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Assalamualaikum, Sahabat LKC.
Begitulah gambaran orang sakit di negeri kita. Sakit bisa merenggut
segalanya. Terlebih lagi buat para dhuafa. Beruntunglah para dhuafa, karena ada
anda semua, para sahabat dhuafa, donatur, relawan dan mitra yang selalu siap
memberikan bantuan, uluran tangan, waktu dan tenaga buat mereka.
Bersama LKC tak terasa sudah 8 tahun kita bersama merajut harapan buat
mereka yang ditimpa sakit dan kurang beruntung. Banyak sudah kisah yang
dijalin. Banyak forum yang menjadi penyambung hati , penghubung informasi
antara para dhuafa yang membutuhkan dan anda semua, para sahabat mereka.
Kini menjelang Ramadhan 1431 H , LKC meluncurkan Edisi Perdana Majalah
Asy Syifa. Majalah ini diharapkan bisa menjadi tali penghubung antara segenap
tim LKC dengan para sahabat LKC baik donatur, relawan, dan para mitra.
Dalam edisi perdana ini kami mengangkat Rumah Sehat Terpadu (RST)
sebagai tema utama. RST direncanakan menjadi sebuah sarana pengobatan cumacuma buat dhuafa dengan konsep pelayanan terpadu. Kami juga menyajikan
beberapa cerita pasien LKC yang telah maupun sedang menjalani pengobatan.
Harapan kami, sajian informasi dalam majalah ini bermanfaat buat anda semua,
sahabat dhuafa, sahabat kami. Selamat membaca!
Wassalamualaikum
Drg. Imam Rulyawan, MARS
Pimpinan Umum / Direktur LKC
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Kisah
berasal dari lukanya. Terkadang bumi
terasa gelap sehingga ia terhenyak ke
tempat tidurnya.
Adalah Muati, 47 tahun, warga
dari Kampung Gunung, Pamulang,
Tangerang, beberapa waktu lalu harus
sabar dirawat di ruang Instalasi Rawat
Inap (Irna) LKC. Setelah pukul 5 sore
(27/6/2010) lalu, ia dilarikan ke LKC
karena sempat tak sadarkan diri.
Menurut pengakuannya, saat itu
nafasnya sesak, perutnya mual, bumi
serasa berputar membuat kepalanya
pusing dan tak sadarkan diri. Ketika
ia sadar, ia sudah berada di ruang IGD
LKC. Setelah diperiksa teryata gula
darah Muati memuncak hingga 400

Selama pengobatan
di LKC, kondisi
Muati cenderung
stabil. Hanya saja
ada luka dan gula
darahnya yang masih
berkisar 300 mg/dl.
Karena itu sedang
dilakukan pemulihan.
Untuk lukanya
berkemungkinan
akan dirongent untuk
mengetahui apakah
ada pengaruh infeksi
luka ke tulang kaki.

"Sudah 2 tahun mengalami
saat sakit suami saya, sebelum Ia

Pekerjaan itu dilakukan karena ia

meninggal," cerita Muati kepada

tidak bisa mencari kerja lain dengan

Majalah Asy Syifa, Jumat (2/7/2010).

bermodal ijazah SD. Ia sudah menikah
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Anak keduanya Rini Sulastri, 28
tahun dan sudah memiliki 3 orang

mengobati penyakit gula, sementara

anak. Ia cepat dinikahkan karena juga

suaminya mengobati sakit jantung.

tidak sekolah kecuali hanya tamat SD.

Sampai pada akhirnya, mereka yang

Muati mengaku, tak ada biaya untuk

telah menikah di tahun 1978 ini

menyekolahkan anak-anaknya.
Anak ketiganya Dalifuad, 23 tahun,

karena tak kuasa melawan sakit

hanya tamat SMP dan ia pun mengikuti

jantung yang dideritanya. Darwin

jejak kakaknya Abi menjadi kuli

kembali kepada Allah dalam usia 50

dan buruh serabutan. Apapun yang

tahun.

menghasilkan uang ia tidak sungkan-

Namun Muati tidak mau cepat

Maiﬁl Eka Putra

dan memiliki satu orang anak.

berobat ke Puskesmas. Kalau Muati

dipisahkan oleh Yang Maha Kuasa

Sejak suaminya meninggal, Muati berjuang
sendiri untuk menyembuhkan penyakit gula
yang dideritanya. Bersyukur ia menjadi member
LKC, jika gula darahnya naik dia dirawat di
LKC. Dia belum mau mati dan bertekad untuk
kesembuhannya.

serabutan, kadang-kadang menjadi
buruh dan lebih sering menjadi kuli.

Ketika suami Muati, Darwin masih

Muati Belum Mau Mati

Abi Murti, 32 th, sekarang berkerja

penyakit ini, bersamaan dengan

hidup, ia dan suaminya sama-sama

sungkan mengerjakannya. Syukurnya

mati, karena itu ia tetap berusaha

ia belum menikah, jadi penghasilan

mengobati penyakitnya. Meski

dari pekerjaannya itu sangat

sebenarnya sudah gerah karena sering-

mencukupi untuk kebutuhannya

sering diopname dan meninggalkan

sendiri.

pekerjaan sebagai pembatu rumah

Anak keempat Pratiwi Agustina,

tangga. Kalau dia sakit, berarti peluang

12 tahun, sedang duduk di kelas 6 SD.

gaji Rp300.000 per bulan dari bekerja

Dialah sibungsu yang setia menunggui

akinya dibalut perban

sebagai pembantu juga akan hilang.

mamanya di ruang rawat LKC. Dengan

karena lukanya yang tak

Di saat itu Muati seakan tidak berdaya

tabah ia meminumkan obat untuk

kunjung sembuh. Dan

dan hanya menerima belas kasih dari

mamanya termasuk menemani

dokter di LKC pun segera

anak-anaknya.

mamanya ke kamar mandi. Pratiwi

K

melakukan rongent untuk mengetahui

Dari perkawinannya dengan

Menurut Dokter Yeni Purnamasari,
dokter yang bertugas di IRNA LKC,
penyebab utama dari penyakit Muati
adalah karena pola makan selama ini
tidak benar dan tidak sehat. Makanan
yang banyak dikonsumsi Muati sebelum
ia sakit lebih banyak mengandung
gula sehingga merusak jaringan
pangkreasnya.
Untuk itu, lanjut dr. Yeni, Muati
diberikan terapi obat untuk pemulihan
gula darah, diet (pemberian makanan
yang disesuaikan dengan kebutuhan
tubuhnya, tidak berlebih dan tidak pula
kurang).
"Selama pengobatan di LKC, kondisi
Muati cenderung stabil. Hanya saja ada

mg/dl jauh dari batas normal yang
seharusnya 70 -100 mg/dl.

Pola Makan

jugalah yang menjadi alasan lain bagi

apakah luka itu juga menginfeksi

alm Darwin ia dikaruniakan 4 orang

Muati untuk tetap berusaha hidup

tulang. Dia terkadang merintih

anak, 2 orang laki-laki dan 2 orang

dan berusaha keras menyembuhkan

kesakitan karena denyutan yang

perempuan. Anak pertamanya laki-laki

penyakitnya.
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luka dan gula darahnya yang masih
berkisar 300 mg/dl. Karena itu sedang
dilakukan pemulihan. Untuk lukanya
berkemungkinan akan dirongent untuk
mengetahui apakah ada pengaruh
infeksi luka ke tulang kaki," jelas dr. Yeni.

Tahu dari Tetangga
Awal mulanya Muati ke LKC,
karena Muati dan anaknya mendapat
rekomendasi dari tetangganya yang
sudah merasakan manfaat menjadi
anggota LKC. Apalagi kondisi sakit gula
Muati yang tak kunjung sembuh meski
terus mendatangi Puskesmas. Sementara
rujukan ke Rumah Sakit besar dari
Puskesmas tidak pernah dituruti
Muati. Ia takut meninggalkan kerjanya
dan takut pembiyaan di rumah sakit
tersebut.
Karena itulah Muati sebelum ia
dilarikan ke IGD dan dirawat inap, 8 Juni
2010 ia memberanikan diri mendaftar ke
LKC. Sekitar 14 juni Muati disurvey oleh
tim survey LKC. Barulah 14 Juni 2010,
Muati resmi menjadi member LKC dan
27 Juni 2010 ia dirawat di IGD dan terus
di opname.
Proses kepesertaan Muati di LKC
dibenarkan oleh Arifa Widyastuti, Staf
SDM bagian kepesertaan LKC. Dan kini
Muati sudah baikan dan diperbolehkan
pulang. Hanya saja kalau obatnya habis
Muati disarankan kembali kontrol ke
poli umum LKC.••
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Kisah
dengan cobaan. Ia lahir tanpa lobang

dalam tubuh teguh berumur pendek,

anus.

sehingga tidak bertahan lama seperti

Tak ada mimpi dan tak ada

sel darah manusia normal lainnya.

wangsit, semasa Um mengandung.

Untuk bertahan hidup Teguh perlu

Sang bayi punya kelainan diketahui

diberikan transfusi darah seumur

setelah ia hadir ke bumi. Hal itu jelas

hidup, karena memang sudah

membuat haru birunya perasaan

dipastikan tubuhnya tidak bisa

pasangan muda asal Cipayung, Ciputat

menghasilkan sel darah merah yang

tersebut. Gembira karena kehadiran

berumur panjang.

sang bayi, tapi sebaliknya sedih atas

Sejak hari itu pun Teguh
ditransfusi, kalau tidak ketahanan

kelainan yang dibawanya.

tubuhnya menurun dan bisa berakibat

Namun harapan itu selalu ada,
dari wejangan para medis saat

fatal karena kekurangan darah.

persalinannya, Teguh harus segera

Transfusi darah sekali 3 bulan dilalui

dibuatkan pembuangan kotoran

Teguh sampai umurnya mendekati

buatan melalui operasi di usus

2 tahun, tapi terakhir-terakhir

(Kolostomi). Kabar itu disambut
gembira oleh Um dan Embet. Akhirnya
dia segera membawa bayinya ke RS
Cipto Mangunkusumo dan langsung
dibuatkan pengeluaran melalui perut
kiri. Operasi itu berjalan dengan baik.
Um dan Embet pun bernapas lega.
Namun di balik kegembiraan itu
masih saja ada halangannya, tidak
lain adalah biaya. Sebagai seorang
buruh serabutan Embet tak kuasa
memperkirakan. Dari hitung-hitungan
pihak rumah sakit, puluhan juta
ditelan untuk operasi ini.
Dengan mata berkaca-kaca Embet
menceritakan penderitaannya kepada
Ketua RT di mana ia tinggal. Kenyataan

Talasemia yang
diderita Teguh akan
menyebabkan ia
ditransfusi seumur
hidupnya. Namun
akibat ditransfusi
secara terus menerus
ini akan menyebabkan
limfanya membesar
dan suatu saat bisa
jadi ia akan dioperasi
untuk pengangkatan
limfanya yang
rusak karena selalu
ditransfusi itu.

kondisinya menurun sehingga
transfusi dilakukan tidak lagi sekali
tiga bulan, namun dipercepat sekali
sebulan.
Menurut Manager Pelayanan
Medis dr. Yahmin Setyawan, MARS,
Talasemia yang diderita Teguh akan
menyebabkan ia ditransfusi seumur
hidupnya. Namun akibat ditransfusi
secara terus menerus ini akan
menyebabkan limfanya membesar dan
suatu saat bisa jadi ia akan dioperasi
untuk pengangkatan limfanya yang
rusak karena selalu ditransfusi itu.

Member LKC
Untuk biaya transfusi yang cukup
mahal, Embet dan Um mengaku tidak

yang dialami Embet dan keluarga,
menyentuh nurani yang paling dalam

untuk dibuatkan lubang anusnya.

mampu menanggungnya. Karena itu

dari Ketua RT, ia pun menghimbau

Operasi ini pun sukses dan ditanggung

ia memberanikan diri untuk menjadi

Hidup Tergantung
Transfusi Darah

warga untuk mengumpulkan

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan

member LKC.

sumbangan dan dibuatkan surat

Masayarakat) serta sumbangan

pengantar, agar pihak Kelurahan

masyarakat yang peduli.

Teguh, 2 tahun, lahir tanpa anus, dokter
membuatkan kolostomi (pengualaran di
perut). Umur 1 tahun dibuatkan anus buatan.
Setelah Anus berfungsi dan kolostomi ditutup,
ternyata Teguh juga mengidap Talasemia yang
mengharuskan ia ditransfusi seumur hidupnya.

bantu kami adalah bos bapaknya

menurun. Badannya pucat, Um

transfusi darah yang harus diberikan

a diberi nama Teguh dan sudah

Teguh yang mau membantu untuk

kembali membawa anaknya ke RSUD

kepada Teguh setiap kondisi tubuhnya

berumur 2 tahun. Harapan

meringankan biaya,” jelas Um kepada

Tangerang. Tim dokter menyatakan

menurun, sudah menjadi tanggungan

orang tuanya ia semasa

Majalah Asy Syifa, beberapa waktu

Teguh mengidap penyakit Talasemia.

LKC. Tentu saja bantuan ini akan

hidupnya tetap teguh, seteguh

lalu.

Merupakan penyakit bawaan karena

diberikan selama orang tua Teguh

faktor genetik yang bisa jadi juga

menjadi dhuafa, kalau orangtuanya

Bayi Teguh Lahir Tanpa Anus

Maiﬁl Eka Putra
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I

batu karang sesuai dengan namanya.

mengeluarkan Surat Keterangan Tidak

Akan tetapi nampaknya Teguh

Menurut Arifa Widyastuti,
Staf SDM bagian kepesertaan LKC,
Teguh menjadi member LKC sejak 13

Mampu (SKTM) untuk kebutuhan

harus masih teguh. Anus buatannya

Pebruari 2009. Setelah mengikuti dua

berobat.

sudah berfungsi dengan baik,

kali survey.

“Dan yang paling banyak mem-

Pengeluaran kotoran melalui usus

namun kondisi tubuhnya terus

Dengan menjadi member LKC,

Karena memang sejak dilahirkan, anak

dirasakan Teguh sampai ia berumur

dialami oleh keturunan dari bapak dan

sudah ada perbaikan ekonomi dan

kedua dari pasangan Um Yulianti, 30

1 tahun, setelah itu Teguh harus

ibunya sebelum-belumnya.

mampu menanggung biaya sendiri,

tahun, dan Embet 33 tahun ini sudah

dioperasi lagi di RSUD Tangerang
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Penyakit ini membuat sel darah di
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tentu LKC tidak lagi membantu.••

Kisah
itu mulai redup di saat Luthﬁ

Termasuk menggunakan surat

2009, Sutrisna datang membawa

berumur 5 bulan.

keterangan tidak mampu. Untuk

anaknya ke LKC dan mendaftar

operasi selanjutnya, Sutrisna

sebagai member. Pada 4 Juli

baru Rt 4/12 Mekar sari-Tambun

seperti kehilangan akal, nggak

dilakukan survey oleh tim survey

selatan ini muntah-muntah

tahu mau minta bantuan siapa

LKC yang digawangi Budi. Dan

dan dari anusnya keluar darah.

lagi.

tanggal 29 Juli 2009, Sutrisna

Ketika itu, Lutﬁ warga Kp Kali

Orangtuanya, Surtisna dan Yuli

Maha Memberi Petunjuk, lewat

Lutﬁ ke RS Mekar Sari, Bekasi. Di

informasi dari tetangga, Sutrisna

member, Sutrisna sudah dapat

sana Luthﬁ mendapat perawatan

mendapatkan informasi tentang

melakukan kontrol terhadap

intensif. Ternyata Muhammad

LKC dan selanjutnya mencoba

colostomy anaknya ke Poli Anak

Luthﬁ terdeteksi mengidap

mendaftarkan diri menjadi

di LKC. Pada 3 Nopember 2009,

penyakit yang tidak biasa. Usus

member LKC. Dengan harapan

di poliklinik Anak LKC, ditemui

kecilnya masuk ke usus besarnya.

pengobatan anaknya dapat

kondisi tubuh di area colostomy

Untuk itu perlu dilakukan operasi.

ditanggung LKC.

Luthﬁ mengalami iritasi, sehingga

Sari kurang memadai untuk
operasi itu, sehingga Luthﬁ dibawa
ke RSCM dan dilakukan colostomy
(pembuatan lubang pengeluaran
kotoran dari perut). Ini akan
dilakukan sementara, sampai
operasi usus besarnya selesai.
Operasi ini menyita biaya yang
tidak sedikit, Sutrisna menjadi
gundah melihat kondisi anaknya

Luthﬁ Sudah
Sembuh
D
Lahir dalam kondisi normal, akan tetapi ketika
umur 5 bulan ditemui masalah usus kecilnya
masuk ke dalam usus besar. Dokter mengalihkan
pembuangan kotoran sementara melalui
Colostomy. Luthﬁ dioperasi dan alhammdulillah
kini sudah sembuh dan bisa hidup normal.
Maiﬁl Eka Putra
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diterima menjadi member LKC.

Anggraini akhirnya membawa

Sayang, peralatan di RS Mekar

Alhamdulillah,

Tapi alhamdulillah, Allah yang

mengeluarkan kotoran dari lubang
buatan di perutnya itu. Bagaimana
pun seperti penjelasan dokter,
setelah kondisi Luthﬁ membaik,
baru dapat dilakukan operasi
lanjutan menutup colostomy

Menurut Staf Kepesertaan

Dengan memegang kartu

dokter memberikan obat untuk

LKC, Arifa Widyastuti, awal Juli

menyembuhkan iritasinya.

Allah yang Maha
Memberi Petunjuk,
lewat informasi dari
tetangga, Sutrisna
mendapatkan
informasi tentang
LKC dan selanjutnya mencoba
mendaftarkan diri
menjadi member LKC.
Dengan harapan pengobatan anaknya dapat
ditanggung LKC.

sekitar 8 Desember 2009, Luthﬁ

Setelah iritasi itu sembuh,
kembali dibawa konsultasi
ke poliklink bedah anak dan
disarankan untuk melakukan
pemeriksaan lopograﬁ.
Pemeriksaan pun dijalankan 9
Desember 2009.
Esok harinya Luthﬁ kembali
dibawa berkonsultasi ke dokter
ahli bedah anak dengan membawa
hasil lopograﬁ. Di saat itulah Luthﬁ
dianjurkan untuk langsung masuk
rawat inap, karena esok harinya
(21/1) akan dilakukan operasi

dan memfungsikan

lanjutan. Operasi pun

anusnya.

sukses, Muhammad Luthﬁ

Mencermati

tidak lagi buang kotoran

persoalan tersebut,

dari Colostomy karena

Sutrisna sudah

sudah ditutup. Dan ia

membayangkan jutaan

sudah dapat BAB dengan

ari lahir, 11 Juli 2008,

rupiah yang harus ada

proses normal.

Muhammad Luthﬁ

untuk melanjutkan

tidak mengalami

pengobatan anaknya

Keperawatan LKC Rahayu

kelainan. Sebagai

Luthﬁ. Sebagai seorang

Rahmani, alhamdulillah,

mana bayi-bayi lainnya ia lahir

buruh yang bergaji

ketika dikontrol tim medis

normal dan kelihatan lucu.

Rp15.000 per hari dengan

LKC 25 Januari 2010

Kehadiran menjadi kebahagiaan

pendapatannya yang

dan 25 Pebruari 2010,

tersendiri bagi keluarga besarnya.

pas-pasan itu, sangatlah

kondisi Muhammad

Tingkah polah yang lucu sebagai

membuat dia khawatir.

Luthﬁ sudah membaik

bayi mendatangkan keceriaan

Untuk operasi pertama

dan pengobatan pun

sendiri bagi orangtuanya. Akan

Luthﬁ, Sutrisna sudah

selesai.••

tetapi kegembiraan dan keceriaan

meminta bantuan sana-sini.
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Menurut Kepala
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Rekam
5 Januari 2010

Maret 2010 di Lapangan Multiguna Bekasi. Kegiatan
tersebut bertema "Bebas Keluarga dari TB". Ikut hadir

Aksi Layan Sehat (ALS) berkerjasama dengan

Wakil Walikota Bekasi H. Rahmat Effendi, S Sos, Msi,

Indosat ini diadakan untuk masyarakat dhuafa di

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Direktur LKC,

kawasan Ciputat. Pada kegiatan ini dibagikan 500

Tokoh Masyarakat serta ribuan masyarakat Kota

paket makanan sehat dan sikat gigi untuk anak-anak,

Bekasi sekaligus menandakan Pencanangan Gerakan
Keluarga Bebas TB di Kota Bekasi.

28 Maret 2010
Gerak Jalan sehat dalam rangka Memperingati hari
TB sedunia di kota Bekasi mengambil Rute Dewi
sartika, Jl. Hasibuan, RA. Kartini. Jl. Juanda dan Finish

20 April 2010

di Lap. Multiguna diikuti sekitar 1500 warga Bekasi.
bagi para member LKC dalam 3 kali kegiatan yaitu:

Silaturahmi dan Sharing antar 18 Pos Sehat mitra

Sabtu, 13 Maret 2010

LKC dalam Sarasehan Pos Sehat, di Pos Sehat Al Islah

Sabtu, 19 Juni 2010

Matraman.

Sabtu, 17 Juli 2010

29 April 2010

Kegiatan ini dihadiri 69 member LKC

26 Maret 2010 s.d 6 April 2010
Kegiatan Aksi Tanggap Bencana (Sigap Bencana) LKC
membantu korban banjir di Karawang, Bekasi dan

selain itu diberikan pelayanan pengobatan cumacuma untuk 256 pasien. Acara ini merupakan Closing
Program Klinik Mobil Sehat Keliling Indosat 2009.

Peringatan terselenggara atas kerjasama The Global

28 Pebruari 2010

Kota Bekasi juga di Dukung Oleh Forum Masyarakat

Fund, PR Aisyiyah, LKC Dompet Dhuafa dan Dinkes
Peduli TB Kota Bekasi.

LKC bekerjasama dengan ALFA MIDI untuk berbagi
nikmat sehat dengan 180 pasien dhuafa, dilaksanakan
di Ciledug.

14 April 2010

Aksi Layan Sehat (ALS) di Maja, dilaksanakan

Aksi Layan Sehat (ALS) dilaksanakan dalam rangka

memberikan 100 paket bahan makanan sehat.

di Rangkas Bitung, melayani 150 pasien dan

peresmian Dompet Dhuafa (DD) Banten dengan
Purwakarta, keseluruhan melayani lebih dari 600

4 dan 6 Mei 2010

melayani 165 pasien.

pasien korban bencana.

Pemeriksaan Pap Smear untuk mendeteksi sejak
dini kanker rahim dilaksanakan di YKI. Kali ini LKC

28 Maret 2010
Peringatan Hari TB Sedunia ke-128 yang jatuh pada
24 Maret 2010 dan baru diperingati Minggu, 28

13 Maret 2010
Untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ASI
eksklusif bagi balita, LKC mengadakan penyuluhan
10
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Rekam

Mitra

berkerja sama dengan YKI untuk memeriksa hasil Pap
Smear untuk 60 member LKC.

23 Mei 2010
Aksi Layan Sehat (ALS) kali ini diadakan di Cilegon
dan melayani 276 pasien.

kegiatan ini LKC bekerjasama dengan Lembaga
Pengembangan Insani dan Masyarakat Mandiri

19 Juni 2010
Sekitar 100 dhuafa dari 50 KK yang menjadi member
LKC mendapat penyuluhan Tuberkulosis (TBC)

YAYASAN AL ISLAH, MATRAMAN DALAM

9 Juni 2010
LKC melakukan serah-terima program pendampingan
PKPM (Pusat Kesehatan Paru Masyarakat)Exxon Mobil
Oil Indonesia kepada Dinas Kesehatan Kabupaten

dan makanan sehat dari tim LKC, pada acara Gerai
Makanan Sehat, di Kemang, Parung, Bogor, Sabtu
(19/6/10). Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka
menyongsong pembangunan Rumah Sehat Terpadu
di lokasi yang sama, yang dimulai bulan ini dan
ditargetkan selesai tahun depan.

Agenda

Aceh Utara yang telah didampingi LKC sejak Juli 2007.
Hadir pada acara ini Direktur LKC dan Kadinkes Aceh
Utara.

19 Juni 2010
Workshop lingkungan sehat dirangkai dengan,
penyuluhan TB & makanan sehat, dan edukasi PHBS
untuk 100 keluarga member dalam 2 in 1 event di
Zona Madina 19 Juli. Hadir sebagai pembicara Pakar
Kesehatan dan Lingkungan dari UI dan ITB, serta
utusan Menkes RI sebagai keynote speech. Pada

12
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Agar Hidup
Bermanfaat
bagi Sesama

Berangkat dari majelis ta'lim terbentuklah
Yayasan Al Islah. Kemudian yayasan ini
berevolusi menjadi 8 unit usaha sosial.
Semuanya dijalankan oleh ibu-ibu.

B

berpikir harus ada sebuah langkah

pengajian, terwujudlah

kongkret dari hasil pengajian itu.
Begitu kenang Sri Sulastri
Suwito, 75 tahun, menceritakan awal

mengambil satu mutiara dari banyak

berdirinya yayasan yang didirikan

perhiasan yang mereka tangkap

bersama-sama dengan para ibu-ibu

dari pengajian yang mereka ikuti.

pengajian lainnya. Menariknya dari

Mutiara itu, sebuah kalimat sederhana;

yayasan ini adalah mereka didirikan

manusia yang baik adalah manusia

oleh ibu-ibu dan yang menjalankan

yang bermanfaat bagi yang lain.

yayasan itu juga para ibu-ibu tersebut.

Dari sinilah bermula, berdiri

Meski dengan cara-cara yang

sebuah Yayasan Al Ishlah, 1976.

tradisional namun yayasan tersebut

Mereka tidak ingin sibuk dengan

tetap awet dan berkembang.

pengajian saja, sebaliknya mereka

Bahkan seawet para pendirinya,

No. 001 - Ramadhan - Dzulqa’dah 1431 H

Setidaknya sudah 8 Unit Usaha dari
yayasan ini, termasuk POS Sehat LKC
yang menyediakan layanan kesehatan
cuma-cuma untuk kaum dhuafa.
Awalnya yang didirikan oleh
yayasan ini adalah unit usaha Pusaka
(Pusat Santunan Keluarga) yang
memfokuskan diri menyantuni para
lansia dhuafa. Setiap hari lansia yang
menjadi member Pusaka diberi makan
2 kali secara cuma-cuma. Bagi yang
masih kuat berjalan mereka biasa
Gedung Yayasan.

erangkat dari sebuah

di Matraman berkumpul

tetap semangat mengurus yayasan.

mengambil sendiri makannya ke

Maiﬁl Eka Putra

sebuah bilhal. Para ibu-ibu

kendatipun sudah berusia lanjut tapi

13

Berdirinya Pusaka inilah kegiatan
awal dari yayasan ini. Dan sampai
sekarang masih setia melayani para
Lansia, memberi makan, pakaian,
merawat kesehatan bahkan kalau
mereka meninggal yayasan ini juga
memberikan bantuan pemakaman.
Setidaknya ada 70 lansia yang menjadi
tanggungan yayasan ini, kalau ada
yang meninggal maka akan ada lansia
baru menjadi gantinya.
Selanjutnya kegiatan yayasan
ini semakin bertambah dengan
menyantuni anak-anak yatim, dengan

Mitra
didirikannya Non Panti Sosial

sebanyak 50 orang.

Asuhan Anak (NPSAA). Melalui

"Unit usaha ini terbukti

unit usaha ini anak-anak yatim

sangat membantu ibu-ibu anggota

yang terdaftar menjadi tanggungan

prakoperasi untuk membantu

yayasan diperhatikan makanan,

pembiayaan rumah tangga. Seperti

pakaian, pendidikan umum dan

uang sekolah anak, dan lainnya,"

agamanya. Mereka sepulang sekolah

tambah Bu Endang.

belajar mengaji di gedung yayasan.

Dilanjutkan Endang, berikutnya

"Jadi tidak ada yang namanya

di tahun 2007, didirikan pula unit

keluyuran," cerita Wakil Ketua Yayasan

usaha Pendidikan untuk Anak

Endang Umar, yang bergabung dengan
Al Islah sejak 1987.
Bantuan untuk anak non panti
ini dilaksanakan sampai anak-anak
tersebut tamat SLTA. Sesudah itu,
mereka diserahkan kepada orang
tua masing-masing untuk diarahkan
kemandiriannya atau mau kuliah
sesuai dengan minat anak.
Perkembangan selanjutnya
dari yayasan Al Islah, kata Endang,
membentuk Pusat Bimbingan
Rohani Islam (Santi Asih). Hal ini
berangkat dari keprihatinan melihat
pasien-pasien di rumah sakit paru,

Suwito
Sulastri
r & Sri
a
m
U
Endang

karena tak kunjung sembuh.
Sehubungan dengan itu, ibu-ibu

rata yang menderita penyakit paru

Awal tahun 2007 TK Al Islah

ustad dan psikolog untuk memberikan

orang dan 2010 sebanyak 75 orang.

bimbingan rohani kepada pasien.

"Alhamdulillah lulusan TK Al Islah

Kegiatan ini dilaksanakan dua kali

diterima di sekolah bagus, " ujar Bu

dalam seminggu. Ternyata upaya ini

Endang.

mendapat sambutan positif dari pasien

Barulah di tahun 2008 didirikan

dan memandang perlu bimbingan

Pos Sehat LKC, yang digawangi oleh Bu

rohani ini.

Ina Nasution. Pendirian Pos Sehat di

Pergerakan bimbingan rohani

yayasan Al Islah merupakan kerjasama

Islam ini pun akhirnya bergerak

LKC, Al Islah dan perusahaan SDM

dari rumah sakit satu ke rumah sakit

Mutual Plus. Pelayanan kesehatan di

lainnya. Akhirnya projek ini pun

pos sehat ini dibuka dua kali dalam

ditetapkan menjadi unit usaha dari

satu minggu, setiap Rabu dan Sabtu.
"Member di Pos Sehat Al Ishlah
adalah member Pusaka, anak asuh non

tidak jauh dari Cipinang. Maka teringat

panti dan masyakrat dhuafa sekitar

pula untuk mengembangkan layanan

yayasan, "jelas Ina.

bimbingan rohani Islam untuk nara

sekarang RSUD Pasar Rebo. Rata-

anak-anak asuh dari yayasan.
meluluskan 15 orang, tahun 2009 50

Dikarenakan kawasan dari Al Islah

Unit usaha bimbingan
rohani pun sampai
sekarang masih aktif
dengan pelayanan 2
kali per minggu, baik
untuk rumah sakit,
penjara maupun untuk
para manula dan
anak-anak asuhan
yayasan.

anak dhuafa di sekitarnya. Termasuk

majelis ta'lim berlatih dengan para

Yayasan Al Islah.

Endang Umar

Usia Dini (PAUD) dan TK. tentunya
pendidikan ini ditujukan untuk anak-

Menurut laporan Juni 2010,

pidana di rumah tahanan Cipinang dan

Hipertensi penyakit yang paling

penjara lainnya.

banyak diderita pasien Pos Sehat Al

"Alhamdulillah gagasan ini pun

Islah. Sedangkan penyakit gangguan

berjalan dengan baik. Unit usaha

pernapasan akut (ISPA) berada pada

bimbingan rohani pun sampai

urutan kedua dengan ditemukan 24

sekarang masih aktif dengan

kasus dan disusul dengan penyakit

pelayanan 2 kali per minggu, baik

rematik yang menghinggapi 23

untuk rumah sakit, penjara maupun

pasien. Sementara penyakit saluran

untuk para manula dan anak-anak

pencernaan sebanyak 19 kasus.

asuhan yayasan,"tambah Endang.
Dengan banyaknya unit usaha

Ina Nasution yang juga Pengurus
Harian Pos Sehat LKC Al Islah

yang didirikan yang semuanya bersifat

mengatakan, selama bulan Juni 2010

sosial, teringat juga untuk membentuk

pos sehat ini merawat 114 pasien

unit usaha ekonomi seperti koperasi

dewasa dan 14 pasien anak-anak.

dengan landasan semi komersil.

Begitulah unit usaha yang

Meskipun demikian tetap idenya untuk

dijalankan oleh sekolompok ibu-ibu

kebutuhan sosial.

di Matraman Dalam dan semuanya

Prakoperasi beranggotakan

terpusat di Unit Usaha Pengelola yang

penyembuhannya lama dan butuh

ibu-ibu yang aktif di majelis ta'lim.

dipimpin Bu Nani Ateng atau Rustianti.

waktu lama diinapkan di rumah sakit.

Didirikan tahun 1986 dalam bentuk

Di sanalah semua kegiatan digodok

Terkadang banyak yang putus asa

usaha simpan-pinjam, dengan anggota

dan dijalankan. ••
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Keuangan & Statistik

Data Penerima Manfaat LKC 2001-2009
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Jenis Pelayanan

Jumlah pasien

Rawat Jalan

263390

Rawat Inap

742

Persalinan

2157

Lab & Radiologi

89671

Rujukan

8509

ALS & Sigap Bencana

9301

Total pasien terlayani sd 2009

457483 pasien
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Jumlah Pasien LKC dalam 3 tahun terakhir/2007-2009
(tidak termasuk ALS & Sigap Bencana)
TAHUN 2007
2008
2009
JUMLAH 55398
55978
62433
Pasien LKC 6 bulan terakhir (Muharam-Jumadil Akhir
1431/Januari sd Juni 2010)
Data Pelayanan Medis LKC
Jumlah pasien
Rawat Jalan
25202
Rawat Inap
220
Persalinan
107
Lab & Radiologi
15978
Rujukan
1971
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Donasi

Donasi

DAFTAR PEMBERI INFAQ, ZAKAT, WAKAF, DAN DONASI LAINNYA KE LKC
PERIODE JUMADIL AWAL – JUMADIL AKHIR 1431 H

INFAQ

JUMADIL AWAL
DONATUR/MITRA
Abu Azizah
Abu Zidan
Agus Sabarudin
Aknasio Sabri
Alex Iskandar
Alex Iskandar
Andhita Hargiyanti
Andhita Hargiyanti
Anggia Pavianti
April
Ardhik Drikavide
Ardhik Drikavide
Ay
Budhy Ariani Indri
Deska Binarso
Dewi Wulandari
Diah Agustina
dr. Chrisni Utami
dr. H. Nany Susmiati
dr.Diah Ambarwati
Dwi Nor Yuliani
Dyah Prastiwi
Easy Touch
Gusnul Yakin
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
Hari Sakti

JUMLAH
50,000
50,000
20,000
500,000
50,000
50,000
150,000
200,000
163,800
50,000
300,000
500,000
20,000
500,000
300,000
50,000
100,000
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
139,000
150,000
50,000
50,000
2,500,000
200,000
150,000
1,000,000
50,000
4,000,000
100,000
100,000
75,000
200,000
200,000
100,000
50,000
100,000
200,000
2,500,500
100,000
500,000
100,000
210,000
100,000
1,400,000

Henry Suhendro
Herliana Hartanti
Herliana Hartanti
Hidayat Abrar
I Gusti Agung Anom
Ida Nuraida
Ida Nuraida
Imas Siti Mariyam
Indri Rahmitasari
Indriyati Purnamas
Ir. Budy Rustanto
Karyawan LKC
Kholid Himawan
Krestanto Adiprato
Krestanto Adiprato
Lea Roosa R Chandra
Lisa Iriana Jayanti
Lisdiani
Mac Sarwadhamana
Majlis Talim ASSalam
Marno Dastrianto
Milla Inayati
Miranda Elestiani
Mona Lisa
Muafan
Muhammad Gantiri
Muhammad Gantiri
Muhammad Mehdi
Muhammad Rifqi
Nesco
Netty Soletri
No Name
Novita Anggraini
Nur Febryantri
Nur Febryantri
Nur Yeni Kembara
Nurfatchiyah Nings
Ny. Ayu Asmawati
PT. TAM
Pudji Widjayati Sularto
Raﬁq D. M
Raymond Latief
Retno Sunarsasi
Ria Jayati
Rizal Muska Kamil
Rizky Andina Setia
RR. Ratna Indriani
Samsu Adi Nugro
Sapto Adji
Satida Fargiani
Septiani Latif Bintng
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50,000
100,000
100,000
100,000
1,000,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
1,000,000
14,998
4,000,000
80,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
300,000
500,000
50,000
150,000
2,000,000
30,000
200,000
200,000
100,000
500,000
45,000
18,000,000
250,000
100,000
200,000
100,000
100,000
500,000
100,000
50,000
2,000,000
1,000,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
250,000
500,000
1,000,000
500,000
750,000

Sinar Maju
Sinar Maju
Sri Lestari
Sriwijaya Training Batch
Tiy
Tri Suha
Untung Raharjo
Veby Surya Wibawa
Wahyu R. Mahanani
Widiyastuti Kuspur
Wisnu Widayat
Wiwin Resdiyantoro
Yan Radityo Utomo
Yanuar Eko Putranto
Yuli Sri Pujiati

240,000
30,000
100,000
452,000
100,000
25,000
100,000
100,000
300,000
250,000
100,000
100,000
100,000
500,000
50,000

JUMADIL AKHIR
Abdul Syukur
Abu Azizah
Abu zidan
Agu
Agus Purwanto
Aknasio Sabri
Alex Iskandar
Ali Abas
Andhita Hargianti
Andhita Hargianti
Andra Tri kania
Andri Yuliansyah
Armiati Ny
Atiyah Subki
Baburidho Cilincing
Bhudi Ariani Indri
Biandra
Chrisni Utami DR
Christi Anggraeni
DD Hongkong
Deska Binarso
Diah Agustina
Dian Aneke
DR H Ismail
dr. Maria Abdulsalam Sp.A
Dwi Endah Suryani
Dwi Haryo
Eko Ardiantoro
ell
Endah Pujiana
Endang Wanto
ErlynRosalyn Amie
Eva Rohillah
Gusnul Yakkin

100,000
5,000
50,000
600,000
300,000
500,000
50,000
130,000
100,000
190,000
250,000
100,000
80,000
200,000
10,000,000
150,000
300,000
300,000
30,000
3,262,000
300,000
100,000
30,000
500,000
500,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
250,000
200,000
50,000
150,000
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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
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hamba Allah
Hani Handayani
Hari ABRI
Hari Sakti
Henryarsa Adhitama
Herini Tesnowraw
Ibu Dian
Ikmal & Kemal

70,000
250,000
100,000
150,000
2,500,000
250,000
200,000
100,000
600,000
1,000,000
2,500,000
50,000
100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
100,000
50,000
100,000
150,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
200,000
200,000
80,850
100,000
150,000
100,000
50,000
1,500,000
225,000
100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
3,500,000
1,000,000
870,000
25,000
50,000
1,000,000
200,000

Indri Rahmita Sari
Irianthi Kusumawa
Kanker Serviks
Kartono Ichwani
Kel. Donitri
Konter Donasi Apt. Cirendeu
Konter Donasi Apt.Prima Husada
Krisdeyanti soetom
Laela Sani
Lenny Sulastaty
Levi Perwiro Garno
Lis Indrianti
Lisdiani
Mac Sarwadhamana
Marliza
Marno Dastrinto
Marno Dastrinto
Melani
Mirsa Riesa Ariensyah
Muafan
Muhamad Mastur
Muhammad Rifqi
Nelvia IR
Novita Anggraini
Nuke Wahyuningtyas
Nur Febriantri
Nuryeni Kembara
Nyanyu Asmawati
PT ATU
Puspa Indah Budion
Rachmad Wahyudi
Rachmad Wahyudi
Rachmat Subarkah
Rahmat Subarkah
Renati Adriani
Ria Jayanti
Rika Raﬁka Oktari
Rina Dewi Pujiastu
Ringgo Ardianto
Rizal Muska Kamil
RR Ratna Indriani
Sapto Adji
Setio Djuono
Shirley Vidhiani
Shirley Vidhiani
Siti Maelida Khoir
Sri Hartatik

100,000
200,000
400,000
200,000
300,000
318,000
216,000
500,000
50,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
200,000
450,000
300,000
200,000
100,000
30,000
200,000
600,000
500,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
68,120
50,000
50,000
50,000
500,000
200,000
500,000
300,000
500,000
50,000
250,000
100,000
250,000
750,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
50,000
100,000

Sri Hartatik
Sri Soehesthi
Suryo Kusumant
Tahu Bulat
Tika Yuliana Ayuningsih
Tiy
Tn Arif
Toko Bandung
Triana Chairunnisa
Veby Surya Wibawa
Vindy Ikayanti
Wahyu R Rahanani
Wahyuni Indrawati
Warga Kelapa Dua
Wid
Wiwin Resdiyantoro
Woro Palupi AA
Zain Maskur
Zhafran Nuril Arham
Zis Dewiyanti K

ZAKAT
DONATUR/MITRA

19

JUMLAH

Jumadil Awal
Al Fadjri

3,500,000

dr. H. Ismail

750,000

Hessa Sylvia Frita

500,000

Ibu Nina

100,000

Imam Rulyawan

145,616

Inge Mardiana

92,500

Mirna Peni

51,600

Nur Endro Buwono

500,000

Jumadil Akhir
Agus Hari S

250,000

Nur Endro Buwono I

500,000

PT. Wahana Prestasi Logistik

5,000,000

WAKAF
DONATUR/MITRA

JUMLAH

Netty Soletri

2,000,000

BARANG
DONATUR/MITRA

JUMLAH

Obat obatan

3,402,208

Obat obatan

1,475,750

TOTAL DONASI
Jumadil Awal- Jumadil Akhir 1431 H sebesar Rp 135,042,942,Total Donasi Muharam – Rabiul Akhir 1431 H Rp 388,347,599,No. 001 - Ramadhan - Dzulqa’dah 1431 H

50,000
100,000
100,000
180,000
200,000
100,000
50,000
100,000
200,000
100,000
150,000
300,000
100,000
50,000
200,000
150,000
50,000
200,000
100,000
1,000,000

Konsultasi
Adapun faktor lingkungan

Rubrik ini diasuh dr. Gina Swastika, 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 Jantung Bawaan
dan Pengobatannya

Penutupan defek jantung tanpa
operasi itu dilakukan dengan cara

Sejumlah penderita PJB bahkan hanya

adalah infeksi virus rubella yang

transkateter. Teknik ini dilakukan

dapat dilakukan operasi paliatif untuk

dialami ibu saat hamil pada trimester

dengan cara menyelipkan selang kecil

mengurangi masalah lantaran tidak

pertama, kebiasaan ibu merokok

yang disebut kateter pada pembuluh

dapat dikoreksi.

dan minum alkohol. Obat-obatan

darah di pelipatan paha.

antidepresi seperti lithium dan obat

Selanjutnya melalui medium

Dok, anak tetangga saya menderita
penyakit jantung, padahal usianya
belum sampai setahun. Sebenarnya
apa sih penyakit jantung itu? Apa
penyebabnya dan bagaimana cara
mencegahnya?

Jawaban
Penyakit jantung pada bayi
tetangga ibu disebut penyakit jantung
bawaan (disingkat PJB). PJB adalah
penyakit jantung yang dibawa saat
lahir, dimana kelainan pada struktur
jantung atau fungsi sirkulasi jantung
terjadi akibat gangguan atau kegagalan
perkembangan struktur jantung pada
fase awal perkembangan janin.

Penyebab
Proses pembentukan jantung janin
terjadi pada masa awal pembuahan
(konsepsi) bahkan sebelum sang
ibu sadar bahwa ia tengah hamil.
Pembentukan jantung ini telah
sempurna pada masa trimester
pertama kehamilan (kehamilan 3
bulan pertama). Maka PJB dapat terjadi
bila ada gangguan pada masa-masa
tersebut. Namun, hingga kini belum
diketahui pasti apa penyebab defek
jantung bawaan itu. Diduga hal ini
lantaran interaksi berbagai faktor, baik
genetik maupun lingkungan. Hal ini
Tiara, 2 tahun, pasien LKC penderita penyakit jantung bawaan (PJB) menunggu uluran tangan
dermawan untuk operasi yang memakan biaya sekitar Rp. 120 juta.
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masih menjadi bahan penelitian para
ahli.
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Seberapa banyak penderita di
Indonesia?

untuk mengatasi epilepsi juga diduga

kateter itu dimasukkan apa yang

memiliki andil dalam menyebabkan

disebut ASO (Amplatz Septal Occluder)

defek jantung.

untuk menutup defek di serambi.

penduduk sekitar 220 juta dan tingkat

Teknik kateterisasi juga digunakan

kelahiran 2,3 %, maka setiap tahunnya

untuk menutup koneksi abnormal

diperkirakan terdapat 40.000 bayi

Gejala
Secara garis besar, tanda-tanda
• Tumbuh kembangnya tidak bagus,
seperti kenaikan berat badan tidak
sesuai dengan usia
• Sering batuk dan demam
• Kemampuan aktivitasnya terbatas
• Kalau diperdengarkan oleh
dokternya ada bunyi jantung yang
tidak normal
• Jantungnya kelihatan besar jika
dilihat dari hasil rontgen
• Sesak nafas
• Tubuh membiru
• Problem minum ( dapat berupa
intermitten feeding artinya saat
menyusui sebentar sebentar
berhenti atau prolonged feeding
misalnya 30 ml susu seharusnya
dapat habis dalam 30 menit namun
pada pasien PJB bisa berjam-jam
• Sering terkena penyakit infeksi

Bagaimana pengobatannya
Tidak semua penderita PJB
memerlukan terapi/pengobatan.

Di Indonesia dengan jumlah

dengan PJB yang lahir tiap tahun.
Untuk Jakarta dengan pendududk

anak dengan PJB adalah:

Pertanyaan

dapat dilakukan dengan satu tahap.

yang dianggap turut berpengaruh

Tidak semua
penderita PJB
memerlukan
terapi/pengobatan. Jika
kelainan
jantungnya kecil,
biasanya hanya
perlu evaluasi
berkala. Tidak
mustahil lubang
kecil di bilik
jantung akan
menutup secara
alami dalam
perjalanan
waktu.

sekitar 10 juta jiwa bisa didapatkan
4.000 bayi dengan PJB tiap tahunnya.

Apa yang harus diperhatikan
keluarga agar tidak terkena
penyakit ini?
Ada beberapa langkah pencegahan
yang dapat dilakukan supaya seorang
anak lahir normal tanpa terkena PJB:
• Sebelum hamil seorang perempuan
harus dipastikan tidak menderita
rubella atau sudah mendapat
imunisasi rubella
• Tidak merokok dan minum alkohol
• Tidak minum sembarang obat
selama kehamilan terutama pada
trimester pertama
• Pada ibu yang punya penyakit
kronis seperti diabetes dan cacat
pada jantung harus berkonsultasi
ke dokter terlebih dahulu sebelum
hamil
Kemana harus berobat jika ada
gejala?

Jika kelainan jantungnya kecil,
biasanya hanya perlu evaluasi berkala.

Dokter spesialis kardiologi anak

Tidak mustahil lubang kecil di bilik

antara pembuluh darah aorta dan

atau Dokter spesialis anak konsultan

jantung akan menutup secara alami

pembuluh darah paru dengan alat ADO

jantung anak

dalam perjalanan waktu.

(Amplatz Duct Occluder).

Sumber: Majalah Dokter Kita Edisi 6 Tahun

Namun, bila kelainan tersebut

Namun, tindakan ini memiliki

II, Juni 2007

berpotensi mengganggu keseimbangan

keterbatasan jika kelainannya cukup

Majalah Dokter Kita Edisi 9 Tahun IV,

aliran darah, maka perlu ditutup.

besar dan PJB yang kompleks. PJB yang

September 2009

Dalam dekade terakhir ini upaya untuk

kompleks hingga kini hanya dapat

http://www.kompas.com/kompas-cetak/

menutup lubang di sekat jantung dan

diatasi dengan cara operasi.

0507/06/kesehatan/1868340.htm

pembuluh darah dapat dilakukan
tanpa harus melalui operasi.
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Operasi untuk mengoreksi defek
jantung yang sukar kadang tidak
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Semijurnal Farmasi dan Kedokteran Ethical
Digest No 68 Tahun VII, Oktober 2009

Utama

Bangun RST untuk Berbagi Sehat Seutuhnya
adalah sebuah konsep yang mendasar
dalam pelayanan di RST ini.

Layanan Terpadu
Dijelaskan drg. Imam, konsep
layanan terpadu akan menjadi
pembeda yang mendasar antara
layanan rumah sakit pada umumnya
dengan RST yang sedang dibangun.
Adapun perbedaan yang signiﬁkan
adalah;
Pertama, pelayanan di RST

Direktur LKC drg. Imam Rulyawan MARS

memadukan pendekatan terhadap
aspek ﬁsik dan aspek mental spiritual
sebagai unsur yang terpadu dalam diri
setiap orang. Karena itu salah salah
satu metode yang diterapkan adalah
adanya terapi dengan zikir.

Rencana bangunan utama RST

Rumah Sehat Terpadu (RST) merupakan
pengembangan dari pelayanan di Klinik LKC
untuk pelayanan tingkat lanjut yang setingkat
dengan Rumah Sakit tipe C. Konsep layanan
terpadu akan menjadi pembeda yang mendasar
antara RST dengan layanan rumah sakit pada
umumnya
Maiﬁl Eka Putra

I

stilah rumah sakit tidaklah

pada makna bahwa di dalam sebuah
hospital ada pelayanan yang baik
(hospitality).
“Seseorang yang sakit lebih cepat
sembuh jika dia memiliki keyakinan
untuk sembuh. Untuk membangkitkan
dan memperkuat sugesti sembuh,
dapat dilakukan berbagai metode
di mana pasien diajak untuk yakin,
bahwa sakit dan sehat adalah dari
Allah Yang Maha Kuasa, “ terang drg
Imam.

Lebih lanjut tentang makna rumah

Dalam hal ini, lanjutnya, pasien

salah, namun jika ditelisik

sakit, drg Imam mengungkapkan,

diingatkan bahwa tanpa pertolongan

lebih dalam, kata “rumah sakit”

dalam bahasa Inggris, padanan kata

Yang Maha Kuasa, pasien tidak akan

rumah sakit adalah hospital lebih

mendapatkan kesembuhan. Di sini,

terkesan skeptis. Kesan yang muncul

memiliki makna positif. Hospitality

pasien dan keluarganya tidak semata-

mendengar kata ‘rumah sakit’ adalah

yang berarti pelayanan mengarah

mata diberikan layanan medis, tapi

lebih berkonotasi lemah dan

juga pencerahan (enlightenment)

Kedua, pelayanan di RST

sehingga secara psikologis pasien dan

memadukan metode pengobatan

keluarga akan tetap sehat.

medik dengan metode holistik yang

Dengan latar belakang inilah

sering disebut alternatif, yaitu herbal,

Rumah Sehat Terpadu (disingkat

dan metode lain yang mendukung

RST) digagas. RST merupakan

proses kesembuhan pasien, tentunya

pengembangan dari pelayanan di

dengan mengacu pada standar

Klinik LKC (yang sekarang masih

pelayanan dan keselamatan pasien.

berkapasitas sebagai klinik rawat inap)

Ketiga, pelayanan di RST

menjadi pelayanan tingkat lanjut yang

memadukan pendekatan pengobatan,

setingkat dengan Rumah Sakit tipe C.

pendekatan komunikasi, dan

Dari segi bahasa, nama Rumah

pendekatan suasana. Pengobatan

Pendekatan yang
dilakukan di RST
sedapat mungkin
menggunakan caracara yang alamiah,
namun tetap teruji
kehandalannya.
Seluruh metode
perawatan akan
disusun dan dipandu
dengan prosedur yang
sesuai dengan standar
minimal pelayanan
sebuah rumah sakit

Sehat Terpadu mengandung makna

diperoleh dari terapi medis

positif. Rumah Sehat di sini dimaknai

maupun herbal. Komunikasi yang

sebagai tempat orang-orang berproses

dikembangkan adalah komunikasi

menuju kesembuhan dan mencapai

yang membantu tumbuhnya semangat

kesembuhan diberikan dari tata

kondisi sehat kembali. Kata Terpadu

untuk sehat, dan diberikan oleh

ruang yang sehat, ramah lingkungan

yang disematkan di Rumah Sehat

segenap lini pelayanan.

dan adanya keterpaduan ruang

“Suasana yang menunjang

pelayanan (baik rawat jalan maupun

tempatnya orang-orang sakit.

rawat inap) dengan healing garden di

“Tidak salah dari sisi makna

bagian dalam RST),” jelas drg. Imam

harﬁah, namun ketika dikaitkan

yang juga menjadi Pimpinan Proyek

dengan fungsi sebenarnya sebagai

pembangunan RST ini.

tempat proses penyembuhan, kita

Desain ruangan dalam Rumah

perlu mencari sebuah kata dengan

Sehat nantinya, lanjut drg. Imam,

makna yang lebih tepat, “ ungkap

akan memadukan unsur alam

Direktur LKC drg. Imam Rulyawan

dengan unsur modern. Ruang

MARS memberikan wejangan tentang

pemeriksaan yang canggih akan

konsep Rumah Sehat Terpadu (RST)

berada menghadap taman yang hijau

yang kini pembangunannya sudah

dengan rerimbunan dedaunan indah.

dimulai di Kawasan Kemang, Parung.

Begitu pula ruang perawatan, didesain

RST ini diharapkan akan beroperasi

tetap mengakomodir sinar matahari,

tahun depan.
Site plan RST

Rencana cottage rawat inap & healing garden RST
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Utama
jelas drg Imam yang sebelum menjadi
Direktur LKC, mengabdi sebagai
Manager Pelayanan Medis (Yanmed).

Sarana Fisik
Dari aspek ﬁsik dijelaskan, RST
dibangun di sebidang tanah seluas
lebih dari 7000 meter persegi, yang
sebagiannya akan berdiri bangunan
RST dan sebagian lagi adalah area
terbuka baik parkir, area resapan dan
healing garden.
“Di bagian depan akan berdiri

Rencana ruang rawat inap anak RST

tumbuh-tumbuhan, ventilasi yang baik

Konsep keterpaduan inilah yang

sehingga menghindari pemakaian

mendasari pelayanan di RST nantinya,“

pendingin ruangan.

tutur drg. Imam.

“Pendekatan yang dilakukan di

untuk memberikan pelayanan

Lebih jelasnya drg Imam

RST sedapat mungkin menggunakan

menguraikan, pasien RST nantinya

cara-cara yang alamiah, namun tetap

akan mendapatkan pelayanan dengan

teruji kehandalannya. Seluruh metode

beberapa pendekatan :

perawatan akan disusun dan dipandu

bangunan utama yang befungsi

Ketika uluran tangan anda disambut
senyum mereka dan doa para malaikat....
CP : Reita
021 741 6262 ext 120

Pertama, konsultasi dan

dengan prosedur yang sesuai dengan

pemeriksaan kesehatan oleh tenaga

standar minimal pelayanan sebuah

medis untuk mengetahui apa penyakit

rumah sakit, “ terangnya.

yang diderita oleh pasien.

Syarat pertama,
Berkeinginan membantu dhuafa melalui
salah satu kegiatan LKC berikut ini:

Kedua, pemberian terapi sesuai

Paradigma Pengobatan
Lebih jauh drg. Imam

dengan kebutuhan, baik berupa obatobatan ataupun tindakan kesehatan.

menerangkan, secara umum jenis

Bentuk terapinya mencakup

pelayanan di RST terbagi menjadi

pengobatan medis, herbal, dan

Proses cut and ﬁll RST dimulai

3 bagian besar yaitu pelayanan

modalitas terapi lain yang diadopsi

rawat jalan dan kegawat-daruratan,

oleh RST.

rawat jalan (poliklinik), kegawat-

pelayanan rawat inap, pelayanan

Ketiga, memberikan dukungan

penunjang baik untuk diagnosis

mental-spiritual agar dalam masa

maupun tindakan seperti operasi dan

pengobatan, kondisi mental pasien

terapi zikir.

kuat dan termotivasi untuk sembuh.

Namun dalam proses membantu

Aspek ini di berikan melalui

kesembuhan, lanjutnya, di RST akan

pendekatan terapi zikir, bimbingan

diterapkan pendekatan terpadu yang

rohani, dan konseling

memperlakukan manusia sebagai

Keempat , dukungan suasana

satu kesatuan utuh ﬁsik, mental, akal,

berupa tata ruang yang sehat dan

spiritual dan lingkungan sosialnya.

bersih, adanya taman yang befungsi

Proses kesembuhan orang sakit

sebagai healing garden, komunikasi

membutuhkan dukungan semua

yang berefek positif buat pasien.

aspek-aspek seperti yang disebutkan
sebelumnya.
“Suasana yang menumbuhkan

Kelima, kerjasama dengan
keluarga, berupa penyuluhan kepada
keluarga tentang bagaimana memberi

optimisme, kata-kata yang positif,

dukungan buat pasien selama masa

pesan sugesti kesembuhan, saling

penyembuhan dan setelah kembali ke

bantu dengan proses pemberian

rumah.

obat dan bentuk terapi lainnya.

Membantu Dhuafa Lewat Aktiﬁtas
Kerelawanan Di LKC

“Diharapkan dengan pendekatan

Hal ini terutama akan sangat besar

yang terpadu ini , pasien lebih

pengaruhnya pada pasien dengan

terkondisi untuk sembuh dan kembali

penyakit yang berat atau kronis.

beraktivitas dengan sehat. Insya Allah,“

24

daruratan, farmasi dan rekam medis
pasien,“tuturnya.
Di bagian belakang gedung
tersebut, lanjutnya, didirikan
bangunan khusus untuk penunjang
yaitu laboratorium, radiologi,
persalinan dan operasi. Untuk rawat
inap dibangun 4 gedung yang masingmasing bangunan memuat 16 sd 20
pasien.

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

Gedung ini dibuat dengan konsep

Simak juga di

cottage yang terkoneksi dengan
healing garden di bagian dalam RST.

www.lkc.or.id/program

Di bangunan ini juga disiapkan ruang
untuk terapi zikir, dapur gizi, area
penunjang lainnya.
Pembangunan RST ini
seutuhnya dibiayai dari dana umat
yang disalurkan melalui Dompet
Dhuafa. Tentunya setiap dana yang
disumbangkan dermawan untuk
RST ini sangat berarti bagi kesehatan
sesama. ••
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Khusus

Kanker Serviks,
Berbahayakah?
Salah satu penyakit kanker yang paling banyak
menghinggapi kaum wanita adalah kanker
serviks atau kanker leher rahim atau sering
juga disebut kanker mulut rahim. Kanker ini
disebabkan oleh infeksi virus HPV (human
papillomavirus) atau virus papiloma manusia.
Zr. Rahayu Rahmani Isdianto, AMK

seluruh dunia. Saat ini, HPV sudah

intim atau dikenal dengan istilah

sederhana dan telah ada vaksin

vagina toilet. Ini dapat dilakukan

HPV. Vaksin juga telah dikembangkan

sendiri atau dapat juga dengan

dengan perlindungan di atas 95 persen

bantuan dokter ahli. Tujuannya

terhadap risiko HPV 16 dan 18. Berkat

untuk membersihkan organ intim

vaksin tersebut, risiko kanker leher

wanita dari kotoran dan penyakit.

rahim berkurang.

Peran LKC
Gejala

diamati meski tidak selalu menjadi
petunjuk infeksi HPV. Keputihan atau
mengeluarkan sedikit darah setelah
melakukan hubungan intim adalah
sedikit tanda gejala dari kanker ini.
Selain itu, adanya cairan kekuningan
yang berbau di area genital juga bisa

daerah genital, virus ini akan berpindah
dan dapat menginfeksi daerah serviks
atau leher rahim Anda.
Cara penularan lain adalah di

reproduksi seorang wanita. Leher

closet pada WC umum yang sudah

kekebalan tubuh berkurang, maka

rahim adalah bagian yang sempit di

terkontaminasi virus ini. Seorang

infeksi HPV akan mengganas dan

sebelah bawah antara vagina dan

penderita kanker ini mungkin menggu-

bisa menyebabkan terjadinya kanker

rahim seorang wanita. Di bagian inilah

nakan closet, virus HPV yang terdapat

serviks.

tempat terjadi dan tumbuhnya kanker

pada penderita berpindah ke closet.

serviks.

Bila Anda menggunakannya tanpa

Fakta menunjukkan jutaan wanita
di dunia terinfeksi HPV. Di Indonesia,
setiap satu jam, satu wanita meninggal
karena kanker serviks. Infeksi HPV

membersihkannya, bisa saja virus kemu-

Temuan

risiko terkena kanker serviks.

dini, yang sering berganti pasangan

dian berpindah ke daerah genital Anda.

Virus HPV (Human Papiloma

Buruknya gaya hidup, kebiasaan

di usia sangat muda atau belasan

dengan pria yang suka berganti

tahun.

pasangan. Faktor penyebab lainnya

• Hindari berhubungan seks selama

adalah menggunakan pil KB dalam

masa haid terbukti efektif untuk

jangka waktu lama atau berasal dari

mencegah dan menghambat

keluarga yang memiliki riwayat

terbentuknya dan berkembangnya

penyakit kanker.

kanker serviks.

Sering kali, pria yang tidak

• Hindari berhubungan seks dengan
banyak partner.

itulah yang menularkannya kepada

Peran LKC dalam mengkampanyekan Bebas Kanker seviks adalah dengan
memberikan pelayanan deteksi dini
kanker serviks melalui pemeriksaan
Pap smear gratis bagi member LKC
dan memberikan penyuluhan tentang
kanker serviks bagi member LKC dan
masyarakat umum.
Pada bulan Mei 2010 telah
dilaksanakan pemeriksaan Pap smear
gratis bagi member LKC dan jumlah
member yang telah dilakukan Pap
smear berjumlah 60 orang.
LKC juga bekerjasama dengan

melakukan hubungan seks dengan
seorang wanita yang menderita kanker
serviks, akan menjadi media pembawa
virus ini. Selanjutnya, saat pria ini
melakukan hubungan seks dengan
istrinya, virus tadi dapat berpindah
kepada istrinya dan menginfeksinya.

Pencegahan
Meski kanker serviks menakutkan,
namun kita bisa mencegahnya.
Beberapa cara praktis yang dapat
dilakukan dalam kehidupan seharihari antara lain:
• Miliki pola makan sehat, yang kaya
dengan sayuran, buah dan sereal

• Secara rutin menjalani tes Pap

untuk merangsang sistem kekebalan

smear secara teratur. Saat ini tes Pap

tubuh. Misalnya mengkonsumsi

smear bahkan sudah bisa dilakukan

berbagai karotena, vitamin A, C, dan

di tingkat Puskesmas dengan harga

E, dan asam folat dapat mengurangi

terjangkau.

ini dengan mudah terjadi melalui

Virus) ditemukan oleh Harald zur

merokok, kurang mengkonsumsi

hubungan seksual. Virus ini juga

Hausen dari Jerman yang meraih

vitamin C, vitamin E dan asam folat

terdeteksi pada 99,7 persen perempuan

penghargaan Nobel 2008. Temuannya

seseorang dapat menjadi penunjang

yang mempunyai sejarah kanker

mendorong pengembangan vaksin-

meningkatnya jumlah penderita kanker

rahim dan berefek kepada 500.000

vaksin yang dapat melindungi

ini.

• Hindari merokok. Banyak bukti
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• Hindari seks sebelum menikah atau

seks, atau yang berhubungan seks

pasangannya. Seorang pria yang

pada tangan seseorang, lalu menyentuh

kekebalan tubuh. Jika

tembakau dapat meningkatkan

berhubungan seks sejak usia sangat

Penularan

hubungan seks. Ketika terdapat virus ini

menunjukkan penggunaan

lebih tinggi pada wanita yang aktif

menunjukkan gejala terinfeksi HPV

melalui kontak langsung dan karena

K

Risiko menderita kanker serviks

menjadi petunjuk infeksi HPV.

Penularan virus HPV dapat terjadi

leher rahim terjadi di bagian organ

• Melakukan pembersihan organ

dapat dideteksi dengan pap smear

"The Silent Killer". Beberapa gejala bisa

teratasi oleh sistem

HPV.

paling sering diderita wanita di

dari infeksi HPV dianggap sebagai

Kanker serviks atau kanker

HPV untuk mencegah terinfeksi

berkembang dan jenis kedua yang

sebabnya kanker serviks yang dimulai

akan hilang sendiri

• Pemberian vaksin atau vaksinasi

yang paling sering terjadi di negara

Gejala Kanker Serviks tidak terlalu

perempuan per tahun.

deteksi dini terhadap infeksi HPV.

kanker rahim. Penyakit ini adalah

kelihatan pada stadium dini, itulah

ebanyakan infeksi HPV

dari Pap smear. Tujuannya untuk

wanita muda agar tidak mendapat

risiko terkena kanker leher rahim.

• Alternatif tes Pap smear yaitu tes
IVA dengan biaya yang lebih murah
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instansi yang peduli dengan Kanker
serviks, yaitu YKI. Sedangkan funding
dan mitra LKC yang terlibat dalam
kampanye Bebas Kanker Serviks
adalah seluruh donatur melalui
Counter donasi, Direct mail dan iklan
di harian umum nasional.••

Sosok
Dr. Asti Praborini, SpA, IBCLC.

Semakin Dhuafa
Seseorang Semakin Butuh
Dokter Spesialis

dengan masih adanya ibu-ibu yang
tega tidak memberikan ASI pada
anaknya dari semenjak bayi dan
malah menggantikannya dengan susu
formula.
Sebagai seorang spesialis anak,
dokter kelahiran Balikpapan, 9 Maret
1956 ini termasuk yang tidak setuju
memberikan susu formula kepada bayi
sejak dilahirkan. Tentu pendapat itu
bukan pendapat yang sembarangan,

Mengamalkan perintah
Allah SWT secara
kaffah ternyata secara
ilmiah terbukti sangat
bermanfaat bagi
kehidupan. Karena
itu pula Dr. Asti
Praborini, SpA, IBCLC.,
yakin pemberian ASI
selama 2 tahun sesuai
peritah Allah wajib
dilaksanakan.

ia berkesimpulan demikian setelah
mengkaji berbagai aspek ilmiah
dan tentunya merujuk pada hasil
penelitian, baik riset yang dilakukan
sendiri maupun hasil temuan para ahli
yang lebih senior.
Dalam telaah dr.Asti, di samping
bukti ilmiah, bukan tiada maksud Allah
SWT memerintahkan para ibu untuk
menyusui bayi selama dua tahun
lamanya. "Setelah diteliti, ternyata bayi
yang dilahirkan di dalam tubuhnya
sudah membawa berbagai potensi
penyakit yang hanya bisa dilemahkan

Maiﬁl Eka Putra

dan dimatikan dengan antibodi yang

I

terbentuk dari ASI," jelas Asti.

a sebenarnya dalam kondisi

Virus berbahaya yang mungkin

berduka, karena ayahanda

bisa menghinggapi anak-anak yang

tercinta Brigadir Jenderal (Purn)

tidak disusui dengan ASI adalah

H. R. Pranowo Hadiwidjojo

Epstein-Barr (EBV). Virus yang

baru saja dimakamkan Rabu (17 Juni

ditemukan oleh Epstein dan Barr tahun

2010). Hari itu Jumat seperti biasa ia

1964 ini dinyatakan sebagai virus yang

tetap datang melayani pasien dhuafa

dapat menyebabkan infeksi yang tidak

di LKC. Ia bahkan sempat mengkoreksi

jelas.

keterlambatan staf rujukan LKC

"Yang lebih parah, infeksi yang

untuk membawa salah seorang pasien

disebabkan virus ini bisa berpotensi

dhuafa untuk dirawat ke Rumah Sakit

menyebabkan kanker ganas dalam

Harapan Kita.

berbagai bentuk termasuk limfoma

Itulah dedikasi yang dicontohkan
karena itu perlu dokter spesialis,"

kesehatan untuk kaum dhuafa.

jelas dr. Asti, meski berbicara

SpA, IBCLC., dalam pengabdiannya di

jelasnya.

Menurutnya ketika bapaknya masih

bahasa latin, tentulah virus ini tidak

hidup, yang paling disenangi beliau

diharapkan untuk menjangkiti anak-

LKC. Dengan tulus ia memperhatikan

Karena itu pula ia terpanggil untuk

kesehatan dhuafa, melalui pelayanan

bersedekah ilmu di LKC. Ia pun senang

adalah Dr. Asti membantu kaum

anak Indonesia, karena preseden

di LKC ia tidak mau menerima sepeser

dengan adanya LKC, "LKC menjadi

dhuafa di LKC.

buruk sudah terjadi menimpa anak-

pun uang jasa bahkan termasuk

ladang amal, bagi saya," tambahnya.

cendera mata.

"Adanya LKC benar-benar menjadi

saya mengabdi di LKC, jadi bertugas

lahan amal bagi banyak orang yang

di LKC termasuk wasiat dari bapak.

menyadarinya."

Mudah-mudahan amal ini juga

menjadi motivasi dari dr. Asti untuk

mengalir untuk bapak," ungkap Dr.

menjadi relawan di LKC, "Saya ke

Asti.

LKC untuk bersedekah ilmu, untuk

seseorang, semakin membutuhkan
penanganan dokter spesialis. Kenapa?

Terpaut dengan duka yang baru

"Semakin miskin seseorang, semakin

saja menimpanya dengan kepergian

lambat pula ia memperhatikan

ayah tercinta, Dr. Asti justru merasa

kesehatannya. Kebanyakan mereka

terhibur dengan datang ke LKC

berobat kalau kondisinya sudah parah,

seperti biasanya memberikan layanan
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"Bapak saya paling senang kalau

anak Afrika ketika virus ini ditemukan
tahun 1950-an.
Mengetahui hal inilah yang

mengajari ibu-ibu agar memberi

Peduli ASI
Dr. Asti Praborini prihatin
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ASI dengan benar," jelasnya kepada
Majalah Asy Syifaa, Jumat (25/6/10).
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tidak di jamban. Hal ini menambah
sulit sumber air bersih, “ ungkap

kematian bayi di Indonesia sangat

dokter kelahiran Balik Papan ini.

mengkhawatirkan. Lebih dari 10 bayi
di bawah umur 1 tahun meninggal per

Minyak dan Air

jamnya di Indonesia. “Karena itulah

Masih sehubungan dengan

penting pemberian ASI ini,” jelasnya.

pemberian ASI kepada bayi, dr. Asti

Dan lagi, lanjutnya, dengan

lebih dalam memberikan gambaran

memberikan susu formula kepada

bahwa susu formula dan ASI di dalam

bayi yang baru dilahirkan, sama

tubuh bayi bagaikan minyak dan air

saja kita memiskinkan penduduk

yang tidak akan pernah menyatu.

miskin, karena mereka terpaksa
harus memenuhi kebutuhan
susu sampai kapanpun.
Sementara harga susu
formula sudah jelas mahal,
karena semuanya impor dan
tidak ada diproduksi di dalam
negeri.
“Arti kata lain, dengan
menggunakan susu formula
berarti kita rela dijajah oleh
negara lain dengan produknya,”
tutur dr. Asti.
Di sisi lain untuk
susu formula itu sendiri
membutuhkan air baik untuk
susunya maupun untuk merebus
dotnya 3x s.d 4x sehari. Hal itu

“Intinya selama 2 tahun

membutuhkan air dan gas, sementara

berilah ASI murni kepada bayi, jangan

menurut data FAO 2008 akses ke air

dicampur-campur dengan susu

bersih di Indonesia hanya mencakup

formula. Itu sama saja mencampur

55,5 % penduduk, yang pastinya jelas

minyak dengan air. Bahkan ASI akan

para dhuafa menjadi bagian terbesar

berhenti berproduksi apabila bayi

yang tidak mendapatkan air bersih.

diberikan susu dot,” terang dr. Asti.

“Belum lagi sumber air yang

Namun setelah anak berumur

banyak dikotori karena kekurangan

2 tahun, lanjutnya, barulah si anak

sanitasi, sensus BPS 2006 menyatakan

dianjurkan untuk minum susu sapi

40 persen penduduk Indonesia BAB

cair untuk menambah nutrisi dan
gizi untuk tubuhnya. Di usia tersebut

burkitt dan karsinoma nasofaring,"

dokter spesialis anak Dr. Asti Praborini,

Di mata dr. Asti, semakin dhuafa

Dokter yang memiliki 3 putra ini
juga mengingatkan bahwa kondisi

antibodi dari ASI sudah cukup untuk
beradaptasi dengan pertumbuhan

Intinya
selama 2 tahun berilah
ASI murni kepada
bayi, jangan dicampurcampur dengan susu
formula. Itu sama saja
mencampur minyak
dengan air, yang tidak
akan ada manfaatnya
sama si bayi.
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tubuh berikutnya.
Intinya, kata dr Asti, dengan
mengamalkan perintah Allah
SWT secara kaffah ternyata secara
ilmiah terbukti sangat bermanfaat
bagi kehidupan. Buktinya perintah
pemberian ASI kepada bayi selama
2 tahun yang ada dalam surat Al
Baqarah dan Surat Luqman, selain
bermanfaat bagi kesehatan, masih
banyak manfaat lain yang belum
diungkapkan di sini. ••

Hikmah

Menjenguk 'Allah'
yang Sedang Sakit

aktiﬁtasnya, termasuk berhenti sekolah
lantaran sering diejek teman-temannya
bahkan disaat mengalami kebutaan
dia kadang mendapat perlakuan yang
kurang baik dari lingkungan tempatnya
tinggal.
Awalnya Ibunda Nurul merasa
kebingungan harus mengobati kemana
anaknya, setelah kenal dengan LKC
Dompet Dhuafa dan menjadi member
dia merasa terbantu.
Selang waktu berjalan, Nurul
semakin akrab dengan sakit yang
dideritanya, namun di usianya 11
tahun disaat dia berobat RS. Cipto
Mangunkusumo, Nurul dan keluarganya
tersentak ketika mendengar vonis
Dokter yang menyatakan Nurul
mengidap penyakit Kanker Otak bukan
hydrocepallus.
Awalnya Nurul dan keluarganya
sempat mengalami shock, jiwa mereka
terguncang mendengar vonis tersebut,
namun semakin hari Nurul semakin
mampu untuk menerima kenyataan
yang dia hadapi bahkan dia merasa bisa
lebih dekat dengan Allah SWT.
Suatu saat tim LKC bertandang ke
rumah Nurul, terlihat di tangan Nurul
sebuah tasbih, mulutnya terus komatkamit. Menurut cerita ibundanya, Nurul
mengisi hari-harinya dengan berdzikir,
bahkan dia tidak pernah meninggalkan
kewajiban shalatnya. Meskipun dalam
keadaan kondisi sakit dan sisa tenaga
yang ada, Nurul rajin melaksanakan
qiyamulail dan sholat dhuha.
“Selama 14 tahun saya ditemani
butiran tasbih ini, saya cuma bisa
mengadu sama Allah pak, dan tasbih ini
jadi teman setia saya,” ujar Nurul lirih.
Suatu hal yang membuat keluarganya

bahagia melihat
Nurul, sesakit
apapun yang
diderita Nurul.
Ia tidak pernah
mengeluh,
bahkan
dia selalu
mendoakan orangorang yang pernah membantu dan
menjenguknya.
Kalau datang rasa sakit di kepalanya,
Nurul tidak berteriak dan meronta, ia
hanya mengencangkan pegangan tasbih,
hingga terkadang tasbih itu pun putus
dan butiran berserakan. Hingga sekarang
sudah 39 tasbih dia hancurkan, saking
hebatnya rasa sakit yang dia rasakan.
Tasbih selain alat bantu untuk berzikir
bagi Nurul, sekaligus untuk mengalihkan
rasa sakitnya. Hingga ujung-ujung jari
terlunjuk dan ibu jarinya menjadi hitam
karena tapakan dari tasbih itu.
Menurut cerita ibunya, kalau malam
tiba terkadang ia menangis sendiri
melihat anaknya ini berjuang melawan
sakit. “Kerap kali dari pori-pori kepalanya
keluar darah; dia cuma bisa baca istighfar
” tambah ibunya dengan mata berkacakaca.
Nurul tidak pernah mengeluarkan
air mata, dia termasuk orang yang
bersabar dalam menerima ujian Allah
SWT, bahkan karena kesalehannya
banyak orang datang menjenguknya
bahkan meminta doanya, bahkan ada
seorang ustadz asal Condet Jakarta Timur
sebelum dia berangkat ke tanah suci
untuk menunaikan ibadah umrah dia
menjenguk Nurul terlebih dahulu. Usztad
itu meyakini bahwa orang sedang sakit
dekat dengan Tuhan.
“Sesungguhnya Allah SWT berkata
pada hari kiamat: Wahai anak Adam!
Aku telah sakit namun kamu tidak
menjengukKu. Anak Adam bertanya:
“Bagaimanakah aku menjengukMu
karena Engkau adalah Tuhan semesta
alam”. Allah menegaskan: Tidakkah
engkau mengetahui bahwa hambaKu
fulan sedang sakit namun engkau tidak
menjenguknya, Seandainya engkau
menjenguknya niscaya engkau akan
mendapatkan Aku padanya…” (Hadist
Qudsi : HR. Muslim no: 2569).••

30

No. 001 - Ramadhan - Dzulqa’dah 1431 H

Nurul tidak pernah mengeluarkan air mata, dia
termasuk orang yang bersabar dalam menerima
ujian Allah SWT, bahkan karena kesalehannya
banyak orang datang menjenguknya.
Iwan, S.Th.I.

B

adannya kurus, kulitnya mulai
hitam dan mengering, matanya
buta sejak usianya sebelas
tahun, badannya mati sebelah,
kedua kakinya mengecil, nafsu makannya
berkurang, belakangan ini dia tak tahan
lagi menahan rasa sakit yang begitu
hebat, bahkan darah kerapkali
keluar dari

pori-pori
kepalanya. Ibundanya,
Iriyani setia menemani gadis belia ini
selama 14 tahun dia didera sakit.
Adalah Nurul, yang punya nama
lengkap Nurul Hikmah salah seorang
pasien member LKC yang tinggal Jl.
Al-Busyro, Rt 04/01, Desa Citayam, Kota
Depok ini mengalami sakit berat yang
berkepanjangan.
Awalnya di usianya 9 tahun, Nurul
divonis dokter mengidap penyakit
Hydrochepallus, indikasi ini terlihat
Karena adanya pembengkakan kelenjar
di kepalanya ditandai dengan ukuran
kepala yang semakin lama semakin
besar.
Sejak itulah Nurul mengurangi

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

Apotik Cireundeu
Jl Ir H Djuanda Raya No 21
CiputatTangerang Selatan 15419
Telp 021 742 1146
021 7471 0473

LAYAN JEMPUT DONASI:
Kami juga memberikan layanan
jemput donasi (untuk donasi
diatas 1 juta rupiah)

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

Bakmi Tebet
Jl HR Rasuna Said Kav C
GF 01 - 02, Jakarta Selatan

HUBUNGI PETUGAS KAMI
021 704 51444 (Muhammad)
atau
HUBUNGI HOTLINE SERVICE
KAMI
021 7416262 extensi 211 (jam
kerja)

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

SMS CENTER LKC
0857 8217 5075

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

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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