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Angka-angka/datacakupan LKC:
Member 14.866 KK,
hampir 75 ribu jiwa,
Mengobati 364.519 jiwa,
Mencakup Jabodetabek
dan dari Sabang sampai Merauke

Tak Lelah
Mengabdi
Bagi dhuafa, kesehatan yang baik
adalah harapan yang hampir-hampir
tak pernah terjangkau. Sakit bagi
si miskin berarti petaka. Perhatian
yang serius diperlukan untuk
meringankan derita mereka. LKC
ada di garis depan, mendengarkan
keluhan, mengobati rasa sakit dan
membangkitkan jiwa-jiwa terluka.
Ibarat air di tengah padang
tandus, kehadiran LKC memenuhi
dahaga kaum papa yang banyak

terabaikan. Bagi sebagian orang,
ini tidak mungkin. Tapi bagi kita
terbukti jelas catatan pengabd ian,
perhatian dan wajah ceria yang
memberi kekuatan, menghidupkan
suasana hangat dan harmonis.
Tatkala catatan usia telah
mencapai angka 9, seolah baru
kemarin berlalu. Berangkat
dari cinta kasih kepada sesama,
merangkul hati dermawan dan para
relawan, menganyam kompetensi
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dan pengalaman, menabur
segala ketulusan, agar dhuafa tak
mendendangkan keluhan.
Terbentang mimpi-mimpi ke
depan, berkhidmat memberi yang
terbaik. Tidak hanya mengobati, tapi
juga membangun kesadaran agar
berperilaku lebih baik dan sehat,
sebagai fokus utama pengembangan
LKC ke depan. Biarlah, terekam jejak
itu, meski ini baru selangkah saja,
menuju nilai yang sejati.
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Komitmen
Memuliakan Dhuafa
rujukan dari LKC, dan setara dengan Rumah Sakit Tipe
C. RST memiliki kekhasan memberikan pengobatan
terpadu dan holistik, dengan pendekatan family
handling, suasana rumahan (hommy) untuk membantu
kesembuhan pasien.

Betapa banyak kisah-kisah pilu pasien miskin
terdengar. Mereka ditolak rumah sakit atau diusir
gara-gara tak mampu bayar. Pun, setelah konsep
Jaminan Kesehatan Nasional digulirkan. Siapa yang
peduli? Ke mana orang-orang miskin itu mengadukan
pedih dan sakit yang dideritanya? Kapankah mereka
mendapat akses kesehatan yang memihak dan benarbenar gratis dari sebuah rumah sakit?

Keberadaan fasilitas kesehatan publik yang dinantinanti kaum dhuafa ini, adalah jembatan bagi si papa
untuk memperoleh kemuliaan ketika dirundung sakit.
RST adalah sarana bagi si kaya untuk memuliakan si
miskin.

Tonggak sejarah pemenuhan hak dhuafa ditorehkan
Dompet Dhuafa (DD). Cita-cita meningkatkan Layanan
Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) menjadi Rumah Sehat
Terpadu (RST) sebentar lagi menjadi kenyataan.

DD telah menerbitkan Sertiﬁkat Wakaf Tunai yang
dialokasikan untuk pembangunan RST di Parung,
Bogor, Jawa Barat, ini. Semakin banyak yang mewakafkan hartanya, semakin kokohlah RST. Semakin
banyak pula dhuafa yang dapat menikmati pelayanan,
pengobatan dan pemulihan seperti halnya saudarasaudara mereka yang berada.

DD dan juga LKC memiliki misi memuliakan orang
miskin yang sedang sakit dengan pelayanan yang
prima, berkelas, memuaskan sebagaimana layaknya
layanan untuk orang-orang berpunya, dan tentu saja
semuanya gratis. RST berfungsi sebagai rumah sakit
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promotif.
Kita semua tahu, mencegah lebih baik dari mengobati. Mengobati jauh
lebih mahal. Bagi pasien pun, meski gratis, proses pengobatan tetap tidak
mengenakkan. Karena itu, di Milad ke 9 (sembilan) tahun ini, program promotif
- preventif menjadi tonggak pengembangan LKC ke depan. Di tahun ini pula,
LKC menggulirkan Program Positive Deviance (PD). Dalam hal ini masyarakat
diberdayakan dengan menduplikasi kebiasan positif dari sebagian anggotanya
yang ternyata membuat mereka lebih sehat.
LKC menemukan fakta bahwa ada cara-cara unik yang dilakukan masyarakat
dengan keterbasannya namun ternyata pertumbuhan gizi anak atau balitanya
cukup baik. Untuk menemukan cara unik itu, LKC mengawali dengan survei
kebiasaan umum masyarakat seperti: cara memberi makan anak, cara
berinteraksi degan anak, perilaku sehat keluarga, imunisasi, biasa ke dokter atau
tidak jika sakit dan lain-lain.
Jadi, dalam Program PD, LKC menemukan kebiasan unik yang bermanfaat
dan kemudian menularkan agar menjadi kebiasan bersama. Program ini
dijalankan di Desa Gobang dan Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten
Bogor. LKC menjadi fasilitator bersama kader posyandu setempat.
Di atas Program PD, ada program yang lebih luas yang bernama Program
Kampung Sehat Mandiri. Dalam hal ini LKC berkoordinasi dan bersinergi dengan
pihak-pihak terkait untuk membangun ekonomi masyarakat, pengadaan air
bersih-MCK.
Selanjutnya, LKC menggagas penghimpunan dana masyarakat khususnya
dari keluarga besar rumah sakit di Indonesia, terutama dalam penghimpunan
dana zakat infaq sodakoh. Selain itu , saat ini LKC juga menghimpun dana untuk
pembelian alkes rumah sehat terpadu.
Di usia 9 tahun ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur
yang telah mengamanahkan dananya kepada LKC maupun melalui Dompet
Dhuafa. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan khusus kepada Yadi Sastro
dan Agung Puspito, senior editor yang telah membantu menyiapkan edisi khusus
milad ini. Semoga edisi ini dapat memicu semangat segenap karyawan dan
relawan LKC untuk memberikan kerja terbaiknya.
Tak lupa kami mohon doa dari semuanya. Semoga Allah menurunkan
rahmat-Nya agar LKC senantiasa dapat memberikan pelayanan yang ramah,
amanah dan profesional.
Wassalamu‘alaikum
drg. Imam Rulyawan, MARS
Pemimpin Umum
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yang disalurkan ke LKC tidak pernah sia-sia. LKC terus
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Jabodetabek dan sekitarnya. Bagaimana kisah lahirnya
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Kisah
Lisa Auparay

Selamat
Setelah Masuk
Kantong Mayat

S

embilan kursi pesawat

kondisi pasien yang harus segera

suara saya tak keluar karena saya

harus dibongkar untuk

mendapat pelayanan lanjutan di RSCM.

tidak bisa menggerakan kepala saya.

memberi tempat bagi sebuah
amben buat Lisa Auparay,

Menurut petugas bandara, hanya

Ketika ditaruh di antara korban lain,

ambulan bandara saja yang bisa masuk

saya merasa sakit karena tulang saya

20 tahun, korban banjir Wasior, dari

sampai ke pesawat parkir, untuk ini

yang patah terasa bergeser. Lalu saya

Manokwari ke Jakarta. Lisa dirujuk

Ambulan LKC harus standby di Centra

menggerakkan kaki serta berteriak

Tim SIGAB (Aksi Tanggap Bencana)

Medika Bandara. Untuk pengambilan

semampu saya,” cerita Lisa kepada Asy

LKC Dompet Dhuafa Roby Suryadi ke

pasien dari pesawat dengan ambulan

Syifa di RSCM, Ahad Malam (17/10/10).

RSCM dikarenakan keterbatasan tim

bandara tersebut, LKC dikenakan

Tahu Lisa masih hidup, Tim SAR

medis dan alat kesehatan di RSUD

pembayaran Rp 300 ribu. Setelah

langsung mengontak helikopter dan

Manokwari. Lisa adalah pasien luka

tawar-menawar akhirnya disepakati

melarikan Lisa ke RSUD Manokwari

parah yang semula diduga jenazah

Rp 200 ribu.

untuk mendapatkan pertolongan

karena ditempatkan di kantong mayat.

Setelah pembayaran selesai,

Lisa mengalami patah tulang bahu,

pasien segera dilarikan Ambulan

dengan Tim Medis LKC, Roby Suryadi.

luka menganga di kepala sehingga

LKC yang disupiri Nurrahim ke RSCM

Setelah berkoordinasi dengan tim

terlihat sebagian otak, dan luka

dengan kecepatan penuh. Sesampai

medis di RSUD Manokwari akhirnya

menganga di kaki kanannya. Pesawat

di RSCM tim dokter IGD sudah siap

diputuskan untuk merujuk Lisa ke

berangkat dari Manokwari pukul 13.00

dan langsung memberikan tindakan.

Jakarta, karena didiagnosa banyak luka

WIT sampai di IGD RSCM pukul 20.00

Proses pemeriksaan berlangsung

spesiﬁk akibat benturan saat terseret

WIB. Proses pemberangkatan dari

pukul 20.00 hingga 3.59 WIB, setelah

banjir.

Manokwari sampai Bandara Soekarno-

itu pasien diinapkan di Irna Gedung A,

Hatta tak ada masalah. Hanya saja di

kamar 510.

Bandara Soeta agak terkendala untuk

pertama. Di sinilah Lisa bertemu

Menurut Roby, sebenarnya
rujukan ke RSCM ini sudah keluar

Tak ada yang menyangka Lisa

tanggal 8 Oktober 2010, tapi karena

mendapatkan izin ambulan dalam

masih diberikan kesempatan hidup

alotnya urusan pesawat yang mau

penjemputan Lisa. Tampaknya bagian

oleh Allah SWT. Ketika evakuasi

membawa pasien ke Jakarta akhirnya

administrasi tidak peduli dengan

terhadap korban bencana Wasior,

pemberangkatan tertunda hingga 18

Senin (4/10), Lisa

Oktober 2010. ”Syukurlah Merpati

ditemukan tak jauh dari

Air Lines mau meski membongkar

bekas rumahnya oleh

sembilan bangkunya,” kata Roby.

tim SAR dalam kondisi

”Untuk ini kepada Merpati kami

kepala terjepit batu dan

haturkan terima kasih.”

tubuh tertimbun lumpur.

dan Lisa mendapatkan beberapa

kantong mayat lalu

kali operasi, mulai operasi plastik,

dibawa ke pelabuhan

ortopedi dan syaraf, Senin (29/11/2010)

Wasior di mana mayat-

merupakan hari bahagia bagi Lisa. Ia

mayat korban bencana

dinyatakan boleh pulang oleh pihak

dikumpulkan. Saat

RSCM. Lisa-pun dijemput tim LKC dan

menaruh kantong

dibawa keliling Jakarta dan selanjutnya

itulah Lisa bergerak dan

ke klinik LKC. Namun demikian, Lisa

berteriak sakit.

masih harus menjalani beberapa kali

”Saya sadar dan

Lisa keluar dari perawatan di RSCM, Senin (29/11/2010)

Setelah sebulan lebih di RSCM

Tubuh Lisa ditaruh di

kontrol di LKC untuk kesembuhan

tahu saya dimasukkan

lukanya, sebelum Ia dipulangkan ke

ke kantong mayat, tapi

Papua.
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Cinta Arianti

Segenap Cinta untuk Cinta
Nurianah, 37 tahun, melahirkan anak ketiga
yang menderita bibir sumbing. Namun ia
dan suaminya, Haryanto Toha (45), tetap
memberikan nama yang indah untuk anak
perempuan ini: Cinta Arianti. Kelahiran Cinta
adalah anugerah bagi pasangan yang tinggal di
Bogor ini, karena dua kakaknya laki-laki.
LKC merawat Cinta,
memasukkannya ke member bantu
putus. Artinya, Nurianah dibantu
untuk pengobatan Cinta saja. Di sini
Cinta diperiksa dokter spesialis anak
dr Asti Praborini, SpA, IBCLC. Ia
merekomendasikannya dibawa ke RS
Harapan Kita untuk dikonsultasikan
kepada dokter spesialis bedah guna
rencana operasi langit-langit.

Kalau lubang di
langit-langitnya tidak
ditutup, akan selalu
menyebabkan susu
masuk ke paru-paru.

Namun, di sana tim dokternya
menganjurkan agar operasi ditunda

T

sampai ia berumur 1,5 tahun.
Sedangkan dr Rini berpendapat
sebaiknya operasi itu disegerakan,

epat ketika berusia enam

Pada Agustus 2010 ia dibawa

bulan atau Mei 2010 lalu,

kontrol ke RS Marjuki Mahdi lagi.

karena paru-paru bayi sangat rentan

Cinta menjalani operasi

Karena banyak pasien yang dirawat, ia

jika sering kemasukan susu, akibatnya

bibir sumbing. Sebulan

kelamaan menunggu akhirnya kejang-

ia akan kejang-kejang. “Kalau lubang

setelah operasi, ia kejang-kejang. Ia

kejang lagi. Cinta masuk ke Instalasi

di langit-langitnya tidak ditutup, akan

dilarikan ke Rumah Sakit Marjuki

Gawat Darurat (IGD) dan dirujuk ke RS

selalu menyebabkan susu masuk ke

Mahdi di Bogor, menginap enam hari.

PMI Bogor.

paru-paru,” kata dr Rini.

Menurut analisis dokter, Cinta terkena

Di sinilah pengobatan Cinta

Maka, ia memberikan

infeksi susu, karena langit-langitnya

terhenti. Nurianah dan Haryanto tidak

rekomendasi rumah sakit mitra LKC

terbelah dua, sementara yang dioperasi

mampu menanggung biaya Cinta.

lainnya, yakni RS Ibu dan Anak Lestari

baru bibirnya saja. Bulan Juli, Cinta

Lantas, mereka mengadukan penyakit

(RSIA Lestari). Saat ini LKC sedang

kejang-kejang lagi dan dilarikan ke

anaknya ke Dinas Kesehatan Bogor. Di

mengkonsultasikan Cinta ke rumah

rumah sakit yang sama. Kali ini ia

sana, mereka direkomendasikan untuk

sakit tersebut. Kini Cinta berusia 11

dirawat 11 hari.

membawa Cinta ke LKC.

bulan dan siap dioperasi. ••
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Kisah
Dwi Skopa harus
dioperasi, sementara
saya tidak memiliki
uang yang cukup untuk
operasi jantung

Dwi Skopa

Sakit Jantung
Bawaan itu Segera
Teratasi

karena pertimbangan sakitnya,
jika itu ditangani dengan keuangan
keluarga, tentu keluarga itu akan
jatuh miskin karenanya. ”Untuk itu
LKC memutuskan akan membantu
pengobatan Dwi Skopa untuk
keperluan operasi jantungnya dengan
status keanggotaan bantu putus.

Dwi Skopa, 9 tahun, terbaring di ruang IGD LKC Dompet Dhuafa. Ia
menggigil, tubuhnya tampak ungu kebiru-biruan. Ia didampingi mamanya,
Dian Supriyatna, yang duduk di samping ranjang di ruang IGD. Kata Dian,
Dwi bersama tim LKC baru pulang dari RS Harapan Kita mengonsultasikan
kondisinya ke dokter spesialis anak dan spesialis jantung di sana. Tindakan
itu dilakukan atas rujukan dokter anak LKC.

D

wi sejak bayi telah

bulan. Selama ini untuk rawat jalan

Artinya dibantu untuk kebutuhan

mengalami kondisi

ia sudah menggunakan Jamsostek.

berobat Dwi Skopa saja sementara

ini, dan orang tuanya

Karena sering dipakai, plafon

kesehatan anggota keluarga lain tidak

yang tinggal di Dusun

Jamsosteknya habis, sehingga untuk

ditanggung,” jelas Mukhtar.

Mekarsari, Subang, Jawa Barat telah

keperluan operasi jantung Dwi, pihak

membawanya ke Puskesmas yang

Jamsostek sudah tidak bisa menjamin.

Rahayu Rahmani, Kepala Perawat
Rujukan LKC, mengatakan, Dwi Skopa

kemudian merujuknya ke RS Angkatan

Ketika memeriksakan Dwi ke

Darat Subang. Di sana pulalah awalnya

RSCM yang oleh tim dokter disarankan

di RSCM. Sebelumnya (30/9), tim

diketahui Dwi menderita sakit jantung

untuk segera dioperasi. Supriyatna dan

dokter jantung RSCM menyarankan

bawaan. Karena kekurangan dana,

Dian bertemu dengan salah seorang

agar pasien menjalani pemeriksaan

pengobatan di sana tidak berlanjut.

keluarga pasien di sana. Keluarga itu

penunjang untuk itu, dan kini tengah

”Dwi Skopa harus dioperasi, sementara

menyarankan mereka untuk meminta

dilaksanakan persiapan operasi

saya tidak memiliki uang yang

bantuan LKC. Pada 26 Juli 2010, Dwi

kateterisasi dan operasi jantung.

cukup untuk operasi jantung yang

pun dibawa ke LKC dari RSCM dan

diperkirakan menghabiskan ratusan

dirawat di IGD. Saat itu pula dilakukan

perawatan Dwi Skopa menelan biaya

juta,” ungkap Dian.

survei oleh Surveyor LKC Mukhtar Sofa.

80 jutaan rupiah. Sebagian dana itu,

Supriyatna, sang ayah, berkerja

Menurut Mukhtar, dari segi

sebagai staf di sebuah perusahaan

ekonomi sebetulnya Supriyatna

kabel di Subang bergaji Rp 1,5 juta per

berada di luar kriteria LKC. Namun

8

akan segera menjalani kateterisasi

Diperkirakan operasi dan

berasal dari Donasi para dermawan
yang disalurkan melalui LKC. ••
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man, 45 tahun, masih

kepada tim LKC yang berkunjung ke

perjaka. Ia telah menjadi

rumahnya.

pelayan di sebuah warung

Menurutnya, janji dari majikannya
memang ditepati, Eman di bawa ke

sate di Parung, Kabupaten

Bogor selama 18 tahun. Eman tidak

Puskesmas. Tapi, malamnya Eman tetap

saja bekerja menyiapkan dagangan

melakukan kewajibannya menjaga

dan menjualnya mulai dari pukul 16.00

warung seperti biasa. Kondisi tubuhnya

sampai pukul 24.00 setiap hari. Ia juga

memburuk. Akhirnya, Rohamai

bertugas mengurusi masalah rumah

mendatangi LKC untuk menjajaki

tangga majikan, mulai menyapu,

pengobatan anaknya. Ia lakukan itu

ngepel dan terutama merawat bapak

karena tidak memiliki kemampuan

angkat yang sedang sakit TBC dan

ekonomi untuk mengobati anaknya.

akhirnya meninggal setahun yang lalu.

Apalagi, LKC memiliki TB Center dan
memang memberikan pelayanan

Saking dekatnya dengan si sakit,
Eman jatuh sakit pula enam bulan

Empat bulan sejak berhenti

lalu. Diduga, Eman tertular penyakit

berobat, kondisi Eman semakin drop.

TB paru-paru dari majikannya ketika

Tubuhnya semakin kurus, batuknya

ia masih hidup. Majikan perempuan

tidak berhenti. Sampailah kabar ini

Eman membawa Eman berobat ke

ke orang tua Eman, Ibu Rohamai, 57

Puskesmas Parung. Ia pun mendapat

tahun, di Sasak Panjang, Citayam,

pengobatan secara berkelanjutan.

Bogor. Sang ibu menyusul ke tempat

Eman merasa tubuhnya sudah agak

orang tua angkat Eman. Begitu melihat

Eman

Kalau Sembuh
Ingin Segera Menikah

khusus secara cuma-cuma untuk
penderita suspect TB.

Kalau sembuh
saya akan mencari
pasangan untuk
menikah dan mencari
perkerjaan lagi atau
bikin usaha sate
sendiri.
LKC tidak membawa Eman secara
langsung. Perawat Ruri Marantika,
kebetulan satu kampung dengan
Rohamai, berinisiatif mendampingi
sang ibu menjemput Eman ke
majikannya. Setelah memberi
penjelasan kepada majikan tentang
penyakit Eman yang membutuhkan
perawatan khusus dan istirahat yang
cukup, akhirnya Eman berhasil dibawa
pulang.
Sejak saat itu atau 2,5 bulan lalu
Eman telah menjadi pasien LKC,
meskipun dirawat di rumahnya.
Perawat Ruri selalu membawakan
obat dan melakukan suntikan secara
teratur. Ditambah dengan pemberian
makanan tambahan telur dan susu.

membaik, tapi ia tidak melanjutkan

anaknya, ia sangat sedih. Sambil

Kini kondisi Eman sudah agak

pengobatannya ke Puskesmas. Selama

menangis ia meminta Eman untuk

membaik.

proses pengobatan Eman tidak

pulang agar bisa dirawat di rumah.

”Kalau sembuh saya akan mencari

Namun permintaan itu ditolak

pasangan untuk menikah dan mencari

istirahat, rutin menyiapkan dagangan
dan menjadi pelayan hingga larut

oleh majikan perempuannya. ”Katanya

perkerjaan lagi atau bikin usaha sate

malam.

Eman akan diobati,” ungkap Rohamai

sendiri,” tutur Eman. ••
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Kisah
2010, Herlan pun disurvei oleh tim LKC
pada 5 Mei 2009, dan esoknya Herlan
sudah mendapat kartu anggota peserta
LKC. Sejak itu pula Herlan dapat
dirawat di LKC.
Oleh tim dokter LKC Herlan
dirujuk untuk penyinaran ke RS
Fatmawati. Karena di sana tidak
ada fasilitas radioterapi akhirnya
Herlan dipindahkan ke RSCM. Hingga
saat ini Herlan

Herlan Pratama

Berhenti Sekolah
karena Tumor

H

Meski lulus, Herlan
berhenti melanjutkan
pendidikan, karena ia
harus konsentrasi pada
penyembuhan tumor
di lehernya.

penyinaran tahap I sebanyak 15 kali

dan kemoterapi karena tumor yang

sebesar telor bebek dan mulai terasa

itu belum bisa dilanjutkan karena

dideritanya.

sakit. Rasa sakit itu mulai melebar ke

erlan Pratama, 15 tahun,
harus menerima tranfusi
tiga kantong darah di
IGD LKC karena HB-

nya mendadak turun. Sebelumnya
selama 15 hari ia harus bolak-balik ke
RSCM untuk melakukan radioterapi

Tapi, Herlan mengaku dengan

kepala, namun Herlan tetap mengikuti

kondisinya seperti itu ia justru dapat

ujian akhir dan alhamdulillah dia lulus

menyebut nama Allah SWT sebanyak

dengan nilai baik.

mungkin. Setiap hari bibirnya selalu

Meski lulus, Herlan berhenti

komat-kamit, berzikir kepada Allah.

melanjutkan pendidikan, karena ia

Ibunya Nanah Marianah, 34 tahun,

harus konsentrasi pada penyembuhan

selalu mendampinginya dan sesekali

tumor di lehernya. Ayah Herlan,

menyeka keringat yang mengalir di

Mundrika, hanya seorang kuli

leher anaknya.

serabutan di tempat penyembelihan

Herlan yang pelajar di Bogor

hewan ternak yang kadang-kadang

bercita-cita menjadi seorang

tenaganya dibutuhkan dan terkadang

pengusaha sukses, ketika langkahnya

tidak. Maka, para guru Herlan

tersendat, karena tiba-tiba ada

berinisiatif untuk membantu biaya

benjolan tumbuh di bawah kupingnya

pengobatannya.

sebelah kiri. Benjolan itu makin

Salah seorang guru ada yang

membesar dan bahkan tumbuh pula

mengetahui informasi tentang LKC,

di sisi kanan. Saat itu akhir tahun 2009

lalu menyarankan Herlan untuk

dan ia harus mengikuti ujian akhir di

dibawa ke sahabat dhuafa itu di

kelas 3 SMP ketika benjolan itu sudah

Ciputat. Setelah mendatangi LKC 3 Mei

10

sudah menjalani
dan satu kali kemoterapi. Sebenarnya
Herlan harus sudah memasuki
penyinaran tahap II, namun hal
mendadak HB Herlan turun, sehingga
ia harus mendapat transfusi 3 kantong
darah di IGD LKC.
“Saya sangat berterimakasih
kepada LKC, karena telah membantu
pembiayaan pengobatan anak saya,
untuk penyinaran ini saya harus
membayar Rp 5 juta. Saya tidak
tahu harus bagaimana kalau saya
tidak ditemukan oleh Allah dengan
LKC. Saya berharap semakin banyak
dermawan yang manyalurkan
uangnya ke LKC, supaya orang miskin
seperti kami ini dapat berobat dengan
layak,” ungkap Bu Nanah.
Untuk sementara Herlan harus
bersabar dalam proses pemulihan
kondisi tubuh supaya dapat
melanjutkan pengobatan. Allah beserta
orang yang sabar. ••
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Den Gayuh Priagung

Den Gayuh
Kehilangan Kaki
Kanannya
Den Gayuh Priagung, 39 tahun, terbaring di Ruang
Instalasi Rawat Inap RSCM. Ia baru saja menjalani
amputasi sebagian kaki kanannya akibat luka
yang tak kunjung sembuh. Tapi, ia menyambut
kedatangan tim LKC dengan gembira.

E

mpat tahun lalu pada awal
2006, Den menderita usus
buntu akut dan harus segera
dioperasi. Ia diketahui

mengidap diabetes melitus pula.
Setelah operasi yang didahului dengan
penurunan kadar gula darah, Den
sembuh. Tapi, karena proses masuk
rumah sakit hingga kesembuhannya

Tanpa saya duga
ternyata penyakit gula
darah yang pernah
ketahuan di tahun 2006
kembali menggerogoti
tubuh saya.
Awal September 2010, Den

cerita Den ketika ditemui tim LKC di
RSCM. ”Gula darah memuncak sampai
600 lebih.”
Nasi sudah jadi bubur, pada 17
September Den harus diamputasi
di RSCM. Selain kehilangan sebelah
kakinya, ia dihadapkan masalah
baru yaitu membayar hutang
pengobatannya dan biaya operasi.

memakan banyak waktu, ia harus

mengalami kecelakaan kecil dengan

”Kalau bicara soal biaya saya angkat

kehilangan pekerjaannya sebagai

sepeda motornya. Goresan kecil

tangan, saya hanya tukang ojek dan

salesman. Ia tetap berusaha mencari

melukai kakinya, dan luka itu ternyata

isteri guru honor, saya tidak tahu harus

jalan keluar untuk menafkahi dua

tak kunjung sembuh. ”Tanpa saya

meminta bantuan ke mana selain ke

anak dan isterinya, Neneng Hasanah,

duga ternyata penyakit gula darah

LKC?” ungkapnya. Ia mengaku tahu

35 tahun, yang berprofesi sebagai guru

yang pernah ketahuan di tahun 2006

tentang LKC dari tetangganya.

honorer di Serang.

kembali menggerogoti tubuh saya,”

Neneng Hasanah, istrinya,
berupaya mendatangi LKC. Pihak LKC
merespon masalah itu dengan bijak.
Meski menurut kriteria LKC Den tidak
termasuk dhuafa, tapi penyakitnya
membuatnya melampaui kriteria yang
ditetapkan sebagai dhuafa.
Menurut Kepala Tim Survey
kepesertaan LKC, Mukhtar Sofa,
dari hasil survei dan kesepakatan
dengan tim pelayanan medis LKC,
biaya operasi amputasi Den Gayuh
ditanggung LKC sekitar Rp 10 juta.
Terakhir kondisi Den sudah membaik,
kadar gula darahnya sudah normal
dan luka kaki bekas operasi pun sudah
mulai mengering. Dengan perantaraan
dermawan kepada LKC, Den Gayuh
Priagung akan kembali merasakan
nikmat sehat. ••
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Kisah
Maryani

Menghadapi Derita Tanpa Suami
Senyum manis tersungging di bibir Maryani, 29
tahun, ketika Tim LKC menghampirinya di ruang
rawat inap kamar 403, Gedung A RSCM, Selasa
(28/9/2010). Nampaknya ia sudah berkemas dan siap
untuk pulang ke rumah, hanya tinggal menunggu
pembayaran sebesar Rp11 jutaan yang akan
dilakukan Tim LKC untuk biaya rawat dan tindakan
selama di RSCM.
2010. Tim Survey LKC melakukan

survey kelayakan menjadi member 16
Agustus 2010, dan dua hari kemudian
(19/8/2010), Maryani diterima menjadi

M

anggota keluarga besar member LKC
dan berhak mendapatkan pelayanan
aryani sudah sejak

kesehatan secara cuma-cuma sampai

2006 menderita

setahun ke depan.

sakit perut yang,

Tim Dokter LKC melakukan

terakhir diketahui,

pemeriksaan 23 Agustus 2010 dan

penyebabnya adalah tumor abdomen/
cyst mesenterium (kista yang sudah
berubah menjadi tumor). Selama ini
ia hanya mengobati sakit perutnya
ke Puskesmas Sudimara, Ciledug, di
tempat ia berdomisili. Namun makin
lama perutnya semakin membengkak
dan makin terasa sakit. Ia pun

merujuk ke RSCM untuk dilakukan

Terimakasih banyak,
kalau Allah SWT tidak
mempertemukan saya
dengan LKC, saya tidak
tahu harus meminta
bantuan siapa lagi.

memeriksakan sakitnya ke RSCM, dan
ternyata ia terdeteksi menderita tumor
abdomen itu dan tumor itu disarankan
untuk diangkat.
Hasil pemeriksaan dari tim

tindakan operasi pengangkatan tumor.
Medio September Maryani resmi masuk
ke rawat inap RSCM dan dilakukan
operasi pengangkatan tumor abdomen
Rabu (23/9/2010). Setelah dirawat
di RSCM sampai Selasa (28/9/2010)
Maryani dinyatakan boleh pulang dan
harus menjalani beberapa kali kontrol
ke RSCM.

masih belia.
Maryani sempat dibantu

”Alhamdulillah saya sudah tidak

pamannya, meminta bantuan

merasakan sakit lagi di bagian perut,

kepada pemerintah setempat dengan

kecuali nyeri sedikit di bekas luka,” jelas

dokter membuat jidat Maryani

membawa Surat Keterangan Tidak

Maryani kepada tim LKC.

berkerut, kemana akan dicari

Mampu (SKTM) ke Puskesmas dan

”Terimakasih banyak, kalau Allah

uang untuk pembiayaan operasi

Dinas Kesehatan Kota Tangerang

SWT tidak mempertemukan saya

tumor itu? Sejak delapan bulan

Selatan (Dinkes Kota) untuk meminta

dengan LKC, saya tidak tahu harus

lalu ia sudah diberhentikan dari

surat keringanan pembiayaan operasi.

meminta bantuan siapa lagi. Mungkin

perusahaan garmen lantaran sering

Ternyata untuk wilayah Tangerang

saya pasrah saja dengan kondisi sakit

tidak masuk karena sakit. Sementara

Selatan pembiayaan jaminan

yang saya derita,” lanjut Maryani

suaminya yang diharapkan sebagai

kesehatan sudah habis kuota hingga

dengan mata berkaca-kaca.

tulang punggungnya pergi entah ke

2014, sehingga untuk pembiayaan

Harapan Maryani, setelah

mana sejak dua tahun ini. Anaknya

pengobatan itu tidak bisa diberikan

kesembuhannya ia bisa berkerja

yang berumur lima dan 3,5 tahun

kepada Maryani. Dari sini pihak Dinkes

lagi dan dapat menafkahi dua

ditinggalkan bersama Maryani.

menyarankan untuk mendatangi LKC

orang anaknya. Sedangkan harapan

Untunglah Maryani masih mempunyai

Dompet Dhuafa.

terbesarnya adalah, suatu saat nanti ia

satu orang kakak dan ibu yang masih

Maryani pun mendatangi LKC

ingin keluar dari status member LKC

membantunya. Sementara sang ayah

dan mendaftar sebagai pasien tidak

dan selanjutnya menjadi donatur yang

telah pergi meninggalkannya sejak ia

mampu pada tanggal 13 Agustus

bisa pula berbagi nikmat sehat dengan

12
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enurut Mulyati, tiga
tahun yang lalu ia
bercanda dengan
temannya sesama

kelas 3 SMP. Tak disengaja temannya
menyikut jidatnya sehingga ia
terbanting ke tembok. Benturan itu
membuat jidatnya membengkak.
Awalnya kecil, tapi lama-lama
pembengkakan itu menjadi besar.

Mulyati

Mulanya Jidat, Kini Mata
Mulyati, 17 tahun, hanya bisa berzikir kepada
Allah SWT di atas pembaringannya yang berada
di ruang depan rumah orang tuanya. Kedua
matanya ditutupi perban. Kanker membuat
kedua matanya membengkak, merah dan
bernanah. ”Habis mau diapain lagi, kondisi
saya sudah begini. Berat betul cobaan ini,” tutur
Mulyati ketika Tim HomeCare LKC menyambangi
rumahnya di Cileungsi beberapa waktu lalu.
Setelah dibawa ke rumah sakit,

kantong Sakri yang mengaku hanya

ternyata bengkak itu sudah menjadi

mendapatkan Rp 20.000 per hari

tumor ganas. Mulyati harus segera

sebagai imbalan dari kuli batu.

operasi.
Sakri, ayah Mulyati, sehari-hari

”Operasi itu menyisakan hutang
yang harus saya bayarkan,” kata Sakri

Dengan menghimpun
dana dari sanaksaudara serta serta
berhutang kepada
beberapa orang,
akhirnya tumor di
jidat Mulyati pun
dapat dioperasi di RS
Kramat, Jl Kramat Raya
Salemba, Jakarta Pusat.
Operasi tidak berjalan
sekali, tapi tiga kali
dalam waktu yang
berbeda.

hanya kuli pemecah batu karang di

mengenang upaya penyembuhan

perbukitan Gunung Putri, sementara

anaknya. Setelah melewati tiga kali

Mulyati masih jauh. Dengan berat

ibunya Ena, penjaja makanan di sekitar

operasi, Alhamdulillah tumor di

hati Pak Sakri dan Bu Ena membawa

Sakri berkerja. Pendapatan keduanya

jidatnya sembuh.

Mulyati pulang ke rumah, 4 September

pas-pasan bahkan seringkali kurang

Tapi, cobaan baru pun

2010.

untuk memenuhi kebutuhan lima

datang. Kini, giliran matanya yang

anaknya yang semuanya perempuan.

membengkak. Awalnya hanya sebesar

pasrah, kami tidak tahu harus berbuat

Mulyati adalah anak pertama, kalau

jerawat, tapi lama kelamaan bengkak

apa,” cerita Sakri kepada Tim LKC. Di

tidak berhenti sekolah ia mestinya

itu membesar sehingga menghalangi

tengah kepanikan Sakri, tetangganya

sudah kelas 3 SMA.

penglihatannya. Hutang yang belum

yang juga dosen di UIN menceritakan

terbayar tidak menyurutkan Sakri

tetang adanya LKC di Ciputat. Akhirnya

sanak-saudara serta serta berhutang

untuk mengobati anaknya. Mulyati

Pak Sakri pun mendaftarkan Mulyati

kepada beberapa orang, akhirnya

pun dibawa ke RSCM, 5 Mei 2010

ke LKC.

tumor di jidat Mulyati pun dapat

dengan cara mengurus Jaminan

dioperasi di RS Kramat, Jl Kramat Raya

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Dengan menghimpun dana dari

Salemba, Jakarta Pusat. Operasi tidak

Di sini Mulyati dirawat dan

”Sekarang kami sekeluarga sudah

Menurut Salim, anggota Tim
Survey LKC, Mulyati sudah didaftarkan
menjadi peserta LKC, tinggal lagi

berjalan sekali, tapi tiga kali dalam

dilakukan penyinaran sebanyak 12 kali

menunggu dibawa keluarganya untuk

waktu yang berbeda. Sekali operasi

dan juga sudah dilakukan pemeriksaan

melanjutkan pengobatannya. Semoga

menggerus puluhan juta rupiah dari

CT Scan. Sayang kesembuhan mata

Mulyati segera terobati. ••
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Rekam

Kepedulian Untuk

Sinabung

Rupanya kepulan
asap hitam di Sabtu
pagi hari itu menjadi
pertanda. Siapa
sangka gunung berapi
yang dinilai masih
dalam kondisi aman
itu tiba-tiba meletus,
menggelegar di
pergantian hari.

Y

a, tepatnya Minggu (29/8)

(30/8) malam, sekira pukul 20.00,

Loh Kawar atau Kuta Gugung yang

dini hari pukul 00.15

keduanya tiba di Medan dan disambut

berjarak 3 km dari pusat letusan, Desa

Gunung Sinabung (2.460

langsung oleh relawan DD, Rudi.

Sukanalu berjarak 2 km dari jarak

m) itu memuntahkan

Dari kota Medan ini, tim Sigab

letusan dan Desa Sigarang-garang yang

material vulkanik. Dalam gelap gulita

melanjutkan perjalanan sekitar 2,5

berada di kaki Gunung Sinabung. Di

itu, lelehan lahar panas pun begitu

jam menuju Kecamatan Kaban Jahe,

desa Gungpinto yang dihuni sekitar

tampak. Pun dengan suara gemuruh

Kabupaten Karo. Di sinilah, terdapat

200 KK dan mayoritas penduduknya

yang menggelegar membuat kalang

satu-satunya posko pengungsi muslim

muslim ini misalnya, menjadi salah

yang didirikan DD –yang berjarak

satu desa yang terkena dampak gempa

sekitar 15 km dari puncak

dan guyuran abu vulkanik. Tak heran,

Sinabung. Di posko ini pula, sekitar

bila desa ini diselimuti abu vulkanik.

50 orang pengungsi mendapatkan

Dari hasil penanganan tim Sigab

layanan pemeriksaan kesehatan

di lokasi pengungsian, penyakit yang

dari LKC.

banyak diderita pengungsi adalah

Sementara tim Sigab kedua
yang berangkat lewat jalur darat

mata merah, radang tenggorokan dan
gangguan pernapasan (ISPA). Selain

yang terdiri dari perawat Adi
Sastro dan driver Iwan segera
bergabung menuju lokasi bencana
kabut penduduk sekitar. Tak ayal,

menggunakan ambulan. Keesokan

gelombang pengungsian pun tersebar

harinya, Selasa (31/8) pagi, bersama

di mana-mana. Paling tidak, sebanyak

Rano Karno Bilal dari Disaster

23 ribu jiwa lebih mengungsi.

Management Center (DMC) DD, tim

Era konvergensi media, membuat

bergerak melakukan assesment ke 5

kabar meletusnya Sinabung, begitu

desa. Dengan menggunakan mobil

cepat menyebar. Termasuk tim

ambulan –yang dikemudikan Iwan, tim

relawan Layanan Kesehatan Cuma-

yang terdiri dr. Desky, perawat Robi

Cuma (LKC). Setelah merapatkan

dan Adi serta relawan DD.

barisan, maka LKC lewat tim

memberikan layanan pemeriksaan

Kelima desa yang dikunjungi

kesehatan pada para pengungsi, tim

Sigab (Aksi Tanggap Bencana)

adalah Desa Gungpinto, Kecamatan

Sigab LKC pun aktif memberikan

memberangkatkan dr. Desky

Naman Teran, berjarak sekitar 6 km

penyuluhan kesehatan tentang

Rachnindar dan perawat Robi Suryadi

dari pusat letusan, Desa Kutambilin

pentingnya perilaku hidup bersih dan

sebagai tim medis pertama. Senin

berjarak 5 km dari pusat letusan, Desa

sehat. ••
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Wasior, Kota Duka di Papua

K

eindahan kota Wasior yang

Setibanya di Manokwari, tim

Manokwari. Hal ini dikarenakan

terletak menjorok di teluk

disambut Feri, salah seorang wakil

susahnya kondisi di Wasior pasca

Wondama punah sudah.

rakyat. Sekedar untuk memulihkan

bencana bagi para korban.

Kala terjangan banjir

kondisi ﬁsik, tim pun beristirahat

Ya, setidaknya, bencana ini

bandang menyapu kota itu dengan

sejenak, sebelum akhirnya mereka

menelan korban meninggal dunia

seketika. Material berupa batu, batang

bergerak melakukan perjalanan

168 orang, korban hilang 118 orang,

pohon yang terbawa derasnya arus

panjang menuju Wasior yang harus

luka berat 41 orang, dan luka ringan

memporak-porandakan Wasior pagi itu.

ditempuh kurang lebih 10 jam.

sebanyak 3.374 orang. Sementara

Sebelum bertolak ke Wasior, tim DMC

jumlah pengungsi yang tersebar

Bencana) Layanan Kesehatan

pun mendirikan posko sementara di

di beberapa tempat diantaranya di

Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa

kantor Gubernur Papua Barat.

Kabupaten Manokwari sebanyak

Saat tim Sigab LKC-DD

4.943 orang, di Kabupaten Nabire

Lagi-lagi tim Sigab (Aksi Tanggap

(DD) yang tergabung dalam tim
Disaster Management Center (DMC)

menginjakkan kaki di bumi Wasior,

795 orang, Kabupaten Wondama

bersiap terjun menuju Wasior, Teluk

tim medis belum bisa berbuat banyak,

2.118 orang, Kabupetan Serui lima

Wondama, Papua Barat.

dikarenakan kondisi yang tidak

orang, Kabupaten Sorong 48 orang,

memungkinkan. Setelah merapat

Kabupaten Jayapura 1.106 orang, dan

dari LKC bertolak ke Wasior pada

dengan beberapa relawan lainnya,

di luar Papua 9.016 orang. Dan masa

Kamis (7/10) malam melalui Bandara

tim DMC bersama Himpunan

tanggap darurat untuk bencana Wasior

Soekarno Hatta menuju Bandara

Mahasiswa Islam (HMI) Manokwari

yang ditetapkan oleh pemerintah pun

Hasanudin, Makassar untuk transit

mendirikan posko bersama untuk

baru berakhir pada Senin (1/11) lalu.

terlebih dulu, sebelum melanjutkan ke

pengungsi. Selain itu, tim Sigab pun

Manokwari, esok hari. Di Makassar,

melakukan sterilisasi desinfektan

adanya korban Lisa Auparay

tim telah ditunggu Rahmat Amir

atau pembersihan lingkungan lokasi

yang masih hidup padahal sudah

dari DD Makasar. Jumat (8/10) pagi,

bencana dari penyakit yang timbul di

dimasukkan kantong mayat.

bersama relawan Yamin dan Juli –tim

semua titik.

Kemudian, Lisa diterbangkan ke

Kali ini, perawat Robi Suryadi

DMC Makassar, tim Sigab bertolak

Bahkan, sepanjang pengamatan

Satu hal yang dramatis yakni

RSUD Manokwari untuk perawatan.

menuju Manokwari dan berhasil

tim Sigab, bencana ini menimbulkan

Selanjutnya tim LKC-DD merujuk Lisa

mendarat pukul 15.00 sore.

eksodus besar-besar dari Wasior ke

ke RSCM Jakarta (baca rubrik Kisah). ••
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Rekam

Mengajak
Anak Mentawai
Tersenyum

N

dapat dilakukan untuk membantu
korban tsunami Mentawai. Salah satu
program yang dirasa tepat adalah
Trauma Healing untuk anak-anak di
pengungsian.
Guna memperkuat tim yang
telah berhasil mendarat di Mentawai,
tim ke-2 DMC-DD diberangkatkan ke
Mentawai melalui Pelabuhan Teluk

egeri kembali berduka.

depresi berat dan kebingungan akibat

Bayur, Padang, pada Jumat, (29/10).

Selang setahun gempa

pengelolaan pengungsian yang belum

Tim yang terdiri dari tiga tenaga

Padang, Sumatera Barat

optimal dan bantuan yang menumpuk

medis LKC (dr. Yanda, Heru dan Ruri

kembali digoncang gempa

di Pelabuhan Sikakap.

Marantika) dan seorang asessor untuk

berkekuatan 7,2 skala richter pada
Senin (25/10) malam. Gempa yang

Ketidakpastian pun dirasakan
pula oleh tim Disaster Management

pembangunan Huntara. Sebelumnya
juga telah diberangkatkan 3 tenaga

berpusat di Kepulauan Mentawai

SAR DMC-DD dan 2 relawan dari DDS

dengan kedalaman 10 km itu pun

Padang menumpang kapal Perintis

menimbulkan gelombang tsunami. Tak

dan kapal Berau. Para relawan telah

ayal, gugusan pulau yang berhadapan

berada di Pulau Sikakap mendirikan

langsung dengan Samudera Hindia itu

Posko Logistik di dekat dermaga agar

tersapu tsunami.

memudahkan bongkar muat bantuan.

Kini, gugusan pulau yang diyakini
sebagai salah satu arena selancar
terbaik di dunia itu porak-poranda.
Bahkan akibat buruknya cuaca di
sekitar Mentawai, penanganan korban

Hingga kini berdasarkan catatan
Center (DMC) Dompet Dhuafa (DD)
yang mencoba masuk ke lokasi
bencana. Hujan lebat dan gelombang
tinggi masih menjadi penghalang
berlayarnya kapal-kapal yang akan
mengangkut bantuan maupun relawan
ke lokasi bencana di Pulau Pagai UtaraSelatan.
Akhirnya, setelah berjuang tanpa
mengenal lelah, tim DMC-DD yang
dipimpin langsung oleh Direktur DMC-

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Sumatera Barat, korban
tewas mencapai 445 orang. Dari
jumlah korban tewas itu masih ada
lagi sekira 58 orang warga yang belum
ditemukan. Korban yang mengalami
luka berat sebanyak 173 orang
yang masih menjalani perawatan.
Sedangkan 325 orang lainnya luka
ringan. Jumlah pengungsi sendiri,
mencapai 15.353 orang. ••

DD, Ahmad Fikri, berhasil mencapai
bencana pun mengalami kelambatan.

Pasapuat. Ya, semua itu dilakukan

Hal ini membuat kondisi korban

dengan menempuh jalur darat,

baik yang meninggal maupun yang

penyeberangan sungai, dan menyisir

selamat sama-sama dalam kondisi

pantai yang penuh belukar. Di lokasi

yang tak pasti. Mayat bergelimpangan,

inilah, tim DMC-DD, segera memetakan

sementara korban selamat mengalami

masalah dan program yang mungkin
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M

erapi pun kembali
berontak, selang
sehari gempa yang
menguncang Kepulauan
Mentawai. Diawali Selasa (26/10) sore,
gunung paling aktif di dunia itu mulai
memasuki tahap erupsi. Ditandai
dengan dua kali letusan keras, sebelum
letusan ketiga menyusul disertai
semburan awan panas setinggi 1,5 km.
Duka lara pun melanda warga kota
Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali
yang dilintasi gunung setinggi 2.968
meter itu.

Selain itu, tim DMC-DD yang terdiri
dari tim medis dari Layanan Kesehatan
Cuma-Cuma (LKC), yang langsung
dipimpin Direktur Layanan Medik,
dr Yahmin Setiawan, MARS, pada
Sabtu (6/11) berhasil mendirikan RS

lapangan bekerjasama dengan RS Prof.
Margono Soekarjo, Purwokerto –mitra
pendirian RS Lapangan melalui dr.
Tarhib, SpBS — yang baru di kampus
UIN Yogyakarta yang siap melayani
500 pengungsi, termasuk penanganan
kesehatan dasar untuk pengungsi
lainnya. Belakangan RS Lapangan ini

bencana Merapi (Sleman, Klaten,
Boyolali, dan Magelang), tim DMC-DD
telah melakukan berbagai program
penanganan bencana. Diantaranya
adalah Trauma Healing (sekolah ceria)
di daerah Turi. Rumbal Bumil (Rumah
Balita dan Ibu Hamil) di kawasan
pengungsian Maguwoharjo. Pelayanan
kesehatan masyarakat di posko
satelit, mendata ternak yang belum
terevakuasi serta pemberian dukungan
vitamin ternak di daerah Selo Boyolali.
Selain itu melakukan survey di daerah
utara dari puncak Merapi yakni Selo.
Di mana di kawasan ini terdapat lebih
dari 4000 jiwa yang belum dievakuasi
dan belum mendapat bantuan

Berbagai Cara
Meringankan Korban Merapi

Bahkan sejak erupsi terakhir
yang meluluhlantakkan segala yang
dilintasi dan menciptakan rekor baru
jarak luncur, hingga 14 km, memaksa
pemerintah memperluas daerah
rawan bencana hingga radius 20 km
dari sebelumnya 10 km. Pun dengan
lokasi pengungsian sebelumnya, harus
di relokasi di titik aman. Gelombang
pengungsian dengan jumlah besar pun
tersebar di mana-mana.
Termasuk, posko Disaster
Management Center (DMC) Dompet
Dhuafa di kawasan Merapi, tepatnya
di Wukirsari –yang ditempatinya sejak
Merapi ini bergolak— mulai Jumat
(5/11) harus dikosongkan dan secara
serentak diungsikan ke Samping
UPN Veteran Yogyakarta. Sementara
pengungsi semuanya dipindahkan ke
Stadion Maguwoharjo, Sleman.

dipindahkan ke Stadion Maguwoharjo,
karena pengungsi di stadion ini lebih
banyak membutuhkan pelayanan
kesehatan.
Meski sudah berdiri RS Lapangan,
Aksi Layan Sehat (ALS) tetap berjalan
ke sekitar 40 titik posko pengungsian.
Pasalnya, setidaknya hingga Senin
(8/11) jumlah pengungsi diperkirakan
lebih dari 180 ribu orang. Untuk
kebutuhan ini, dr Yahmin dibantu
perawat Udin serta beberapa relawan
bergerak melakukan ALS untuk
pengungsi Magelang menggunakan
Ambulan yang disupiri Mamat.
Tidak hanya itu, guna
memaksimalkan penanganan bencana
Merapi, selain dilengkapi tim medis,
evakuasi, dan logistik, tim DMC-DD pun
menyiapkan dua tim teknisi tambahan,
yakni tim teknisi handphone
(komunikasi) dan teknisi motor.
”Kedua tim ini akan bertugas di Posko
Pengungsi Maguwoharjo dan UIN
untuk memberikan service handphone
dan motor gratis untuk pengungsi
dan relawan,” ujar Imam Surahman,
Koordinator DMC-DD.
Paling tidak, sejak terjun ke lokasi
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dari pihak manapun, bahkan dari
pemerintah. Padahal daerah tersebut
masuk dalam radius rawan bencana
sekitar 4-6 km.
Setidaknya, berdasarkan data
yang dihimpun BNPB, korban tewas
mencapai 141 orang, korban luka
yang dirawat kini sebanyak 453 orang
sementara total pengungsi mencapai
279.702 orang. ••

Solidaritas
Bencana

Semestinya, da
lam rangka
memperingati
Milad ke-9, LK
C hendak
mengadakan Fa
mily Gathering
atau rihlah
yang sedianya
akan diadakan
, Kamis (4/11).
Namun prihat
in dengan kond
isi tanah air
yang tengah di
landa berbagai
musibah,
maka acara itu
ditunda sampa
i waktu yang
tidak ditentuka
n. Demikian di
tegaskan
Direktur LKC DD
, drg Imam Ru
lyawan,
MARS sesaat se
telah mendara
t dari
kawasan benc
ana Gunung M
erapi.
”Kita akan supp
ort habis tim LK
C yang
bergabung deng
an Disaster Man
agemen
Center Dompe
t Dhuafa guna
memberikan
bantuan medis
kepada korban
bencana di
Wasior, Menta
wai dan Gunu
ng Merapi,”
imbuhnya.

Rekam
27 Juni--4 Juli 2010

27 Juli 2010

Khitanan massal 224 anak di Yayasan Gemini Depok,

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa

Yayasan Qurrotaayyun Petogogan, Toko Buku Walisongo,

berpartisipasi dalam rangkaian acara “Hijau untuk Negeri”,

Hotel Le Meredian, Yayasan Az-Zahra Pondok Indah.

dalam rangka Milad ke-17 Dompet Dhuafa di Silang Monas.

30 Juni--10 Juli 2010

Lebih dari 150 peserta mendapat pelayanan pemeriksaan
kesehatan gratis dari LKC. Pemeriksaan diutamakan pada

LKC memberangkatkan tim medis ke Biak, Pulau Biak dan

gula darah dan tensi.

Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Kepulauan
dalam SIGAB (Aksi Tanggap Bencana) Gempa di Papua.

4 Agustus 2010
Memperingati HUT ke-38, PT WahanaArtha Harsaka
menyelenggarakan Operasi Katarak Massal Gratis

18
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29 Agustus--8 September 2010
LKC mengirim dr Farhan sebagai tim medis ke wilayah Kotri
Provinsi Syin dan Naval Colony Leary Expres, Karachi dalam
SIGAB Banjir di Pakistan.

untuk Dhuafa, bekerja sama dengan LKC dan Rumah
Sakit Hermina Daan Mogot. Kegiatan tersebut berhasil
mengoperasi 50 orang.

11--29 Agustus 2010
Lomba Pos Sehat dalam bulan Ramadhan. Kegiatan ini
merangsang kreatiﬁtas Pos Sehat dalam menyelenggarakan
kegiatan Ramadhan di luar rutinitas pelayanan kesehatan.

Lima Pos Sehat turut berpartisipasi, yaitu Pos Sehat Al
Qolam Mujahidin Depok, Darun Ni’mah Lebak Bulus, AtTaubah Pamulang, Miftahul Jannah Rawa Badak Utara
(Jakarta Utara), dan Al Mubar (Muhajirin Barata) Ciledug.
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Rekam
31 Agustus 2010
Buka Puasa bersama sekaligus silaturahim antara karyawan
LKC, jejaring DD, member LKC, Pos Sehat, Donatur dan
Mitra. Hadir sebagai penceramah Ustaz Hari Mukti yang
juga mantan rocker era 80-an.

Kabupaten Tangerang dengan penerima manfaat sebanyak
460 orang. Dilanjutkan di Desa Bantar Wangi Kecamatan
Cinangka, Kabupaten Serang dengan penerima manfaat 300
orang (16 Oktober 2010).

26 Oktober 2010
Sarasehan Pos Sehat se-Jabodetabek, bertempat di Pos
Sehat Al Muhajirin Barata Ciledug Tangerang. Acara enam-

25 September 2010

Dompet Dhuafa Hongkong menyalurkan Ziswaf dari
tenakerwan RI yang berada di Hongkong sebesar
Rp20.000.000 kepada LKC untuk pasien kritis.

13 Oktober 2010
Dalam satu tahun ke depan LKC bekerja sama dengan
Indosat melaksanakan Aksi Layan Sehat (ALS) bertajuk

bulanan ini sekaligus ajang halal bihal dan pendalaman

“Mobil Sehat Keliling Indosat” yang dilaksanakan di wilayah

materi tentang Laktasi. ••

Banten. Kegiatan ini dibuka di Desa Cirumpak, Kronjo,

20
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Mitra

Gerak Langkah
LKC Palembang
Menjadi pelopor dalam memberikan pelayanan
kesehatan khusus bagi dhuafa dengan kualitas
layanan yang sebaik-baiknya.

S

ejak didirikan sembilan tahun
silam, Layanan Kesehatan
Cuma-Cuma (LKC) terus
menyebar luas di berbagai
pelosok negeri. Termasuk di kawasan
Palembang, Sumatera Selatan. Semua
itu berkat sinergi jejaring kemitraan
yang dikembangkan oleh Dompet
Dhuafa (DD), selaku pelopor pelayanan
kesehatan khusus bagi kaum dhuafa.
Adalah Dompet Sosial Insan Mulia

(DSIM) Palembang yang menjadi
jejaring DD, membentuk LKC untuk
daerah Palembang dan sekitarnya. Tak
tanggung-tanggung, kini layanan LKC
yang dikembangkan DSIM tersebar di
delapan lokasi yang terdiri dari tiga
klinik, empat pos kesehatan dan satu
Rumah Sehat. Bahkan kini, mitra LKC
Palembang ini tengah membangun
Rumah Sakit LKC yang berasal dari
program penghimpunan wakaf untuk

22

kesehatan.
Ketiga klinik LKC sendiri terletak
di jalan Kapten A Rivai Lorong Sumbu
No 10A, Kecamatan Ilir Barat I, yang
buka setiap hari Senin hingga Jumat
mulai pukul 08.00 sampai dengan
pukul 12.00. Begitu pula dengan LKC
Tangga Buntung yang berlokasi di jalan
PSI Lautan No 1010, 31 Ilir Tangga
Buntung. Sementara LKC 7 Ulu yang
beralamat di jalan SH Wardoyo No 315,
Kelurahan 7 Ulu, siap melayani setiap
hari Senin hingga Jumat, mulai pukul
14.30 sampai dengan 16.00. Hari dan
jam buka layanan yang sama berlaku
pada Rumah Sehat Insan Mulia, yang
beralamat di Jalan Mayjen Alamsyah
Ratuprawiranegara.
Layanan kesehatan yang ditangani
LKC Palembang ini di antaranya:
konsultasi kesehatan, pemeriksaan
dan pengobatan umum, bedah
minor, sunat laser, pelayanan KB
sederhana, rujukan dan pemeriksaan
laboratorium sederhana seperti
gula darah dan asam urat. Selain
itu, LKC Palembang pun tengah
mengembangkan layanan dokter
spesialis, dan layanan kebidanan dan
imunisasi. Paling tidak, hingga akhir
tahun 2007, penerima manfaat dari
layanan kesehatan cuma-cuma ini
sekira 4.326 orang.
Selain melayani kesehatan
secara gratis, LKC Palembang pun
memiliki program pendukung. Di
antaranya yaitu Posyandu Balita,
Ibu Hamil dan Lansia. Program
ini berupa pemberian penyuluhan
kesehatan serta pemberian asupan gizi,

No. 002 - Edisi Ulang Tahun - Dzulhijjah 1431 H - Safar 1432 H

pemberian makanan tambahan dan
lain sebagainya. Program pembinaan
rohani masyarakat, di mana tak
hanya layanan kesehatan jasmani,
namun lewat program ini LKC pun
memberikan wawasan keagamaan
yang berhubungan dengan aspek
kesehatan dan pendidikan gaya hidup
muslim sehat.
Program selanjutnya, yakni
Program Kader Sehat. Program ini
berupa pembinaan masyarakat dan
atau peserta LKC yang siap dan mampu
sebagai pelopor tenaga penggerak
Posyandu, aksi-aksi sosial kemanusiaan
dan sebagai pelopor atau motivator
hidup sehat di lingkungan masyarakat.
Program tersebut lalu disinergikan
dengan program Aksi Sosial, yang
merupakan pelayanan kesehatan
gratis untuk masyarakat umum di luar
peserta program LKC.
Lalu ada juga program Kampung
Toga, berupa pemberdayaan
masyarakat untuk menanam TOGA
(tanaman obat keluarga) dan sumber
ekonomi masyarakat. Dan sebagai
ajang silaturahmi antar lembaga
dengan peserta, LKC menggelar
program Home Visit, yakni kunjungan
berkala ke rumah-rumah member.
Untuk menjadi member, LKC
Palembang mensyaratkan adanya
rekomendasi dari pengurus masjid
setempat di mana calon peserta
tinggal. Sebagai gambarannya, proses
diawali dengan mendaftar pada
masjid yang ditunjuk LKC. Setelah itu
data akan diseleksi oleh tim relawan

dan pendamping dari LKC. Guna
memastikan kebenaran data pemohon,
relawan akan terjun langsung ke
rumah calon member. Dalam hal ini
LKC menilai kelayakan mereka melalui
cara wawancara dengan pemohon.
Setelah melalui proses kelayakan,
pemohon tinggal menunggu
pengumuman diterima atau ditolak.
Bagi yang diterima, maka LKC akan
memberikan kartu untuk berobat
kepada kepala keluarga (KK). Setiap KK
akan mendapat empat kartu berobat.
Program layanan kesehatan gratis
yang profesional untuk kaum dhuafa
yang dimotori DD ini seluruhnya
dibiayai dari dana zakat, infaq,
dan sedekah yang bersumber dari
para muzakki (donatur), dana hasil
kemitraan perusahaan yang berhasil
dihimpun oleh DSIM.
DSIM sendiri merupakan lembaga
nirlaba yang didirikan pada 2002
silam. Gubernur Sumatera Selatan

dr. Agus Marshal, Manager LKC Palembang

H. Rosihan Arsyad menetapkan
DSIM sebagai lembaga amil zakat
pertama di daerah Sumatera Selatan
pada penghujung tahun 2002. Paling
tidak kini tercatat sekira lebih dari
2.690 donatur yang mempercayakan
dananya untuk dikelola dan disalurkan
melalui DSIM. ••

Penerima Manfaat LKC-Palembang tahun 2007
Program

Penerima Manfaat

Klinik LKC

3.326

Pembinaan Rohani

2.685

Aksi Layanan Kesehatan

2.691

Pemberian Makanan Tambahan

961

Home Visit
Kader Sehat

59
3
Jumlah Kunjungan
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma-Palembang tahun 2007
Klinik

LKC Pusat
LKC Tangga Buntung
LKC 7 Ulu
Total
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Jumlah
2.112
1.448
766
4.326

Khusus

Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa
(DD), sembilan tahun silam. Namun
demikian, lagi-lagi, tak semua
kaum dhuafa memiliki akses dan
informasi keberadaan LKC. Untuk
menjawab kendala itu, selain terus
mengkampanyekan layanan kesehatan
gratis yang disediakan DD ini, LKC
sendiri mendirikan Pos Sehat (PS).
Ya, inilah kegiatan pelayanan
kesehatan berbentuk balai kesehatan

cuma-Cuma dengan konsep pelayanan
terpadu mencakup promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, sosio ekonomi dan
spiritual kepada kaum dhuafa. Seperti
induknya (LKC), PS menggunakan
sistem kepersertaan melalui veriﬁkasi.
Fokusnya pada pemberdayaan
kader kesehatan yang berbasis
masjid, dengan ﬁlosoﬁ kemitraan
dan pemberdayaan masyarakat dan
masjid. Dengan kata lain, PS hadir
mendayagunakan potensi masyarakat.
Setidaknya, keberadaannya
mampu mengoptimalkan kepedulian
dan pemberdayaan masyarakat
untuk siap bertindak dalam
penanganan permasalahan kesehatan
di masyarakat secara kolektif dan
terintegrasi. Hingga kini sudah ada 20
PS di Jabodetabek yang dikelola baik
oleh yayasan, majelis taklim maupun
organisasi kemasyarakatan lainnya.
Memang keberadaan PS terkadang
masih dipandang sebelah mata oleh
sebagian pihak.
Itu dialami Pos Sehat Al-Ikhwan,
Bojong Indah, Parung, Bogor, yang
berdiri sejak 2007. ”Sebelum Pos Sehat
ini membuka praktek, saya mendapat
teguran dari pengurus Puskesmas,”
kata Ana Mulyana (40), Ketua PS Al
Ikhwan.
Padahal kebedaran PS tersebut
lahir dari niat baik membantu
masyarakat Bojong dalam mengatasi
jauhnya akses menuju Puskesmas
kecamatan. PS Al Ikhwan ini
merupakan hasil sinergi LKC dengan

Ety& Yati, PS Jakarta Utara

Wati Idris LKAMAT

Ana Mulyana, PS Bojong Bogor

Supangkat

Bambang Purnomo

H. Purwoto, SH, Pondok Indah

Pos Sehat

Mendayagunakan
Potensi Masyarakat
LKC terus melahirkan Pos Sehat, terutama lewat
masjid. Tujuannya, agar semakin banyak dhuafa
terberdayakan.

S

ehat itu memang mahal. Tak
hanya biaya dokter dan obat
yang melambung. Akses pun
berbiaya tinggi. Tak heran,
bila sebagian orang tak sanggup
membayar. Terlebih bagi kaum dhuafa
atau mereka yang hidup terpinggirkan
oleh strata sosio ekonomi. Kondisi ini
tentu kian memberatkan mereka.
Kondisi inilah yang menjadi
alasan kehadiran Layanan Kesehatan
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beberapa lembaga seperti UIN Jakarta
dan LKMAT Bintaro Jaya Sektor 3, yang
peduli dengan kondisi masyarakat
Bojong.
Tapi, lanjut Ana, akhirnya berjalan
dengan baik sampai sekarang. Saat
ini tenaga medis yang bertugas, dr
Desky dari LKC. Pasien yang datang
rata-rata 30 orang. “Mereka bisa
merasakan manfaatnya.,” tegas Ana
yang merelakan rumah almarhum
orangtunya untuk dijadikan Pos Sehat.
Ketimpangan hidup di kawasan
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
Utara, juga tak kalah memprihatinkan.
Di tengah hiruk pikuknya pelabuhan
itu terdapat pula kaum urban yang
kerap terpinggirkan dan mendapat
tempat kurang layak. Termasuk
masalah kesehatan tentunya.
Dari sanalah, Pos Sehat Kita yang
terletak di Masjid Miftahul Jannah,
Rawa Badak Utara, Koja, hadir. PS ini
berdiri Juni 2009 dan menjadi tempat
kaum dhuafa berlabuh. “Pos Sehat
prakteknya seminggu dua kali, setiap
Senin dan Jumat. Ada dokter jaga dua
orang,” ujar Eti, seorang kader sehat
dari Pos Sehat Kita.
Lain halnya dengan cerita
Bambang Purnomo, Ketua Pos Sehat
Al-Mubar, perumahan Barata, Karang
Tengah, Ciledug, Kota Tangerang,
mengenai awal kehadiran Pos Sehat
yang dikelola Yayasan Al-Mubar.
Menurutnya, lembaga ini telah
memiliki tempat, namun hingga saat
itu belum terpikirkan untuk membuat
PS. Rupanya, gayung bersambut, ketika
keinginan itu mendapat tawaran dari
LKC. Berdirilah PS –yang buka praktek
seminggu dua kali— yang berlokasi di
kawasan Masjid Al-Muhajirin.
Bahkan PS yang berdiri di
penghujung tahun 2009 lalu ini, lanjut
Bambang, sudah mendapat tawaran
dari dokter gigi dan non medis. “Dokter
umum ada empat. Dokter gigi baru
akan, mau dibuatkan tempatnya
dulu,” kata Bambang yang didampingi
Supangkat, Ketua Yayasan Al-Mubar.

PS di kawasan elit
Di mana ada si kaya, di situ
pulalah si papa berada. Ya, inilah
keseimbangan yang diciptakan
Tuhan Yang Maha Kuasa. Pun dengan

keberadaan kawasan elit sekelas
Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tak
jauh dari kawasan itu kerap di temui
kaum dhuafa.
Bahkan keberadaan Masjid Raya
Pondok Indah kerap menjadi sasaran
para kaum papa ini untuk melabuhkan
harapan ketika terkena musibah
sakit. “Banyak kaum dhuafa yang
minta bantuan kesehatan di Masjid
PI. Akhirnya kita masukkan dalam
program kesehatan bekerjasama
dengan LKC,” tegas H Purwoto, SH,
Ketua Pos Sehat Masjid Raya Pondok
Indah, sekaligus Sekretaris Direktur
Eksekutif, Yayasan Pondok Mulia.

Banyak kaum dhuafa
yang minta bantuan
kesehatan di Masjid PI.
Akhirnya kita masukkan
dalam program
kesehatan bekerjasama
dengan LKC.
Memang, awalnya setiap
peringatan hari besar Islam, pihaknya
kerap menggelar layanan kesehatan
dan pengobatan gratis bagi sekira 100
orang dhuafa. ”Kini sudah dua tahun
lebih, Pos Sehat Masjid Raya Pondok
Indah membuka praktek setiap Senin
dan Kamis pukul 17.00 sampai dengan
19.00 malam,” ujar Purwoto yang
mengakui pihaknya menganggarkan
dana dari hasil pengumpulan zakat,
infak dan shodakoh (ZIS) sebesar Rp 119
juta per tahunnya untuk kegiatan PS ini.
Begitu pula yang dilakukan

masyarakat perumahan mewah yang
ada di selatan Jakarta, semisal Bintaro
Jaya. Kawasan ini pun tak luput dari
keberadaan kaum dhuafa mengadukan
nasibnya kala mendapat musibah sakit

maupun keperluan sosial ekonomi
lainnya. Bahkan boleh jadi, PS yang
didirikan oleh dr Jumpa dan dr Yahmin
yang berlokasi di di Masjid At-Taqwa
ini seumur dengan LKC.
Ya, balai pengobatan bernama
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma
Masjid At-Taqwa atau lebih dikenal
dengan LKMAT ini berdiri sejak
tahun 2001 silam. Hingga kini, nama
LKMAT pun tetap melekat di PS yang
dimotori ibu-ibu warga sekitar jalan
Camar, Bintaro Jaya Sektor 3. Demikian
ditegaskan Wati Idris, Ketua LKMAT.
Paling tidak, lewat PS yang
merupakan pengembangan
program layanan kesehatan yang
diselenggarakan LKC ini akan
mewujudkan masyarakat yang sehat,
peduli dan tanggap terhadap masalah
kesehatan. Di samping tentunya,
sinergisitas seluruh Pos Sehat LKC akan
memberi suatu energi yang luar biasa.
Semoga. ••

Pos Sehat Mitra LKC
Pos Sehat

Lokasi

Wilayah

Relawan

Member
[KK]

Matraman
Bogor
Pamulang

Jakpus
Bogor
Tangsel

10
3
10

200
200
200

1
2
3

Al Ishlah
Baitussalam
Attaubah

4

Al-Ikhwan

Parung

Bogor

7

200

5
6
7
8

Al Qolam
AnNi’mah
LKMAT
Al Makmuriyah

Depok
Lebak Bulus
Bintaro
Jatinegara

Depok
Jaksel
Jaksel
Jaktim

3
5
10
5

200
200
200
200

9

Al Munawwaroh

Pamulang

Tangsel

5

200

10
11
12

Al Mujahidin
Pondok Indah
Al Musyawarah

Depok
Jaksel
Kelapa Gading

Depok
Jaksel
Jakut

5
20
3

200
200
200

13
14
15

Nurul Hikmah
Miftahul Jannah
Baiturrahman

Depok
RBU
Bintaro

Depok
Jakut
Tangsel

20
13
15

100
132
100

16

Baitul Mal Pupuk Kujang

Cikampek

Cikampek

16

200

17
18
19

Annur
Assalam
Nurul Falah

Depok
Bogor
Cilincing

Depok
Bogor
Jakut

17
12
20

100
68
150

20

Al Mubar

CIledug

Tangerang

15

150
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Khusus
Pos Sehat Baitul Maal Pupuk Kujang

Pertama di Luar Jabodetabek
Pemberdayaan masyarakat dikembangkan
di daerah sekitar pabrik PT Pupuk Kujang,
Cikampek. Seorang kepala sekolah yang juga
ustazah tercatat aktif menjadi kader sehat LKC.

N

ama Jully Wachyudi
(54) cukup populer di
lingkungan PT Pupuk
Kujang (PK). Lebih-lebih
bagi masyarakat miskin di sekitar
pabrik yang berlokasi di Dawuan,
Cikampek, Jawa Barat. Ia dipercaya
menjadi Ketua Dewan Kemakmuran
Masjid di lingkungan PK. Selain itu,
karyawan bagian pemasaran ini
memegang amanah sebagai Ketua
Baitul Mal sekaligus yang kemudian
menjadi pendiri Pos Sehat Baitul Mal
Pupuk Kujang.
Jabatannya sebagai pimpinan
Baitul Mal dan pendiri Pos Sehat
membuatnya selalu bersentuhan
dengan warga sekitar. Baitul Mal
PK didirikan pada 14 Oktober 1994,
setahun setelah berdirinya Dompet
Dhuafa Republika (DD). Sebagai
Ketua Baitul Mal, Jully sendiri sudah
termasuk angkatan keempat. Bagi
Jully, keberadaan DD dan LKC bukan
asing lagi, karena ia intens memantau

dan mengikuti aktivitas DD sejak
berdirinya.
Dari Baitul Mal kemudian lahir
Pos Sehat pada 25 Juli 2009, yang
berlokasi di Desa Pagadungan,
Purwasari, Cikampek. Sejak saat itulah
hubungan kerja sama atau kemitraan
dengan LKC dimulai. Seperti diketahui,
LKC membentuk Pos Sehat dengan
para mitra agar semakin banyak
kader-kader sehat di dekat dhuafa.
Tujuannya, tentu saja agar semakin
banyak dhuafa mendapat pelayanan
kesehatan. Namun, lebih penting lagi
adalah semakin banyak ilmu untuk
sehat ditularkan kepada dhuafa dan
masyarakat umum sebagai langkah
preventif.
Jully berkisah, peluang untuk
mendirikan Pos Sehat ini cukup
besar. Pihaknya mempunyai dana
yang digunakan untuk santunan
kesehatan. Jadi, Pos Sehat itu
semacam diversiﬁkasi dari santunan
yang selama ini dilakukan untuk
pengobatan dhuafa.

26

Selain itu, Baitul Mal juga
dimungkinkan menghimpun dana
untuk mendirikan Rumah Sehat,
yang terinspirasi dari kenyataan
bahwa banyak kaum dhuafa yang
ketika berobat ke mana pun perlu
pakai jaminan. ”Sebagai solusi, kami
mempermudah mereka agar punya
akses ke rumah sakit rujukan, meski
tidak seluruh dana ditanggung Baitul
Mal,” ungkap kakek lima cucu ini.
Bersamaan dengan itu, hal yang
tak kalah penting adalah melakukan
edukasi kepada kaum dhuafa bahwa
mereka punya hak atas kesehatan yang
diberikan pemerintah melalui Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan
sistem Jaminan Kesehatan Nasional
(Jamkesnas). Itulah sebabnya Jully dan
timnya di Pos Sehat ikut memproses
administrasinya, termasuk untuk
pengurusan kartu Jamkesnas atau
Jamkesda.
Jully menjelaskan, meskipun
ada nama Pupuk Kujang, Baitul Mal
maupun Pos Sehat ini didirikan bukan
sebagai bagian dari Corporate Sosial
Responsibility PT Pupuk Kujang. Baitul
Mal dan Pos Sehat PK merupakan
badan otonom yang didanai para
muzaki dan donatur.

Sebulan 170 pasien
Menurut Ketua Pos Sehat PK,
Hj Ucu Saptanawati (37), memang
sebelumnya Baitul Mal melayani
pengobatan, tapi berobatnya ke
dokter-dokter sekitar Cikampek atau
Krawang. “Jadi kalau ada orang minta
bantuan pengobatan, maka mereka
dirujuk, penyakitnya apa, pengobatan
bagaimana, baru kemudian direimburse,” katanya.
Hingga suatu hari, di koran
PR (Pikiran Rakyat) tertulis bahwa
di wilayah Krawang ada pasien
sudah bertahun-tahun tidak ada
yang menolong, maka Ucu dan tim
mendatangi. Ternyata , di Krawang
tidak bisa menangani, lalu Ucu minta
bantuan ke DD.
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”Ya sudah, kalau begitu Baitul
Mal minta agar ada Pos Sehat di Pupuk
Kujang. Supaya kalau ada orang minta
bantuan bisa dirujuk ke LKC dengan
lebih mudah. Jadi, saya mencari jalan
kemudahan untuk masyarakat sekitar
Pupuk Kujang,” kisah Ucu seraya
menegaskan bahwa PS-nya yang
pertama di luar Jabodetabek.
Begitulah awalnya. Kini PS Pupuk
Kujang yang buka setiap pukul 9
sampai pukul 13, sudah bergulir
dengan baik. Satu-satunya dokter yang
ada saat ini dr Susatyo Jati Pratomo,
jadwalnya Senin dan Kamis. Tiap
praktek ia menangani sekitar 20
pasien. Sebulan rata-rata 170 pasien
Keberadan Pos Sehat di kawasan
PK ini dinilai dr Susatyo Jati Pratomo,
sangat strategis. Banyak anggota
masyarakat yang kemudian menjadi
lebih peduli. Dokter Tomi, demikian
panggilan akrabnya, mencatat
setidaknya dari 300 penguna layanan
Pos Sehat Baitul Mal PK sebagian sudah
baik sikapnya, seperti mau kontrol
rutin.

Jadi kalau ada orang
minta bantuan
pengobatan, maka
mereka dirujuk,
penyakitnya
apa, pengobatan
bagaimana, baru
kemudian di-reimburse.
Menurut Tomi, saat ini sebagian
besar atau lebih dari 70 persen
dana Pos Sehat masih untuk
keperluan kuratif (penyembuhan).
Namun pihaknya sudah mulai
mengembangkan cara untuk
menanamkan budaya sehat kepada
masyarakat. Masyarakat harus dididik
bahwa jika mereka mau hidup sehat
perlu ada upaya, misalnya kalau
disuruh kontrol maka harus datang.
”Jika mau berlibur untuk jangka waktu
tertentu ke luar kota, mereka lapor
sehingga kesehatannya terpantau. Itu
perilaku yang baik,” katanya.
Tomi, adalah mantan Manager
Gerai Sehat Bekasi, salah satu Cabang
LKC, dan kini masih setia menjadi

relawan sebagai dokter di Pos Sehat.
“Saya ini keluar masuk sebagai
relawan,” tandasnya. Tomi berharap
Pos Sehat ini dapat ditingkatkan
fungsinya. Sebuah harapan yang
bukan mustahil akan terlaksana
dengan dukungan donatur dan muzaki.

Kader bersemangat tinggi
Lantas, bagaimana dengan kader
sehat di kawasan Pupuk Kujang ini?
Untuk menjaring kader, Jully menjalin
kerja sama dengan majelis-majelis
taklim yang ada di sekitar PK dan
kader-kader Posyandu setempat.
Roswati (57 tahun) adalah kader
Posyandu yang kemudian tertarik
menjadi kader LKC di Pos Sehat Pupuk
Kujang (PK) sejak 2009. Menurut
Roswati, baik Posyandu maupun
Pos Sehat sama-sama mengajak
masyarakat agar menjaga kesehatan
keluarga dan lingkungan.
Hingga kini pun Roswati masih
aktif di Posyandu di dekat rumahnya
di Desa Dawuan. Isteri pensiunan
pegawai PK ini mengaku bergabung
dengan LKC untuk menambah ilmu
tentang kesehatan. ”Saya juga ingin
mengajak masyarakat, khususnya
kaum dhuafa, supaya tahu kesehatan.
Jadi, sebelum penyakit datang, kita
sudah ada pengetahuan,” tandasnya.
Hal yang membuat Roswati
terkadang gundah adalah jika ada
pasien yang sulit diajak berobat, dan
ketika penyakitnya sudah kian parah,
baru minta bantuan. Roswati sendiri
datang ke Pos Sehat dua kali dalam
sepekan. Ia juga bisa datang di luar
jadwal bila ada yang membutuhkan
bantuan, atau bila ikut pelatihan.
Semangat tinggi menjadi kader
LKC juga ditunjukkan Dewi Kencana
Wati. Sehari-hari ia adalah kepala
sekolah sebuah SMP. Ia juga seorang
ustazah dan Ketua Majelis Ta’lim Baitul
Mal PK.
Sejak 2009, Dewi ikut aktif
mensosialisasikan manfaat LKC
bagi masyarakat, terutama ketika
menggelar acara pengajian. Seperti
dilakukan pada saat pembukaan
majelis taklimnya, sampai-sampai
banyak orang jompo yang antusias.
”Mereka antre untuk jadi member di
LKC dan di Baitul Mal,” tuturnya. ••

Rosita

Jully Wachyudi

Dewi Kencana Wati

Dokter Susatyo

Ucu Saptanawati
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Jejak Survei

All Out

(member) secara ketat kepada
masyarakat yang ingin berobat. Hanya
kategori dhuafa yang mendapat

Mengemban Amanah

layanan.

Demi menjaga amanah donatur, tim survei
LKC bekerja all out menemukan dhuafa
sesungguhnya, bukan orang yang asal mengaku
miskin. Banyak tantangan tapi semua enjoy.

diri secara langsung atau

Pengantar:

survei untuk veriﬁkasi. Tim Survei dan

L

Dompet Dhuafa (DD). Oleh karenanya
LKC adalah milik masyarakat dan

KC sepenuhnya digerakkan

bagi para pengelolanya merupakan

oleh dana donatur yang

amanah.

mengalir lewat zakat,
sedekah, infak dan wakaf,

Sejak awal, pengelola LKC
menyadari bahwa yang bisa mendapat

baik dari perorangan, kelompok

layanan LKC harus benar-benar

maupun lembaga. Baik dana langsung

orang yang berhak. Untuk itu LKC

disalurkan ke LKC maupun melalui

menerapkan sistem kepersertaan

Sistem member didesain secara
sederhana namun tetap amanah.
Kaum dhuafa dapat mendaftarkan
direkomendasikan oleh RT/RW atau
Lurah untuk menjadi peserta dengan
membawa fotocopi KTP, KK dan SKTM
(Surat Keterangan Tidak Mampu).
Selanjutnya LKC akan melakukan
Kepesertaan boleh dibilang merupakan
inti dari LKC, sebagai penentu siapa
saja yang berhak menerima bantuan
atau menjadi member LKC.
Tulisan ini memberikan
gambaran tentang proses survei LKC
dan pengalaman di lapangan para
surveyor. ••

Suherman, Surveyor

Medannya Menantang,
Tapi Puas

Arifa Widyastuti (Rifa), Bagian Kepesertaan

Luar Jabodetabek,
Biasanya Bantu Putus

T

im survei ada empat orang,
dan berangkat sendiri-sen
diri
sesuai tugas. Umumnya loka
si calon member di Jabodeta
bek.
Kalau yang dari luar Jabo
detabek, mereka datang ke
LKC dan
diwawancara sesuai mat
eri survei. “Kita yakin, kala
u mereka
datang jauh-jauh dari luar
daerah pasti karena ketidak
mampuan
mereka. Mungkin karena
penyakitnya yang berat, biay
a
berobatnya yang besar,”
kata Suherman.
Menurut Suherman, kesu
litan dan pengalaman ber
kesannya
adalah beratnya medan.
Terutama di daerah-daerah
yan
g masih
terbelakang . Misalnya di
sebelah ujung Kronjo ke dala
m lagi.
Namanya Mekar Baru, Tan
gerang perbatasan dengan
Serang.
Medannya sangat sulit, sed
angkan ia tidak tahu daerah
itu, aman
atau tidak. Ia sampai di san
a pukul tujuh malam.
Calon member yang ia tuju
itu
rumahnya di tengah saw
ah. Jalannya
setapak di pematang. Kar
ena tidak
yakin aman, motor tetap
ia naiki, ia
pun beberapa kali terpero
sok. ”Itu
kasus ibu hamil dan kandun
gannya
harus dioperasi cesar. Ana
knya tiga,
masih kecil-kecil. Yang pali
ng besar
delapan tahun,” tutur Suh
erman.
Ia menambahkan, member
LKC tinggalnya jauh-jauh
dan
ternyata mereka memang
sangat membutuhkan. Jadi
keti
ka LKC
datang, mereka surprised.
Apalagi setelah direkomend
asik
an
untuk datang berobat sam
pai sembuh. ”Ketika dia ters
enyum,
mengucapkan terima kas
ih, wah, kita merasa puas-la
h. Itu yang
berkesan. Walau medann
ya berat, tapi terasa puas,”
ujarnya. ••

S

ejak 2004 Arifa Widyastuti
telah bergabung

dengan LKC. “Tugas saya
input data pasien yang
diterima dan tidak diterima,
menginformasikan ke pasien,
membuatkan kartu anggota,”
ungkapnya
Rifa menjelaskan, member
atau keanggotaan itu ada dua
macam. Ada yang dibantu
satu tahun, lalu diperpanjang lagi. Ada juga yang bantu
putus, biasanya member dari luar daerah Jabodetabek.
Soalnya untuk memutuskan jadi anggota atau tidak, perlu
disurvei ke rumah. Kalau ke luar daerah tentu belum bisa.
Bantu putus juga dilihat dari nilai, kalau nilainya di tengahtengah antara tertinggi dan terendah, diputuskan untuk
bantu putus, misalnya yang perlu pengobatan saja.
Kalau setelah disurvei dan tidak diterima lagi jadi
member, berarti ada peningkatan. “Yang ini tidak banyak,
tak sampai lima persen. Misalnya, yang jadi member bulan
ini 200-an. Yang tidak diterima lagi paling sekitar 10 orang,”
tandasnya. ••
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(Salim), Surveyor
Slamet Djuniantoro

nuzhon
Mengedepankan Hus

tentang
pentingnya
survei yang harus
dijawab dengan

LKC
s Salim bergabung di
lamet Djuniantoro alia
3. Saat itu,
vei pada Februari 200
langsung di bagian Sur
,
uar lalu akhir
orang, Salim dan Yan
surveyor pun baru dua
5 ada tiga
. Jadi, sampai tahun 200
2003 masuklah Hadis

S

kejujuran.
Tampaknya
cara baru Salim di

orang.
akan adalah
aman yang tak terlup
Menurut Salim, pengal
ok. Orang itu
daerah Sawangan, Dep
dimaki-maki orang di
i kelurahan
, surat keterangan dar
merasa sudah miskin
sih ditanya-tanya.
a ada, tapi kenapa ma
bahwa dia miskin jug
tidak paham.
laskan tetap saja dia
Meskipun Salim menje
im.
i pola yang dipilih Sal
Mungkin itu terkait dar
uzhon dulu,
ia mengedepankan suAwalnya, dalam survei
lah orang
a bahwa mereka ada
yaitu dengan menyangk
ngedepankan
ia mengubah pola me
mampu. Belakangan
reka orang yang
a tidak meragukan me
husnuzh-zhon. Artiny
pemahaman
ada mereka diberikan
tidak mampu. Lalu, kep

lapangan itu lebih
efektif. Dengan
begitu ia tidak
lelah, baik lelah
pikiran maupun
lelah mencari

cara untuk
sekarang saya
ntitas LKC-nya. “Jadi,
menyembunnyikan ide
saja kepada
han itu. Kita tawakal
tidak merasakan kelela
Allah,” katanya. ••

Budi Rahmat, Surveyor

Pasien pun Memotivasi Kita

tinggi. “Anak itu masih tetap zikir, dan tidak mengeluh.
Ketika saya berkunjung ia mengajak makan, Ayo, Om harus

B

udi Rahmat dua tahun ini bergabung di LKC. Awalnya ia

makan, kalau nggak mau makan, Nurul nggak mau sembuh,”

tidak tahu LKC, juga DD.

ungkapnya.

Waktu dia baca koran, di situ ada lowongan Layanan

Dari pengalamannya bertemu Nurul, Budi

Kesehatan Cuma-Cuma. Ia pun melamar. Namun ada yang

menyimpulkan ternyata tak hanya pihak LKC yang

membuatnya terkesan saat proses rekruitmen. “Yang saya

memotivasi pasien. “Pasien pun bisa memotivasi kita,”

alami berbeda dengan melamar di tempat lain, di LKC saya

katanya. Menurut Budi yang jelas, Nurul tampak tak

disuruh membaca Al-Quran,” ungkapnya.

mempersoalkan lagi soal penyakitnya. Ia sepertinya pasrah.

Budi mengungkapkan bahwa tim survei dalam

Hanya saja ia pernah bertanya, Om , saya bisa sembuh nggak

menjalankan tugasnya terkadang melakukan penyamaran.

ya? ••

Mereka melakukan itu saat hendak mengumpulkan
data-data mengenai keberadaan member. Pasalnya,
keputusan jadi member atau tidak berdasarkan data
yang akurat. Tim survei harus menjamin datanya valid.
“Orang diterima atau tidak diterima jadi member harus
sesuai data. Jadi kalau ada orang protes mengapa tidak
diterima, kami beri tahukan, ini ada datanya,” tegas Budi.
Ada kasus yang paling berkesan bagi Budi
menyangkut tugas-tugas awalnya sebagi surveyor.
Ada bocah perempuan bernama Nurul warga Depok,
ia menderita tumor otak. Budi untuk pertama kalinya
menyurveinya dua tahun lalu. Kemudian, ketika ia pada
2009 menyurveinya lagi, ia mendapatkan bahwa si gadis
masih menderita tumor Maklum, biaya operasi yang
ratusan juta terasa sangat mahal bagi keluarga Nurul..
Namun, tutur Budi, semangat hidupnya masih
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Jejak Survei
Mukhtar Sofa, SE, Koordinator Survei & Kepesertaan

Tiga Kriteria untuk Member

kepada keluarga tersebut untuk jujur apa adanya. Artinya
di sini diperlukan integritas tinggi dari calon anggota,
sesuatu hal yang langsung terkait dengan keyakinan
religius kepada Allah SWT. Kalau surveyor berkeyakinan
bahwa calon member itu berbohong, sedangkan yang
bersangkutan mengaku sudah mengatakan sebenarnya,
maka calon harus berani bersumpah demi Allah.
Menurut Mukhtar, LKC dalam melakukan survei
menentukan tiga kriteria. Pertama, tingkat kedhuafaan,
yang nilainya atau bobotnya mencapai 58 persen. “Dengan
poin 51 saja dia sudah bisa masuk member. Jika dia fulldhuafa, tanpa dia sakit pun sudah bisa jadi member.”
Kedua, kondisi kesehatan. Dia dalam kondisi sakit atau
tidak, atau jika ada ibu hamil, kehamilannya itu dalam
keadaan risiko tinggi atau tidak.
Ketiga, indikator perilaku. “Di sini kita lihat ada
atau tidaknya prilaku menyimpang seperti pelacuran,
minum- minuman keras, narkoba, berjudi,” ujar
Mukhtar seraya membenarkan indikator ini terkait
dengan gaya hidup seseorang. “Ya, kalau gaya
hidupnya minum-minuman, berjudi seperti itu kita
bisa anulir jadi member."
Pengalaman tak mengenakkan bagi Mukhtar
adalah ketika ia dicurigai warga. Bukan dicurigai
oleh calon member, melainkan oleh tetangganya.
Ketika itu ia tengah berada di daerah Kebayoran Lama
sampai pukul 10 malam. Daerah itu banyak kejadian

M

ukthar Sofa bergabung dengan LKC pada 2007.

kehilangan motor. Kebetulan motor Mucthar berpelat

Namun sejak dua tahun sebelumnya ia telah menjadi

nomor F bukan B. “Setelah saya terdesak, saya akhirnya

relawan. Kini, tugas Mukhtar adalah mengoordinasikan

mengaku bahwa saya dari LKC, baru mereka paham,”

seluruh anggota Tim Survei & Kepesertaan, yang terdiri

ujarnya.

4 orang tim survei dan 1 orang bagian kepesertaan.

“Ada lagi ketika saya mengobrol dengan calon

“Saya menerima laporan dari tim survei dan kemudian

member, seorang perempuan yang sudah berkeluarga,

memutuskan layak-tidaknya seseorang dibantu,” kata

saat itu adiknya tidak terima. Adiknya bilang, ‘Pak, kalau

alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Jakarta

mau mendapatkan pelayanan kesehatan saja kok sebegitu

ini.

ribetnya sih?’ Ya saya harus katakan itu untuk mengetahui
Demi mendapatkan informasi sejelas-jelasnya

seseorang layak atau tidak jadi member. Padahal, kalau kita

mengenai calon member, adakalanya surveyor seperti

mengikuti prosedurnya, sebetulnya tidak ribet-ribet amat,”

detektif, alias melakukan penyamaran. Bahkan sebelum

kisah Muchtar.

sampai ke rumah calon yang dituju, surveyor akan

Itu bagian duka. Muchtar mengatakan, yang

bertanya dulu ke tetangga kiri-kanan, menggali data

menyenangkan dari pekerjaan ini adalah,“Ketika saya

sebanyak-banyaknya. “Kalau calon member itu tahu bahwa

diberi wewenang untuk menetukan seseorang layak

kita dari LKC, dia bisa langsung menghilangkan data atau

diposisikan atau tidak untuk menerima bantuan. Ketika

berbohong,” tandas Mukhtar.

telah menentukan dia layak berobat di sini, lalu ada

Toh, tidak semua survei dilakukan dengan

kesembuhan dan perbaikan, itu ada kepuasan tersendiri.

penyamaran. Terkadang, dia sudah kenal surveyor-LKC

Saya kan tidak mungkin melakukan tindakan medis.” ••

atau DD. Kalau ini yang terjadi, surveyor langsung minta
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TB Centre

Komitmen untuk
Indonesia Bebas TB
LKC terus terlibat aktif dalam penanggulangan
TB di Indonesia.
menjaga kesinambungan program
penanggulangan TB.
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma
(LKC-DD) turut pula berperan aktif
dalam program pemberantasan TB
sejak di awal berdirinya. Bahkan
mulai tahun 2006, LKC bekerjasama
dengan Subdit TB Depkes/Kemenkes,
PP Aisyiyah dan The Global Fund To
Fight Aids, Tuberculosis and Malaria

T

uberkulosis (TB) atau dulu

(Global Fund ATM) terlibat di dalam
National TB Program (NTP).
Sampai saat ini, untuk

yang dikenal dengan TBC
merupakan salah satu
penyakit menular yang

berbahaya. TB adalah penyebab
kematian ketiga setelah jantung dan
saluran pernapasan. Pada golongan
penyakit infeksi, TB merupakan
pembunuh nomer satu. Penyakit
ini disebabkan oleh kuman TB

(mycobacterium tuberculosis), namun

Indonesia sendiri
menempati urutan
ketiga dalam daftar
negara dengan angka
kasus TB terbanyak di
dunia, setelah India
dan China.

di masyarakat masih terjadi banyak

penanganan pasien TB secara

kesalahpahaman dan juga kurangnya

komprehensif menggunakan strategi

kepedulian.

DOTS serta pemberdayaan masyarakat

Penyakit TB dapat menyerang

untuk peduli TB. LKC melalui program

siapa saja, terutama kelompok usia

TB Center-LKC, baik yang ada di

produktif (15-50 tahun). Apabila

Ciputat maupun Bekasi serta juga akan

ada pasien TB, maka akan disertai

dikembangkan di Parung, memberikan

kehilangan 3-4 bulan waktu

pelayanan kepada pasien suspek TB

bekerjanya dalam setahun. Sebuah

dan pasien TB yang diobati sampai

keluarga akan kehilangan rata-rata

sembuh. Pelayanan ini dilakukan

penghasilannya selama 15 tahun

setiap Senin dan Rabu (Hari TB), mulai

akibat kematian karena TB.

pukul 9 pagi hingga 3 sore .

Indonesia sendiri menempati

Pelayanan pada Hari TB tersebut

urutan ketiga dalam daftar negara

dilakukan oleh tim khusus yang

dengan angka kasus TB terbanyak

terdiri dari dokter umum, perawat,

di dunia, setelah India dan China. Di

ahli gizi, analis lab dan pembina

Indonesia, setiap hari terjadi 300 orang

rohani yang sudah terlatih dalam

meninggal karena TB. Itu berarti setiap

program TB berstandar nasional.

5 menit sekali ada orang meninggal

Program ini juga didukung tenaga

akibat TB. Karena itu, dukungan

relawan Dokter Spesialis Paru dan

lembaga donor dan komitmen politik

Spesialis Anak yang rutin berpraktek

nasional harus diperkuat untuk

seminggu sekali sebagai konsultan
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program dan pengobatan pasien.
Untuk penegakkan diagnosis penyakit
TB, TB Center LKC memiliki fasilitas
laboratorium TB mandiri yang lengkap
serta dilaksanakan oleh para analis
laboratorium yang telah mengikuti
pelatihan petugas laboratorium
khusus TB berstandar nasional. Analis
juga telah mendapatkan penilaian
kualitas laboratorium yang baik
dalam program TB nasional dengan
Hasil Cross Chek Sediaan Dahak
Laboratorium LKC adalah Error Rate =
0 % sejak tahun 2007.
Obat Anti TB (OAT) yang diberikan
kepada pasien adalah obat yang
berstandar nasional dalam bentuk
paket (FDC & Kombipak) atau Lepasan
sesuai dengan lamanya waktu
pengobatan. Bahkan kepada pasien
TB yang berobat di TB Center LKC,
juga diberikan makanan tambahan
(PMT) berupa susu dan telur setiap
hari dengan tujuan memperbaiki
gizi pasien TB dan menunjang
keberhasilan pengobatan. OAT dan
PMT tersebut diberikan kepada pasien
TB secara cuma-cuma, baik member
LKC maupun bukan.
TB Center LKC juga melakukan
kegiatan pemberdayaan masyarakat
untuk peduli TB berupa pelatihan
kader sehat TB di beberapa kelurahan/
kecamatan dan pelatihan tokoh
agama/tokoh masyarakat untuk
peduli TB di wilayah Jadebotabek
serta pembentukan Pusat Informasi
Tuberkulosis di Masyarakat (PIT Mas).
Dilakukan pula kegiatan penyuluhan
tentang TB kepada masyarakat di
masjid, rumah dan fasilitas umum
lainnya serta pemanfaatan media
massa seperti radio dan koran. Di
setiap peringatan hari TB se-Dunia
pada tanggal 24 April, TB Center LKC
melakukan kegiatan sosialisasi dan
penggalangan kepedulian masyarakat
TB dalam bentuk Talk Show, Sepeda
Sehat dan Jalan Sehat.
Mari bersama kita berantas TB
untuk mewujudkan Indonesia Bebas
TB.
(dr. Yahmin Setiawan, MARS,
Manager Pelayanan Medik LKC DD)

Keuangan & Statistik
LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA
Jl. Ir H Juanda No.34 Ciputat Mega Mall D-01 Ciputat 15412
LAPORAN AKTIVITAS
Periode Dzulqa’idah 1431 H
Tidak
Terikat
PENDAPATAN
Zakat
Dana Sosial Kemanusiaan
Dana Operasional DD
Program DD
Donasi Barang
Kerjasama Even
Infaq
Dana Pengelola
Wakaf Tunai
Wakaf Barang & Bangunan
Total PENDAPATAN

BEBAN LANGSUNG
Pelayanan Medik
Pengembangan Program
Supporting Terkait Program
Kerjasama even & Pemby. Pasien
Total BEBAN LANGSUNG
BEBAN SUPPORTING
SDM
Rumah Tangga
Logistik
Corsec
Penghimpunan Dana
Total BEBAN SUPPORTING
Total BEBAN LANGSUNG & SUPPORTING

PENDAPATAN LAIN
Bagi Hasil
Dana Non Halal
Keuntungan Penjualan Aset
Total PENDAPATAN LAIN

Terikat
Temporer

Terikat
Permanen

100.000
100.000

Jumlah

78.334.438
34.873.150
113.207.588

1.628.439
5.800.000
667.770.357
20.500.000
185.733.120
881.431.916

7.710.400
23.706.500
13.816.285
-

375.003.701
32.328.600
141.675.522
79.158.500

-

382.714.101,00
56.035.100,00
155.491.807,00
79.158.500,00

45.233.185

628.166.323

-

673.399.508,00

1.500.000
10.610.945
14.000
14.150.000
-

93.778.857
54.531.900
2.766.070
38.645.400
68.609.100

26.274.945

258.331.327

71.508.130

186.674
186.674

BEBAN LAIN
Penyaluran Sumbangan
Beban Umum & Bank

1.628.439
5.800.000
667.770.357
20.500.000
185.733.120
78.334.438
34.873.150
100.000
994.739.504,04

-

95.278.857,00
65.142.845,00
2.780.070,00
52.795.400,00
68.609.100,00
-

886.497.650

2.764.180
2.764.180

284.606.272,00

-

958.005.780,00

-

186.674,28
2.764.180,14
2.950.854,42

-

908.264

-

908.264

-

908.264,24

Perubahan Aset Bersih

41.886.132

(3.209.818)

100.000

38.776.314,22

Aset Bersih Awal Periode

956.389.422

1.063.673.841

1.900.000

Total BEBAN LAIN

Aset Bersih Akhir Periode

998.275.554

-

-

1.060.464.023

-

-

908.264,24

2.000.000

Dana Termanfaatkan

2.021.963.263,27
2.060.739.577,49

2.060.739.577,49

Aset Bersih Berjalan

-

Ciputat, 28 Dzulqa’idah 1431 H
Disiapkan oleh,

Disetujui oleh,

Asep Hendriana, SE
Ka Bag. Keuangan

Asep Hendriana, SE
Ka Bag. Keuangan
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Ceremonia Fundraising
1 “ Saatnya Peduli dan Berbagi “

mendonasikan
sebagian
hartanya untuk

Depok,

20 November

kesehatan kaum

2010 , Berawal

dhuafa. Dengan

informasi dari

aktiﬁtas bertajuk

ibu Munawati

“ Belanja Sambil

dari manajemen

Berinfaq “.
Kegiatan ini

TK Islam Al-Ihya

bertujuan untuk

yang terlebih
dulu mendonasikan dana yang di kumpulkan secara

meningkatkan rasa kepedulian dan berbagi dengan sesama

kolektif dari para siswa/ I nya untuk korban bencan alam di

sebagai bentuk Corporate Social Responsibility ( CSR ).

Indonesia. Selanjutnya Ibu Munawati merekomendasikan

Salah satu beneﬁt yang dapatkan oleh apotik rumah makan

tim LKC untuk menerima donasi dari Forum Silaturami

adalah; sinergi komunikasi, co branding, dan beriklan

Taman Kanak –Kanak Islam (TKI) se – Kota Depok.

di media Asyifa yang di terbitkan oleh LKC dan akan di
distribusikan kepada donatur 10.000 LKC Dompet Dhuafa.

Bertempat di kantor Wali Kota Depok bertepatan
dengan kegiatan latihan Manasik Haji anak-anak TKI se-

4 Yamaha Music Peduli

Depok, Ketua Forsil TKI Depok menyerahkan donasi kepada
LKC Dompet Dhuafa yang diterima oleh Iwan dan Khoirul

CIBITUNG - General Manager GA PT Yamaha Music

dari tim Fundraising LKC.

Manufacturing Asia Sugeng Purwanto, menyampaikan

Dikatakan Munawati, dana yang terhimpun memang
tidak seberapa, namun targetnya adalah melatih jiwa anak

sumbangan sebesar Rp14.515.000,- kepada Layanan

didik supaya memiliki kepedulian dengan sesama.

Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa (DD) untuk
dimanfaatkan membantu korban bencana yang terjadi di

2 Wong Solo Peduli

beberapa wilayah Indonesia.
“Ini bantuan karyawan secara spontan yang
terkumpul dalam satu minggu, kemudian perusahaan

Sebagai Salah satu

rumah makan yang

menambahkan,”ungkap Sugeng, ketika menyerahkan

terbilang sukses, Ayam

bantuan tersebut melalui LKC, Selasa (23/11/2010) di

Bakar Wong Solo tidak

Kantornya, Cibitung.
Bantuan tersebut diterima oleh Staf Fundraising LKC

pernah absen dalam
kegiatan berbagi dengan

Muhammad, yang juga menjabarkan program Dompet

kaum dhuafa. Selain sinergi

Dhuafa dan jejaringnya untuk solidaritas bencana di

membuka konter donasi

Indonesia. Muhammad juga menjelas peran tim medis LKC

Ramadhan, Manajemen

dalam membantu pengungsi Wasior, Mentawai dan Merapi.

Ayam Bakar juga kerap
kali menyisihkan sebagian
keuntungan usaha melalui LKC Dompet Dhuafa untuk
bantuan kesehatan. Beberapa waktu lalu Ayam Bakar Wong
Solo menyerahkan donasinya ke LKC untuk solidaritas
bencana. Siapa Menyusul ?

3 Gerai Donasi

Satu lagi, LKC Dompet Dhuafa sinergi dengan apotik,

rumah makan di wilayah Jabodetabek. Kali ini LKC
membuka gerai donasi untuk memudahkan donatur untuk
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Donasi
DAFTAR PEMBERI INFAQ, ZAKAT, WAKAF, DAN DONASI LAINNYA KE LKC
PERIODE RAJAB – SYAWWAL 1431 H

JENIS DONASI :
Bulan
Rajab
Syaban

Syawwal
JENIS DONASI :
Bulan
Ramadhan

JENIS DONASI :
Bulan
Rajab

JENIS DONASI :
Bulan
Rajab
JENIS DONASI :
Bulan
Ramadhan
JENIS DONASI :
Bulan
Ramadhan

Syawwal

BARANG
Donatur/Mitra
Donasi Obat
Donasi TV 21” Samsung
Alkes
Obat-obatan
Hary Rijanto

Nilai
1.549.800
985.000
7.820.000
1.782.600
12.800.000

PROGRAM AKSI LAYAN
SEHAT
Donatur/Mitra

Nilai

Highscope Bintaro
Highscope Bintaro

3.000.000
2.625.000

PROGRAM KHITANAN
MASSAL
Donatur/Mitra
LPK Gemini
Khitanan di Hotel Le
Meridien
Rostatie/MT Azzara

JENIS DONASI :
Bulan
Ramadhan

ZAKAT

Bulan
Rajab

Donatur/Mitra
Elisa L

Syaban

Firdaus Bambang Saputra
Hartoyo Darmawan
Kel Ibu Nina
Uswatun
DR H Ismail
Agus Hari S
DR H Ismail
Hamba Allah
PT.Wahana Prestasi Logistik
Dr.H.Ismail
Dian Ekawati
Sita Dewanti
Group Selatan
Hamba Allah
PT Wahana Prestasi Log

100.000
50.000
200.000
450.000
750.000
250.000
750.000
132.000
5.000.000
750.000
500.000
550.000
375.000
20.000
5.000.000

Siti Nilamsuti Nasution
Toni Sartono
Ibu Nina
Tahu Bulat
H. Sainan Bin Tholib
Faisal Tn
Meldi Tn
Syahendra

2.000.000
65.000
250.000
104.000
125.000
300.000
30.000
100.000

Ramadhan

Nilai
3.100.000
3.875.000
3.100.000

OPERAS KATARAK
MASSAL
Donatur/Mitra
PT Wahana Artha Harsaka

Nilai
62.750.000

PEMBIAYAAN PASIEN
Donatur/Mitra
dr.Budining Wirastari
Marnoto Sp.A,IBCLC

Nilai
2.000.000

WAKAF TUNAI
Donatur/Mitra
Khoirul Huda
Vini
Eka Susanty
Eko Sucahyo Kurnia
Irma Damayanti
Hamba Allah
Tengku Syahrifa Fahrina

Jumlah
200.000
100.000
500.000
1.000.000
1.000.000
100.000
1.000.000

Jenis Donasi
Barang
ALS
Khitanan Massal
Op Katarak
Pemb Pasien
Wakaf Tunai
Zakat Fitrah
Zakat
Infaq

JENIS DONASI :

Total
24.937.400
5.625.000
10.075.000
62.750.000
2.000.000
3.900.000
1.010.000
50.426.123
307.189.879
ZAKAT FITRAH
Donatur/Mitra
Khusairin Bpk
Siti Nurchayani
Dasimah
Rizky Yudha Pratama
Warnoto
Heri Wibowo
Ade Ilman Salman
Rizky Ambarini
Endang Subeno,Atmi & Arsyah
Putri Subeno
Endang Subeno
Fanti Fatimah
Sri mulyati
Sari Bulan
Rizky Amaluddin
Zikri Aulia Arrafﬁi
Sabrina

Jumlah
40.000
140.000
35.000
70.000
70.000
100.000
140.000
35.000

Syawwal

105.000
45.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
105.000

34

Achmad Priyadi / Kabid ZISDJA
Afdhal Neiserenza
Sawitri
Siti Nurchayani
Dede Triatmi
Herlina Fatimah
Yuda
Elvi
Hamba Allah
Andre Wijanarko
Syafran Hutabarat
Ust. Yazid
Ayu Winakarinasari
Hamba Allah
Hanisah binti Yusuf
Yuriandi
Retno Ambarwati
Nurrina
Vini
Tini
Hasanuddin HRP
Anna Siti Chozanah
Toto
Ahmad Ilham
Roy Tondra& Netty Rahmawati
DR H Ismail
Dhani Shaﬁtra Jay
DR Hamon Mawardi
Edit P
Zakat Mal Humanis
Kel. Imam
Heri Heriadi Bpk
Oscar Erdianto
Anna Dewiyanti Aryani
Gita Fitrianti Wardani
Agung Dewandono
Arina
Faisal F

Jumlah
100.000

5.000.000
1.500.000
600.000
500.000
500.000
250.000
250.000
300.000
35.000
500.000
120.000
500.000
50.000
1.900.000
52.000
25.000
60.000
200.000
200.000
35.000
1.000.000
100.000
73.500
24.500
50.000
2.500.000
50.000
500.000
1.750.000
10.000.000
2.000.000
250.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
150.000

Kel.Suardy L Tobing

500.000

DR H Ismail
Trisna

500.000
300.123
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JENIS DONASI :

INFAQ

BULAN
Donatur/Mitra
Endang WaNTO
Ibu Dian
Kel. Donitri
Ali Abas
Ibu Elis
Ika
Nursyamsiah
Dewi Muka H
Siti Salamah
Ruri Prabuwati
Budiman
Eriawan
S. Ningtyas
Fier Dian Senjaya
Emmalia
Dadan
Muhammad Yusuf
Hamba Allah
Sumi
Ashadi
Fahrel
Arief Fathorachman
Fitri
Hamba Allah
Rudi
Hamba Allah
Linda Sarasenaiawati
Hamba Allah
Yeny
Al Itishom
Hamba Allah
Pustaka Darul Ilmi
Hamba Allah
Abbas Agency
Tauﬁk Rahim
Pustaka Ukhuwah
Sri Ismiyati DRS
Abu Azizah
Ubaidillah Tn
Kel. Syamsul Hadi
Hanifah
Abu Zaidan
Bambang Sumitro
Ahmad Adriyansyah
Dian Nursanti
Lismei Risanti
Muhammad Fariz Adip
Eka Cahyani
Sapto Adji
Ardhik Drikavide
Raymond Latief
Sonny Sunjaya Suka
Muhammad Anhar Den
Marsanto Adi Nurca
Dian Trisna Sari
Danny Marahaly
Hamba Allah
Herliana Hartanti
Meilantinasari
Fesan Patriotomo J
Rizqi Firdausi
Otto Iskandar
Rizal Muska Kamil
Abdul Syukur
Veby Surya Wibawa
Hamba Allah
Esti Tristiana
Gusnul Yakkin
Woro Palupi AA
Fadila Indriani
Neil Amelina
Alex Iskandar
Rizky Andina Setia
Weni Kusumarianti
Marliza
Rio Tri Juli
Roﬁyanto
RR Ratna Indriani
Untung Raharjo
Muafan
Haﬁyzah Mumtazah
Chrisni Utami DR
Asuransi Adira Din
Asuransi Adira Din
Muhammad Anhar Den
Nur Yeni Kembara
Widiyastuti Kuspur
Nurfatchiyah nings
Novita Anggraini

RAJAB
Jumlah
250.000
1.000.000
300.000
130.000
1.000.000
100.000
100.000
10.000
100.000
50.000
20.000
20.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
10.000
15.000
10.000
50.000
10.000
20.000
100.000
10.000
100.000
20.000
100.000
15.000
15.000
15.000
50.000
50.000
20.000
20.000
900.000
50.000
26.000
500.000
200.000
50.000
1.000.000
200.000
75.000
50.000
25.000
20.000
350.000
500.000
50.000
100.000
200.000
1.000.000
45.000
10.000
100.000
100.000
500.000
500.000
40.000
800.000
100.000
100.000
100.000
2.500.000
100.000
150.000
100.000
50.000
250.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
250.000
100.000
50.000
100.000
300.000
780.310
2.819.958
200.000
100.000
500.000
500.000
100.000

Ayu Asmawati Ny
Miranda Elestiani
Rina Dewi Pujiastuti
Diah Agustina
Ria Jayanti
Milla Inayati
Dody Rachmadi Priy
Dian Trisna Sari
Iriyanthi Kusumawa
Endang Widasari dr
Hari Sakti
Hamba Allah
Satida Fargiani
Shirley Vidiani S
Shirley Vidiani S
Hari Sakti
Ida Nuraida
Dwi Nor Yuliani
Agus Purwanto
Muhammad Rifqi
Mayasari
Hamba Allah
Siti Naimah
Dody Darmawan
Sri Lestari
Henry Suhendro
Marno Dastrianto
Aknasio Sabri
Evaliana Herawati
Hamba Allah
Supriyanto
Ronggo Ardhiyanto
Hamba Allah
R Bayu Kesuma Tri Aryanto
an. Ahmad Zulﬁkar
Andri Yuliansyah
Hamba Allah
Haﬁed Rum
Hamba Allah
Ida Nuraida
Hamba Allah
Hamba Allah
Ronggo Ardhiyanto
Hamba Allah
Kukuh Thoriq Arieﬁan
Marno Dastrinto
Median
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
M Yusuf

100.000
200.000
50.000
100.000
300.000
100.000
200.000
1.000.000
100.000
500.000
1.000.000
800.000
600.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
150.000
75.000
250.000
500.000
100.000
150.000
100.000
50.000
50.000
50.000
500.000
500.000
100.000
50.000
100.000
650.000
100.000
2.000.000
500.000
50.000
150.000
200.000
50.000
100.000
2.500.002
20.000
300.000
200.000
100.000
500.000
100.000
200.000
150.000
150.000
300.000
100.000
500.000
200.000
50.000
75.000
80.000
50.000
50.000
50.000
100.000
50.000
500.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
72.000
250.000
50.000
100.000
50.000
100.000
100.000
100.000
50.000

BULAN
Yanuarsyah
Ratih Ny
Pane Rahardjo Bpk
Triana Kharunnisa
Hanifah
Suwardih Tn
Ibu Nuraini
transtv
PT Novel
CV Dwinika
Tirta Prima
Apotik Cirendeu
Tri Agung Mandiri
Sumber Sehat
Manjur Farma

SYA’BAN
80.000
30.000
30.000
150.000
100.000
50.000
1.000.000
300.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
350.000
500.000
100.000
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Melani
Tessa Lysistrasa
Andhita Hargyanti
Miranda Elistiani
Bian/Aan Nurhasanah
Marlisa
Dr. Chrisni Utami
RR Ratna Indriani
Dwi Ari Nugroho
Miranda Elistiani
Hamba Allah
Nur Febriyanti
Muafan
Rifki Feriandi
Hamba Allah
Abdul Syukur
Nurfatchiyah Nings
Ronni Ronnaldi
Danni Marahaly
Mac Sarwadhamana
Hamba Allah
Achmad Chaerudin
Gamma Rinaldi
Untung Rahardjo
Nyayu Asmawati
Nasrudin Sumintapu
Diah Agustina
Ria Jayanti
Rio Tri Juli PU
Suhendar Bachtiar
Dra.Ferial Y Andan
Rahmad Putra Jaya
Dr. Endang Widasari
Puspa Indah Budion
Dwi Ari Nugroho
Diah Ambarwati
Eka Cahyani
Muhammad Rifai
Sapto Adji
Marsanto Adi Nurca
Mohamad Faris Adip
Juang P Pandjaitan
Theresia Retno I
Widodo
Nur Febriyanti
Sofyan Waluyo
Hamba Allah
Ardhik Drikavide
Widiyastuti Kuspur
Herliana Hartanti
Alex Iskandar
Eko Ardiantoro
Rizal Muska Kamil
Gusnul Yakkin
Irianthi Kusumawa
Fitri Hatining
Dewanti Prameswari
Herik Marsidik
Dwi Nur Yuliani
Kurnia Fitri Astuti
Ronggo Ardhianto
Satida Fargiani
Hamba Allah
Muhammad Rifqi
Agus Furwanto
Hamba Allah
Hamba Allah
Bayu Putra DU Indrianto
Rachmat Subarkah
Marno Dastrianto
Dompet Dhuafa
Eva Luthfah Syauqiah
Ika
Rahmat Subarkah
Ronggo Ardhianto
Ida Nuraida
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Eka Saputra
Hamba Allah
Hamba Allah

500.000
200.000
100.000
150.000
100.000
100.000
300.000
250.000
175.000
200.000
2.500.000
100.000
55.000
100.000
50.000
100.000
500.000
200.000
10.000
500.000
100.000
412.000
150.000
100.000
100.000
300.000
100.000
300.000
100.000
50.000
1.000.000
300.000
500.000
50.000
2.000.000
300.000
10.000
150.000
1.500.000
1.000.000
25.000
1.500.000
250.000
20.000
150.000
100.000
100.000
500.000
250.000
100.000
100.000
100.000
100.000
150.000
100.000
37.000
300.000
1.000.000
100.000
440.000
300.000
700.000
85.000
600.000
250.000
162.000
100.000
1.500.000
250.000
500.000
500.000
100.000
100.000
200.000
250.000
100.000
200.000
50.000
2.000.000
100.000
100.000
1.000.000
100.000
200.000
100.000
100.000
230.000
100.000
1.500.000
200.000
1.500.000
80.000
75.000
200.000

Donasi
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Annet
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Usy
BULAN
Hamba Allah
Endah Pujiana
Panitia Tour Prima Husada
Konter Donasi Apt Prima Husada
Konter Donasi Bakmi Tebet
Hamba Allah
PT Novel
Konter Donasi Apt. Cirendeu
Hamba Allah
Prima Arya Sembada
Hamsanah
Fika Ulfa M
Galang Anindya
CV Indang
INDOFARMA
Hamba Allah
Arnida
Arnida
Rusli
Eko Setyo Budi
Ridwan
Sugeng
Hamba Allah
Jamil
Anisa
Hamba Allah
VD Konter Pasto Daun Pandan
Supriadi
Rusdi
Wandi
Jimi
Silvi
Endah Putri Handongan
Hamba Allah
Astoni
Endah Putri Handongan
Surahmi
7 Sahabat
Abu Azizah
Fian
Hamba Allah
Ita
Hamba Allah
Hamba Allah
Rimawan H Siregar
Amal
Ardian
Andi
Angga
H Heri
Fatimah
Hamba Allah
Dr.Ir. Sri Handayani
Netty Rahmawati
Pandi Ahmad
Oscar
Purwanto
Ayu Dia Riahrita
Tika
Yiyis Muslihah
Hamba Allah
Suwardi
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Yudi
Herni
Aﬁf
Tami
Tn. Buyung
Tn Ibnu Hasan
Hamba Allah
Okti
Hamba Allah
Emy
H Widiyatno M, SE
Neni Setianingsih
AMS (Bpk didik)
Semangat jaya Toko ATK

100.000
100.000
20.000
240.000
100.000
100.000
300.000
100.000
100.000
85.000
50.000
100.000
100.000
195.000
119.100
317.500
18.000
250.000
591.000
36.000
500.000
500.000
100.000
20.000
600.000
100.000
50.000
10.000
10.000
20.000
50.000
50.000
10.000
7.000
20.000
5.000
3.000
20.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
5.000
20.000
10.000
5.000
50.000
250.000
50.000
50.000
10.000
20.000
7.000
100.000
300.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
50.000
10.000
50.000
20.000
50.000
50.000
50.000
50.000
20.000
50.000
100.000
100.000
25.000
20.000
10.000
10.000
20.000
100.000
10.000
50.000
50.000
50.000
10.000
50.000
100.000
50.000
200.000
10.000.000
200.000
100.000

Ibu Ita Hasan & Kel
Binroh Bank of Tokyo
Ciputat Jaya Ban
Sinar Maju
Rasyimah Salim
Sudimin
Hamba Allah
Yanti
Dewo Wijonarto
Dr. Detty Dwi Kurniati Sp.KK
Sehat Sejahtera/dr.Suzy
Afdhal Neiserenza
Ahmad
Bpk Sudarso
Nita
Hamba Allah
Ibu Elly
Ibu Eri Nuraeni
Hamba Allah
Hamba Allah
Jhoni
Aiman
Balim
Hamba Allah
H. Heri
Tri Budi Utami Wiradita
Daun Pandan
Hamba Allah
Sofyan
Hamba Allah
Winda
Ita
Suwandi
Nuning Agustina
Bambang Dodi
Hamba Allah
Silvi
Wip Daeng Bela
Hamba Allah
Eva
Fitria
Rian Novalia Sumantri
Woro Pradono
Lia
Hamid
Hamba Allah
Eliza Eka Putri
Indhi Primanuar P
Angreni Puspitasari
Evi
Hamba Allah
Hamba Allah
Jono
Hamba Allah
Nilasari
Christie
Hamba Allah
Diki
Toni
Heni Agustina
Ibu Irma
Yati
Kel. Besar Ibu Hj.Anih
Setiawan
Hamba Allah
Hamba Allah
Mr Dio
Bpk Wiji
Dika
Arsyilla
Hamba Allah
Paguyuban Palang
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Galih
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Bu Rini
Yudi
Muhtar
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Ida
Astri
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200.000
2.500.000
300.000
300.000
400.000
20.000
700.000
350.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
20.000.000
100.000
500.000
10.000
50.000
50.000
10.000
10.000
50.000
50.000
400.000
10.000
100.000
50.000
100.000
25.000
100.000
100.000
200.000
200.000
100.000
50.000
100.000
10.000
50.000
500.000
20.000
100.000
100.000
50.000
500.000
50.000
50.000
100.000
50.000
100.000
20.000
100.000
5.000
10.000
50.000
17.000
390.000
30.000
10.000
50.000
40.000
50.000
20.000
100.000
25.000
15.000
20.000
10.000
10.000
10.000
20.000
50.000
35.000
200.000
50.000
10.000
20.000
50.000
10.000
40.000
50.000
10.000
20.000
50.000
20.000
20.000
15.000
15.000
20.000
10.000
20.000
20.000
190.000
20.000
10.000

Rina Hidayat
Safari Nugraha
Wildan Paramudya
Zili
Renonaya
Dika/Rani
Siti Naimah Aris Widanarti
Voucher Donasi Konter
Voucher Donasi Isni+Tantri
Arif
Voucher Donasi Budi
Voucher Donasi Vivi
Voucher Donasi Konter
Umi Rantisi

20.000
100.000
50.000
20.000
12.000
20.000
50.000
7.330.000
180.000
50.000
246.000
255.000
805.000
10.000

Hamba Allah
Resto Daun P andan Pemda
Retno Ambarwati
David Agung
Vonda
Vini
Tini
Rizky Ambarini
Isman Bin Nisin
Ali Akbar
Endang Kosasih
Yuni
Dede mulyani
Sabrina
Junurain
Ridwan Makarim
Raihan & Hanif
Triagris Triani
Hamba Allah
Hamba Allah
Rommy IP
Hotib
Iwan.S
Kusperyanto
Ruzni
Abdul Rahman.s
Ustd. Heri
Sholeh
Rudi
Ahmad Ilham
Sudarsono Kasdi
Voucher Donasi Konter
Voucher Donasi dari Mba Eli
Danny Marahaly
Zaki Hendarto
Nuke Wahyuningtyas
Sapto Adji
Novita Anggarini
Agung Farial Husei
Budhy Ariani Indri
Dyah Rahmawaty
Eko Ardiantoro
Febardi Lompatan
Ade Ranny Ratnanin
Roﬁk Fatonah
Eka Cahyani
Nurul Arief
Sri Soehesthi
Agus Hari S
Hamba Allah
Muhammad Anhar Den
Sri Hartatik
Tengku Syaﬁra FA
Ardhik Drikavide
Nur Febryantri
Widiyastuti Kuspur
Gusnul Yakkin
Hamba Allah
Muafan
Yuli Sri Pujiati
Miranda Elestiani
Rizal Muska Kamil
Hamba Allah
Alex Iskandar
Octari Aprianti
Dhani Shaﬁtra Jay
Veby Surya Wibawa
Punky Pranowo Suba
Aditya Bonnyvena I
Andhita Hargiyanti
Laela Sani
Aldrin Arief
Marliza
Rima Khusniati
Untung Raharjo
Eko Isranto Agusti
Christy Anggraeny
Farida
Idham Muhammad Huse

5.000
50.000
40.000
70.000
100.000
65.000
15.000
50.000
100.000
50.000
50.000
50.000
100.000
145.000
50.000
50.000
50.000
100.000
20.000
100.000
20.000
10.000
10.000
50.000
50.000
100.000
100.000
20.000
100.000
25.500
2.000.000
995.000
200.000
10.000
500.000
50.000
500.000
100.000
300.099
300.000
100.000
100.000
500.000
700.000
200.000
20.000
50.000
100.000
200.000
50.000
1.000.000
100.000
100.000
400.000
200.000
600.000
150.000
200.000
50.000
50.000
150.000
100.000
1.000.000
50.000
2.000.000
50.000
150.000
100.000
100.000
200.000
50.000
200.000
100.000
2.000.000
100.000
150.000
50.000
1.000.000
100.000
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Rio Tri Juli PU
RP Suryo Kusumant
Noerrama T Wirjoha
Kel Tekad Adiyono
Diah Agustina
Hamba Allah
Amuringtyas ESH
Dwiharyanto Aduning
Yiyis Muslihah
Dandi Sulaeman DRS
Dewi Wulandari
Triani Rizki
Kartina Damarwati
Ny Ayu Asmawati
Noviya Anggraini
M Lahandi Baskoro
Ardhik Drikavide
Whayuni Indrawati
Irma Damayanti
Hanifah Marhamah
Eka Cahyani
Hamba Allah
Ayutami Pratianingsari
Indah Delima
Dwi Nor Yuliani
Hamba Allah
Dewi Melani
Hamba Allah
Wasilah Maduratni
Satida Fargiani
Tri Fajarwaty
Asvian Rizalahmad
Hari Sakti
Hamba Allah
Ronggo Ardhianto
Yanish
Hamba Allah
Nurhalil
Nurhalil
Achmad Djunaidi
Hamba Allah
Agus Purwanto
Andri Yuliansyah
Dwi Nor Yuliani
Reno Alamsyah
Hamba Allah
Henry Suhendro
Rachmad Wahyudi
Hamba Allah
Marno Dastrinto
Devianti Febrianti Faridz
Ayu Dia Riahrita
Hamba Allah
Satida Fargiani
Iman Pratikno
Hamba Allah
Ronggo Ardhianto
Hamba Allah
Amuringtyas ESH
Pandji A Artaz
Ahmad Khotib Ismail
Riswandi
Marno Dastrinto
Prima Medika Lab (Pharos)
Tresty Andasarie
Ronggo Ardhianto
Rahmi Rahayu
Dr. Anwar Hasyim/Annisa
Siti Mursifah
Siti Mursifah
Siti Mursifah
Miftah S
Setio Djuwono
Shanty Nursiyani
Syah Johan Ali Nasiri
Kiki Rifki Permana
Hamba Allah
Dwi Nor Yuliani
Siti Fauziah
Made Indra Kusuma
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Dyah Susilowati
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah

100.000
100.000
1.000.000
500.000
100.000
50.000
4.000.000
400.000
50.000
500.000
75.000
100.000
200.000
100.000
100.000
100.000
500.000
100.000
500.000
300.000
30.000
50.000
500.000
300.000
100.000
250.000
150.000
100.000
100.000
1.000.000
50.000
100.000
650.000
100.000
200.000
100.000
50.000
1.100.000
1.500.000
100.000
50.000
500.000
50.000
100.000
100.000
164.000
100.000
100.000
1.000.000
500.000
926.810
100.000
200.000
500.000
500.000
300.000
300.000
250.000
4.000.000
2.000.000
750.000
1.230.000
500.000
3.500.000
200.000
250.000
1.210.000
15.400.000
2.500.000
2.500.000
700.000
200.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
50.000
100.000
1.500.000
50.000
100.000
300.000
200.000
200.000
1.000.000
100.000
100.000
1.000.000
1.000.000
50.000
500.000
250.000

Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Eka Saputra
Hamba Allah
Hamba Allah
Sutrisno
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Sdr Muh
Syaiful
Hamba Allah
Annet
TIY
Ibu HEN
M Yusuo
Sdr Yul

50.000
200.000
200.000
90.000
75.000
80.000
100.000
200.000
50.000
5.000.000
19.200.000
250.000
100.000
1.700.000
200.000
1.000.000
100.000
200.000
100.000
25.000
47.000
300.000
100.000
100.000
50.000
100.000

BULAN
Hamba Allah
Ibu HEN
Nurmi
Voucher Donasi dari Peni
Logistik Medis
M evert
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Novita
Hamba Allah
Ahmad Sabri Arrifﬁn
Reza
Ramadhan
Iqbal
Ike Budi Raya
Anas Bachtian
Fabri
Muhsinin Fauzi
Salviani Rosanti Pakki
Hasto Kuncoro
Asri Harjanti
Marlius Al Rabin
Abu Zidan
Hamba Allah
Luky
SMAN 4
Arina
SMAN 4
Limawan Akta Wijaya
Abu Zahra
Hindumn Marhamah
Lambada Travel
Kelebihan Uang di Kasir
Wikaningsih
Muhammad Gantiri
Krisdeyanti Soetomo
Rooswanti Soeharto
Eko Ardiantoro
Nuke Wahyuningtyas
Ria Jayanti
Chrisni Utami DR
Tri Budi Utami Wir
Idham Muhammad Huse
Agung Farial Husei
R Ramdan Natawiria
Hamba Allah
Emirsyah Nasution
Sri Saparni DR
Kel. Ari Dwi Ari Nugroho
Endang Widasari DR
Idham Muhammad Huse
Dewi Arﬁani Nur C
Achmad Zayadi
Veby Surya Wibawa
Alex Iskandar
Anas Bachtiar
Hamba Allah
Miranda Elestiani
Resiandari
Muafan
Haﬁyzhah Mumtazah
Suhandi
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SYAWWAL
45.000
100.000
1.000.000
510.000
85.000
10.000
70.000
70.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
100.000
50.000
10.000
50.000
853.000
20.000
128.000
1.126.500
50.000
100.000
250.000
1.000.000
1.000.000
200.000
500.000
3.000.000
150.000
50.000
300.000
300.000
100.000
50.000
300.099
50.000
80.000
110.000
2.000.000
1.000.000
1.200.000
50.000
100.000
15.000
150.000
100.000
100.000
100.000
250.000
206.000
50.000
100.000
20.000

Kel.M Yusuf Yustini Anwar
Laela Sani
RR Ratna Indriani
Aan Nurhasanah
Novita Anggaraini
Marliza
Nur Febryantri
Chrisni Utami DR
Yiyis Muslihah
Christy Anggraeny
Widiyastut Kuspuri
Tri Budi Utami Wir
Amri Alamsyah
Wahyuni Indrawati
Idham Muhammad Huse
Ny. Ayu Asmawati
Hamba Allah
Dwiharyanto Adinug
Nani Rohani Andi Lesmana
Agus Hari S
Andhita Hargiyanti
Untung Raharjo
Ramzi Salim IR
Diah Agustina
Nuke Wahyuningtyas
Hamba Allah
M. Anhar Deni
Marno Dastrinto
Hari Sakti
Kukuh Thoriq Arieﬁan
Fahriwzanto
Achmad Djunaidi
Hari Sakti
Marno Dastrinto
Rachmad Wahyudi
Rachmad Subarkah
Hamba Allah
Muhammad Rifqi
Adnan Syarif
Danu Apriatno
Susilowati Budiningsih
Andri Yuliansyah
Agus Purwanto
Hamba Allah
Made Indra Kusuma
Ayu Dia Riahrita
Achmad Djunaidi
Hamba Allah
Hamba Allah
Ahmad Irfan
Hamba Allah
Dompet Dhuafa
Lia Pratiwi
Ahmad Irfan
Ronggo Ardhianto
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Asvian Rizalahmad
Lisdiani
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
AP EKO SR
Hamba Allah
Hamba Allah
Sdri Li
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
M Yusuf
N Annet
N Annet
Hamba Allah

2.500.000
50.000
250.000
150.000
100.000
100.000
100.000
300.000
50.000
50.000
250.000
100.000
500.000
100.000
50.000
100.000
200.000
150.000
500.000
200.000
100.000
100.000
1.000.000
100.000
20.000
250.000
350.000
500.000
500.000
100.000
75.000
50.000
650.000
300.000
100.000
250.000
100.000
350.000
50.000
100.000
100.000
100.000
250.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
20.000
250.000
280.000
150.000
200.000
250.000
250.000
10.000
100.000
50.000
150.000
100.000
50.000
100.000
250.000
300.000
150.000
70.000
100.000
325.000
200.000
80.000
400.000
50.000
150.000
9.500.000
100.000
250.000
100.000
200.000
100.001
1.150.000
50.000
300.000
300.000
300.000

Utama

I

ni kisah awal 2002. Sachali
terkena penyakit TB Paru serta
TB tulang belakang, dan harus
menjalani operasi. Biaya yang

dibutuhkan adalah Rp 14 juta. Sopir

metro mini itu terperanjat. Darimana
uang sebanyak itu? Ia yang sudah
kesulitan untuk berjalan semakin
susah mengangkat kakinya. ”Hampirhampir saya putus asa. Saya pikir
mending mati saja. Sepertinya tidak
ada tempat buat orang miskin seperti
saya,” kata Sachali, pedih.
Hingga suatu hari bibinya
memberi saran agar Sachali pergi
ke LKC, mendaftar jadi anggota. Ia
pun menurut. ”Benar kata bibi saya,
LKC itu untuk orang susah. Saya dan
keluarga bisa ditanggung oleh LKC.
Ternyata Allah masih menolong saya,”
ungkapnya, dengan mata berkaca-

9 Tahun Berkhidmat
untuk Kesehatan Dhuafa
LKC adalah sebuah komitmen moral. Komitmen ini melahirkan
kepercayaan, bahwa sejak 9 tahun lalu, setiap rupiah yang disalurkan ke
LKC tidak pernah sia-sia. LKC terus menyinari harapan dhuafa.
kaca. Begitulah LKC, kehadirannya

komunitas kaum miskin inilah yang

membangun LKC berasal dari dana

memang untuk menyinari harapan

rentan terhadap berbagai penyakit.

masyarakat, berupa zakat dan non-

dhuafa.

Sementara, sampai awal tahun 2000-

zakat. Seperti terekam dalam buku

Semua tahu, banyak orang sakit
menjadi tak berdaya menghadapi

an di Indonesia belum punya konsep

Jejak-jejak Membekas (10 Tahun DD),

kesehatan gratis.

pada 2001 DD mencadangkan dana Rp
3 hingga 4 miliar untuk LKC.

mahalnya biaya obat, tenaga medis,

Dompet Dhuafa Republika

dan penggunaan peralatan di rumah

(DD) tampil menjadi pelopor dalam

sakit. Bahkan dana yang harus

mengubah paradigma, bahwa

saat itu dari sekian jenis program

dikeluarkan menjadi ”rasa sakit”

kesehatan gratis itu sangat mungkin.

pengobatan sukarela di Indonesia,

tersendiri bagi pasien dan keluarganya.

Itu dibuktikan dengan melahirkan

hanya LKC yang memberikan

Tak terbayangkan bila biaya yang

klinik Layanan Kesehatan Cuma-

pelayanan gratis bagi kaum miskin.

setumpuk itu dibebankan kepada

Cuama (LKC). Sebagian dana ZIS yang

Di lembaga ini, sama sekali tidak

orang miskin. Kepedihan apa lagi yang

dikelola DD bisa diarahkan untuk

dipungut biaya bagi fakir miskin yang

harus mereka rasakan?

langsung menangani kesehatan

memerlukan pelayanan kesehatan,

dhuafa.

mulai dari obat hingga pelayanan

Tak sedikit kisah pilu dhuafa

rawat inap dan juga pendampingan

yang menyerah pasrah dirinya
digerogoti penyakit. Jangankan untuk
berobat, untuk makan saja mereka
serba kesulitan. Padahal justru

Eri juga menegaskan bahwa

Wakaf Tunai

saat dikirim ke rumah sakit rujukan

Menurut Eri Sudewo, mantan
CEO Dompet Dhuafa, dana untuk

Sejak diresmikan Wakil Presiden
Hamzah Haz pada 6 November 2001,
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sambung Piprim. Maklum, waktu itu
belum ada yang menmen-declare layanan
kesehatan gratis kecuali LKC. Tapi
selalu saja terbuka jalan, karena
tulusnya niat bekerja untuk kebaikan,
sehingga dana pengobatan pun cukup.
Namun harus diakui
menggerakkan LKC tidak mudah. Pada
tahap awal dengan fasilitas dua unit
ambulan, mobilitas terasa kurang.
Padahal daerah-daerah pinggiran
seputar Jabodetabek yang harus
dirambah LKC demikian banyaknya.
Jumlah SDM saat itu juga baru 52
orang. Saat ini telah berkhidmad
sebanyak 92 orang terdiri dari tenaga
medis dan nonmedis bersinergi
menjawab tuntutan profesionalisme
di LKC. LKC juga didukung oleh para
relawan baik medis maupun non
medis yang berdedikasi tinggi dalam
membantu kaum dhuafa.
LKC semakin menjadi ikon kegiatan

Piprim bersama koleganya yang

sosial DD. LKC yang berlokasi di

diserahi membuat konsep klinik yang

Megamal, Ciputat Tangerang, terus

diinginkan DD. Ada beberapa pilihan

Benahi perilaku pasien
Kendala lain terletak pada

dibanjiri dhuafa untuk berobat. Pada

konsep, antara lain, klinik yang bersifat

perilaku pasien. Bagi orang miskin,

hari-hari awal rata-rata ada 20 orang

subsidi silang dengan menerima

meskipun sadar bahwa kesehatan

pasien yang berkunjung ke LKC.

pasien kaya dan pasien miskin.

itu penting, mereka tidak lantas

Beberapa hari sebelum diresmikan,

Setelah perdebatan panjang, akhirnya

mempedulikannya. Keseharian mereka

LKC sudah mulai diperkenalkan

diputuskan memilih pola gratis dan

jauh dari standar perilaku hidup sehat.

dengan menerima pasien-pasien

hanya untuk dhuafa.

Umumnya dhuafa berobat justru
setelah sakitnya parah. ”Oleh karena

dhuafa, dan pada 3 November LKC
mengundang masyarakat untuk doa
bersama.

Sempat khawatir
Piprim mengatakan, masyarakat

itu LKC harus lebih berkonsentrasi di
aspek promotif dan preventif,” tegas

pada lapisan terbawah tidak

drg Imam Rulyawan, MARS, Direktur

melayani dhuafa dengan serba gratis

mungkin bisa membayar biaya

LKC saat ini/periode ketiga.

tentulah butuh dana besar. DD terus

kesehatan sekalipun diterapkan

DD menyadari bahwa untuk

Pendapat yang sama datang

berupaya agar operasional klinik bisa

pengobatan murah. “Untuk golongan

dari dr. Meizi Fachrizal Ahmad, MSi

ditingkatkan dan berkesinambungan.

seperti ini, mau tidak mau adalah

Direktur LKC periode kedua yang

Oleh karena itu Wakaf Tunai

layanan kesehatan yang free,” tegas

menggantikan dokter Piprim. Dokter

pun digagas sebagai penunjang.

Piprim. Cuma, para pasiennya perlu

Meizi mengatakan, selain bersinergi

Masyarakat bisa nenyalurkan hartanya

penyeleksian, tujuannya agar jangan

dengan puskemas-puskesmas, LKC

dalam bentuk wakaf tunai untuk

sampai yang terpilih adalah orang

perlu menggandeng kelompok

diwakafkan kepada pengembangan

kaya. Maka, klinik LKC itu pun

pengajian di masjid, mushola, atau

dan operasional LKC.

menggunakan sistem keanggotaan

pondok pesantren. “LKC perlu

(membership) yang tetap berlaku

melibatkan mereka antara lain buat

ialah dr Piprim B. Yanuarso, SpA.

hingga kini. Tahun pertama member

penyuluhan kesehatan,” tandasnya.

Piprim adalah nama yang tak asing

LKC sebanyak 3000-an KK dan terus

Ditunjuk sebagai Direktur LKC

Aspek promotif memang harus

bagi DD, karena dokter spesialis anak

meningkat , kini di usia 9 tahun telah

digalakkan. Edi dan Feri adalah

ini (waktu itu ia masih pendidikan

mencapai 14.866 KK.

contoh yang baik untuk menjelaskan

spesialis) sangat aktif di Tim Medis
Khusus Dhuafa (TMKD). Dokter

“Tadinya kami khawatir bahwa
pasien melimpah dan duitnya habis,”
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betapa perilaku hidup sehat
kaum dhuafa berada pada tingkat

Utama
berobat ke poliklinik atau Puskesmas

bulan lagi untuk persiapan peralatan

lagi. Di poliklinik saya harus beli

dan diharapkan bulan Ramadhan 1432

obat seharga Rp 80 ribu,” katanya

rumah sakit tipe C itu rampung.
“Jadi, kita tidak perlu lagi merujuk

sumringah.

pasien ke RS yang lain. Pemikiran kita

Harus dibuat lebih banyak
Ismail A. Said, Presiden Direktur

ketika bikin RST, karena tidak mudah
merujuk pasien ke rumah sakit-rumah

DD, menegaskan bahwa LKC sangat

sakit lainnya. Ke swasta bisa mahal, ke

bermanfaat bagi kaum dhuafa.

RS pemerintah tak dapat tempat lagi

Program sosial ini cukup besar,

karena kapasitas terbatas,” kata

Pasien Edi 19 Tahun.

berdana relatif besar dan sudah punya

mantan Direktur Bank Muamalat itu.

mengkhawatirkan. Edi (19) menikah

nama. Namun sosialisasi harus tetap

muda dan sudah punya satu anak

dilakukan. Ia juga mengungkapkan

Khusus Menteri Kesehatan Bidang

(1,5). Lelaki kelahiran Brebes, Jawa

bahwa LKC harus diperbanyak.

Politik Kebijakan Kesehatan, program

Tengah ini sehari-harinya berjualan

“Yang paling penting, LKC harus

makanan di halaman SD 05 Ulujami,

bisa dibuat lebih banyak. Target DD,

Menurut Bambang Sulistomo, Staf

kesehatan gratis harus diikuti upaya
lain yang meringankan pasien.
Ia juga mendorong masyarakat

Kebayoran , Lama, Jakarta Selatan. Ia
menderita sakit ginjal dan lambung

menggunakan Puskesmas yang dengan

gara-gara sering telat makan. Rumah

Jamkesdanya selama dua tahun lebih

kontrakannya juga tak ada ventilasi.

terbukti sangat bermanfaat buat

Semula saat sakit meradang ia dibawa

masyarakat. Namun ini pun harus

ke Puskesmas, tapi disarankan periksa

ditingkatkan dengan adanya sistem

ke rumah sakit yang besar untuk tes

pelayanan sosial nasional.
Bambang mengapresiasi

darah dan lain-lain.

upaya yang dilakukan DD terutama

Edi kemudian mendatangi
LKC atas saran saudaranya yang

dengan LKC-nya. “Layanan yang

sudah jadi member. Ia pun terlebih

telah dilakukan Dompet Dhuafa
harus didukung pemerintah.

dulu mengurus surat-surat dari RT
Ismail A. Said, Presiden Direktur D ompet
Dhuafa.

Dukungan itu bukan hanya uang, bisa

dimasukkan ke ruang rawat-inap.

setiap wilayah di DKI harus ada LKC,”

sebagainya,” ujar putra Bung Tomo itu

Menurutnya, layanan di LKC jauh

tandasnya. Bahkan, seharusnya setiap

bersemangat.

lebih menyenangkan dibandingkan ia

kabupaten dan wilayah (kotamadya)

berobat di Puskesmas. ”Selain gratis,

di Jabodetabek harus ada LKC.

dokternya baik-baik,” tandasnya.

Tapi, bukan LKC yang buka 24 jam,

dan RW. Setelah diperiksa di LKC,
pada hari yang sama ia langsung

Lalu ada Feri (31). Sopir angkutan
kota jurusan Ciputat-Pamulang II ini

dukungan personal, rumah sakit, dan

melainkan lebih berupa klinik.
Saat ini LKC masih berpusat di

menderita TB dan maag. Seperti Edi,

Ciputat dengan beberapa cabang

ia juga makan tidak teratur, bahkan

seperti di Bekasi dan Parung, Bogor.

merokok dan juga minum miras.

Sebagai mitra ada jejaring DD

Ketika penyakit paru-parunya kian

Bandung yang sudah mendirikan

parah dan mulai mengalami batuk

Rumah Bersalin Cuma-Cuma (LKC

darah, ia berobat selama sebulan di

khusus bersalin). Demikian pula telah

Puskesmas, tapi tanpa hasil. Kemudian

dikembangkan LKC di Yogyakarta,

ia mendaftar di LKC pada bulan

Makassar, Bali, Palembang dan

Ramadan lalu. Selain pengobatan ia

Balikpapan.

Bambang Sulistomo, Staf Khusus Kemenkes.

Kini LKC sudah berusia 9 tahun.
Kesungguhan tekad memberdayakan

mendapat penyuluhan tentang TB

Ismail menyinggung pula

karena anak dan isterinya ternyata

soal Rumah Sehat Terpadu (RST).

sikap profesional terus memancar

sudah tertular.

Menurutnya, kini pembangunannya

dari LKC. Bahkan kelak jika RST mulai

sudah masuk 30 persen. Diharapkan

beroperasi, peran dan nama LKC akan

sudah jauh lebih baik. Ia pun rajin

bulan Juli 2011 bangunan ﬁsik

semakin besar. Tentu, tantangannya

berobat ke LKC. “Saya tak perlu

seluruhnya selesai. Ada beberapa

juga besar.

Feri mengaku kini kondisinya

kesehatan kaum dhuafa yang dilandasi
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Kisah Lahirnya LKC
Sebelum LKC ada, DD telah memiliki klinik
virtual atas inisiatif sejumlah dokter kenamaan
Jakarta. Di antaranya, Akmal Tahir dan Nila
Anfasa Moloek.

N

ana Mintarti, MM,

Republika,, penyakitnya mulai beragam.

kini Direktur Utama

Ada penderita hepatitis, TB, kanker

Indonesia Magniﬁcence

dan lain-lain. ”Kami sendiri tidak

of Zakat (IMZ), adalah

tahu, uang yang harus kita beri berapa

Nana Mintarti, MM,

salah seorang yang terlibat banyak

jumlahnya, karena masing-masing

dan mencatat tentang lahirnya LKC.

penyakit kan treatment-nya berbeda-

musti ke dokter spesialis, spesialis apa,

Menurutnya, sesungguhnya embrio

beda,” tandas Nana.

dan lain-lain. Semua itu dr Ali Toha
yang memberikan rujukan awal. Ini

LKC telah dibicarakan hampir seumur
dengan berdirinya Dompet Dhuafa.
Gagasan tentang LKC lahir di

Awalnya dokter Ali Toha
Tapi, tak lama kemudian ada

berjalan hingga 1995.
Saat itu DD selalu memberitakan

Divisi Pelayanan dan Pemberdayaan

dokter volunteer yang menawarkan

di halaman belakang Harian Republika

Masyarakat (PPM)-DD, sekarang

bantuan khususnya terkait kesehatan.

tentang aktivitas PPM Dompet Dhuafa,

menjadi Lembaga Penyantunan

Namanya dr Muhammad Ali Thoha.

termasuk mereka yang dibantu

Mustahiq (LPM) yang kantornya di

Dia dokter umum yang waktu itu

berobat (misalnya ke dr Ali Thoha).

depan Universitas Muhamadiyah

bekerja di RS Dharmais, sekarang

Dari berita-berita atau features yang

Jakarta, Ciputat. Memang dulu namanya

ditulis di koran itu pada akhir 1995, DD

belum LKC, tapi PPM merencanakan

kedatangan seorang dokter, dr Akmal

bahwa DD harus punya sebuah pusat
layanan kesehatan masyarakat, seperti
sebuah rumah sakit kecil. ”Jadi, LKC
dilahirkan oleh Divisi PPM di bawah
Direktorat Program Dompet Dhuafa,”
ungkap Nana, yang begitu lulus dari
Fakultas Perikanan, Institut Pertanian
Bogor, pada 1993 langsung bergabung

Ia berharap
tetap ada
kesederhanaan,
tapi juga
memperhatikan
kebersihan dan
pelayanan.

Thahir, saat itu ia berpraktik di RS
Agung Manggarai (sekarang ia Direktur
RSCM). Dia datang berdua dengan dr
Patriot Muslim.
Akmal Thahir yang spesialis
urolog ini punya pengajian rekanrekan kuliahnya satu angkatan yang
kini sudah jadi dokter spesialis. Di
antaranya, dr Nila Juwita Anfasa

dengan DD.

sudah pindah ke RS Persahabatan.

Moeloek, dr Patriot Muslim. Mereka

bantuan secara langsung kepada

Tapi, dia juga praktik di rumahnya

aktif di rumah sakit yang beragam,

kaum dhuafa, misalnya bantuan

yang tak jauh dari kantor Republika, di

ada RS Harapan Kita, RS Agung, RSCM.

kesehatan berupa uang untuk berobat

daerah Pejaten.

Mereka bersepakat untuk menyisihkan

Pada awal 1994, DD memberi

ke dokter. Semakin lama, orang yang

Kepada DD, dr Ali Thoha

atau tepatnya menginfakkan sebagian

datang ke kantor DD, saat itu masih

menawarkan, “Kalau ada orang

penghasilannya, fee-nya, untuk

menyatu dengan kantor Harian Umum

dhuafa yang sakit, kasih saja surat

pelayanan pasien-pasien secara gratis.

rekomendasi untuk

Mereka menawarkan kalau ada pasien

datang ke tempat

yang butuh penanganan, operasi,

praktik di rumah saya.

supaya dirujuk ke mereka sesuai

Saya akan periksa dan

spesialisasi masing-masing.

kasih rekomendasi
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Tapi mereka melakukan itu tidak

atau rujukan mengenai

on behalf RS, tapi pribadi. Antara

yang bersangkutan.”

dokter dan RS itu kan dua hal yang

Pasien mungkin saja

berbeda. Idenya, mereka bikin

harus di-rontgen atau

semacam klinik virtual saja, karena

di CT-scan, lalu kalau

mereka hanya berikan rujukan-

41

Utama
rujukan. Mereka namakan Tim Medis

tidak tahu ternyata ada klinik tipe

merupakan sebuah institusi khusus:

Klinik Dhuafa (TMKD). Mereka tidak

A, tipe B,” ungkap Nana. Cara yang

harus ditangani dokter. Kalau

pakai birokrasi RS, pasien langsung

ditempuh awak DD agar izin turun

masih di bawah kontrol DD, nanti

disuruh ketemu dokter spesialis

adalah tidak menggunakan nama

sphere of control-nya, manajemen

anggota pengajian tersebut.

rumah sakit atau klinik yang mencari

birokrasinya jadi panjang, termasuk

Biayanya, karena infak dari

uang, melainkan Layanan Kesehatan

penanganannya. Maka, setelah

mereka, gratis. Padahal, di RS itu kan

Cuma-Cuma. Memang niatnya hanya

menjadikan LKC otonom, paling-paling

komponen biaya dokter termasuk

satu membantu orang sakit, sehingga

ada rapat LKC dan Staf Supervisi DD

mahal. Yang perlu dibayar adalah

tidak ditolak.

secara mingguan, lalu jadi bulanan.

ongkos tindakannya, misalnya untuk
obat, operasi. Jadi, pembiayaan

Saat itu Nana juga mesti hunting,

Saat itu masih melibatkan Direktorat

kira-kira siapa dokter yang mau. Nana

Program PPM DD, tiap minggu

teringat, punya kenalan namanya dr

bertemu.

sebagian dari infak sesama anggota
pengajian dan sebagian dari Dompet
Dhuafa. Itu meringankan.

Persiapannya satu tahun
Layanan model klinik virtual ini
berlangsung hingga 1997, dan perlahan
redup. Pasalnya, pada 1996, Nana
sendiri harus mundur dari DD, karena
ikut suaminya, Iqbal Setyarso yang
wartawan pindah tugas ke Surabaya.
Sepeninggal Nana, ternyata gaung LKC
sempat vakum. Ketika Nana kembali
ke DD pada 1999, ia ditunjuk menjadi
Manager PPM. Salah satu tugas Nana
adalah ikut mencari lokasi yang tepat
untuk klinik yang kini menjadi LKC.
Lancarkah? Ternyata tidak.
“Tadinya mengurusnya dipersulit
pemerintah setempat, karena kami

Piprim dan pernah ikut menawarkan

Setelah berjalan setengah tahun,

bantuan di klinik virtual. Dokter

disepakati, ya sudahlah laporannya

Piprim masih muda, sedangkan dr

sebulan sekali saja.

Akmal Thahir sudah spesialis, senior
dan susah ditemui.

Bagaimana Nana melihat LKC yang
akan meningkat menjadi Rumah Sehat

Maka, dr Piprim pun diajak

Terpadu (RST)? Menurutnya tentu

mengelola klinik yang dimaksud.

itu hal bagus dan merupakan cita-

Masa persiapannya hampir satu tahun

cita sejak lama, tapi bangunan untuk

sebelum akhirnya berdiri LKC. ”Dulu

dhuafa sebetulnya tidak perlu mewah.

pertanyaannya, wah mungkin sehari

Ia berharap tetap ada kesederhanaan,

kita hanya mampu 100 pasien, harus

tapi juga memperhatikan kebersihan

dibatasi. Kemudian kita sepakati,

dan pelayanan. ”RST ini menurut saya

oke, ini berbasis member-lah,” Nana

agak berlebihan, semestinya tidak usah

menerangkan.

menonjolkan kemewahan, cukup ada

Divisi PPM-DD akhirnya

ruang operasi, ruang instalasi. Yang

mengotonomkan beberapa

penting pasien tertangani. Jadi, yang

kegiatannya, antara lain LKC itu.

dibutuhkan adalah yang pokok-pokok

LKC memang harus otonom sebab

saja,” tandas Nana.••
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Catatan Para
Direktur LKC
dr. Piprim B Yanuarso, SpA:

LKC Jangan Stagnan
LKC harus menjadi sebuah Rumah Sakit,
RS khusus dhuafa

D

dilayani. Akhirnya, disepakati bahwa

Yang terakhir ini, menurut Piprim

yang dilayani adalah dhuafa dengan

cukup banyak terjadi, yaitu orang yang

sistem member yang dipastikan lewat

ketika disurvei oleh pemerintah punya

survei.

rumah, tapi sebetulnya punya banyak

Survei untuk maksud penyeleksian
itu terbukti cukup selektif. “Bahkan,

utang, dan dia perlu operasi yang
mengeluarkan biaya besar.

okter Piprim B. Yanuarso,

surveyor LKC itu seperti detektif,

SpA adalah Direktur LKC

mereka melihat sendiri ke dapur

RST? RST di Parung, kata dr Piprim,

pertama (2001-2006),

rumahnya, bertanya, ‘Ibu masak apa

fasilitasnya harus memadai dan bagus,

sekaligus perancang

hari ini? Berapa liter beras yang ada?

setara dengan RSCM. Tapi, dalam level

konsep LKC. Awalnya ia prihatin,

Jadi tidak sekadar survei ecek-ecek.

tertentu, RST harus punya hubungan

sering menemukan pasien-pasien

Kadang-kadang surveyor juga suka

yang baik dengan RS rujukan.

yang betul-betul tidak punya biaya

menyamar,” ungkapnya.

“Jadi, tidak harus semua alat-alat

untuk beli obat. Bahkan, tak sedikit

Piprim mengundurkan dari posisi

Bagaimana pendapatnya tentang

yang mahal itu dibeli. Bisa dirujuk,

dari mereka yang minta pulang paksa

pimpinan LKC pada 2006. Pasalnya

asalkan diperhatikan mekanisme

ketika sedang dirawat.

sebagai dokter spesialis di RSCM dan

pembayarannya dan sebagainya,”

Staf Pengajar di FKUI, ia semakin

ujarnya.

Hal itu mendorong Piprim
mencari solusi. Ia pun mengontak DD,

sibuk menangani anak-anak penderita

merekomendasikan pasien yang tidak

jantung.

Itu berarti, sebaiknya RST fokus
melayani lebih banyak dhuafa, bukan

Menurutnya, di usia sembilan

pada pelayanan tingkat lanjut dengan

ia kenal staf DD, Nana Mintarti dan

tahun ini layanan LKC harus lebih

biaya mahal dan untuk sedikit orang.

Ahyudin (kini Direktur Aksi Cepat

berkembang. Jangan stagnan

Untuk pelayanan dasar, mungkin

Tanggap, ACT). Perhatian Piprim pada

memfokuskan pada layanan yang

sampai level 2 bisa ditangani RST. Tapi,

pasien dhuafa ini membawanya pada

mirip layanan pemerintah, yakni

kalau sampai level 3-4, karena biaya

situasi yang serius: ia diberi amanah

Jamkesnas dan Jamkesda yang gratis.

mahal, perlu rujukan ke tempat lain.

untuk mengembangkan konsep LKC

“LKC harus menjadi sebuah rumah

sekaligus menjadi pimpinannya.

sakit, RS khusus dhuafa. Juga, perlu ada

dana zakat LKC harus memberikan

mampu untuk didanai DD. Kebetulan

Piprim menegaskan, dengan

kerja sama dengan RS-RS pendidikan,

pelayanan yang dibutuhkan

berdebar mengingat model gratis ini

seperti di UI yang banyak SDM

masyarakat banyak. Tidak terlalu

adalah yang pertama di Indonesia.

dokternya sehingga bisa mengurangi

mahal tapi berdaya guna banyak. Jadi,

Saat itu lulusan FK Universitas

cost pelayanan kesehatan,” katanya.

bidikan RST harus lapisan masyarakat

Amanah itu diterimanya dengan

Padjadjaran, Bandung, ini sedang

Dokter Piprim juga menyarankan

terbesar. “Itu semacam proyek padat

menempuh jenjang dokter spesialis

agar LKC punya sesuatu “jualan” yang

karya di bidang kesehatan. Jangan

di FK-UI. Piprim mengisahkan,

tak dipunyai pihak lain. Misalnya,

sampai bikin proyek mercu suar, tapi

perdebatan memang cukup serius saat

dengan pendampingan pasien. Atau,

mahal dan hanya bermanfaat bagi

merumuskan konsep LKC, terutama

LKC menggarap pasien-pasien miskin

segelintir dhuafa,” ungkapnya. •

menyangkut pasien yang akan

yang tidak mendapat surat jaminan.
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Utama
dr Meizi Fachrizal Ahmad, MSi:

Perlu Sinergi
dengan Bidang Agama
LKC tak bisa bergerak sendiri. Butuh jalinan
kerja sama dengan berbagai pihak yang
terpanggil.

relawan para dokter spesialis, cuma
perlu dipikirkan transportasinya.
Operasi kemungkinan dilakukan
pada hari libur, karena pada harihari kerja Parung juga macet seperti

perlu penekanan di bidang preventif

di Ciputat. Yang jelas, tegasnya lagi,

dan promotif. Upaya preventif

perlu penekanan terhadap pelayanan

dapat dilakukan dengan memberi

preventif dan promotif.

penyuluhan, pendidikan kesehatan,

mengatasi kemacetan di Ciputat.

pemberian gizi, perawatan ibu hamil

Di Parung sebetulnya masih relatif

dan lain-lain.

macet. Tapi di sana agak dekat dengan

Dokter lulusan FKUI ini mengaku,

kalangan dhuafa,” tutur Fachri. Ia

ia mau mengemban amanah di LKC

menambahkan bahwa LKC juga perlu

karena semata-mata berdasarkan

bekerja sama dengan puskesmas-

perasaan kasihannya terhadap

puskesmas yang lebih tersebar.

kehidupan orang susah. Mereka tidak

D

“RST merupakan solusi untuk

sedangkan promotif misalnya

Tidak hanya dengan puskesmas,

mendapatkan pelayanan semestinya

LKC sebetulnya perlu bersinergi

di tempat-tempat lain, misalnya harus

dengan bidang keagamaan seperti

bayar mahal, dan kesulitan lainnya.

pengajian di masjid, mushola, atau

r Meizi Fachrizal

“Maka, ilmu yang saya dapatkan juga

pondok pesantren. Ponpes itu basisnya

Ahmad, MSi atau yang

merupakan suatu amanah yang harus

di masyarakat. Sementara masyarakat

akrab disapa dr Fachry,

disampaikan kepada orang yang

selalu melihat sosok kiai, ustadz

menjabat Direktur LKC

berhak menerimanya, antara lain

sebagai acuan. Problemnya, ponpes

lewat LKC,” tandasnya.

hanya membahas dari segi agama. Jadi,

periode 2006-2007. Dia kemudian
diminta menjadi Direktur Rumah

Fachry juga mengingatkan, LKC

LKC perlu melibatkan mereka antara
lain buat penyuluhan kesehatan.

Sehat Masjid Agung Sunda Kelapa

seharusnya memiliki lokasi yang lebih

(MASK) sejak 2007 hingga sekarang.

layak. Menurutnya gedung LKC di

RS MASK adalah satu karya bersama

Ciputat yang lebih merupakan ruko itu

tegas dokter kelahiran Jakarta 9 Mei

antara Dompet Dhuafa dan BAZNAS

tidak memenuhi standar pelayanan

1967 ini. LKC butuh jalinan kerja

berkerjasama dengan Baitul Mal

kesehatan. Karena itu, sebagai salah

sama dengan berbagai pihak yang

Masjid Agung Sunda Kelapa. RS MASK

seorang yang ikut menggagas, gagasan

terpanggil. Intinya harus ditempuh

didampingi oleh Dompet Dhuafa

tentang Rumah Sehat Terpadu adalah

upaya-upaya agar cakupan wilayah

selama dua tahun dan sekarang sudah

bagaimana agar LKC punya rumah

LKC semakin luas dan jumlah

berjalan secara mandiri di bawah

sakit tersendiri.

kaum dhuafa yang dilayani dan

Baitul Mal Masjid Agung Sunda Kelapa
dan BAZNAS.
Menurut Fachry sebetulnya LKC

Hanya saja masih perlu
dipertimbangkan, RST itu berizin
rumah sakit atau bukan. Kalau rumah

“LKC tidak bisa begerak sendiri,”

terberdayakan kesehatannya semakin
banyak.
Seolah mencerminkan hobi

punya misi cukup baik, membantu

sakit harus ada izin ruang operasi.

olahraganya, di lantai 5 tempat

pemerintah memperbaiki kaum

“Di Rumah Sehat Masjid Agung Sunda

ruang dr Fachri berdinas terdapat

dhuafa. Apakah sekarang sudah lebih

Kelapa ini tidak ada ruang operasi

seperangkat perlengkapan tenis meja.

baik? Ia menilai, dari apa yang telah

bedah, karena perlu izin khusus untuk

“Untuk para staf bermain di sini,” kata

dilakukan LKC yaitu membantu dalam

itu,” katanya memberi contoh.

pria yang sebetulnya mengemari bulu

segi pengobatan sudah sukses, tapi

RST menurutnya bisa menarik
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tangkis ini.
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Dokter gigi yang kemudian
mengambil gelar MARS di
Fakultas Kesehatan Masyarakat
UI ini mengatakan LKC harus bisa

masyarakat sehat.
Lalu, apa saja yang dilakukan

memisahkan dengan tegas, program

Sang Direktur LKC dalam mengelola

mana yang bersifat preventif, promotif,

institusi? “Saya diamanahi Dompet

dan mana yang kuratif, karena

Dhuafa untuk menyempurnakan

indikator keberhasilannya masing-

manajemen internal,” tandasnya.

masing berbeda. Saat ini LKC masih

Pertama, Imam harus segera

dominan kuratif, dan ini menurutnya

membenahi 6 unsur intern organisasi,

menyerap dana paling besar.

yaitu; Visi, Struktur, Tata Hubungan,

Padahal, Imam menjelaskan,
aktivitas-aktivits di luar program

Mekanisme Kerja, Sistem Penghargaan
dan Kepemimpinan.
Untuk menjalankan pembenahan,

drg Imam Rulyawan, MARS:

Harus Punya Indikator
Keberhasilan
LKC harus terus memperbaiki diri. Pembenahan
manajemen internal termasuk yang utama.

M

Imam memulai dari perubahan cara
berpikir atau mindset.
Ia menekankan bahwa bekerja

enjabat Direktur LKC

kuratif justru lebih eﬁsien. Ia tertarik

itu harus profesional, amanah

sejak 2007, drg. Imam

dengan pemanfaatan sistem kapitasi

dan ibadah. Amanah mencakup

Rulyawan, MARS (37)

di LKC Yogya, yang dengan dana

kejujuran, sabar, tanggungjawab,

bersyukur di usianya

sekitar Rp 35,2 juta saja sudah bisa

cepat tanggap terhadap kebutuhan

saat ini dipercaya memimpin lembaga

meng-cover 7.500 jiwa. Sistem kapitasi

customer. Sedangkan ibadah

sosial seperti LKC. Lulusan Fakultas

adalah sistem pembayaran pelayanan

berhubungan langsung dengan Allah

Kedokteran Gigi-UI ini ingin belajar

kesehatan per kapita yang dilakukan

SWT, indikatornya tidak terlihat yaitu

dan bekerja secara profesional. “Saya

di muka.

keikhlasan.

bekerja profesional sebagai tenaga

Sebagai perbandingan, sebut

Adapun profesional berupa aspek

manajemen murni, bukan fungsional

Imam, di LKC Ciputat dari angka Rp

kedisiplinan, penguasaan skill. “Jadi,

medis." tuturnya.

500 juta sudah pasti 80 persen untuk

bekerja di lembaga sosial Islam pun

program; dan 20 persen untuk biaya

harus ada indikator yang jelas, yaitu

yang kesembilan, LKC masih

supporting. Tapi, yang 80 persen

dengan mengukur keberhasilannya.

harus terus memperbaiki diri dan

itu, lebih dari separo-nya untuk

Manfaatnya, supaya melayani pasien

tetap memelihara pencapaian-

pengobatan saja. “Jadi, jangan terjebak

lebih optimal lagi,” ungkap drg. Imam.

pencapaiannya serta menegaskan

di area kuratif saja,” katanya.

Menurut Imam, di usianya

positioning secara lebih tepat sebagai

Imam mengacu kepada teori

Salah satu komitmen yang
kini terus didorong Imam adalah

lembaga yang mengemban amanah

Bloom yang mengatakan bahwa

keterlibatan dalam menghadapi

dari para donatur atau lembaga

masyarakat sehat terbentuk 70

bencana. “Ketika ada bencana, semua

donor. Itu berarti bagaimana LKC bisa

persen dari faktor-faktor perilaku

harus berpartisipasi, sehingga setiap

memenuhi target atau volumenya

dan lingkungan, 25 persen dari akses

tiga bulan di-rolling bergantian

serta program-progamnya akurat dan

pelayanan, dan 5 persen saja dari

mengerjakan tugas-tugas itu. Semua

sustainable. Semua itu terumuskan

genetik. Ini menunjukkan betapa

diposisikan terlibat,” tandasnya.

dalam VAST, yaitu Volume, Akurat, dan

signiﬁkannya peran perilaku dan

Sustainable.

lingkungan dalam menciptakan
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W

ali Amanah
Dompet Dhuafa
ini diwawancarai
beberapa saat

sebelum berangkat ke Kalimantan,
selepas Jumat (29/10). Sebagai CEO DD
pertama, Eri adalah pendiri LKC. Atas
kebijakan yang ia ambil waktu itu, LKC
dapat berkembang hingga sekarang.
Inilah perbincangan dengan Eri:

Sudahkah LKC sesuai dengan
impian Anda?
Saya memang penggagas LKC.
Kalau sesuai dengan impian saya,
belum. Pertama, mengobati orang
sakit itu hanya komponen penyerta.
Misi utama LKC adalah preventif:
bagaimana dakwah dokter itu
menjangkau masyarakat. Saya tidak
tahu konsep Rumah Sehat yang sedang
dibangun sekarang ini. Kalau itu untuk
layanan secara ﬁsik, mengobati orang
sakit, itu cost-center ﬁsiknya luar biasa.
Aktivitasnya berbeda.

WAWANCARA

Erie Sudewo

Jangan Mengambil
Alih Tugas Negara
Yang kedua, impian saya terwujud

namanya asuransi kesehatan. Yang

Kalau pun mereka di puskesmas itu

kalau kita bisa membuat rumah sakit

miskin dibantu. Yang sehat tinggal

kan ketika menjadi PTT atau untuk

semacam LKC itu cukup banyak,

diasuransikan. Nah, itu nanti dimotori

praktek mahasiswa. Kemudian, dokter

barangkali seperti puskesmas.

oleh LKC.

yang mau mengabdi. Coba hitung saja,

Puskesmas ini kan tidak maksimal
melakukannya. Kita cukup kecil
seperti itu, bisa ditambah tempat tidur
satu-dua, tapi tugasnya preventif,

berapa sih dokter yang mau mengabdi

Misi preventif LKC apakah sudah
berjalan?
Ada, sebagian. Tapi saya tidak tahu

seperti itu. Kenapa, agaknya kesehatan
di rumah sakit itu harus prestisius,
menyangkut orang-orang yang

menyadarkan masyarakat. Kalau kecil-

arahnya ke mana. Untuk membuat

dilayani, yaitu mereka yang punya

kecil seperti puskesmas, maka tujuan

visi seperti itu tantangannya banyak.

duit, orang-orang kaya. Jadi kalau

kedua adalah asuransi sosial, asuransi

Pertanyaannya, apakah ada puskesmas

untuk daerah-daerah terpencil seperti

kesehatan. Puskesmas atau LKC itu

yang punya dokter hebat sampai di

itu diperlukan dokter yang mujahid,

dimiliki oleh kecamatan di situ, maka

daerah-daerah. Dokter-dokter hebat

pejuang.

orang di sana patungan membuat yang

biasanya di rumah sakit-rumah sakit.
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Sekarang kalau di Parung dibuat
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RS besar, kendalanya nanti akan

Karena zakat masih bergantung pada

terbukti, karena Parung termasuk

kebaikan muzaki. Ketika melakukan

lokasi yang sulit dijangkau. Kalau nanti

pengelolaan zakat yang terjadi adalah

kita mengundang pedagang-pedagang

sudah ada jalan tol akan berbeda.

kegiatan ﬁlantropi, kegiatan instan,

kecil untuk menyediakan makanannya

Jangankan Parung, LKC di Ciputat pun

kegiatan sosial, tidak maksimal, tidak

yang akan disantap oleh tamu-tamu

untuk menghadirkan dokter sudah

merata, dan tidak adil. Itu yang terjadi

yang diundang. Kita beli dagangan

sulit. Jadi dokter yang ada pun dokter-

sekarang. Mengapa begitu? Karena

mereka. Inilah real pemberdayaan. Ini

dokter pejuang itu. Itu tantangannya.

memang belum menjadi visi sosial, visi

uang dari masyarakat, harus kembali

negara, masih individu.

ke masyarakat.

Kita bukan hanya melayani orang
sakit, tapi membantu menyehatkan

Kalau sudah menyangkut dhuafa,

rumah sakit ditolak.
Kemudian, waktu peresmiannya,

Kalau LKC atau Rumah Sehat,

masyarakat. Jadi, aktivitas kita

maka mottonya adalah menjalin

tidak menyantuni orang-orang seperti

terjun ke daerah-daerah. Kita tidak

ukhuwah, menjalin etos kerja. Itu

itu, tidak pas. Kalau Rumah Sehat itu

membutuhkan rumah sakit yang

berarti, ada sinergi, ada silaturrahim,

dibangun oleh pemborong besar, itu

besar. Biar kecil, kegiatannya terus,

berjamaah. Itu dari awal sudah kita

tidak pas. Seharusnya, RST dibangun

dua tiga hari sekali terus, menyehatkan

pikirkan. Kalau kita menangani

oleh pemborong-pemborong kecil.

masyarakat ke mana-mana.

sendiri, siap-siap saja apakah pada

Konsultannya boleh orang yang

jangka panjang mendatang kita

hebat, tapi pemborongnya tidak perlu

mampu. Persoalannya adalah, apakah

orang yang sudah di kalangan BUMN

generasi berikut mau menjalankannya

dan macam-macam. Kita memberi

seperti kita. Jangan lupa, masyarakat

kesempatan pengusaha-pengusaha

LKC tidak perlu membuat rumah sakit

kita masyarakat sakit: ganti pimpinan

kecil untuk berkembang. Itu memang

tersendiri, perlu rujukan. Jadi untuk

ganti kebijakan. Apalagi, ini sifatnya

peran DD. Kalau DD pun memberi

apa bersusah-payah.

cost-center.

peran kepada BUMN yang besar,

Operasi masih merujuk ke
rumah sakit lain?
Kalau itu memang harus begitu.

apa bedanya DD dengan perusahaan

Jadi lebih baik LKC dibikin
banyak daripada bikin satu RST?
Bukan begitu. Kita bisa bekerja
sama dengan puskesmas, atau
barangkali karena kita sifatnya
preventif, tidak perlu harus membuat
rumah sakit. Barangkali ada kantor
untuk kesehatan keliling, sambil
dakwah. Preventif, menyadarkan
bahwa masyarakat harus sehat, jangan
sakit. Kenapa, karena ini tugas dan
tanggung jawab negara. Yang namanya
negara seharusnya seperti itu, tapi
negara kita kurang maksimal, jadi
kita mencoba membantu, tapi jangan
mengambil alih tugas negara, itu berat
sekali.

Ada masyarakat punya
Jamkesmas tapi tidak tahu mau
diapakan. Bagaima?
Itu persoalan lain. Kita bisa

Pada awalnya, LKC tidak
diizinkan oleh Kepala
Dinas Tangerang. Kita
mengatakan tidak apaapa tidak diizinkan,
orang kita tidak
cari uang. Kita ingin
membantu masyarakat
yang sakit, maka kita
tetap jalan. Maka, kita
namakan Layanan
Kesehatan Cuma-cuma,
bukan rumah sakit,
kalau rumah sakit
ditolak.
Pengalaman membangun LKC?
Pada awalnya, LKC tidak diizinkan

besar. Padahal DD hidup karena
orang miskin. DD didanai dengan
dana masyarakat, bukan perusahaanperusahaan besar. Ini ruhnya. Ruh DD
sama seperti ruh membangun bangsa,
memberi kesejahteraan kepada
masyarakat.

Termasuk hal itu, adalah
menemukan lokasi yang pas
untuk LKC yang sekarang?
O, nggak. Kalau lokasi tidak pas,
itu masih sebuah trial and error. Itu
kan ruko, tapi yang harus dilakukan
adalah mencari habit dari pelayanan
masyarakat.

Ada dua pilihan membangun
LKC dulu...
Waktu pertama kali mau bikin
LKC, selain untuk orang miskin, ada

oleh Kepala Dinas Tangerang. Ya,

ide subsidi silang. Saya bilang, subsidi

membantu menyadarkan hal-hal

kita mengatakan tidak apa-apa tidak

silang ini model Barat, kita kan model

seperti itu melalui advokasi. Kalau

diizinkan, orang kita tidak cari uang.

Islam. Perawat atau dokter akan

pelayanan rumah sakit kurang, kita

Kita ingin membantu masyarakat yang

memilih pasien orang kaya. Sekarang

tinggal maksimalkan. Tapi jangan

sakit, maka kita tetap jalan. Maka,

terbukti LKC tetap berjalan, tidak perlu

kita mencoba untuk mengambil

kita namakan Layanan Kesehatan

ada subsidi silang.

alih. Itu persoalan berat. Kenapa?

Cuma-cuma, bukan rumah sakit, kalau
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M I L E S
PELAYANAN MEDIS
Di [Klinik Rawat Inap] Gerai Sehat LKC
Pelayanan Medis terdiri atas
•

Poli Umum

•

Poli Gigi

•

Poli Gizi

•

Poli Spesialis

Penerima manfaat

2001

1599

2002

25464

2003

30676

2004

39842

2005

46086

2006

47243

2007

55398

2008

55978

2009

62433

Poli TB

•

Poli Kebidanan

•

Rawat Inap

•

Pendampingan Rujukan

•

Depo Farmasi

•

Laboratorium

KEGIATAN LUAR GEDUNG
Pelayanan Medis di Luar Gedung

Jumlah penerima manfaat selama 2001 sd 2010 adalah
Tahun

•

Kegiatan berupa Aksi Layan Sehat & Aksi Tanggap Bencana
Tahun

48

Penerima manfaat

2002

9790

2003

11208

2004

13124

2005

12121

2006

10721

2007

14919

2008

11531

2009

9600
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Penerima Manfaat

T O N E

Tahun
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MILESTONE KEGIATAN LKC

•
•

2001
•

•

•
•

LKC diresmikan oleh Bapak Wapres Hamzah Haz. LKC
lahir sebagai kepedulian dan kesungguhan DD dalam
membantu dhuafa dengan mengelola dana Zakat Infak
Sedekah.
LKC memberikan layanan rawat jalan umum, gigi,
spesialis, KIA, rawat inap, pendampingan rujukan,
persalinan dan kegiatan aksi layan sehat.

LKC Palembang berdiri
LKC membantu korban gempa di Yogyakarta dan
Pangandaran
LKC menginisiasi program pos sehat
LKC bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UI kelas
internasional untuk tempat magang pre internship

2007
•
LKC membantu korban banjir di Jabodetabek, Aceh
Tamiang, dan daerah lainnya. LKC mengadakan event
'Bikes Against TB' untuk mengkampanyekan pengobatan
TB.
•
LKC mengadakan temu kader posyandu daerah binaan
LKC.
•
LKC mengadakan renstra untuk 2008 sd 2010 dan
menghasilkan visi LKC .
•
LKC membantu Dompet Dhuafa turut membidani dan
mendampingi Rumah Sehat Masjid Agung Sunda Kelapa

2002
•
LKC turut membantu korban banjir besar di
Jadebotabek Februari 2002.
2003
•
LKC bekerja sama dengan RSPP mendirikan Gerai Sehat
Cipulir (GSC).
•
GSC memberikan layanan rawat jalan umum dan KIA
pagi -sore
•
Kegiatan ALS setiap pekan di daerah binaan sekitar
Jabodetabek

2008
•
LKC Mengadakan Program Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan, diawali dengan Peningkatan Kinerja
Organisasi Puskesmas setempat yang akan menjadi
penggerak utama pemberdayaan masyarakat di
Kabupaten Bojonegoro. Dalam kegiatan ini LKC bekerja
sama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Depkes
CIlandak , dengan Mobil Cepu Ltd sebagai Donatur
•
LKC juga dipercaya mengelola 2 klinik sosial milik
PT ExonMobil Oil Indonesia di Aceh Utara, dan
mengarahkannya menjadi Pusat Kesehatan Paru
Masyarakat dan Balai Rehabilitasi Kesehatan Jiwa
Masyarakat
•
LKC mengadakan operasi katarak massal
•
LKC membantu recovery pasca banjir di Bojonegoro
dengan perbaikan sarana kesehatan, kerjasama dengan
MCL [Mobil Cepu Limited]
•
LKC kerjasama dengan beberapa korporat untuk
pembiayaan pasien
•
Pos sehat mitra LKC berjumlah 6

2004
•
LKC mengadakan renstra untuk 2004- 2008
•
LKC bekerja sama dengan P&G dan Yayasan Bani Saleh
Bekasi untuk mendirikan Gerai Sehat Bekasi (GSB).
•
LKC mengadakan seminar penanganan kanker
payudara
2005
•
LKC membantu korban tsunami di Aceh dan gempa di
Nias.
•
LKC bekerjasama dengan EMOI [Exxonmobil Oil
Indonesia] untuk program recovery kesehatan di Aceh
Utara.
•
LKC mengadakan seminar penanganan gizi buruk.
•
LKC bekerja sama dengan GF ATM [Global Fund for
AIDS, Tuberculosis, and Malaria] untuk program
Ekspansi DOTS TB di LKC dan GSB

2009
•
Di akhir tahun 2008 , LKC membantu Dompet Dhuafa
dalam merencanakan berdirinya Rumah Sehat Terpadu
sebagai bagian awal dari pembangunan Zona Madina
•
LKC bekerjasama dengan indosat dalam bentuk ALS di
wilayah miskin di banten
•
LKC mengelola 20 grup [klaster] keluaga sehat mandiri
•
Pos sehat berjumlah 12
•
LKC mendampingi berdirinya LKC Yogya dan LKC
Makasar

2006
•
LKC mendampingi 8 komunitas binaan dengan
pendekatan promotif preventif , berupa pendampingan
posyandu.
•
LKC bekerja sama dengan EMOI untuk program
community development di Bojonegoro.
•
LKC meresmikan TB Center LKC di Ciputat dan Bekasi.
•
LKC menerbitkan buku 5 tahun LKC.
•
Pergantian Direktur LKC.
•
LKC mendapat Eramuslim Award.
•
LKC bekerjasama dengan beberapa Radio untuk
program Ramadhan.
•
LKC bekerjasama dengan PPA Peduli untuk ALS daerah
miskin di jadebotabek.
•
LKC bekerjasama dengan berbagai pihak untuk
pembiayaan pasien. LKC mengadakan Operasi Massal.

2010
•
LKC Mengiringi penyusunan konsep dan persiapan
pendirian Rumah Sehat Terpadu
•
Operasi katarak masal bekerja sama dengan Wahana
Arthaharsaka
•
Pos sehat berjumlah 20

50

No. 002 - Edisi Ulang Tahun - Dzulhijjah 1431 H - Safar 1432 H

Lebih Nyaman Menjadi
Donatur LKC-DD
Ia belum menemukan lembaga yang prestisius
seperti LKC, termasuk didalamnya edukasi,
penelitian, praktik, pengobatan dan lain-lain.

T

pada LKC juga sejalan dengan isterinya,
Diyah Siti. Bahkan, Diyah merindukan
Zona Madania, Masterpiece DD di
Parung, segera terwujud. “Setiap lewat

ertera pada kartu namanya,

Merah Indonesia, Kompak, DD dan

Parung, isteri saya sering ngedumel,

Reza Indragiri Amriel,

lain-lain.

mengapa tidak ada orang yang

M.Crim (ForPsyc). Gelar

“Sebagai lembaga kemanusiaan,

Testimoni

Reza Indragiri Amriel, M.Crim (ForPsyc):

terpanggil untuk menyelesaikan Zona
Madina lebih cepat lagi?” cerita Reza.

master di bidang psikologi

LPI ikut mendistribusikan buku

forensik ini mungkin terdengar asing

saya. Uniknya, karya-karya saya

di telinga orang awam. Sejauh ini

kemudian oleh DD dikemas ke

menemukan lembaga yang prestisius

Reza memang baru satu-satunya

dalam program-program pelatihan,

seperti LKC. “Di daerah Condet ada

penyandang gelar tersebut di

ke komunitas pendidik di seluruh

lembaga kemanusiaan seperti itu,

Indonesia.

Indonesia. Di sini, Makmal menjadi

di tempat lain juga ada rumah sakit

salah satu unit yang penting di bawah

seperti itu, tapi magnitude mereka tak

Universitas Gajah Mada ini mengambil

LPI,” kata Reza menyebut salah satu

seperti LKC,” katanya. Menurutnya,

studi lanjutan di jurusan psikologi

unit yang berfokus pada riset dan

institusi-institusi kemanusiaan seperti

forensik, Faculty of Art di University

pengembangan modul-modil pelatihan

itu lebih merupakan mitra ketimbang

of Melbourne, Australia. Psikologi

guru.

lawan bersaing. Semakin banyak akan

Tamatan Fakultas Psikologi

forensik adalah spesialisasi ilmu

Lantas, pada 2008, ia mulai

Sejauh ini Reza belum

semakin bagus.
Namun untuk urusan penyaluran

psikologi dalam ranah hukum.

berkenalan dengan LKC. Ia pun

“Lazimnya, yang menjadi objek

terhenyak, karena LKC mirip dengan

dana, Reza mengaku merasa lebih

psikologi forensik adalah penegak

visinya. Reza sendiri bercita-cita ingin

nyaman menjadi donatur LKC-

hukum, pelanggar hukum dan korban,”

punya panti asuhan khusus balita dan

DD. “Saya merasa jika menitipkan

kata Reza. Jadi, piskologinya lebih ke

rumah sakit khusus anak. Di mata

sebagian rezeki ke DD kok lebih afdhol,

proses hukum ketimbang konseling

Reza, LKC berbeda dengan lembaga-

karena dari hulu ke hilir bisa dilihat,”

atau terapi.

lembaga kemanusiaan lain yang

ungkapnya.

Setelah sulit “bekerja” menjadi
PNS karena habit dan keahliannya
tidak pas, Reza menjadi staf khusus di

menurutnya cenderung memakai pola
kerja ala “pemadam kebakaran”.
Tak heran jika kemudian Reza

Mabes Polri dan Staf Khusus Gubernur

menaruh harapan besar terhadap

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

LKC. LKC harus memiliki kekhasan

(PTIK). Lantas, Universitas Bina

atau kekuatan utama lewat

Nusantara memberi tempat yang “pas

proyek-proyek besar yang

dan lapang”. Reza dipercaya menjadi

sifatnya sistemik. Artinya,

Ketua Jurusan Psikologi, khususnya

LKC mesti merambah

psikologi forensik.

ke seluruh dimensi

Suatu ketika ia bertandang ke

pemeliharaan kesehatan

Lembaga Pengembangan Insan (LPI)

masyarakat tak mampu.

Dompet Dhuafa (DD) di Parung,

Termasuk di dalamnya

institusi yang berdiri sejajar dengan

edukasi, penelitian,

LKC. Melalui LPI ia mengirim buku-

praktik pengobatan,

buku tulisannya tentang bencana yang

dan lain-lain.

kemudian didistribusikan ke Palang

Harapan Reza
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Utama
dr. Yahmin Setiawan,
Manager Pelayanan Medis

dan ke dalam. Keluar, antara lain,
menyebarkan info kegiatan LKC
ke masyarakat (donatur, relawan,

Ikut Membidani
Lahirnya Pos
Sehat

P

dan lain-lain) sambil mengajak
bergabung menjadi sahabat LKC;
menjalin kerja sama dengan
lembaga-lembaga lain yang
menjadi mitra, seperti rumah

osisinya di LKC sebagai

sakit, perusahaan-perusahaan.

Manager Pelayanan Medis.

Termasuk dalam tugas adalah

Tapi, dr Yahmin Setiawan

menyiapkan perangkat komunikasi

termasuk salah seorang pelopor

seperti: majalah, brosur, dan website:

yang membidani berdirinya pos-

www. lkc.or.id.

pos sehat LKC setelah mempelajari

Tugas ke dalam mendukung

keberadaan institusi-institusi serupa
berdasarkan pengalamannya.
Menurutnya, keberadaan lembagalembaga serupa menimbulkan
persaingan dalam segi positif, yaitu
kaum dhuafa akan mendapat bantuan
lebih maksimal. Kualitas pelayanan
juga akan lebih bagus. Dia mendirikan
Pos Sehat (PS) LKC juga dalam rangka
“persaingan” yang dimaksud.
“Saya melihat persaingan sebagai
tantangan. Dari segi fundraising
membuat kita berpikir bagaimana
mendapatkan porsi lebih dari
pembagian ‘kue’ dana yang ada,” kata
Yahmin yang merintis pembangunan
PS di Pondok Indah dan dan Masjid AlMunawaroh di Pamulang.
Ketika kuliah tingkat akhir, di
Fakultas Kedokteran UI, Yahmin
mendengar bahwa Dompet Dhuafa
punya ide untuk bikin LKC. “Saya
diajak senior saya dr Piprim

2001) dan meraih Magister di Fakultas
Kesehatan Masyarakat UI (2009).
Setelah masuk LKC, setahun
berikutnya pada 2003 Yahmin melihat
Masjid At-Taqwa di Bintaro yang punya
pelayanan sama dengan LKC. “Kita
berpikir apakah konsep kerjasama ini
bisa dikembangkan, apakah bisa bikin
pos sehat berbasis masjid. Saya ingin
memakmurkan masjid dengan layanan
kesehatan rutin (dasar), sepekan dua
kali, ada dokternya, ada kadernya,”
ujarnya menyebutkan ide-ide yang
akhirnya membuahkan berdirinya pos
sehat di Pondok Indah dan di Masjid
Al-Munawaroh di Pamulang.
Setelah berdirinya pos-pos sehat
itu, ia pun mulai merambah ke manamana. “Hingga kini sudah ada lebih-

kinerja LKC secara umum:
pertama, terkait dengan tugas-tugas
keadministrasian (arsip, surat-surat,
arsip legal LKC), kedua, menerima
tamu lembaga: biasanya donatur,
jejaring DD, akademisi, juga orang
yang ingin studi banding. Corsec juga
membantu mengelola sistem informasi
LKC: komputer dan jaringannya.
Dokter Jumpa bergabung dengan
LKC pada 2003, diikuti dengan
berdinas sebagai Pegawai Tidak
Tetap (PTT) pada 2004 hingga 2007.
Keterlibatannya dengan tugas seharihari LKC ini membuat Jumpa mantap
untuk terus bergabung. “Karena LKC
kiprahnya khusus kaum dhuafa, cocok
dengan kiprah saya sebagai tenaga
medis,” tandasnya.

kurang 20 Pos Sehat,” ujar dokter
kelahiran Jakarta, 3 Desember 1976.

(direktur pertama LKC) untuk ikut
merancang LKC, tapi saya ikut PTT
dulu. Sepulangnya dari PTT, dr Piprim
memberitahukan ada lowongan
sebagai ketua layanan dalam gedung.
Saya mendaftar, lalu bergabung di sini
pada 2002,” kisahnya.
Motivasi dr Yahmin bergabung
dengan LKC, pertama, untuk
mengamalkan ilmu. Kedua, untuk
ibadah, karena menurutnya bekerja di
tempat ini ada nilai lebih. “Saya bisa
tetap di sini karena berkah. Misalnya,
saya bisa lanjutkan S2, bisa naik haji
tahun lalu,” kata lulusan FKUI (tahun

dr. Jumpa Utama
Amrannur, Corporate
Secretary

Harus Siap
Mengemban
Tugas Lebih
Besar

D

okter Jumpa adalah
pimpinan Corporate

Secretary (Corsec) LKC. Tugas-

tugasnya terdiri atas tugas ke luar

52

No. 002 - Edisi Ulang Tahun - Dzulhijjah 1431 H - Safar 1432 H

Waktu itu ia sudah karyawan.

Bagian logistik ini mengadakan

banyak persamaan, dan juga bisa

Tugasnya di bagian layanan luar

permintaan dari unit-unit. Miza

sama-sama salat berjamaah,”

gedung: mengelola kegiatan-kegiatan

melakukannya setidaknya sejak

tandasnya.

pelayanan LKC nonklinik: aksi layanan

2005, saat ia diangkat menjadi Kabag

sehat, pendampingan Posyandu

Logistik di LKC. Ketika pertama kali

ingin memperbaiki sistem pengadaan

binaan, aksi tanggap bencana. Yang

mendaftar pada 2001, ia melihat

di LKC. “Dulu banyak pintu sehingga

terakhir ini termasuk di bawah

seluruh karyawan hanya berjumlah 35

tidak terdata,” katanya. Sekarang

koordinasi tim tanggap bencana,

orang, dan hanya ada empat staf. Salah

semua unit mengajukan adanya

misalnya bencana gempa di Aceh,

satunya Staf SDM, yakni Miza sendiri.

kebutuhan ke bagian logistik dan

Yogya, dan banjir Jakarta 2007. Ia

Posisi ini ia jalani hingga 2005.

Miza merumuskan sistem logistik

mengaku betah karena LKC cocok

Pria kelahiran Binjai Sumatera

Sebagai pimpinan logistik Miza

yang lebih computerized. Dengan

dengan minatnya untuk membantu

Utara ini sebelum bergabung dengan

begitu, akan memudahkan proses. Ia

kaum dhuafa. Di LKC, ia juga belajar

LKC sudah mengenal Dompet Dhuafa

mengungkapkan selama ini pelaporan

berorganisasi dan menata manajemen.

(DD). Semula ia bekerja di beberapa

mengenai ketersediaan obat-obatan

Menurut lulusan Fakultas

perusahaan, yang sifatnya komersial.

masih manual.

Kedokteran Universitas Indonesia

“Di sini jelas berbeda, sifatnya sosial,

Sejak 2009 Miza telah

(tahun 2000) ini, LKC harus siap untuk

dananya juga dari zakat,” ujar Miza.

meluncurkan apa yang disebut

mengemban tugas jauh lebih besar.

Ia mengaku gajinya memang lebih

Formularium, yaitu sebuah buku

Pertama, mengelola sebuah rumah

rendah, tapi itu tidak membuatnya ada

buat dokter menentukan obat yang

sakit dengan segenap aturannya, yang

beban.

perlu dibeli agar sesuai dengan daftar

jauh lebih besar dari klinik yang ada

Jika di tempat-tempat komersial

yang telah ditentukan. Tujuannya,

sekarang di Ciputat. Kedua, harus

sebelumnya masalah agama

agar bagian logistik dapat membeli

siap mengembangkan program yang

jarang disinggung karena dianggap

obat yang sama dan tidak terlalu sulit

berbasis pemberdayaan masyarakat

sensitif, maka di LKC dan DD secara

mencarinya. “Kecuali obat-obatan

dan promosi kesehatan, sehingga

keseluruhan, ia merasa lebih bebas

untuk dokter spesialis, yang memang

banyak kiprah LKC yang bisa diakses

karena syariatnya sama. “Di LKC

harus khusus,” ujarnya.

masyarakat. Ketiga, mengembangkan
kemitraan, misalnya menginisiasi
pembentukan cabang, mencari mitra
yang menggelar kegiatan serupa di
daerah.

Miza Elman, Kepala Bagian
Logistik

Pengadaan Logistik
Kini Satu Pintu

S

ebagai Kepala Bagian Logistik,
Miza Elman (44) bertanggung

jawab melakukan penyediaan barangbarang logistik, medis, dan umum
seperti alat-alat tulis dan kantor.
Barang-barang nonrutin biasanya
dibeli dari dari luar, sedangkan
barang-barang rutin umumnya
sudah tersedia. Barang-barang medis
misalnya didatangkan dari mitra
yang jumlahnya mencapai 13 mitra
termasuk farmasi.
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Utama
dan keluarganya di Jawa untuk pergi

Pengalaman lainnya, ketika ia

dan punya anak dari perkawinan itu.

harus mengemudi ambulan, sendirian

Namun, keluarga barunya ini pergi

tanpa sopir pengganti selama sepekan

meninggalkannya, hingga ia jatuh

dari Banda Aceh ke Ciputat dalam

sakit. Dia pun tinggal di panti asuhan.

rangka Sigap Bencana Aceh (2004).

Hikmah dari kisah sejati ini, kata

Itu dari Sabtu ke Sabtu. ”Saya pasrah.

Rahayu, “Kita harus dekat dengan

Prinsip saya, masak iya nolong orang

keluarga. Setiap orang membutuhkan

kita celaka. Di Riau memang ada

orang lain.”

satu truk pengangkut ayam yang

Menurut Rahayu lagi yang

Alhamdulillah, saya selamat,” kata

karakternya, tapi umumnya mereka

Mamat.
Bengkulu, bertepatan awal Ramadhan,

kita telah banyak membantunya,

Mamat diminta menjadi imam,

tapi menurut sang pasien ia belum

bahkan mengajarkan agama. Ketika

mendapat bantuan yang cukup.”

LKC adalah Tempat
Belajar

Ismanto (Mamat), Koordinator
Sopir Kendaraan Operasional

S

Alhamdulillah, Saya
Selamat

sejak berdirinya lembaga ini bersama
dua rekannya. Ia lulusan Program D3
di Akademi Perawat (Akper) Jayakarta

Dalam bencana tsunami

N

lahan pemakaman massal Mamat
melihat mayat bocah berumur tiga
tahun di kubangan berlumpur. Anak
itu pun diambil, dimandikan dengan
selang. Dan ternyata ada 30 mayat
lainnya. “Saya sampai meneteskan

dipanggil Pak Mamat. Masuk

air mata.

sembilan tahun mengabdi, kini ia

mengawali tugasnya

berencana melanjutkan pendikan

dengan mengendarai

untuk meraih gelar S1, sembari tetap

mobil Elf mengantar

bekerja di LKC.

staf Fundrising. Kini
sebagai Koordinator Sopir

tempat belajar sekaligus memantapkan

Kendaraan Operasional

keberislamannya. Lingkungan

LKC ia membawahi lima

kerja LKC berbeda dengan lembaga

orang anggota.
Selama delapan tahun

LKC tetap memberikan pelayanan yang

bekerja untuk LKC, Mamat

sebaik mungkin kepada kaum dhuafa

mengaku mengalami banyak

dan tepat sasaran.

hal yang mengesankan,

Rahayu mengisahkan pada masa

Pangandaran, ketika diminta mencari

amanya Ismanto (41). Akrab

Pasar Rebo (1998—2001). Setelah

kesehatan lain. Rahayu berharap agar

tiba waktunya harus berpamitan,
masyarakat tampak berat melepas.

LKC 2002, dan

Bagi Suster Rahayu, LKC adalah

Kemudian ketika tugas di

“Tapi ada juga pasien yang kita pikir

Suster Rahayu Rahmani, AMK,
Kepala Keperawatan

tahun) bergabung dengan LKC-DD

habis dirampok malam sebelumnya.

namanya pasien beragam
tampak berterima kasih kepada LKC.

uster Rahayu Rahmani Isdianto (30

dan para kru ACT.

ke Jakarta. Di Ibukota, ia menikah lagi

terutama ketika dilibatkan

awal karirnya, ia dirotasi antara lain

dalam operasi pertolongan

di Poliumum UGD, di RSUD di Ruang

di daerah bencana. Salah

kebidanan. Ia pernah menjumpai

satunya, ketika ia terapung-

seorang pasien penyakit gula yang tak

apung di atas perahu karet yang

punya keluarga. Setelah dilakukan

terseret arus Bengawan Solo di

pendekatan terhadapnya, diketahui

Bojonegoro, Jawa Timur. Perahu

bahwa ia dahulunya orang yang

karet milik tim Aksi Cepat Tanggap

bila ini terjadi pada keluarga saya,”

berada. Tapi, ia meninggalkan istri

(ACT) itu mengangkut sembilan orang

kenangnya.

Bagaimana

termasuk dirinya, seorang wartawan,
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dr. Detty Dwi Kurniati, SpKK

sebelahnya. “Fasilitas anak-anak juga
belum ada di LKC. Padahal, anak

Saya Yakin, Dokterdokter Itu Berjiwa
Sosial

D

itu lumayan banyak dan mereka
harapan kita,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, di
Indonesia sebenarnya jumlah
anak yang terkena gangguan

okter relawan spesialis ini

jiwa lebih besar ketimbang orang

mengaku tak tahu pasti sejak

dewasa. Menurutnya, pasien di

kapan ia bergabung dengan LKC.

LKC kebanyakan orang dewasa.

Mungkin sekitar 2004 atau 2005. Ia

Ia mencatat dalam setiap kali

mengenal LKC dari pasien di rumah

kunjungannya ke LKC pada hari

sakit tempatnya bekerja, yaitu di

Ahad pertama tiap bulan, pasiennya

RS Internasional Bintaro (sekarang

mencapai 20-25 orang.

berganti nama jadi Premiere

Dokter Suzy berbagi informasi.

Bintaro). “Ternyata pasien itu dokter
umum LKC,” kisahnya.
Sebelumnya ia pernah bekerja
selama tujuh tahun di RSCM. Itu RS
yang dalam asumsinya adalah untuk
kalangan menengah ke bawah. Tapi
dalam perjalanan waktu, ternyata
jadi perusahaan jawatan yang juga

menyejahterakan masyarakat.
Menurutnya itu malah bisa saling
melengkapi. “Jadi, LKC bisa menerima
pasien dari daerah sekitarnya, lalu
lembaga lain dari daerah sekitar
mereka,” tandasnya.

dan sore di RS Bintaro, akhirnya ia
memutuskan total di swasta dan
kemudian menjadi relawan untuk LKC.
Ia memang menginginkan ada
rumah sakit untuk orang dhuafa
yang seluruh pendaftaran sampai
obat diberikan secara cuma-cuma.
“Sewaktu saya bergabung di LKC,
alhamdulillah, saya mendapatkan apa
yang kuinginkan. Ini suatu tempat di
mana seluruhnya dari pendaftaran,
sampai selesai, itu betul-betul free,”
ungkapnya.
Dokter Detty pun mengharapkan
agar LKC bisa lebih lengkap, idealnya
seperti RSCM nantinya. Menurutnya,
dengan begitu berarti LKC tidak
perlu merujuk lagi karena dokter
spesialisnya juga lengkap. Semua
pasien ditangani di sini. “Idealnya
begitu. Saya yakin, dokter-dokter itu
berjiwa sosial, pasti ada yang mau,”
katanya optimis.
Mengomentari makin banyaknya
lembaga sejenis, dr Detty menegaskan
bahwa itu bukanlah saingan, jika
emang tujuannya benar-benar

beberapa faktor, yaitu faktor genetik,
biologis, psikologis misalnya psikologis
dari orang tua, lalu kepribadian,
kemudian bisa juga faktor lingkungan
sosial, tetangga dan faktor ekonomi.
“Faktor ekonomi peranannya cukup
besar, di LKC kebanyakan karena

menarik biaya dari pasien. Setelah
praktek rangkap, pagi di RSCM

Menurutnya gangguan jiwa anak ada

dr. Suzy Yusna Dewi, SpKJ (K)

Kita Belum Punya
Fasilitas Anak-anak

faktor ekonomi, kasusnya kebanyakan
depresi dan cemas,” tandasnya.
Kepeduliannya pada anak,
mendorong Suzy dan suaminya drg.
Yaya Aria Santosa, MARS, mendirikan
klinik di Bekasi Barat dengan cabang di

“S

aya bergabung dengan LKC

sejumlah tempat. Ini pendidikan untuk

tahun 2002. Waktu itu saya

anak-anak berkebutuhan khusus yang

diajak, karena tidak ada psikiater,”

dicampur dengan anak-anak biasa

kata dr Suzy menuturkan perkenalan

(normal), tapi dengan pendampingan.

pertamanya dengan LKC.
Namun, karena fasilitas di
LKC tidak bisa menyediakan
rawat inap untuk sakit jiwa, ia
mengusulkan agar pasien dirujuk
ke RSJ. “Kalau bisa, dengan
mengurus Jaring Pengaman
Sosial (JPS). Tapi kalau tidak bisa,
LKC yang membayar, begitu,”
ujar dokter yang menjadi PNS di
Rumah Sakit Jiwa Grogol ini.
Dokter Suzy menaruh
perhatian pada fasilitas yang ada
di LKC. Fasilitas ruang operasi
masih terbatas. Lalu UGD terletak
berdekatan dengan fasilitasfasilitas lainnya, sehingga pasien
yang gawat terdengar di ruangan
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Proﬁl

M

eski usia sudah tak
muda lagi, namun
tak menyurutkan
semangatnya untuk
terus menangani pasien-pasiennya
dengan pelayanan yang terbaik. Tak
hanya itu, ia pun termasuk relawan
LKC yang datang paling pagi, sebelum
pukul 7. Bahkan ia pun bersedia
datang sewaktu-waktu jika ada
emergency. Semua itu, ia niatkan untuk
membantu kaum dhuafa sekaligus
sebagai bentuk dakwahnya.
Adalah dr Sutomo, SpB (62), yang
terpanggil untuk bergabung dengan
LKC, tak lama berselang setelah
gelombang tsunami menyapu Aceh di
penghujung 2004 silam. “Meski saya
sudah pensiun, namun saya cobacobalah ke Jakarta. Di Ciputat ini saya
lihat ada LKC, bergabunglah sejak
saat itu,” ujar dokter ahli bedah yang
sebelumnya bertugas di RS Zainul
Abidin Banda Aceh selama 25 tahun.
Keputusan untuk bergabung
itu karena ia melihat LKC memiliki
tujuan yang baik sehingga ia sangat
ingin membantu. Tentunya selain
meringankan beban LKC sendiri dalam
menjalankan misinya, pasien yang tak
berdaya pun jadi terbantu.
Bagian bedah yang ia tangani
selama ini berjalan dengan baik. Tiap
Senin, pasien yang ditangani bisa
mencapai sekira 20 orang, dengan
keluhan beragam. Untuk keperluan
tindakan operasi bedah sendiri, LKC
bekerjasama dengan RS Bhineka
Bhakti Husada, Ciputat. “Kita sewa
kamar bedahnya di sana. Saya sendiri
yang melakukan tindakan operasi.
Tapi untuk kasus-kasus yang perlu
penanganan serius misalnya kanker,
kita rujuk ke RSCM,” tandasnya.
Seiring dengan perkembangan
serta animo masyarakat terhadap
keberadaan LKC, dokter senior

kelahiran Banda Aceh, 1 Agustus 1948
ini sangat berharap LKC bisa memiliki
kamar bedah sendiri. Itu akan lebih
memperjelas bahwa perjuangan
LKC untuk membantu orang miskin.
Di samping itu, di setiap melayani
pasiennya, ayah dari empat anak ini -yang tiga orang diantaranya berprofesi
dokter pula--kerap menghimbaunya
untuk menyampaikan informasi
kepada masyarakat, kalau memang
tidak mampu cepat-cepatlah datang
ke LKC.

Meski saya sudah
pensiun, namun
saya coba-cobalah ke
Jakarta. Di Ciputat ini
saya lihat ada LKC,
bergabunglah sejak
saat itu
Baginya, ada kenikmatan tersendiri
selama bergabung sebagai relawan
LKC. Selain dapat membantu orangorang yang tidak mampu, ada banyak
pengalaman yang terus memupuk
sisi kemanusiaannya sebagai seorang
ahli medis. Betapa tidak, LKC yang
lebih dikenal sebagai lembaga layanan
kesehatan bagi orang-orang Islam, tapi
pada kenyataannya tidak. Buktinya,
suatu ketika ia pernah menangani
pasien nonmuslim. Tak tanggungtanggung, orang yang ditangani di meja
operasinya itu seorang pendeta. Hal ini
diketahuinya saat ia tanya pekerjaan
sang pasien. “Saya pendeta,
Dokter,” ujarnya menirukan
jawaban pasiennya kala itu.
Dokter yang
memperdalam spesialisasi
bedah di Fakultas
Kedokteran Universitas
Sumatera Utara (FKUSU) ini menilai

bahwa keberadaan LKC memiliki
efek yang dahsyat bagi kaum lemah
dan tak melulu harus orang Islam,
bukan grup atau kelompok, tapi atas
dasar kemanusiaan. “Pokoknya mana
orang-orang yang tak mampu, biar
mereka sendiri yang merasakan.
Kalau dia merasa Islam lebih baik,
tentunya dia malah bersimpati,”
tandas dokter yang buka praktek juga
di beberapa RS swasta, di antaranya
RS Syarif Hidayatullah, Ciputat dan
RS Muhammadiyah Taman Puring,
Jakarta.
Sekilas, menilik pada nama dokter
bedah ini menggunakan nama Jawa.
Namun ketika berbincang-bincang
dengannya, kesan ‘Jawa’ itu nyaris
tak didapati padanya. Selidik punya
selidik, ternyata memang orangtuanya
berasal dari Jawa yang bertugas
sebagai dokter di kantor gubernuran
Aceh dan menetap di kawasan Banda
Aceh. “Karena lahir di sana, ya sudah
jadi seperti orang Aceh,” selorohnya.

dr. Sutomo Marsimin, SpB

Semangat Tak Pernah Surut Layani Dhuafa
Baginya, ada kenikmatan tersendiri selama bergabung sebagai relawan
LKC. Rasa kemanusiaannya semakin terpupuk.
56
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Ingin Jadi Relawan LKC?
Ketika uluran tangan anda disambut
senyum mereka dan doa para malaikat....
CP : Reita
021 741 6262 ext 120
Syarat pertama,
Berkeinginan membantu dhuafa melalui
salah satu kegiatan LKC berikut ini:
Aksi Layan Sehat
Bimbingan Rohani
Resepsionis
Aktivitas Farmasi
Pelayanan Gizi
Mendampingi Pasien Rawat Inap
Penyuluhan Kesehatan
Syarat kedua,
Mampu menjalankan kegiatan sesuai panduan
yang disusun oleh tim LKC
Simak juga di

www.lkc.or.id/program
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SDM
Herman Budianto, SE
General Manager HRD Dompet Dhuafa

Ada Nuansa Keislaman
yang Lebih Menyelamatkan
itu sudah jelas, baru kita membuat

LKC tidak
menerapkan
manajeman kaku,
tapi pakai value.
Mereka bekerja
dengan hati, dan
semangat untuk
melayani, bukan
karena digaji.

K

peraturannya,” tegasnya.
Yang tak kalah pentingnya, lanjut
Herman yang juga ikut mengonsep
dari nol berbagai aturan baik relawan
dan karyawan maupun calon pasien
itu, jangan sampai setelah mereka
menjadi karyawan dengan semangat
kepedulian, ketika bekerja, malah
kreativitas dan nilai-nilai itu tidak
terjaga. “Kita terus menyemangati
nilai-nilai kepedulian dan keikhlasan,”
imbuhnya.

ehadiran Layanan
Kesehatan Cuma-Cuma
(LKC) yang digagas Dompet
Dhuafa (DD), membuat

Herman Budianto (37), tertarik untuk
bergabung, kala itu. Gayung pun
bersambut, ia memastikan dirinya
bergabung di bagian SDI (sumber daya
insani) pada September 2001.
Meski ia akui belum pernah
bekerja di bidang layanan kesehatan,

Konsep kita, waktu
itu disampaikan
secara guyon,
jangan sampai orang
miskin dateng-nya
sakit, begitu pulang
tambah sakit lagi,
yaitu sakit hati.

sebelumnya di bagian HRD pada

seluruh karyawan LKC dalam melayani

perusahaan multinasional sekelas

pasien, yang notabene orang-orang

Astra, membuat dirinya percaya

miskin. LKC membangun sistem sosial-

diri untuk bergabung. Bahkan ia

keagamaan, lengkap dengan values-

pun ikut mempersiapkan segala hal

nya. Terlebih, LKC adalah tempat

yang berkaitan dengan sumber daya

pelayanan, bukan untuk mencari

manusia dari awal berdirinya LKC.

nafkah, karena lagi-lagi yang akan
dihadapi nanti adalah orang miskin.

bahwa LKC ini sebuah sebuah

Tentunya akan berbeda suasananya.

lembaga kehumasan, lembaga sosial,

Gajinya juga mungkin akan berbeda

yang punya nilai-nilai berbeda

bila kita bekerja di perusahaan. “Jadi,

dengan perusahaan. “Nilai-nilai

pada proses awal penerimaan, yang

sosial inilah yang membuat saya

kita tekankan adalah pengabdian,”

tertarik. Ada nuansa keislaman

tegas Sarjana Ekonomi, lulusan STIE

yang lebih menyelamatkan,” papar

Indonesia, Rawamangun, ini.

Herman mengenang masa-masa awal

Nah, lanjut Herman, kalau hal itu

bergabung dulu. Kini, ia menjabat

sudah diketahui oleh calon karyawan

sebagai General Manager HRD Dompet

dan mereka siap, itu akan lebih mudah

Dhuafa.

membangunnya, dibandingkan jika

Menurutnya, nuansa keislaman
itulah yang coba diterapkan kepada

efektif. Terlebih LKC tidak menerapkan
manajeman kaku, tapi pakai value.
Mereka bekerja dengan hati, dan
semangat untuk melayani, bukan
karena digaji. “Konsep kita, waktu itu
disampaikan secara guyon, jangan
sampai orang miskin dateng-nya sakit,
begitu pulang tambah sakit lagi, yaitu
sakit hati,” seloroh ayah dari enam

namun latar belakang pekerjaan

Di matanya tergambar jelas

Lantas, efektifkah langkah itu?
Sepanjang pengamatannya hal itu

mereka tidak siap dan niatnya hanya
mencari kerja. “Ketika semuanya
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anak ini.
Ia pun terlibat dalam menggagas
konsep membership LKC. Tentu
sebelum ditetapkan menjadi member,
perlu disurvei terlebih dulu. “Saya pun
pernah ikut tim survei, ternyata ada
juga yang berbeda dari keterangan
semula. Itu yang berbahaya, jangan
sampai kita tidak amanah,” jelas pria
kelahiran Ponorogo, 27 Mei 1973 ini.
Hingga memasuki tahun
kesembilan, respon kepesertaan LKC
sudah menyebar luas. Menurutnya,
jika semula membernya masih sedikit,
kini pasien bisa mencapai sekitar 100
orang per harinya, mungkin malah
lebih. “Semua itu tidak terlepas
dari peran masyarakat, RT-RW,
desa dan kelurahan serta beberapa
program pengobatan yang kita gelar,”
pungkasnya.
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LKC selain
memberikan
pelatihan secara
berkala dan
berkesinambungan
juga menanamkan
nilai-nilai religius
kepada seluruh
relawan dan
karyawannya.

Dra. Inge Mardiana
Manager Operasional LKC

komersial, sementara LKC dibiayai dari

LKC Lebih
Kental Nilai-Nilai
Islamnya

S

ejak bergabung dengan

sini, saya selalu bilang sama karyawan,

LKC, pada penghujung 2007,

kalau tidak ada dhuafa, kita juga

Inge Mardiana (42), kerap

tidak bisa kerja di sini, karena mereka

menemukan kenikmatan

juga yang bayar, walau tidak secara

tersendiri dibanding di tempat kerja

langsung, tapi melalui zakat,” ujar

sebelumnya. Padahal bidang yang

sarjana Administrasi Niaga lulusan

ditangani kurang lebih sama. Sosok

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

perempuan enerjik ini menilai, tak ada

Universitas Diponegoro Semarang ini.

perbedaan signiﬁkan antara mengelola

Jumlah karyawan di LKC Ciputat

SDM perusahaan dengan LKC. “Tapi

sendiri, saat ini memiliki jumlah

LKC lebih kental dengan nilai-nilai

karyawan sebanyak 92 orang.

Islam dibanding dengan tempat kerja

Pada umumnya, sistem rekrutmen

pada umumnya,” tandasnya.

karyawan di LKC sama dengan di

Di LKC ini, Inge, begitu sapaan

tempat lain. Karena ini rumah sakit,

dana zakat, infak dan sedekah yang
dikelola Dompet Dhuafa. Tentu ada
amanah yang harus disampaikan tepat
sasaran, yakni kaum fakir miskin.
Makanya, tak heran jika, LKC
selain memberikan pelatihan secara
berkala dan berkesinambungan
juga menanamkan nilai-nilai
religius kepada seluruh relawan dan
karyawannya. “Biasanya kita ada
pengajian sebulan sekali. Sementara

“Di sini, saya
selalu bilang sama
karyawan, kalau
tidak ada dhuafa,
kita juga tidak bisa
kerja di sini, karena
mereka juga yang
bayar, walau tidak
secara langsung, tapi
melalui zakat,”

akrabnya, ditunjuk sebagai Manager

biasanya kerap mengalami kendala

Operasional membawahi empat bagian

dalam pengadaan tenaga yang lebih

yang masing-masing dipimpin seorang

spesiﬁk, seperti tenaga laboratorium.

untuk pelatihan medis biasanya kita

Kepala Bagian, yakni Bagian SDM,

“Rumah sakit lain pun mengalami

minta dari mereka, kebutuhannya

Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik.

kesulitan yang sama, karena

apa, kita hanya memfasilitasi” jelas

“Dulu Manager Operasional dikenal

sekolahnya sedikit, lulusannya sedikit

penggemar olahraga renang ini.

dengan nama Manager Sumber Daya

tapi daya serapnya tinggi. Tenaga

Insani,” kata ibu dari dua putra ini.

analis saja untuk LKC masih kurang,”

sama, dari mereka juga, tapi biasanya

ungkapnya.

tidak terlalu banyak, misalnya

Tentunya terbayang sudah beban
tugas yang diembannya. Terlebih LKC

Inge yang sebelumnya menangani

“Adapun nonmedis sebetulnya

untuk keuangan diadakan pelatihan

bukan badan usaha yang mencari

RS Azra, Bogor, dalam waktu cukup

tentang pajak, untuk SDM tentang

keuntungan, tapi lembaga nirlaba yang

lama tentunya paham betul dengan

kepersonaliaan,” ungkap istri dr

membawa nilai keislaman, dengan

persoalan personalia yang dihadapi

Herman Feri, Kepala Unit Gawat

sasaran orang-orang miskin pula. “Di

LKC saat ini. Hanya bedanya, yang satu

Darurat RS Angkatan Darat Bogor, ini.
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Konsultasi
Rubrik ini diasuh
dr. Yahmin Setiawan, MARS,
LKC Ciputat.
Bagi anda yang ingin bertanya tentang
penyakit dan pengobatannya, surat dapat
dikirimkan ke redaksi
Majalah Asy Syifa atau
lewat email: redaksi.asysyifa@lkc.or.id

Penyakit
Akibat Kolesterol
Tanya:
Saya sering mendengar tentang
penyakit akibat kolesterol seperti
tekanan darah tinggi, diabetes,
dan stroke. Sebenarnya kolesterol
itu apa dan bagaimana sebaiknya
menghindari tinggi kolesterol. Mohon
penjelasannya. Terima kasih.
Ibu Wahyuni, Jakarta

Jawab:

sesungguhnya memiliki fungsi sebagai

konsumsi sehari-hari, terutama dari

zat gizi yang sangat diperlukan oleh

kuning telur, kerang-kerangan seperti

tubuh di samping zat gizi lainnya

udang, kepiting, jeroan (usus, babat,

seperti karbohidrat, protein, vitamin

hati, limpa, otak, ginjal, dan jantung)

dan mineral.

serta makanan yang berasal dari susu

Lemak adalah cadangan energi
yang memberikan kontribusi kalori

selalu. Pertanyaan ibu mungkin

hati sekitar 1gr/hari serta juga usus

metabolisme tubuh, kolesterol

halus kemudian akan beredar didalam

juga mengambil peran penting di

darah.

antaranya:
•

•

banyak juga ditanyakan oleh
orang lain. Untuk itu saya akan
menjelaskan dalam beberapa
point yaitu: mengenal kolesterol,
kontrol kolesterol dan pengendalian
kolesterol.

Mengenal Kolesterol

•
•

Namun sayangnya, dalam

Proses pembentukan sel-sel dalam

menjalankan fungsinya, kolesterol

tubuh, lemak berperan sebagai

yang memiliki kepadatan protein lebih

pembentuk dinding- dinding sel.

rendah (VLDL, ILDL, LDL) mudah

Dibutuhkan untuk bahan dasar

sekali menempel dalam dinding

pembentukan hormon-hormon

pembuluh darah koroner sehingga

steroid.

menimbulkan plak (timbunan

Membuat asam empedu untuk

lemak pada dinding pembuluh

proses emulsi lemak.

darah ini akrab disebut dengan plak

Dibutuhkan untuk membuat

aterosklerosis).

vitamin D dan juga berperan

Jika pembuluh darah tersumbat

sebagai bahan untuk membuat

oleh timbunan lemak tersebut, maka

hormon - hormon sex dan

dampak lebih jauhnya diantaranya

kortikosteroid.

adalah stroke, serangan jantung, dan

Kolesterol termasuk keluarga
lemak dan merupakan salah satu

Kolesterol diproduksi di dalam

paling tinggi. Dalam berbagai proses

Ibu yang peduli kesehatan,
semoga selalu dalam keadaan sehat

(mentega, keju).

lainnya yang mengarah fatal kepada
Selain diproduksi sendiri dari

tubuh manusia. Oleh karena itu LDL

komponen lemak itu sendiri.

tubuh, tubuh juga mendapatkan

akrab dewasa ini dikenal sebagai

Kehadiran lemak dalam tubuh kita

kolesterol dari makanan yang kita

sebutan kolesterol jahat.
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Sementara HDL bersifat
menangkap kolesterol yang sedang

Tinggi

160 - 189 mg/dl

darah, mulai dari kerusakan dinding

Sangat tinggi

> 190 mg/dl

pembuluh darah hingga memicu

dalam keadaan bebas di pembuluh

terbentuknya trombosis (sumbatan

darah untuk kemudiannya terbawa ke

3. HDL kolesterol :

dalam hati untuk diproses lebih lanjut.

Rendah

< 40 mg/dl

terjadinya serangan jantung dan

Oleh karenanya HDL akrab dianggap

Tinggi

60 mg/dl

stroke. Kerusakan pembuluh darah

pembuluh darah) yang menyebabkan

sebagai kolesterol yang baik.
Sejatinya, kolesterol yang kita

tersebut tidak hanya terjadi pada
4. Trigliserida :

perokok aktif, namun hal tersebut juga

butuhkan tersebut dalam keadaan

Normal

< 150 mg/dl

normal diproduksi sendiri oleh

Perbatasan tinggi

150 -199 mg/dl

tubuh sudah dalam jumlah yang

Tinggi

200 - 499 mg/dl

di dalam tubuh akan meningkatkan

tepat. Namun, seiring dengan

Sangat tinggi

> 499 mg/dl

kebutuhan jantung akan oksigen.

kesembarangan pola makan yang ada,
jumlah menjadi berlebih jauh dari
yang sekedar dibutuhkan oleh tubuh.

terjadi pada perokok pasif.
Secara keseluruhan, efek nikotin

Peningkatan kebutuhan oksigen yang

Pengendalian Kolesterol
Risiko tinggi untuk mendapatkan

terlalu tinggi akan memicu terjadinya
serangan jantung jika tubuh tidak

PJK (Penyakit Jantung Koroner) dan

mampu menyuplai oksigen yang

stroke erat berhubungan dengan kadar

dibutuhkan oleh jantung, hal ini

kolesterol yang tinggi, terlebih mereka

ditandai dengan timbulnya nyeri dada

penting untuk tetap dipantau. Karena

yang memiliki faktor risiko lebih dari

(angina).

dengan demikian status kesehatan

dua seperti hipertensi (tekanan darah

tubuh kita dapat terdeteksi lebih

tinggi) , diabetes mellitus (kencing

awal sebelum kita mendapatkan

manis), merokok, obesitas (kegemukan)

sinyal keluhan dari gejala-gejala

dan seseorang yang memiliki faktor

kadar kolesterol, Anda sebaiknya

hiperkolesterol.

bawaan.

tidak mengonsumsi lemak jenuh dan

Kontrol Kolesterol
Kadar kolesterol di dalam darah

Kadar kolesterol yang perlu
diperhatikan adalah keseimbangan
kadar antara kolesterol HDL dan LDL.

3. Diet rendah lemak
Untuk membantu menurunkan

trans fat serta menggantinya dengan
1. Olahraga

lemak tak jenuh (monounsaturated

Latihan olahraga yang dilakukan

atau polyunsaturated fat). Anda juga

Sementara untuk Trigliserida sendiri

secara teratur dan cukup takarannya

sebaiknya mengurangi jumlah asupan

penting pula diperhatikan untuk

dapat bermanfaat untuk membuat

lemak per harinya. The American

terpantau harus diangka yang tetap

badan sehat dan bugar serta dapat

Heart Association merekomendasikan

rendah. Kolesterol HDL dianjurkan

mencegah beberapa macam penyakit

asupan kolesterol perhari kurang dari

memiliki kadar yang harus lebih tinggi

seperti stroke, darah tinggi, kencing

300 mg. Apabila memiliki penyakit

ketimbang kadar kolesterol LDL. HDL

manis, bahkan kanker. Yang dimaksud

jantung, asupan kolesterol sebaiknya

adalah penolong dalam mencegah

dengan olahraga teratur adalah rutin

kurang dari 200 mg.

terjadinya timbunan plak lemak yang

secara frekuensi latihannya, lamanya,

disebabkan oleh LDL.

serta intensitasnya sesuai dengan

Pedoman umum yang digunakan
diseluruh dunia untuk memantau

teratur. Minyak ikan banyak

pula.

mengandung lemak poliunsaturated

kolesterol adalah: NCEP ATP III
(National cholesterol Education
Program, Adult Panel Treatment III),
yang menetapkan:
1. Total kolesterol :

Minumlah minyak ikan secara

peningkatan intensitas yang teratur

atau yang dikenal dengan omega2. Berhenti merokok
Asap rokok mengandung kurang

3 yang dapat menurunkan kadar
trigliserida dan mencegah pembekuan

lebih 4000 bahan kimia berbahaya

(clotting) darah, dan membantu

yang dapat merusak tubuh. Bahan-

mengatur irama jantung.

bahan kimia dalam rokok terutama

Makanlah makanan dengan

Nilai Normal

< 200 mg/dl

akan menimbulkan kelainan

kandungan serat tinggi. Makanan

Perbatasan tinggi

200 - 239 mg/dl

pembuluh darah yang selanjutnya

yang kaya akan serat (10-25 g/hari)

Tinggi

> 240 mg/dl

akan meningkatkan risiko untuk

diantaranya adalah kacang-kacangan,

terkena serangan jantung, stroke,

kacang polong, gandum, buah, dan

hipertensi, dan lain-lain hingga 2-4 kali

sayuran yang dapat membantu

lipat.

menurunkan kadar kolesterol.

2. LDL kolesterol :
Optimal

< 100 mg/dl

Mendekati optimal

100 - 129 mg/dl

Perbatasan tinggi

130 - 159 mg/dl

Rokok akan mempengaruhi semua
tahap pembentukan plak pembuluh
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(dr. Yahmin Setiawan, MARS,
dari berbagai sumber)

Hikmah

Semangat dan
Keikhlasan
Mbah Sulandari
“Sebaik-baik manusia adalah yang
paling berguna bagi orang lain.”1
(Shahih al-Jami’ no. 3289 (Hasan).)

D

alam dunia kerelawanan

“Di sini anak saya okeh

tidak ada istilah

(banyak-red), jadi saya di sini saja

pembatasan usia, anak

ngurusin anak-anak,” kata Sulandari

muda sampai orang tua

menolak ajakan 5 orang anaknya

dapat menjadi relawan. Semua orang

yang juga mengungsi dan menyebar

sangat berpeluang untuk mencari amal

di beberapa titik pengungsian di

sebanyak-banyaknya dan menjadi

Yogyakarta.

orang yang berguna bagi orang

Anaknya tidak dapat memaksa

lain. Termasuk salahsatunya untuk

kemauan orang tuanya. Bahkan

menjadi relawan dalam penanganan

mereka juga bangga Bapak dan

bencana meletusnya Gunung Merapi di

Ibunya bukan hanya sekedar menjadi

Yogyakarta.

pengungsi di Posko DMC DD, tapi juga

Bencana yang sangat luar biasa

menjadi relawan untuk relawan.

ini telah mengundang luluhnya
nurani banyak orang. Ribuan orang
pun datang dari berbagai daerah
dan negara untuk menjadi relawan
membantu korban bencana Merapi.
Di Posko Disaster Management Center
(DMC) Dompet Dhuafa, jejaring
Dompet Dhuafa yang spesialis

Apa yang dilakukan
Sulandari dan Subandi
kepada relawan, menjadi
kekuatan tersendiri bagi
relawan,
Subandi dan Sulandari sudah

dan luar negeri ini, untuk kasus Merapi

mengabdi menjadi relawan sejak Posko

menerima ratusan orang menjadi

DMC DD bermarkas di rumahnya

relawan.

di Kiaran, Wukirsari, Cangkringan,
Sleman. Karena amukan awan panas

yang teroganisir para relawan dilatih

Merapi-lah, Kamis Malam, (4/11) posko

dan diarahkan untuk penanganan

tersebut terpaksa dipindahkan ke

korban baik untuk evakuasi maupun

radius aman 30 KM dari pusat letusan,

penanganan pengungsi. Termasuk

yakninya di dekan UPN Yogyakarta.

memperhatikan segala aspek

Di Posko ini, Subandi dan

kesehatan, pendidikan dan rehabilitasi

Sulandari sibuk menyiapkan logistik

psikologi. Semuanya terpadu di dalam

untuk relawan. Layaknya sebagai

Posko Penanganan Merapi DMC DD.

seorang ibu dan ayah, mereka berdua

Di Posko DMC DD ini pula Subandi
(75) dan isterinya Sulandari (70)
berada. Pada Minggu (7/11), anak

memperhatikan kondisi setiap orang
relawan di posko tersebut.
Sulandari dengan lemah-lembut

mereka menjemput ke Posko DMC DD

tidak henti bertanya, “Kamu sudah

di samping Universitas Pembangunan

makan, Nak?”.

Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta.

disukai relawan. Meski baru beberapa
minggu akrab dengannya, Ia sudah
tahu kesukaan masing-masing para
relawan.
Bahkan sebelum subuh datang,
Sulandari sudah siap dengan sarapan
pagi untuk para relawan. “Apa yang
dilakukan Sulandari dan Subandi
kepada relawan, menjadi kekuatan
tersendiri bagi relawan,” kata Iman
Surahman, Koordinator DMC-DD di
Yogyakarta..

menangani masalah bencana di dalam

Dengan managemen dan sistim

kopi atau minuman lainnya yang

Kehadiran mereka berdua menjadi

Tapi Subandi dan Sulandari ketika

spirit bagi setiap relawan di Posko,

itu menolak keinginan anaknya itu

Ketika relawan bangun pagi, Bu

dengan halus.

Sulandari sudah siap dengan seteko

62

Sebelum relawan berangkat
untuk melakukan evakuasi atau aksi
kesehatan ke titik-titik pengungsian
lainnya Sulandari dan Subandi tidak
lupa melepas dengan senyuman,
mungkin di hatinya yang paling dalam
terbesit sebuah doa, “Hati-hati di jalan
dan kembali dengan selamat, Nak.”
Sulandari dan suaminya bertekad
akan terus ikut menjadi relawan.
Bahkan Sulandari tidak pernah
melepas slayer berwarna hijau dari
lehernya yang bertuliskan “Relawan
Peduli Merapi, Dompet Dhuafa.”
Tekadnya akan diujudkannya sampai
posko kerelewanan dibubarkan atau
sampai misi penanganan Merapi
oleh Dompet Dhuafa selesai. Selamat
mengabdi Sulandari dan Subandi!
Amal yang paling utama adalah
bahwa engkau memasukkan rasa
senang kepada saudaramu yang
beriman, atau membayarkan
hutangnya, atau memberinya roti.”2
(SHahih al-Jami no. 1096 Hasan)

1
2

Shahih al-Jami’ no. 3289 (Hasan).
SHahih al-Jami no. 1096 (Hasan)
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NIKMATI KEMUDAHAN BERDONASI
DIKONTER KAMI:
Kantor LKC DD di Ciputat
Jl Ir H Djuanda No 34 Ciputat Mega Mal
D 10, Ciputat, Tangerang Selatan. 15412,
Telepon : 021-7416262
Faksimili : 021-7416171

RM. Lesehan “ JUWIRING “
Jl. Kebayoran Lama No. 20 – Asofa
Sukabumi Utara – Kebon Jeruk Jakarta
Barat
Telp (021) 53690575

POS Sehat Al Munawwaroh
Jl Pendawa Raya Villa
Pamulang 15416
Telp . Maya (021) 688 383 99
Fax 021 7470 3853

DIANI RESTO
CBD Ciledug lt. 2 Blok G No. 21 Food
Court
Ciledug Tangerang
Telp (021) 99601573

Apotik Prima Husada
Jl Cinere Raya BI F-I/1
Jakarta , Telp 021 745 7382

RM Daun Pandan
Seafood & Resto
Jl. Raya Sawangan No 19
Telp. 021 - 77204400

Apotik Cireundeu
Jl Ir H Djuanda Raya No 21
CiputatTangerang Selatan 15419
Telp 021 742 1146
021 7471 0473
RM. GURIH 7
Jl. Pajajaran No. 102 Bogor
Telp (0251) 8317889 – 8330341

Ikan Bakar Babe Naseri
Jl. Raya Sawangan Pancoran Mas
Depok (dekat RSU Bakti Yudha)
Telp. 021 - 95553745
081586585801

LAYAN JEMPUT DONASI:
Kami juga memberikan layanan
jemput donasi (untuk donasi
diatas 1 juta rupiah)
HUBUNGI PETUGAS KAMI
021 704 51444 (Muhammad)
atau
HUBUNGI HOTLINE SERVICE
KAMI
021 7416262 extensi 211 (jam
kerja)

SMS CENTER LKC
0857 8217 5075

ANDA JUGA BISA MENGIRIMKAN DONASI MELALUI
TRANSFER KE REKENING :
1. BCA 676 030 2340 a.n. Yayasan Dompet Dhuafa Republika
2. BSM 004 004 0666 a.n. LKC DD Republika
3. Mandiri 128 000 4734569 a.n. Dompet Dhuafa Republika
4. BNI Syariah 102 99999 2 a.n. LKC-BP Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

Setelah anda berdonasi silahkan mengakses website kami di http://lkc.or.id/
donasi/konﬁrmasi untuk melakukan konﬁrmasi

Mitra-Mitra Kerjasama LKC
dapat juga anda lihat di http://lkc.or.id/partner
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