk selalu belajar. 
(dr. Luh Putu Lina Kamelia, Sp.S/ Singaraja) 

5

dr. Nuartha: beliau adalah guru yang tenang, kharismatik, 
penuh aura positif, plus ganteng dan awet muda. Beliau 
adalah panutan ideal bagi anak didik dan ayah jaman now. 
Beliau adalah figure yang akan selalu dibanggakan dan 
dikenang selalu. 
(dr. I. B. Kade Satyagraha, Sp.N/ Gianyar) 

6

dr. Nuartha: Sosok guru yang berwawasan luas dan 
mengajarkan kita disiplin, fokus, “thinking from a different 
side” dan rendah hati. 
(dr. Yoanes Gondowardaja, M.Biomed, Sp.S/ Denpasar) 

7
dr. Nuartha: Beliau sosok pendiam, kharismatik penuh 
wibawa dan ilmunya banyak. 
(dr. Gede Suwardi, M.Biomed, Sp.S/ Palembang) 

8 dr. Nuartha: Bijak, cerdas dan mengayomi 
(dr. Ahmad Ichsan, Sp.S/ Tangerang) 

KESAN ANAK DIDIK ALUMNI NEUROLOGI UDAYANA 
(IKANEYA)

Terhadap sosok dr. A. A. Bagus Ngurah Nuartha, Sp.S (K)
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9

dr. Nuartha: seorang guru yang tidak pernah membedakan 
peserta didik dan selalu menghargai peserta didiknya. 
Penyemangat sewaktu mau berangkat OSCE Nasional. 
Selalu memberi semangat sehingga peserta didik tetap tegar 
dan berhasil dalam pendidikannya. 
(dr. Ronny Rahadi, M.Biomed, Sp.N/ Samarinda) 

10

dr. Nuartha: sosok guru yang kebapakan, bijaksana, holistik 
dan pintunya selalu terbuka untuk kami semua anak 
didiknya 
(dr. Evlyne Erlyana Suryawijaya, M.Biomed, Sp.S/ 
Tangerang) 

11
dr. Nuartha: Sosok ilmuwan tulus yang saya teladani sebagai 
kompas moral saya menjadi seorang dokter 
(dr. I Made Mahardika Yasa, M.Biomed, Sp.S/ Negara) 

12
dr. Nuartha: Baik hati suka membantu, pintar dalam berbagai 
bidang ilmu, teliti saat memeriksa pasien. 
(dr. Ni Komang Dewi Mahayani, Sp.N/ Kalimantan) 

13

dr. Nuartha: Sosok yang sangat bersahaja, sederhana, tenang, 
pintar dan memiliki jiwa spiritual yang tinggi. Beliau salah 
satu guru, senior yang menjadi acuan saya dalam menangani 
pasien. Terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan semoga 
selalu sehat diberkati, terus berkarya dan berbahagia selalu. 
(dr. L. K. Trisna Lestari, M.Biomed, Sp.S/ Bangli)

14

dr. Nuartha: Perfectionis, beliau sangat teliti memeriksa 
pasien dan sangat holistik dalam penanganan pasien. Smart 
dan guru sejati, selalu update dalam keilmuan dan selalu 
membagikan pengalaman pengalaman dalam menangani 
kasus kepada anak didik. Tidak jarang kami diajarkan teknik 
serta seni beliau dalam menangani pasien. Berwibawa dan 
menjadi panutan untuk anak didiknya, saya sangat segan jika 
bertemu beliau, semoga kedepannya bisa mengikuti jejak 
beliau. Semoga beliau tetap berkarya dan menjadi guru bagi 
kami anak didiknya. 
(dr. Ni Nyoman Ayu Trisnadewi, Sp.N/ Bangli) 



34 Neurologi Berkarya

15

dr. Nuartha: Panutan hidup, tidak hanya dari segi keilmuan, 
namun dari sudut pandang beliau yang menilai kehidupan 
sangat amat bijaksana dan semua kalimat yang beliau 
lontarkan selalu membuat saya terkesan. 
(dr. Widyawati Suhendro, Sp.N / Madiun)

16

dr. Nuartha: Pribadi yang rendah hati dan sederhana, totalitas 
dalam mendidik muridnya tanpa pernah membedakan dan 
selalu komprehensif dalam memberikan pelayanan kepada 
pasien-pasiennya.
(dr. Nyoman Angga Krishna Pramana, Sp.N/ Denpasar) 

17
dr. Nuartha: Beliau seorang guru sejati yang telah melahirkan 
ribuan orang-orang hebat. 
(dr. I Made Dwi Jayantara, Sp.S / Kalimantan )

18
dr. Nuartha: Beliau yang kami kagumi, teladan dan panutan 
kami 
(dr. I Nyoman Darsana, M.Biomed, Sp.S/ Denpasar)

19

dr. Nuartha: Memberikan jawaban ketika kami hampir 
menyerah terhadap suatu masalah, tenang tetapi selalu 
mengawasi dan memperhatikan kami, guru dan juga ayah 
kami di Neurologi.
(dr. I Made Phala Kesanda, M.Biomed. Sp.S/ Singaraja)

20

dr. Nuartha yang saya kenal sejak kuliah sampai menjadi 
seorang spesialis, kesan saya terhadap beliau tidak berubah, 
ibaratnya sebuah “ensiklopedia”, beliau selalu memberi 
jawaban, solusi atau paling tidak membuka wawasan berpikir 
atas suatu permasalahan atau pertanyaan. 
(dr. A. A. N. B. Widya Putra, Sp.S/ Badung)

21

dr. Nuartha yang kami kenal adalah dokter yang memiliki 
integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, 
bijaksana, berwibawa dan memiliki jiwa spiritual yang luar 
biasa 
(dr. I Made Domy Astika, M.Biomed, Sp.S/ Tabanan)
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22

dr. Nuartha yang saya kenal: Memberikan contoh untuk 
merawat pasien secara holistic, memikirkan kondisi fisik dan 
psikologis dari pasien. Sangat banyak membaca, mengajarkan 
kepada kami tidak berhenti belajar dan meng-update ilmu 
berapapun umur kami, sabar dalam membimbing kami para 
anak didiknya 
(dr. Gracia Meliana Tanoyo, M Biomed, Sp.S / Badung)

23

dr. Nuartha: Beliau seorang guru yang mempunyai 
pengetahuan yang sangat luas. Beliau juga berperan sebagai 
seorang ayah bagi kami anak didiknya, yang memberi 
keterangan dan semangat saat akan mengikuti ujian akhir. 
(dr. Ni Wayan Nurlina Ekasari, M.Biomed, Sp.S/ Badung) 

24

dr. Nuartha: Beliau guru kami, tidak hanya mengajarkan ilmu 
neurologi, namun juga banyak memberi nasehat/ tips dalam 
menghadapi kecemasan saat ujian Nasional. Beliau sangat 
bersahaja dan telaten dalam mendidik muridnya 
(dr. Priska Widiastuti, M.Biomed, Sp.S/ Badung) 

25
dr. Nuartha yang saya kenal: seorang guru yang bijaksana, 
berwibawa, perhatian, ke-bapak-an 
(dr. Yuliantry Indah Lestari, M.Biomed, Sp.S/ Bogor)

26

dr. Nuartha: Beliau yang kami kenal adalah dokter yang 
mempunyai dedikasi dan integritas tinggi terhadap 
pendidikan, bijaksana, berwibawa dan berkharisma. 
(Pandawa Lima: dr. Ni Made Yuli Artini, M.Biomed, Sp.S - 
Bangli/ dr. I Made Domy Astika, M.Biomed, Sp.S – Tabanan/ 
dr. IGN. Putra Martin Widanta, M.Biomed, Sp.S – Badung/ 
dr. Ernesta Patricia Ginting, M.Biomed, Sp.S – Medan/ dr. 
Khristi Handayani, M.Biomed, Sp.S –Tangerang) 
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27

dr. Nuartha: Sebagai ORANGTUA yang berwibawa dan 
bersahaja. Sebagai GURU yang mendedikasikan ilmunya 
kepada siapapun tanpa pandang bulu, kapan dan dimanapun. 
Sebagai SAHABAT yang bisa membuat nyaman dan selalu 
memberikan solusi 
(dr. Lussy Natalia Hendrik, M.Biomed, Sp.S/ Manokwari-
Papua Barat) 

28

dr. Nuartha: Seperti lentera dalam gelap; beliau adalah 
pengajar, pendidik sekaligus penuntun kehidupan yang 
bijak 
(dr. Putri Ayuna Sundari, M.Biomed, Sp.N/ Bukittinggi) 

29

dr. Nuartha: Sangat kebapakan bagi kami perantau, beliau 
telah menjadi orang tua kami di Bali. Tulus menyayangi 
kami, Gudang berbagai ilmu dan ajaran kebaikan. 
(dr. Yuliana Monika Imelda Ora Adja, M.Biomed, Sp.S/ 
Kupang NTT) 

30

dr. Nuartha: seorang guru yang bijaksana, membimbing dan 
selalu mengayomi anak didiknya, kami bangga memiliki 
beliau.
(dr. Ni Putu Sukarini, M.Biomed, Sp.S/ Tabanan) 

31

dr. Nuartha: Saya mengucapkan terimakasih banyak atas 
segala ilmu yang telah diberikan, beliau sangat sabar dalam 
membimbing dan menjawab semua pertanyaan kami, bahkan 
saat ujian pun beliau tetap mengarahkan, semoga beliau 
selalu sehat dan bahagia. 
(dr. Ni Putu Ayu Putri Mahadewi, M.Biomed, Sp.N/ 
Denpasar)

32

dr. Nuartha: Beliau memiliki sifat yang tenang dan sabar, 
sebagai seorang pendidik beliau mengajarkan kami senantiasa 
rendah hati, dengan bahasa-bahasa sederhana namun sangat 
menyentuh, beliau selalu mendorong kami untuk menjadi 
diri sendiri dan tetap berusaha yang terbaik. Very wise, good 
teacher like a father do to all his son.
(dr. Ni Nyoman Tri Premani, M.Biomed, Sp.S/ Denpasar) 
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33

dr. Nuartha: beliau selain memberikan ilmu bagi kami, 
beliau merupakan sosok guru yang tenang, yang bersahaja, 
yang selalu menopang kami dengan berbagai nasehat dan 
inspirasi sehingga kami yang terkadang menganggap diri 
kami terpuruk dapat bangkit kembali. Semoga TUHAN 
YANG MAHA ESA selalu menyertai dr Nuartha, Amiennn
(dr. Roy Gerald Matahelumual, M.Biomed, Sp.S/ Kota 
Ambon)

34

dr. Nuartha: Smart, humble, simple dan wise. Begawannya 
Neurologi Udayana, Spiritual Neurologi. Kenangan bersama 
dr Nuartha adalah pelajaran terbaik dalam hidupku.
(dr. I Wayan Putera Wiratma, M.Biomed, Sp.S/ Tabanan) 

35

dr. Nuartha: Pribadi yang bijaksana, tenang dan baik hati. 
Pesan yang saya ingat saat wisuda adalah: “keberhasilan 
seorang dokter bukan ditentukan seberapa banyak pasien 
yang diobati, tetapi seberapa besar empati yang diberi dalam 
mengobati”
(dr. Angelika Lestari Siregar, M.Biomed, Sp.S/ Klaten)

36
dr. Nuartha: Guru, Teladan dan Panutan kami.
(dr. Bhaskoro Adi Widie Nugroho, M.Biomed, Sp.S/ 
Klungkung)

37

dr. Nuartha: Beliau sangat sabar dan perhatian terhadap 
murid muridnya. Beliau menjadi guru sekaligus orang tua 
bagi saya.
(dr. I Ketut Catur Wipradnyana, M.Biomed, Sp.S/ Palu)

38

dr. Nuartha yang saya kenal: Beliau merupakan guru yang 
bijaksana, motivator bagi anak-anak didik, dan suri teladan 
Neurologi Udayana.
(dr. Cok Istri Gangga Dewi, M. Biomed, Sp. N/ Denpasar)
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39

dr. Nuartha: Dedikasi adalah keteguhan. Dedikasi adalah 
ketulusan dan keikhlasan. Dedikasi adalah keyakinan untuk 
mencapai tujuan yg mulia, dan ini semua sangat melekat pada 
sosok Guru saya dan Guru kita, dr. AABN. Nuartha, Sp.S 
(K). Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas dedikasi 
dan bimbingannya. Semoga kedepan dokter semakin sukses 
dan selalu dalam lindunganNYA. Salam hormat dari saya. 
(dr. I Gst. Ayu Dwiantari, M. Biomed, Sp.S / Denpasar.

40

dr. A. A. B. N. Nuartha, Sp.S (K) yg saya kenal adalah seorang 
ayah, guru, sekaligus sahabat bagi kami. Ayah karna beliau 
adalah sosok yang sangat menenangkan, guru karna beliau 
tiada hentinya membimbing kami, dan sahabat karna beliau 
selalu ada waktu utk kami. Terima kasih dr. Nuartha atas 
semua kasih, ilmu, dan nasihat yang telah engkau berikan.
(dr. Ni Made Dwita Pratiwi, M. Biomed, Sp.N/ Denpasar)

41

dr. A. A. B. N. Nuartha, Sp.S (K) adalah sosok guru yang 
sabar, tenang, bijaksana dan selalu rendah hati walau ilmu dan 
pengalaman beliau sangat luas. Beliau pula yang memberi 
kesempatan, keyakinan, dan semangat kepada kami ber-6 
untuk menyelesaikan apa yang kami mulai bersama di Juli 
2010. Terima kasih guru kami, panutan kami, terima kasih 
telah menjadikan kami seperti saat ini.
(Neuro Angkatan Juli 2010, murid-muridmu yang selalu 
mencintaimu. dr. Bhaskoro Adi Widie Nugroho, M.Biomed, 
Sp.S - Klungkung/ dr. Sri Yenni Trisnawati, M.Biomed, Sp.S 
– Denpasar/ dr. Agus Antara, M.Biomed, Sp.S – Karangasem/ 
dr. I Nyoman Darsana, M.Biomed, Sp.S – Denpasar/ dr. IA 
Sri Wijayanti, M.Biomed, Sp.S – Denpasar/ dr. I Wayan 
Widyantara, M.Biomed, Sp.S - Denpasar)

42

dr. A. A. B. N. Nuartha, Sp. S (K) yang saya kenal adalah 
seorang sosok guru yang selalu memberikan bimbingan bagi 
anak didiknya, tidak hanya bimbingan dalam hal ilmiah, 
namun juga bimbingan mental dan spiritual. Seorang guru 
yang menjadi panutan dan idola bagi saya. 
(dr. Ni Nyoman Mestri Agustini, M.Kes, M. Biomed, Sp. N/ 
Singaraja)



39Neurologi Berkarya

43

dr. Nuartha: Dokter yang bersahaja. Pendidik yang mau 
mendengarkan keluhan dan masalah anak didiknya serta 
selalu memberi kami solusi yang terbaik.
(dr. I Km. Sri Mahendra Putra, M. Biomed, Sp. S/ 
Singaraja)

44

dr. Nuartha yang saya kenal: Beliau dosen yang saya kenal 
sejak saya co-ass sampai residen, seorang yang cool, wise, and 
keep humble. Beliau satu satunya yang memberikan pelukan 
semangat sebelum saya berangkat ujian OSCE. Disamping 
ilmu Neurologi, beliau juga enak diajak diskusi tentang ilmu 
pengobatan holistik (penggabungan ilmu kedokteran modern 
dihubungkan ayurweda)
(dr. I Nyoman Bagus Surya Antara, M. Biomed, Sp. N/ 
Karangasem)

45

dr. Nuartha: Sosok pribadi yang sederhana namun bersahaja, 
sebagai seorang pendidik beliau memiliki dedikasi dan 
loyalitas  tinggi. Selalu mengajak kita memandang sebuah 
masalah klinis secara luas baik dari segi neurofisiologis 
maupun neuropatologisnya.
(dr. I Wayan Tunjung, Sp. S/ Mataram)

46

dr. A. A. B. N. Nuartha, Sp.S (K) adalah seorang guru hebat 
yang dapat memberi insipasi & motivasi bagi kami. Terima 
kasih atas bimbingan, nasihat, dan ilmu-ilmu yang telah 
diberikan kepada kami. Siapapun kami, tanpa beliau kami 
bukanlah apa-apa. 
(dr. Putu Gde Rothaarnada, M. Biomed, Sp.S/ Denpasar)

47

dr. Nuartha: Beliau adalah seorang guru, sahabat, dan orang 
tua kami yang selalu menyediakan waktu bagi kami yang 
selalu membutuhkan bimbingan.  Terima kasih dr.A.A.B.N. 
Nuartha, Sp.S (K) jasa-jasa dan bimbingan dokter akan saya 
ingat selalu. Salam dari muridmu di Papua Barat. 
(dr. Antonius R. Irawan Santosa, Sp.S/ Papua Barat)



40 Neurologi Berkarya

48

dr. A. A. B. N. Nuartha, Sp.S (K) yang saya kenal : Terima 
kasih kepada dr.A.A.B.N. Nuartha, Sp.S (K) yang selama ini 
telah membimbing dan menjadi guru bagi kami. Beliau baik 
dan sabar dalam membimbing, satu yang tidak terlupakan 
adalah jika mendapatkan kasus sulit, segeralah konsul ke 
beliau, maka kami akan mendapatkan jawaban dan jalan 
keluarnya. Terima kasih dr. A. A. B. N. Nuartha Sp.S (K)
(dr. Agus Suryawan, M. Biomed, Sp.S/ Denpasar)

49

dr. A. A. B. N. Nuartha, Sp.S (K) bagi saya adalah seorang 
guru dan teladan dalam memberi ilmu dan kebijaksanaan. 
Semoga kami sebagai anak didiknya mampu meneladani 
beliau.
(dr. Made Rudy, M. Biomed, Sp.S/ Badung)

50

dr. A. A. B. N. Nuartha, Sp.S (K) yang saya kenal: Ahli 
neurologi yang mumpuni dengan pengalaman yang banyak, 
berpenampilan tenang dan selalu memberikan solusi kepada 
anak didiknya.
(dr. Ni Made Susilawathi, Sp.S (K)/ Denpasar)

51

dr. Nuartha: Beliau adalah sosok guru yang penyabar, 
dihormati, disegani, dan selalu menjadi panutan kami sebagai 
anak didiknya.
(dr. Ni Wayan Rustika Nala A., M. Biomed, Sp.S/ Bima-
NTB)

52
dr. Nuartha: Dokter panutan yang paling cool. Menyelesaikan 
masalah tanpa menambah tugas residen di Neurologi.
(dr. Ni Wyn. Dewi Komalasari, Sp.S/ Denpasar)

53

dr. A. A. B. N. Nuartha, Sp.S (K) yang saya kenal: seorang 
guru terlebih guru kehidupan. Begitu tenang, tidak pernah 
menghakimi, selalu menerima, memberi serta melayani.
(dr. Ni Made Oka Suliani, M Biomed, Sp.S/ Badung)

54

dr. Nuartha di mata saya: Tempat kami bertanya jika menemui 
kasus sulit, seorang klinisi dengan pengalaman luas dan 
telaten merawat pasien.
(dr. Ni Putu Witari, Sp.S/ Denpasar)
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55

dr. AABN Nuartha, Sp.S (K): Guru yang bijaksana, low 
profile, berwibawa, ke Bapak-an, dan perhatian.
(dr. Tersila Andolorata Dua Dedang, M.Biomed, Sp.S/ 
Maumere)

56
dr. Nuartha: Seorang klinikus yang memadukan medis, 
spiritual, dan budaya dalam penanganan pasiennya
(dr. I Ketut Mudanayasa, Sp.S, MARS/ Denpasar)

57

dr. AABN Nuartha, Sp.S (K) yang saya kenal: Pribadi 
yang nampaknya misterius, tetapi ternyata sangat terbuka, 
tidak pernah pelit berbagi ilmu, berdedikasi tinggi untuk 
pendidikan, dan berkarisma
(dr. Desie Yuliani, Sp.S/ Denpasar)

58

dr. Nuartha: Dokter adalah inspirator saya mengambil 
neurologi untuk menjadi spesialis. Dokter juga penyelamat 
saya sejak residen sampai menjadi spesialis. Saya sangat 
terkesan dengan ketelitian dan kesabaran Dokter dalam 
merawat pasien, tidak hanya dengan tingkat keilmuan 
selayaknya guru besar tapi juga dengan kebaikan dan 
kebersihan hati terhadap orang yg sakit. Selamanya Dokter 
adalah salah satu guru yang sangat terhormat dan akan 
selalu ada di hati saya.Terima kasih banyak Guru,  Semoga 
Tuhan selalu melindungi dan selamat menempuh hidup baru 
Dokter.
(dr. IGAM Riantarini, Sp.S/ Badung)
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