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NG
embayangkan bokong sexy Jennifer
Lopez ada di bokong Anda, tentunya
akan membuat Anda berusaha keras
untuk mervujudkannya menjadi
kcnyataan. Olahraga dengan
gerakan-gerakan khusus dapat
mengencangkan dan membentuk
oror-orot di daerah bokong menjadi

lebih kencang dan 'naik'.
.I'api
tentu saja, olahraga menuntut kesabaran
dan kcdiiiplinan. Bila Anda merasa tidak sabar dan
membutuhkan scbuah cara yang instan' buttocle
ttugruentlltizn bisa menjadi pilihan.

Pernah melihat bokong sexy

milik Jennifer Lopez atau
Beyonc6? Anda pasti merasa iri

dengan bentuk bokong kedua

artis Hollywood tersebut. Jangan

iri lagi, karena Anda juga dapat
memiliki bokong sexy seperti
milik kedua artis tersebut melalui
sebuah prosedur bedah plastik.
Resti Kurniati merangkumnya.

MENGAPA BOKONG DATAR DAN KENDUR?
Secara anaromis, bokong dibentuk dan disangga oleh
beberapa otot, baik otot minor maupun mayor. Bila sejak

awal otot-otot ini tidak berkembang dengan maksimal,
akan menyebabkan otot menjadi kendur dan datar (tepos).
Selain itu, bila otot-otot ini lemah, di mana seharusnya
dia menarik bokong ke atas, tapi ternyata malah kenjur,

tentunya akan membuat bokong menjadi'rurun'.
.Otot gluteus-lah yang sangar berperan penting dalam
pembentukan bokong seseorang. Bokong yang datar
disebabkan karena otot ini memang kecil secaia genetik,
serta kurangnya lemak di daerah ini. "Beberapa orang
yang tadinya memiliki lingkaran bokong yang indahielak

masih muda, kemudian aktifitas fisiknya
berkurang, maka otot ini akan mengecil
karena atrofi. Akibatnya, bokong juga
akan menjadi datar serra mengganrung,
hingga membuatnya terlihat kendur karena
kelebihan kulir," rerang Dr. Marco FariaCorrea, dokter bedah plastik asal Brasil
yang berpraktek di Singapura.
Apakah sering hamil dan melahirkan
juga dapat mempengaruhi bentuk bokong?
Menurut Dr. Herbowo Poernomo, SpBp,
MM, MB dari AiBee Hospital, secara

lain yang padat tapi tetap lembut dan sangat populer di
adanya rasa penuh pada area gluteusAmerika, tapi saya lebih suka memilih yang gel," katanya.
nya. Sedangkan pada mereka yang
Implan bokong merupakan sebuah prosedur
menggunakan implan, sebagian ada yang
pembedahan, di mana pasien harus dibius umum.
mengeluhkan renrang adanya sciatic pain
"Prosesnya dilakukan dengan membuat sebuah penyayatan (ngilu pinggul) setelahnya.
"Untuk komplikasi, penggunaan
sebesar 3-5 cm di lipatan gluteus, sehingga bekas
lukanya tidak akan terlihat. Kemudian, akan dilakukan
*ansfer
memiliki komplikasi yang
-fttt
pembedahan untuk membuat sebuah kantong di mana
sangat jarang, hanya sekitar 0,5 persen
pada kantong inilah implan akan ditempatkan. Kantong
saja. Dengan fller, tingkat infeksi dan
ini dapat diletakkan di bawah otot, di dalam otot atau
komplikasinya lebih tinggi, misa.lnya
di atas otot, tepatnya di bawah orctfdscia," Dr. Marco
kemungkinanfller menjadi keras dan
menjelaskan lebih detil.
adanya penyerapan tubuh terhadp fller
Kadang-kadang, dokter juga menggabungkan
membuat pasien sering merasa kecewa.
pemakaian implan dengan lemak, sehingga implant
Sedangkan dengan implan, tingkat
bokong dapat menaikkan penyangga atas dari bokong, tapi infeksinya hanya sekitar 2 persen saja,
ini tidak ditujukan untuk bokong bagian bawah.
ATAU IMPLAN?
Fillerbukanlah pilihan favorit bagi Dr. Marco. Hal
ini disebabka n kar ena f I le r (6alk f lle r berbahan hy a lur o n i c
acid maupun yang berasal dari lemak) akan diserap oleh
tubuh dalam jangka waktu tertenru sampai sekitar setahun
lebih. "Ini sangat mahal untuk digunakan," kata Dr. Marco.
FILLER

Sementara menurut

Dr. Herbowo,fat transfer

sendiri di Indonesia sudah umum digunakan. Sedangkan
fllerberbahan hyaluronic acid, selama ini memang ada
beberapa dokter yang mencoba melakukannya, tapi hasilnya kurang maksimal. "Harganya pun mahal, karena
untuk bokong memerlukan filler dalamjumlah yang
sangat banyak. Saya lebih menyarankan dengan implan
karena hasilnya akan lebih baik dan bertahan selamanya,"
urai Dr. Herbowo pula.
Filler tidak akan memberikan rasa ketidaknyamanan
pada pasien saat pengerjaan maupun setelahnya, kecuali

lRLt^r^fiA1,40%

SpBP,MM,MBA.

alam jangka waktu 5-8 bulan atau sekitar setahun, filler akan diserap oleh tubuh
sebanyak 40 persen. Karena itulah, persentase penyuntikan harus dilebihkan. Jika
pasien ingin pembesaran bokongnya 50 persen dari bokong sebelumnya, maka dokter
harus menyuntikan sekitar 90 persen.

"Pada awal-awal setelah filler disuntikkan, pasien akan merasa seperti over volume pada
bokongnya, tapi kemudian perlahan-lahan akan berkurang sesuai denga n size yang diinginkan.
Dokter harus benar-benar menjelaskan hal ini kepada pasien agar pasien tidak mendapatkan
persepsi yang salah dan tidak kecewa. sebagian pasien menganggap volume bokongnya
akan menetap setelah beberapa bulan, dan ketika menyadari bokongnya mengecil, mereka
akan merasa sangat terkejut. lni sebenarnya bukanlah sebuah masalah besa[ karena proses
penyuntikan dapat diulang kembali. Yang jadi pertanyaan, apakah pasien bersedia untuk
melakukan hal ini setiap tahun? Jadi, dokter harus menjelaskan semua ini dengan sangat detil,"
kata Dr. Herbowo.
"Untuk lemak, jika seseorang memiliki banyak lemak di sekitar tubuhnya dan jika pasien
benar-benar ingin menambah volume bokongnya, dapat dilakukan 2 atau 3 kali sesi penyuntikan
dengan interval 4-6 bulan, tergantung kebutuhan pasien," pendapat Dr. Marco.

sefia adanya keluhan rasa sakit yang hanya
sementara waktu. Salah posisi juga menjadi

komplikasi yang umum terjadi, terutalna
bila dilakukan oleh dokter pemula," Dr'
Marco merinci lebih jauh.
Prosedur pengerjaan dengan lemak,
karena dilakukan bersamaan dengan sedot
lemak, membutuhkan waktu sekitar 13 jam. Penggunnn f.lbr hyaluronic acid
hanya membutuhkan waktu selcttar 45
menit, sedangkan pengerjaan implan

membutuhkan waktu sekitar l-1,5 jam.
PERAWATAN SETELAH PROSEDUR
Prosedur buttocks nugmentlttion
menggunaka n

f

kemungkinan terjadinya hal ini," Dr. Herbowo
menjelaskan lebih rinci.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam
prosedur implan ini adalah, ini merupakan sebuah operasi
ya.tg ."ngat sulit. Artinya, sesudah operasi, pasien harus
benar-be.rar menjaga kebersihan pada daerah ini karena
penyayatannya sangat dekat dengan anus. "Sanitasi
dan higienis pasien harus benar-benar dijaga untuk
menghindari terjadinya infelai.'Walaupun kita dapat
membentengi pasien dengan antibiotik, tapi yang paling

penring adalah kondisi lokal. Bila kondisi lokal ini tidak
dij"g" d..tg"n baik dan terjadi infeksi, akan timbul sebuah
-rr"l"h, tidak hanya pada daerah bokong, tapi juga infeksi
sistemik yang akan menjalar lewat darah menuju ke organorgan yang lain," Dr. Herbowo memperingatkan' 4

lhr tidak memerlukan

perawatan secara khusus setelahnya.
Lubang tempat memasukkan kanula
hanya kecil sehingga kemungkinan untuk
mengalami infelsi pun sangat kecil.
"sementara pembesaran bokong
menggunakan implan, memang ada
beberapa perawatan yang harus dilakukan
pasien pascaoperasi, diantaranya harus
menghindari tidur menghadap ke atas
(arinya dokter tidak menyarankan pasien
berbaring menggunakan punggung) selama
10 hari pertama dan tidak menggunakan
daerah bokong untuk duduk, cukup
menggunakan paha saja. Itu berarti pasien
harus duduk dengan posisi badan tegak.
Pasien dengan implan di daerah bokongnya

juga tidak diperkenankan untuk melakukan
suntikan apapun pada daerah tersebut,"
terang Dr. Marco
Pemasangan implan bokong juga
harus diikuti dengan pemakaian korset
khusus yang cukup merepotkan bagi
pasien, terutama saat mereka buang air
besar atau buang air kecil. "Bila pasien
tidak mengikuti apa yang disarankan
oleh dokter, ada kemungkinan terjadi
penyisipan implan atau implan bergeser
dari tempatn ya, hingga menyebabkan
bentuk bokong tidak simetri antara yang
kiri dengan yang kanan. Bila ini terjadi dan
dokter mengetahuinya sejak dini, tentu
dapat diperbaiki tanpa perlu pembukaan,
misalnya dengan melakukan massage dan
menjaga posisi badan. Tapi bila hal ini
disadari setelah melewati masa reclaety,
tentu akan sulit diperbaiki, karena harus
dilakukan pembukaan dengan penyaYatan.
Satu hal lagi, semua kemungkinany^ng
dapat terjadi pada implan pay'udara, seperti
capsular crntrActure, juga dapat terjadi pada
implan bokong. Karena itulah, saya lebih
suka memilih implan dengan permukaan
yang bertekstur untuk mengurangi

PERTANYAAN KLASIK:

,APAKAH

TIDAKAKAN
MENGGANGGU
SAAT DUDUK?"
nilah pertanyaan yang paling sering dilontarkan
oasien saat mereka berkonsultasl soal buftocks
l'augmentation padadokternya. Pada dasarnya'
I pemasangan implan atau pun fller tidak akan
menggangu pasien saat duduk, sebab implan
maupun fillertidakdiletakkan pada bagian yang
akan dipakai pasien untuk duduk, tapi lebih ke arah
atas, sehingga tidak akan mengganggu saat pasien
duduk.
lmplan untuk bokong sendiri memiliki beberapa
volume. "Biasanya dimulai dari 180'250 cc untuk
kebanyakan orang. lmplan yang lebih besar'
misalnya 350-400 cc atau bahkan lebih besar'
kadang-kadang sulit untuk dimasukkan ke dalam
bokong karena anatomi bokong sendiri cukup kecil.
Hal ini tidak sama dengan implan payudara yang
berada di bawah kulit. lmplan untuk bokong harus
diletakkan di dalam rongga tulang panggul yang
ditutupi oleh otot-otot gluteus," kata Dr. Marco.
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