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Dari Redaksi

M
enjelang Ramadhan 1432 H ini Layanan Kesehatan Cuma-
Cuma Dompet Dhuafa (LKC-DD) tampil dengan strategi dan 
target yang baru. Sesuai dengan adanya perubahan yang 
dicanangkan oleh Dompet Dhuafa sebagai induk dari  LKC.

Perubahan itu seiring dengan hadirnya Rumah Sehat Terpadu Dompet 
Dhuafa (RST-DD) sebagai langkah perawatan konfrehensif lanjutan dari pasien-pasien dhuafa yang 
mendapat rujukan. Rumah Sehat ini setara dengan rumah sakit tipe C.

Karena itu, upaya kuratif dan rehabilitatif yang tadinya melekat dengan LKC-DD, ke depannya 
menjadi bagian dan kosentrasi dari RST-DD. Sementara LKC-DD akan kosentrasi pada Upaya 
Promotif - Preventif dan Advokasi - Kemitraan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. Dengan 
artikata, LKC-DD akan serius membantu dhuafa agar tidak menjadi sakit, memiliki pengetahuan 
tentang kehidupan bersih dan sehat,  serta melakukan riset kesehatan sederhana, kemitraan dengan 
lembaga nasional-internasional, pembentukan kader sehat di masyarakat dan pendampingan dalam 
hal penanganan kesehatan dhuafa.

Setidaknya dari awal 2011 langkah-langkah tersebut sudah dilakukan LKC-DD. Salahsatunya 
dengan kehadiran LKC-DD di  Bogor, Jawa Barat dan Lebak, Banten dalam upaya pencegahan 
terjadinya gizi buruk, dengan merehabilitasi balita gizi kurang di kawasan tersebut. Upaya 
tersebut dilakukan dengan pendekatan Positive Deviance, memberdayakan masyarakat dengan 
memaksimalkan kebijakan dan sumberdaya lokal.

Masih berkaitan dengan perhatian terhadap Gizi Buruk dan Tubuh Kembang pada bayi dan anak, 
LKC-DD pun mengkaji perlunya ibu persusuan untuk menggantikan pemberian susu formula kepada 
bayi di bawah satu tahun. Langkah ini diambil karena faktor risiko yang besar terhadap kesehatan si 
bayi, jika diberikan susu formula yang cenderung merugikan bayi dan keluarga. Terutama berkaitan 
dengan member LKC-DD yang semuanya dhuafa yang berkemungkinan terasa berat untuk membeli 
susu formula. Untuk ini LKC-DD mendirikan Pojok Laktasi sebagai wadah berjalannya program ini.

Selain itu, LKC-DD masih konsentrasi pada berantas tuntas TB, yang sampai saat ini masih menjadi 
ancaman. Melalui gerai sehat di Ciputat dan Bekasi, kosentrasi pemberantasan TB diikuti dengan 
upaya penyuluhan, pengawasan menelan obat (PMO) dan pemberian PMT kepada pasien suspec 
TB. Kegiatan lain, LKC-DD juga mulai mengaktifkan Poli Diabetes Melitus dengan pengobatan 
melekat bersama senam DM dan penyuluhannya.

Dari semua perubahan yang terjadi di LKC-DD, sebagian besar kami hadirkan dalam majalah edisi 
ini dengan harapan para pembaca tahu dan makin mempererat gandengan tangannya dengan LKC-
DD dalam berjuang bersama untuk kepentingan saudara kita yang belum beruntung nasibnya. Tidak 
lupa kami haturkan terimakasih bagi relawan yang telah membantu secara materil dan non materil 
yang selama ini telah bersama LKC-DD untuk memberikan layanan kesehatan cuma-cuma untuk 
dhuafa. Serta kami haturkan terimakasih kepada seluruh donatur dan mitra yang telah mempercayai 
LKC-DD untuk mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan kerjasama programnya selama ini untuk 
kemuliaan dhuafa. Semoga dilipatgandakan balasannya oleh Allah SWT. Aamiin.

dr. Yahmin Setiawan, MARS
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Daftar Isi

Dhuafa Ditolak,
Majelis Ta’lim Bertindak

Dalam QS. Al-Maun ayat 1-7 Allah SWT ada 
lima ciri orang yang mendustakan Agama 
Allah  yaitu orang orang menghardik 
anak yatim, orang yang tidak memberi 

makan fakir miskin, orang lalai dalam sholatnya, orang 
yang ria, dan orang yang tidak mau  menolong dengan 
barang yang berguna. Ayat ini menjadi latar belakang 
bedirinya  pengajian kaum Ibu atau Majelis Ta’lim 
(MT) Siti Khodijah.

Majelis Ta’lim Siti Khodijah ini merupakan  satu  dari 
14 MT di bawah asuhan Ustadzah Yaya Masmayawati. 
Beralamat di Jl. Ceremei Ujung RT03 RW12 Yayasan 
Al-Kautsar, Bogor,  Jawa Barat  sangat aktif melakukan  
pengajian secara rutin yang dilaksanakan setiap Kamis, 
dengan  jamaah tidak kurang dari 80 orang. 

Setiap harinya Ustadzah Yaya sibuk memberikan 
ceramah dan  berdakwah dari satu MT ke MT lainnya. 
Beberapa Majelis Ta’lim yang langsung di bawah 
bimbingan Ustdzah Yaya di antaranya; MT. Al-Bahari, 
MT. Assakinah, MT. al-Arofah, MT. Thariq bin Jiyad, 
MT. Al-Kautsar, MT Al-Mutmainnah, MT Arraudah,  
MT Al-Istiqomah,  MT. Al al- Ikhlas,  dan  MT Siti 
Hadjar  semua berlokasi di Kota Bogor. 

Aktiftas yang dilaksanakan di MT tersebut tidak 
hanya kegiatan pengajian saja, para pengurus kerapkali 
aktif menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan seminar, 
pelatihan, bahkan beberapa waktu yang lalu salah 
satu MT yaitu  Assakinah yang beralamat di Perum 

Cimanggu Permai Bogor menggelar program “Pelatihan 
Bimbingan Rohani Pasien” (BRP). Pelatihan ini selain 
diikuti para jamaahnya, juga hadiri utusan rumah sakit, 
dan beberapa lembaga ke Islaman lainnya  di Kota 
Bogor. Pelatihan ini bersinergi dengan LKC Dompet 
Dhuafa (LKC-DD). 

Program lain yang belum lama disinergikan dengan 
LKC- DD  adalah  pemeriksaan gula darah bagi para 
jamaah pengajian MT. Komitmen sinergi dengan LKC-
DD semakin kuat dengan adanya kerjasama donasi dari 
setiap MT, untuk membantu program-program bantuan 
kesehatan bagi  masyarakat dhuafa melalui LKC-DD.

Baru-baru ini donasi kolektif dari setiap jamaah 
MT sudah diserahterimakan ke pihak LKC-DD, 
bertempat di MT Siti Khodijah. Sumbangan diserahkan 
Ibu Nismawati (Ketua) didampingi Ibu Yeye Sugeng 
(Sekretaris) dan Ibu Susi Suwarto (Bendahara). 

Donasi   yang awal  terkumpul  Rp. 1.500.000,-  
di saat penyerahan  secara simbolis,  ternyata terus 
bertambah  hingga mencapai  Rp. 3.662.500. Pengurus 
sudah mem bagikan kartu infaq khusus untuk LKC-DD 
kepada 300 jamaah yang bersedia berinfaq secara rutin, 
dan akan dikumpulkan setiap pengajian bulanan.

Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi 
MT lain di Indonesia, sehingga semakin banyak saudara 
kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan terlayani. 
Agar tak ada lagi orang dhuafa sakit yang ditolak rumah 
sakit karena tak ada biaya untuk pengobatan. •

Dhuafa Ditolak,
Majelis Ta
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Kisah

D
i tengah kesibukan sore 

menjelang jam kantor 

tutup, seorang bapak 

sembari menggandeng 

anaknya menghampiri 

ruang manajemen Layanan Kesehatan 

Cuma-cuma, Dompet Dhuafa  (LKC-DD). 

Dengan terbata-bata ia menyerahkan 

sebuah buku tulis, yang diterima oleh 

Manager Operasional LKC-DD Asep 

Hendriana.

“Di buku tulis ini ada catatan 
isteri saya, dia tidak bisa hadir di 
sini bersama saya dan anak saya 
karena sedang kurang sehat. Jadi ia 
menyampaikan uneg-unegnya melalui 
catatan ini,” jelas bapak itu kepada 
tim LKC-DD yang menerimanya di 

ruangan Direksi LKC-DD, Kamis (15/4).
Bapak itu adalah Supriyatna, 

warga Mekarsari, Subang, Jawa Barat, 
keluarga yang mendapat bantuan 
dari LKC-DD untuk pengobatan 
sakit jantung  bawaan  anaknya Dwi 
Skova Megantara, 10 th. Dwi dirujuk 
LKC-DD ke RSCM untuk kateterisasi 
jantungnya (26/10/10) dan kemudian 
dilakukan operasi (29/10).

“Alhamdulillah, operasi sukses 
dan Dwi sekarang sudah sembuh. 
Karena itu kami datang ke sini 
menyampaikan rasa terimakasih 
itu. Hari ini adalah kontrol terakhir 
bersama LKC-DD ke RSCM karena 
masa bantuan dari LKC-DD sudah 
selesai,” ujar Supriyatna.

Setelah dilakukan operasi terhadap penyakit jantung 
bawaan yang dideritanya, Dwiskova dinyatakan sembuh.

Dwiskova Selamat dari 
Gangguan Jantung Bawaan

Selanjutnya, kata Supriyatna, 
ia akan konsulkan anaknya secara 
mandiri karena masih ditemui 

permasalahan di 
sebelah kanan 
jantungnya. Dwi dibawa 
ke dokter 3 bulan lagi, 
kalau sudah tidak ada 
masalah lagi, mungkin 
konsulnya akan 
dilaksanakan sekitar 6 
bulan.

“Karena 
pengobatan bersama 
LKC-DD sudah selesai, 
kami mengha turkan 
terimakasih banyak 
kepada LKC-DD dan 
para dermawan yang 
telah membantu 
kami. Kami tidak bisa 
balasi apa-apa, hanya 
do’a yang bisa kami 
panjatkan agar LKC-
DD tetap ada dan 
berkembang membantu 
orang miskin seperti 

kami untuk mendapatkan 
nikmat kesehatan. Dan juga lebih 
banyak dermawan yang tersentuh 
membantu LKC-DD sehingga semakin 
banyak pula orang dhuafa yang 
mendapatkan nikmat sehat,” tuturnya.

Supriyatna juga mengungkapkan 
keinginan besar isterinya untuk 
menyampaikan langsung rasa terima 
kasih itu. Sayangnya ia dalam kondisi 
kurang sehat, karena itu ia menitipkan 
rasa terimakasih lewat catatan di buku.

Rasa haru pun terja di ketika 
Supriyatna menye rahkan buku catatan 
kepada Manajer Operasional LKC-
DD Asep Hendriana dan sekaligus 
pamitan kembali ke Subang. Mereka 
pun dile pas oleh karyawan LKC-DD.•

B agi sebagian orang anak 
pulang dengan baju kotor, 
kecapekan habis main 
adalah hal yang biasa. Dulu, aku sering merindukan hal itu, sore-sore anakku pulang kecapean habis bermain, rasanya berbahagia sekali.

Dulu anakku tidak bisa 
melakukan itu, dia mengidap penyakit jantung bawaan atau dokter bilang TOF. Jantungnya bocor 3 dan satu penyempitan, Sembilan tahun dia menahan sakit. Jangankan untuk bermain untuk makan saja susah.

Aku sering berdoa, agar dunia cepat kiamat biar penderitaan anakku cepat berakhir,  pernah terlintas juga untuk bunuh diri bersama. Tapi kalau aku tanya, pasti anakku tidak ingin mati dan anakku yang sehat pasti akan trauma melihat aku dan adiknya mati tidak wajar. Aku tidak mau itu.
Walaupun berat kami menjalani hidupr dengan semangat. Walaupun kondisinya lemah, aku tetap 

menyekolahkannya, karena aku yakin tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.
Aku bukan Tuhan yang bisa 

memvonis kehidupan anakku, walaupun penyakitnya parah mana tahu ada keajaiban Tuhan dan anakku bisa sembuh. Kalau sembuh dia pasti akan merasa rugi karena tak sekolah.
Empat tahun aku ikut ke sekolah menemani dia. Bel istirahat kujemput kekelasnya, kuajak ke kantin. Bel masuk kuantar lagi ke kelasnya dengan mengendongnya.

Hidup kami betul-betul amat sangat tidak enak. Bahkan pernah shalat zuhur, sujud terakhir anakku kugendong ke kasur karena sudah tidak kuat.
Tapi itu dulu, sekarang anakku sudah sembuh. Semuanya berkat Allah melalui orang-orang yang baik.

Melalui seorang teman yang baik hati kami dikenalkan ke LKC. Demi Tuhan baru di sana kami merasakan dimanusiakan. Disanalah tempat berobat gratis tapi baik. Melihat wajah-wajah pekerjanya saja hati kita jadi tenang, wajah bersih karena selalu berwudu, senyum ramah dan pakaian yang sopan.
LKC membantu kami agar anakku bisa diobati sebagaimana mestinya. 

Anakku dioperasi ditempat yang bagus yang aku sendiri tidak mampu untuk membiayai dan berobat ke sana. LKC membantu kami dengan sepenuh hati bahkan mau membantu kami mengantarkan pulang dengan mobil waktu anakku keluar dari rumah sakit.Sungguh mereka memanusiakan kami dan menghargai kami sebagai manusia. Sekarang kamar mandiku bernyanyi anakku sudah sembuh, dia suka bernyanyi, suaranya kencang, bermain dan makan-makan pakai apa saja, dia lahap. Sore-sore dia pulang dengan baju kotor dan kecapean, Demi Tuhan hal itu menjadi milikku juga dan itu sangat membahagiakan.
Kami bahagia sekali. Keajaiban itu ada dan kami mendapatkannya. Bagi yang sakit dan susah, jangan pernah menyerah, karena pertolongan selalu ada bagi orang-orang yang baik. Dan pertolongan itu akan datang tepat disaat yang tepat pula.

Kami belum bisa membalas kebaikan orang-orang yang telah menolong kami. Tapi kami selalu mendoakan orang-orang yang menolong kami.
Bahkan saya dan suami pernah berdebat nama siapa yang harus didoakan dahulu.

Doa Saya (setelah diri sendiri, Ortu, Suami dan Anak) : Ya Allah Ampuni dosa orang-orang yang sudah menolong kami, Dr. Najib, Bu Asti, Dr Piprim, LKC, PJT, Ampuni dosa mereka, lindungi mereka, semoga mereka bahagia lahir dan bathin, sukses di dunia dan akhirat.Tapi doa suami saya lain, dia ingin dr. Asti yang didoakan dahulu, karena dr. Asti-lah yang telah membukakan jalan bagi kesembuhan anak kami.Terimakasih untuk kalian semua karena telah membagi nikmat sehat untuk anak kami DWISKOVA MEGANTARA.
Subang, Maret 2011
Dwiskova Megantara Mother’s .

(Surat ini disadur sesuai aslinya)

Surat Kecil Seorang Ibu untuk LKC-DD
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Kisah

ZIDANE adalah bintang 
sepak bola. Ia dikenal dan 
diidolakan banyak orang di 
dunia. Bahkan di puncak 

karirnya Zidane pernah menjadi 
pemain terbaik dunia FIFA sebanyak 
3 kali dan memegang rekor sebagai 
pemain termahal di dunia ketika 

ditransfer dari Juventus ke Real Madrid 
pada musim bola 2001. Ia juga pernah 
mengantarkan Perancis menjadi juara 
dunia 1998. 

Deretan prestasi itu membuat 
nama Zidane harum dan membuat 
banyak orang bermimpi ingin 
sepertinya. Banyak pula orang tua 
yang berharap anak-anaknya terlahir 
menjadi Zidane lain yang berprestasi 
sama di dewasa kelak.

Sutamsi, 43 tahun dan Sukini, 37 
tahun adalah pasangan suami-isteri 
yang bermimpi agar anaknya kelak 

Semula disangka terinfeksi HIV-AIDS, ternyata 
karena tak ada kekebalan tubuh disebabkan 
tak pernah minum ASI dari sejak lahir. Setelah 
dikembalikan ke ASI meski sempat didonor, 
Zidan tumbuh normal dan sehat.

Zidan
yang Jadi Harapan

menjadi seorang Zidane sang legenda 
lapangan hijau itu. Makanya ketika 
anaknya lahir  (2 Oktober 2010) lalu, 
ia pun memberi nama Zidane --ditulis 
Zidan-- dengan nama lengkap Zidan 
Setiawan. Kendatipun anak laki-laki 
itu terlahir prematur, hanya berusia 
7 bulan dalam kandungan, justru itu 

pula orangtuanya semakin bertekad 
memberi nama yang indah dan penuh 
harapan untuk anak yang terlahir 
dengan berat 1,8 kg itu.

Menurut cerita Sukini, Zidan 
terlahir setelah 4 orang kakaknya 
terlahir sebelum waktunya atau 
keguguran. Sejak ia menikah tahun 
2002 lalu, mengandung Zidan 
merupakan hamil kelima bagi 
Sukini. Ia tidak tahu kenapa, ia sering 
keguguran. Kalau dikatakan ia pekerja 
berat, sepertinya juga tidak. Sehari-
hari Sukini hanya berkerja sebagai 

Pengasuh anak di rumah salah seorang 
pengusaha di Tangerang Selatan. 
Sejak 4 kali keguguran itu, Sukini 
memutuskan keluar dari pekerjaannya 
dan sejak itu pula Sukini mulai 
hamil dan sampai pada melahirkan 
meskipun prematur.

Menurut keterangan bidan LKC 
Dompet Dhuafa (DD) Aam Amalia, 
Am.Keb, kondisi kandungan Bu 
Sukini memang lemah, jadi hal itu 
menyebabkan sering keguguran. Untuk 
dapat menyelamatkan kandungannya 
Ia harus mengurangi aktivitas yang 
berat-berat. “Hal itu penyebab umum, 
kalau ingin tahu lebih rinci lagi harus 
melalui berbagai pemeriksaan,” 
tambah Bidan Aam.

Sebenarnya, kata Bidan Aam, 
Zidan bisa dilahirkan normal genap 
dengan usia kandungan seperti 
biasanya, tentunya jika Ibu Sukini 
tidak mengidap penyakit hipertensi. 
Sayangnya penyakit Hipertensi yang 
ia derita sejak masih gadis itu menjadi 
penyebab Zidan dilahirkan prematur 
secara cesar di sebuah rumah sakit di 
Jakarta Selatan.

Ketika Zidan lahir, Sukini dan 
Sutamsi belumlah terdaftar menjadi 
member LKC. Ia melahirkan di rumah 
sakit dengan jaminan SKTM (Surat 
Keterangan Tidak Mampu). Di rumah 
sakit itu Zidan yang baru lahir tidak 
disarankan menyusu kepada ibunya, 
melainkan Zidan diberikan susu 
formula.

Alasan perawat memberikan 
susu formula, karena Sukini diketahui 
banyak mengkosumsi obat yang dibeli 
di warung sebelum melahirkan. “Kata 
perawatnya nanti anak keracunan, jadi 
minum susu formula aja,” kisah Sukini.

Karena dibayangi ancaman 
kematian karena keracunan obat, 
Sukini pun mengikuti saja maunya 
perawat memberikan anaknya susu 
formula dan ia tidak memberikan ASI 
kepada anaknya yang lahir prematur 
itu. 

Dirawat LKC
Masa awal-awal kelahiran,  

Sutamsi dan Sukini masih sanggup 
membeli susu formula untuk Zidan, 
hal itu dikarenakan masih tersisa 
uang bantuan dari tentangga yang 

menjenguknya ke rumah sakit saat 
persalinan. Tapi setelah keluar dari 
rumah sakit, Sutamsi mulai merasa 
berat untuk membeli Susu Formula 
yang harganya cukup menguras 
kantongnya. Hasil dari kerja jualan 
keliling hanya mampu membiayai 
kebutuhan hidup yang pokok-pokok 
saja. 

“Sudahlah Zidan lahir prematur, 
tidak mendapat ASI, dan meminum 
susu formula pula yang tidak terjamin 
sterilnya menyebabkan Zidan sering 
mencret dan panas. Berat timbangan 
Zidan jauh dari semestinya,” tutur 
Bidan Aam. 

Dalam kondisi Zidan yang sakit 
itu membuat tensi Sukini kembali 
melonjak, hal ini juga membuat 
Sutamsi sebagai seorang suami dan 
ayah menjadi pusing tujuh keliling. 
Untuk membawa anak dan isterinya ke 
rumah sakit ia sudah membayangkan 
biaya yang tidak sedikit, tentunya 
SKTM yang sudah dipakai untuk 
melahirkan menjadi  kadaluarsa 
dipergunakan untuk perawatan 
keduanya.

Tepatlah diumur Zidan 2 bulan, 
Sutamsi mendengar kabar tentang 
keberadaan LKC-DD dari sahabatnya 
sesama berjualan keliling. Ia pun 
memutuskan anak dan isterinya 
dibawa ke LKC-DD. Karena kondisinya 
darurat isteri dan anaknya langsung 
dirawat di LKC-DD. 

Sementara itu, proses 
kepesertaannya tetap dijalankan. 
Tim survey menyatakan Sutamsi 
dan keluarga berhak mendapatkan 
pelayanan kesehatan cuma-cuma di 
LKC-DD dengan masa waktu 1 tahun, 
setelah itu ditinjau kembali.

Menurut Manager Pelayanan 
Medik LKC-DD dr. Yeni Purnamasari, 
saat awal Zidan dibawa ke LKC, kondisi 
Zidan sangat memprihatinkan. Saat itu 
usianya masih 2 bulan dengan berat 
badan (BB) 2,2 kg disertai bisul yang 
besar diketiak dan selangkangan serta 
mencret yang tak kunjung sembuh. 

“Ini menandakan adanya infeksi 
yang berat akibat tubuhnya yang 
prematur belum bisa melawan 
kuman penyakit karena tidak ada zat 
kekebalan tubuh dari ASI,” jelas dr. 
Yeni.

Kembali ke ASI
Di LKC-DD Zidan langsung dalam 

pengawasan dokter spesialis anak dr. 
Asti Praborini, S.Pa, IBCLC. Dokter 
Rini, begitu akrab dipanggil, meminta 
pemberian susu formula untuk Zidan 
dihentikan. Zidan dikembalikan 
menjadi ‘anak manusia’ dengan 
menyusu langsung ke ibunya. 

Lancarkah? Ternyata tidak. 
Karena sejak Zidan lahir hingga  usia 2 
bulan ia tidak disusui ibunya membuat 
produksi susu ibunya menjadi sedikit. 

Ini menjadi masalah sendiri untuk 
memenuhi kebutuhan asupan gizi 
untuk Zidan.

Proses kembali ke ASI (relaktasi) 
untuk Zidan, kata dr. Yeni, tidaklah 
mudah. Untuk ini tim LKC memberikan 
ASI lewat slang yang dihubungkan ke 
payudara ibu. Tujuannya agar Zidan 
juga merangsang produksi air susu 
ibunya dan senang menyusu langsung 
pada ibunya. 

Awalnya Sukini tidak percaya 
diri untuk menyusui bayinya, karena 
memang dari lahir belum pernah 
disusui langsung. Ia pun khawatir 
kalau-kalau ASI-nya tidak mencukupi 
kebutuhan Zidan.

“Berkat dukungan dan motivasi 
yang diberikan Tim Laktasi LKC-

DD akhirnya Bu Sukini berhasil 
menyusui anaknya, meskipun awalnya 
ASI didapat dari donor ASI dari 
relawan AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui 
Indonesia) yang merupakan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM),” tutur dr. 
Yeni.

Setelah dirawat 10 hari dan 
dikembalikan ke ASI, perjuangan 
Sukini dan Sutamsi untuk Zidan 
belumlah berakhir. Infeksinya Zidan 
belum teratasi, hal ini membuat Ia 
dirujuk ke rumah sakit lain untuk 

mendapatkan perawatan 
intensif guna mengetahui 
penyebab infeksinya. Selama 
perawatan di rumah sakit 
swasta ini, dr. Asti Praborini, 
SpA, IBCLC tetap melakukan 
pengawasan terhadap 
perkembangan perawatan 
Zidan.  

Bahkan di rumah sakit 
swasta tersebut, Zidan 
disangkakan terkena 
HIV-AIDS, itulah yang 
menyebabkan ia terinfeksi 
berat. Tanda-tanda yang 
ditemui di tubuh Zidan 
menguatkan sangkaan 
terhadap penyakit HIV-AIDS 
itu.

Untuk memastikan 
sangkaan tersebut, 
akhirnya Zidan dibawa 
ke rumah sakit lain yang 
lebih lengkap fasilitasnya. 
Di rumah sakit ini Zidan 
dinyatakan negatif dari 

penyakit HIV-AIDS. Ternyata rumah 
sakit ini menyimpulkan infeksi yang 
diderita Zidan dikarenakan tidak ada 
kekebalan tubuh, karena Zidan tidak 
pernah mendapat ASI dari lahir. 

Akhirnya Zidan harus 
dikembalikan ke ASI, karena ASI 
ibunya sedikit, Zidan harus dibantu 
dengan Donor ASI sampai ASI ibunya 
memenuhi kebutuhan Zidan.

Kini Usia Zidan sudah 8 bulan 
lebih, Zidan tumbuh menjadi anak 
sehat, tumbuh kembangnya normal 
dan tidak pernah sakit. Dan Zidan pun 
sudah dipertemukan dengan ibu serta 
saudara sesusuannya di sebuah acara 
seminar ASI di Masjid Pondok Indah, 
Mei 2011. •

SEBELUM

SESUDAH
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Kisah

JIKA saja Dora Indrayanti Tri 
Murni, 25 tahun, tidak pingsan, 
mungkin saja ia tidak akan 
pernah dirawat inap di rumah 

sakit. Darah yang mengalir dari 
pori-pori kepalanya bak keringat 
membuat ia lemas dan sampai pada 
titik tak sadarkan diri. Saat itulah para 
sahabatnya langsung membawa Dora 
ke RS M. Djamil Padang.

 Selama ini Dora hanya mengabai-
kan segala yang ia hadapi, jika keluar 
darah, ia hanya menyeka kemudian 
melanjutkan aktifitas seperti biasa. 
Padahal penyakit aneh  itu sudah 
berlangsung selama dua tahun 
lamanya. 

Diakui Dora,Ia pernah berobat 
jalan ke beberapa rumah sakit dan 
Dora juga mengaku sudah terapi 

Ruqyah Asy-Syar’iyyah, namun 
belum ada perkembangan yang 
menggembirakan.

Selama dua pekan dirawat RS M 
Djamil Padang, darah itu tidak kun-
jung berhenti juga. Bahkan darah 
tidak saja keluar dari pori-pori kepala, 
tapi sesekali juga keluar dari hidung 
dan telinganya. Ketika ia BAB, darah 
pun ikut meresap melalui pori-pori 
kepalanya. 

“Kalau saya kepanasan dan tegang 
karena ada masalah, darah makin 
banyak keluar,” ujar Dora kepada Asy 
Syifa, bulan lalu. 

Pihak RS M Djamil pun telah 
mengirim sampel darahnya ke Jakarta 
untuk menjalani tes Antinuclear 
Antibody (ANA). Setelah mendapat 
hasil dari RSCM Jakarta, akhirnya 
Pihak RS M Jamil Padang memutuskan 
merujuk Dora ke RSCM Jakarta. Untuk 
pendampingan perawatan Dora ke 
Jakarta, RS M Djamil mempercayakan 
kepada Dompet Dhuafa Singgalang 
(DDS) Padang untuk mengurusnya.

Selasa (24/5) Dompet Dhuafa 
Singgalang,Padang menyampaikan 
sumbangan dermawan untuk Dora, 
Rp1.750.000. Saat menyampaikan 

sumbangan itulah Branch Manager 
DDS Padang Musfi Yendra duduk 
bersama dengan Direktur RS M Djamil 
Padang Dr. Aumas Pabuti didampingi 
Kepala Humas RS M Djamil Gustafianof 
membicarakan tentang rencana Dora 
akan dirujuk ke RSCM Jakarta.

“Ketika itu Dirut M Jamil memper-
cayakan kepada Dompet Dhuafa un-
tuk membantu pengobatan Dora ke 
Jakarta,” jelas Musfi.

Hari Sabtu (4/6) pihak RS M. 
Djamil kembali menelpon Musfi dan 
memastikan Dora akan dirujuk hari 
Rabu (8/6) ke RSCM, pihak RS M. 
Djamil meminta pihak DDS untuk 
mempersiapkan segala sesuatunya. 
Karena sudah dipercayakan kepada 
Dompet Dhuafa, Musfi selanjutnya 
melakukan koordinasi dengan Dom  pet 
Dhuafa Pusat dan Layanan Kesehat an 
Cuma-Cuma Dompet Dhuafa (LKC-DD) 
guna penyambutan dan pendam ping-
an perawatan Dora selama di Jakarta.

Presiden Dompet Dhuafa, Ismail 
A Said menyatakan, “Dompet Dhuafa 
siap membantu Dora”.  Begitu juga 
dengan Direktur LKC-DD, dr. Yahmin 
Setiawan langsung membentuk tim 
advokasi dan pendampingan medis 
untuk Dora.  “LKC menyiapkan 2 
ambulan untuk mengangkut Dora dari 
bandara,” tutur dr. Yahmin.

Selanjutnya Senin, (6/6) tim RS M. 
Djamil singgah ke kantor DDS di Pasar 
Pagi Padang untuk membicarakan 
masalah teknis keberangkatan Dora. 
“Dompet Dhuafa Pusat dan Tim LKC 
sudah siap menjemput Dora dan 
mendam pingi Dora selama perawatan 
di Jakarta,” tutur Musfi kepada tim RS 
M. DJamil.

Karena segala sesuatunya sudah 
siap, Rabu (8/6) Dora diberangkatkan 
ke Jakarta. Di bandara Soekarno-Hatta 
Dora sudah ditunggu 2 ambulance 
LKC-DD untuk mengangkutnya 
ke  RSCM. Dora didampingi dokter 
penyakit dalam RS M Djamil dr. Rudi 
dan perawat Alfitri. Selain itu juga ikut 
ibu tiri Dora Mawarni, 36 tahun dan 
Karsini dari DDS.

Sesampai di IGD RSCM, Dora 
langsung mendapat pemeriksaan 
dari tim dokter RSCM dan dirawat di 
Gedung A Lantai 8. Menkes Endang 

Rahayu Sedyaningsih berkesempatan 
menjenguk Dora, begitu juga banyak 
pejabat dan menteri lainnya.

Dora dirawat di RSCM sejak 8 
Juni 2011, dan dibolehkan pulang 
ke Padang, Minggu (3/7/2011). “Dora 
sudah boleh pulang, karena kondisi 
Dora sudah agak baikan. Meskipun 
secara rinci penyebab keluar darah 
dari kepala Dora belum diekspose oleh 
tim dokter RSCM, saat ini tim dokter 
RSCM juga masih menunggu hasil tes 
yang sedang dilaksanakan di Jerman,” 
jelas dr. Yahmin Setiawan, Direktur 
LKC-DD.

Dikatakan dr. Yahmin, Dora akan 
kembali ke RSCM Jakarta 1,5 bulan 
lagi untuk kontrol. “Diharapkan 
saat itu  hasil tes dari Jerman sudah 
datang,” jelas dr. Yahmin, “Dan 
LKC-DD berkomitmen akan terus   
mendampingi Dora selama pengobatan 
di RSCM.”

Diceritakan dr. Yahmin, selama 
perawatan Dora mengeluhkan;  mual-
muntah, darah yang keluar dari kepala 
sudah lebih jarang, jika keluar hanya 
seperti tetesan darah saja.

Sedangkan terapi yang telah 
diberikan oleh dokter RSCM, lanjut dr. 
Yahmin, berupa therapy psikologis, 
pencabutan gigi (keluhan: gigi sakit 
karena tumbuh tidak sesuai sehingga 
menekan dan menimbulkan sakit 
gigi dan sakit kepala), pemeriksaan 
THT (keluhan: nyeri tekan pada 
sinus), pemeriksaan mata (keluhan: 
mata kabur), pemberian cairan infus, 
diet makanan yang mengandung 
tinggi kalori dan tinggi protein 
ser ta beberapa obat minum untuk 
mengurangi keluhan Dora selama di 
perawatan.

Secara umum menurut tim dokter 
RSCM, kondisi Dora mengeluarkan 
darah terjadi karena trombosit 
darah nya lebih sedikit dan jika Dora 
stress mendadak trombosit darahnya 
meningkat atau berlebihan sehingga 
pori-porinya tidak mampu menutup 
secara otomatis.

Dilanjutkan dr. Yahmin, dengan 
dilaksanakan beberapa terapi tersebut 
sudah sangat mendukung perbaikan 
kesehatan Dora, sehingga Dora boleh 
untuk pulang dengan syarat tidak 

dari kepala Dora belum diekspose oleh 

mendampingi Dora selama pengobatan 

muntah, darah yang keluar dari kepala 

diberikan oleh dokter RSCM, lanjut dr. 

Berkeringat Darah
Ternyata bagi Dora ‘berkeringat darah’ bukan saja sekedar ungkapan, tapi 

benar-benar fakta. Hidup yang sendiri  dan juga membiayai hidup dua orang 
adiknya, Dosi,22 tahun, dan Doni, 16 tahun, membuat Dora harus membanting 
tulang siang dan malam.

Meskipun begitu, Dora tetap menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Ia 
tetap kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang. Kini  Ia duduk di 
Semester VI, harapannya untuk menjadi jaksa, cita-cita yang selalu ada di pelupuk 
mata.

Hanya saja konsekwensi hidup yang harus dia lalui sangatlah pahit. Setumpuk beban hidup terasa berat ditanggung oleh gadis berumur 25 tahun yang ditanggal mati oleh ibu kandungnya sejak 5 tahun lalu ini.
Meskipun bapaknya masih ada, tapi sejak kematian ibunya, sang bapak sudah hidup dengan wanita lain dan berdomisili di Riau propinsi tetangga Sumatera Barat. 

Beratnya beban yang ditanggung Dora, membuat ia pun ‘berkeringat darah’.
Sehari-hari Dora berkerja menjadi tukang ojek di Bandara Minangkabau, 

Ketaping, Pariaman. Itu dia lakoni sepulang kuliah atau sebelum kuliah. Jika 
ia kuliah pagi, siangnya sampai malam Dora Ngojek. Begitu juga jika ia kuliah 
siang, pagi dan malamnya Dora membanting tulang mengumpulkan rupiah dari 
penyewa ojeknya.

Bahkan untuk melancarkan kerjanya Dora harus memotong rambutnya bak 
laki-laki, biar dia aman dalam menjalan kerjanya sebagai tukang Ojek. “Saya takut 
kalau saya ketahuan sebagai perempuan saya diganggu oleh orang-orang yang 
tidak bertanggungjawab,” cerita Dora kepada Asy Syifa di atas ambulance LKC 
Dompet Dhuafa.

Tidak hanya menjadi tukang ojek, ia pun kerja sampingan sebagai  buruh 
bangunan, satpam di PLTG Pauh dan cleaning service di PLTG Pauh.Begitulah 
Dora yang teguh dengan nasibnya. Ia terus berupaya dan berkerja keras demi 
kelangsungan hidupnya  dan adik-adiknya “Asal halal dan sejak 2006, saya hanya 
tidur dua jam sehari,” ujar Dora mengakhiri kisahnya. •

Kepahitan hidup 
membuat Dora, 25 
tahun, menderita 
penyakit langka 
“berkeringat darah”. 
Dompet Dhuafa (DD) 
Singgalang, LKC-DD 
dan DD Pusat bersama 
membantu Dora.

Mengobati 
Penyakit 
Langka Dora

boleh terlalu lelah dan tegang. 
Sebelum Dora pulang ke Padang, 

Sabtu (2/7) Dora dibawa berwisata 
keliling Jakarta dan puncak Jawa Barat 
oleh Tim LKC-DD. Di Puncak, Dora 
diajak untuk bersantai di kebun teh 
nan hijau dan menyaksikan ragam 
hewani di Taman Safari.

Selain itu, Dora juga sempat 
menunggangi gajah, berfoto dengan 
macan, berfoto dengan burung 
dan membeli beberapa souvenir. 
Diperjalanan pulang tak lupa Dora 
shoping membeli beberapa pakaian 
untuk adik-adik dan orang-orang yang 

dicintainya.
“Satu hari yang sangat berkesan, 

setelah tidur berbulan-bulan,” tutur 
Dora senang. “Ini tak akan terlupakan 
seumur hidup, terimakasih LKC,” 
tambah Dora.

Esok harinya Tim LKC-DD 
menyerahkan Dora ke Karsini dari 
Dompet Dhuafa Singgalang (DDS) 
untuk mendampingi Dora pulang 
ke Padang. Sebelum subuh Tim 
LKC-DD dan DD Singgalang sudah 
berangkat ke Bandara Soekarno-
Hatta menghantarkan Dora menuju 
kampung halaman.•
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Rekam
2010
November - Desember

23 Nov 
General Manager GA PT Yamaha 

Music Manufacturing Asia Sugeng 
Purwanto, menyampaikan sumbangan 

sebesar Rp14.515.000,- kepada Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet 
Dhuafa (DD)untuk dimanfaatkan 
membantu korban bencana yang 
terjadi di beberapa wilayah Indonesia 

13 Desember  
Serah terima Direktur LKC 

dari drg. Imam Rulyawan yang 

sekarang dipercaya sebagai Pimpro 
Pembangunan Rumah Sehat Terpadu 
Bogor, MARS kepada dr. Yahmin 
Setiawan, MARS yang sebelumnya 
menjabat Manager Pelayanan Medis 
LKC.

16 Desember   

Pos Sehat LKC ke-21 resmi dibuka 
untuk dhuafa di Kelurahan Cawang, 

Jakarta Timur. Pos Sehat tersebut 
dinamai dengan Pos Sehat IKPT, karena 
memang pembiayaan Pos Sehat ini 
ditanggung oleh IKPT, yang berlokasi di 
RW.01 kelurahan tersebut.

9 – 19 Desember  
Kegiatan promotif & preventif 

LKC DD bersama Pos Sehat Baitul Mal 
Pupuk Kujang yaitu penyuluhan ASI, 
Hipertensi, Pemeriksaan Papsmear, 

Pelatihan KIA untuk kader Pos Sehat 
dan posyandu serta pelatihan SEFT 
untuk kader Pos Sehat.

22 Des  
Memperingati hari ibu, LKC 

Dompet Dhuafa (LKC-DD) meresmikan 

layanan baru bernama “Pojok Laktasi” 
dilanjutkan penyuluhan tentang ASI 
oleh drg. Dedi  .

2011
Januari - Juli

Januari – Febuari 
Program inovasi LKC, Positif 

Deviance (penanganan gizi kurang/
buruk melalui penyimpangan yang 
positif) menggunakan potensi local 

Tahap I dijalankan Januari 2011 di desa 
Rabak & Gobang Kecamatan Rumpin 
Kabupaten Bogor

31 Jan 11
LKC diwakili oleh dr. Yahmin 

Setiawan, MARS dan RSIA Budi 
Kemuliaan yang diwakili oleh 
dr. M. Baharruddin, SpOG, MARS 

menandatangani MoU kerjasama 
pelayanan kesehatan untuk kaum 
dhuafa & pelatihan

19-20 Feb
Sekitar 400 warga mendapatkan 

pelayanan pengobatan gratis melalui 
Aksi Layan Sehat (ALS) LKC Dompet 
Dhuafa (LKC-DD) di Kampung Cijantur, 
Desa Rabak dan Kampung Kukuk 

Sumpung, Desa Gobang, Kecamatan 
Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

20 – 21 Feb
Untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan khususnya diabetes militus 
(DM), LKC bekerjasama dengan FKIK 

UIN Syarif Hidayatullah mengadakan 
pelatihan Edukator DM selama 2 hari

26 Feb
Peresmian Pos Sehat LKC ke 22 

bermitra dengan Yayasan Ad Da’wah 
Sukabumi

13 – Akhir Maret
LKC mengirimkan tim medis ke 

daerah Pidie Aceh yang mengalami 

banjir banding. Selain pelayanan 
kesehatan, LKC bersama DMC, 
Jejaring Dompet Dhuafa yang khusus 
menangani kebencanaan juga 
memberikan bantuan logistic dan 
pembangunan WC umum untuk para 
pengungsi.

24 – 26 Maret
Dalam rangka memperingati 

hari TB Sedunia, LKC mengadakan 

rangkaian kegiatan yaitu Lomba Kader 
Menyuluh di 3 Kota, Penyuluhan TB 
serentak di 10 Kota dan Talkshow 
dengan narasumber  dr. H.M Subuh, 
Direktur P2ML Kemenkes, Drs. Abdi 

Sumaiti, DPD RI dan dr. Yahmin 
Setiawan, MARS tentang “Zakat untuk 
Berantas Tuntas TB di Indonesia”.

25 Maret
Peresmian Pos Sehat Baitul 

Ihsan - LKC ke 23 bermitra dengan 

Managemen Masjid baitul Ihsan Bank 
Indonesia, MoU ditandatangani bulan 
Januari

27 Maret
Peresmian Pos Sehat LaZisa – LKC 

ke 24 bermitra dengan Yayasan Lazisa 
dibarengi dengan Aksi Layan Sehat

30 Maret
LKC mengadakan seminar 

nasional “kanker Serviks” untuk 
umum, dengan pembicara dr. Boyke 

SpOG, pakar seksologi, dr. Hendria 
J. Kessek dari YKI dan Dra. Rini laili 
Prihatini, M.SI dari Fakultas Dakwah 
UIN Syarif Hidayatullah dipandu oleh 
Dik Doang,dihadiri oleh 300-an peserta.

21 April 
Memperingati hari Kartini, LKC 

mengadakan penyuluhan tentang ASI 
serentak di 21 Kota di Indonesia.

April – Juni 2011
Rangkaian pemeriksaan anemia 

dan kecacingan di SDN 04 Putat Nutug, 
Parung Bogor. Pemeriksaan diikuti 

156 anak, didapatkan 60 % menderita 
anemia dan 40 % menderita anemia 
dan kecacingan. Tindak lanjut dari 
pemeriksaan ini adalah pemberian 
tablet Fe dan obat cacing serta 
meningkatkan PHBS melalui kegiatan 
penyuluhan dan dokter kecil.

23 – 28 Mei
LKC Dipercaya melanjutkan 

Program “Community Care TB 
Aisyiyah“ Fase 2 dan juga untuk TB 

Round 5 Fase 2 bekerjasama dengan 
Subdit P2L Kemenkes. 

26 Mei 
Layanan Kesehatan Cuma-cuma 

Dompet Dhuafa (LKC-DD) Cabang 
Yogyakarta resmi beroperasi. 
Peresmian dilanjutkan dengan 

Talkshow tentang SJSN. Hadir : 
Direktur Program DD, Direktur LKC, 
Direktur DD Jogjakarta Kadinkes 
Prop. DIY, Kadinkes Kab. Bantul, 
Kadinkes Kab. Sleman, seluruh Kepala 
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MitraRekam
Puskesmas kab. Bantul & Sleman, 
Direktur RS Pemerintah & Swasta, IDI 
Sleman, LSM dan media local.

31 Mei
Sarasehan Pos Sehat Sejabode-

tabek ke-6 yang dilaksanakan setiap 6 

bulan sekali, di Pos Sehat Al Mujahidin 
– Depok, merupakan ajang silaturahim, 
monitoring dan evaluasi kegiatan serta 
pengembangan pos sehat ke depan

14 - 15 Juni 2011

Pelatihan kader komunitas 
Program Penanggulangan TB berbasis 
komunitas di Bekasi.

15 Juni 2011
Seminar Kesehatan dengan 

Topik “Mencari Solusi Penanganan 

Gizi Buruk di  Banten” diadakan 
oleh Dompet Dhuafa Banten dengan 
pembicara Kadinkes Kota Serang H. 
Maman Luthfi, S.Pd, M.Si, M.Kes, Pakar 
Psikologi UI Dra. Sugiarti, Psi, MKes dan 
Direktur LKC, dr. Yahmin Setiawan, 
MARS

20 Juni 
Forum Diskusi Indonesia Sehat  

Dompet Dhuafa dengan tema “Ada 
Apa dengan UU SJSN ?” dilaksanakan 
di Sekretariat Dewan Jaminan Sosial 
Nasional (DJSN), Jl. Hang Jebat, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
Nara sumber Prof. dr. Hasbullah 
Thabrany, MPH, Dr.PH Guru Besar 
FKM UI, dihadiri utusan dari instansi 
pemerintah dan lembaga swadaya 
masyarakat yang mempunyai 
komitmen terhadap perlunya jaminan 
sosial bagi warga Negara.

22 Juni 
Launching Klaster Mandiri 

Dompet Dhuafa di Leuwidamar, 
Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, 

LKC mengadakan pengobatan gratis 
untuk masyarakat setempat dengan 
Aksi Layan Sehat (ALS)

6 Juli
Menyambut Milad Dompet Dhuafa 

Ke-18 tahun, Layanan Kesehatan 

Cuma-cuma Dompet Dhuafa (LKC-DD) 
mengadakan Donor Darah serentak di 
18 Kota Se-Indonesia. 

18 Juni – 16 Juli
Rangkaian Khitanan Masal 

bermitra dengan Toko Buku Walisongo, 
Anak Motor Rawamangun, Masjid 
Al Munawaroh Pamulang, Hotel Le 

Meredian Jakarta, Bank of Tokyo 
Jakarta, KTB Pulomas, Alumni 
SMPN 107 Pasar Minggu, Masjid 
Baiturrahman Komplek Depsos Bintaro  
dengan total 431 anak yang berhasil 
dikhitan.

20 Juli 

Pertama di Indonesia : Operasi 
wasir masal dengan metode safute, 
dilaksanakan di LKC dengan peserta 
10 orang.

21 Juli
Gerai Sehat LKC Kabupaten Bekasi 

yang berlokasi di Tambun diresmikan 
oleh Bupati Bekasi, Dr. H. M Sa’duddin, 
MM.

3 Agustus
LKC-DD menerima anugerah IMZ 

Award 2011 dalam kategori "The Best 
Empowerment Health Program" untuk 
kedua kalinya.

Lebih dari 100 
orang dhuafa  
kembali 
dapat melihat 

dengan jelas, setelah 
dilangsungkan Operasi 

Katarak Massal Gratis, Selasa 
(26/07) di RS. Suyoto, Rempoa, 

Tangerang Selatan. Tidak sedikit 
diantara peserta kurang mampu 

tersebut yang sudah tidak melihat 
bertahun tahun dapat melihat 

kembali secerah harapan.
Aksi sosial ini dilakukan Main 

Dealer Sepeda Motor Honda Jakarta 
Tangerang, PT. Wahana Makmur Sejati 
(WMS) bekerja sama dengan Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Dhuafa 
(LKC-DD). Tidak hanya dilakukan 
dalam rangka menyambut ulang tahun 
Wahanaartha Grup yang ke 39 yang 
jatuh pada 06 Agustus 2011, agenda ini 
menjadi kegiatan rutin tahunan untuk 

sekedar menolong warga tidak 
mampu.

Senada dengan yang 
diungkapkan, CSR Head PT. 

WMS, Andrea Soekamto, melalui 
Wahana Hope (Honda Peduli), WMS 
mewujudkan tanggung jawabnya 
terhadap lingkungan 
dan masyarakat 
melalui rangkaian 
kegiatan sosial. 
“Tindakan sosial 
kemasyarakatan, 
kami lakukan 
dalam bentuk 
kegiatan rutin 
maupun acara  

khusus yang tergabung dalam Wahana 
Hope,” papar Andrea.

Secara berkala Wahana Hope 
melaksanakan kegiatan donor darah 
(14/07), Khitanan Massal (06/07), 
Pembagian Sembako(20-30/07), Operasi 
Katarak Massal (26/07), Mudik Bareng 
(27/08), Pengobatan Gratis, Penanaman 
Pohon dan Pemberian Beasiswa. 
Selain itu, Wahana Hope juga aktif 
mengkampanyekan keselamatan 
berkendara (safety riding). Dalam hal 
ini Wahana menekankan sekaligus 
mengembangkan prilaku aman dan 
selamat bagi pengendara sepeda motor 
maupun pengguna jalan lainnya.

“Sebagai wujud tanggung jawab 
moral Wahana terhadap khalayak, 
secara diadakan aktifitas safety riding. 
Program ini disosialisasikan untuk 
mengurangi banyaknya kecelakaan 
yang terjadi, dengan sasaran  ke 
sekolah-sekolah mulai TK hingga 
Perguruan Tinggi, perusahaan, bahkan 
komunitas sepeda motor Honda yang 
saat ini berkembang pesat,” tutur 
Andrea.

Kegiatan rutin yang tidak pernah 
absen dilakukan ialah pembagian 
sembako. Setiap tahun, dan untuk 
tahun ini Wahana secara khusus 
menganggarkan kegiatan pemberian 
1.750 paket sembako gratis yang di 
distribusikan kepada kaum dhuafa 
dan panti asuhan di seputar wilayah 
Jakarta dan Tangerang menjelang 

Sejak 1972 menjadi kepercayaan Honda, kini 
PT Wahana Makmur Sejati pun berbagi dan 
menebar berkah melalui Wahana Hope.

Wahana Hope:
Menebar Manfaat dan 
Berkah untuk Semua

dengan jelas, setelah 
dilangsungkan Operasi 

Katarak Massal Gratis, Selasa 
(26/07) di RS. Suyoto, Rempoa, 

Tangerang Selatan. Tidak sedikit 
diantara peserta kurang mampu 

tersebut yang sudah tidak melihat 
bertahun tahun dapat melihat 

kegiatan sosial. 
“Tindakan sosial 
kemasyarakatan, 
kami lakukan 
dalam bentuk 
kegiatan rutin 
maupun acara  

Wahanaartha Grup yang ke 39 yang 
jatuh pada 06 Agustus 2011, agenda ini 
menjadi kegiatan rutin tahunan untuk 

sekedar menolong warga tidak 
mampu.

diungkapkan, CSR Head PT. 
WMS, Andrea Soekamto, melalui 

Wahana Hope (Honda Peduli), WMS 
mewujudkan tanggung jawabnya 
terhadap lingkungan 
dan masyarakat 
melalui rangkaian 

mewujudkan tanggung jawabnya 
terhadap lingkungan 
dan masyarakat 
melalui rangkaian 

13

terhadap lingkungan 

melalui rangkaian 

Jakarta dan Tangerang menjelang 
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Mitra

Ulang Tahun Wahana yang ke-39.
“Kegiatan ini bertujuan 

mengurangi beban ekonomi 
masyarakat kurang mampu,” tutur 
Andrea. Dijelaskan lebih lanjut, 
kegiatan sosial berupa pengobatan 
gratis secara bantuan medis diberikan 
merata bagi yang membutuhkan 
baik perorangan maupun massal, 
seperti layanan sunatan massal, 
operasi katarak, operasi gratis kanker 
payudara, kanker otak, tumor dubur, 
bibir sumbing dan hydrocephalus 
. Tahun ini Wahana memberikan 
layanan sunatan massal bagi 50 orang, 
dan operasi katarak 105 pasien.

Dilanjutkan Andrea, melengkapi 
kegiatan sosial yang telah dilakukan, 
Wahana turut membentuk Tim 
Penyelamat, Wahana Rescue (WAR) 
Team. Tim yang beranggotakan 
sukerelawan yang berasal dari pihak 
karyawan, manajemen, dan komunitas 
sepeda motor Honda didedikasikan 

untuk menolong sesama.
“Tim ini dibentuk dengan 

bertujuan membantu karyawan 
Wahana, keluarga besar, jaringan 
Honda atau siapapun yang 
membutuhkan bantuan saat keadaan 
darurat atau bencana. Anggota WAR 
Team dilatih dan dibekali kemampuan 
serta perlengkapan yang memadai 
agar mampu menghadapi situasi 
terparah sebuah musibah,” terangnya.

Belum selesai sampai disini, 
Wahanaartha Grup memilikiperhatian 
yang besar bagi masyarakat golongan 
kurang mampu. Hal tersebut terwujud 
dengan pendirian Rumah Pangan 
Lumbung Sejahtera yang mengemban 
misi memerangi rawan pangan bagi 
masyarakat Jakarta dan Tangerang. 
Rumah pangan telah menduduki 7 
lokasi titik yang memiliki kegiatan 
makan siang dan pemberian asupan 
penambah gizi secara rutin tiga kali 
seminggu.

Tidak hanya menjadi tanggung 
jawab perusahaan, seluruh karyawan 
juga dapat memberikan sumbangan 
untuk operasional Rumah Pangan 
tersebut. “Seluruh kebutuhan 
Rumah Pangan didanai secara 
sukarela dari pribadi karyawan dan 
Manajemen Wahana. Rumah Pangan 
dijalankan secara profesional  oleh 
tim sukarelawan. Anggota keluarga, 
mitra kerja, teman bahkan orang 
tidak dikenal yang mendukung 
terlaksananya kegiatan Rumah 
Pangan,” jelas Andrea.

Andrea berharap segala program 
yang dilaksanakan Wahana Hope 
mampu menebar manfaat dan 
membawa berkah untuk semua. 
Tidak hanya sekedar menolong, 
CSR Wahanaartha Grup juga terus 
mengupayakan berbagai program 
yang dapat memghadirkan sikap 
kemandirian masyarakat menghadapi 
berbagai masalah yang ada.•

Profil Wahana 

S
ejak tahun 1972, PT. Wahana  
Makmur Sejati  sudah 
dipercaya oleh PT. Astra 
Honda Motor (AHM) Honda 

Motor sebagai Main Dealer sepeda 
motor Honda Jakarta dan Tangerang. 
Di dukung oleh 113 jaringan dealer 
dan 355 bengkel AHASS ( Astra 
Honda Authorized Service  Stations), 
serta produk dan layanan kelas dunia 
menjadikan PT. Wahana Makmur 
Sejati terdepan memimpin pasar 
sepeda  motor di  Jakarta-Tangerang 
di Indonesia. Dalam percaturan  
bisnisnya  PT.  Wahana Makmur Sejati 
senantiasa melebarkan sayapnya  

dan berusaha  menjawab segala 
tantangan dan kebutuhan masyarakat 
Indonesia terutama diwilayah  Jakarta  
dan Tangerang, hal tersebut terbukti 
dengan banyaknya layanan yang 
diberikan Wahana kepada masyarakat 
mulai dari distributor sepeda Motor 
Honda (PT. Wahana Makmur Sejati) 

MitraMitraMitraMitra

Ulang Tahun Wahana yang ke-39. untuk menolong sesama.untuk menolong sesama.untuk menolong sesama. Tidak hanya menjadi tanggung 

, Dealer motor Honda (PT. Wahana 
Ritelindo), Logistik (PT. Tristar 
Transindo), Perusahaan penyewaan 
sepeda motor (PT. Wahana 
Motorental), motor bekas (PT. Terminal 
Motor Seken), sampai program 
loyalitas konsumen (PT. Wahana 
Kalyanamitra Mahardika).•

* Sebagian keuntungan akan diinfaq-kan ke LKC-DD
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Keuangan
DAFTAR PEMBERI INFAQ, ZAKAT, WAKAF, DAN DONASI LAINNYA KE LKC

PERIODE RABIUL AKHIR – RAJAB 1432 H

INFAQ
DONATUR/MITRA JUMLAH
RABIUL AKHIR
Apotik Cirendeu  1,000,000 
Abdillah Farma  250,000 
Afrisia D Ariesta   175,000 
Agus Hari S  300,000 
Ahmad Reza Ilyas  200,000 
Akbid Kartini  250,000 
Alex Iskandar  100,000 
Ali Zaenal Abidin  50,000 
AN Yanuar Eko Putrani  1,000,000 
Andri Yuliansyah  100,000 
Apotik Sumber sehat  300,000 
Ardhik Drikavide  400,000 
Asep Hidayat  100,000 
ATM Tranmsfer   100,000 
ATM Transfer  50,000 
ATM Trasnfer  50,000 
ATMB Transfer   50,000 
Baitul Maal Pupuk Kujang  5,000,000 
Bekti Hj  1,000,000 
Bio Life  500,000 
Bpk Luk  100,000 
Catur  50,000 
Chrisni Utami Dr  500,000 
Debby Aryo  100,000 
Detty Dwi Kurniati  2,000,000 
DKM Attaqwa PT.DENSO  2,000,000 
Donasi Untuk LKC  100,000 
Dwiharyanto Adinug  300,000 
Dwinika  500,000 
Eka Cahyani  50,000 
Ekho Hartanto  350,000 
Eko Ardiantoro  100,000 
Elvira  200,000 
Endang Widasari DR  500,000 
Erlansyah  50,000 
Farida  500,000 
Fina Hastuti  500,000 
GKPS Pamulang  200,000 
Hamba Allah  1,500,000 
Hamba Allah  350,000 
Hamba Allah  152,500 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  1,000,000 
Hamba Allah  125,000 
Henry Suhendro  100,000 
Hj. Ilhamsyah  200,000 
Indang  340,000 
Indri Arianti  76,000 
Infaq Untuk Dhuafa LKC  25,000 
Infaq Untuk Dhuafa LKC  25,000 
Infaq Untuk Dhuafa LKC  25,000 
Infaq Untuk Dhuafa LKC  25,000 
Infaq Untuk Dhuafa LKC  25,000 
Infaq Untuk Dhuafa LKC  25,000 
Irfan Akbar  50,000 
Irfan Akbar  160,000 
Irfan Akbar  50,000 
Iriyanthi Kusumawa  150,000 
Java PR  2,000,000 
Juang P Panjaitan  500,000 

Juli Asnati  75,000 
Julia Herawati  3,000,000 
Kel. M. Yusuf / Yustini Anwar  2,000,000 
Khasristi Kartiwa  500,000 
Kupu Ngaeran  100,000 
LD Musholla Izzatul Islam UI  103,000 
Made Indra Kusuma  50,000 
Mandiri Open TRF  150,000 
Marliza  100,000 
MarnoDastrinto  900,000 
Mina Cenia Vera Ica  50,000 
Miranda Elestiani  200,000 
Mirna Peni  100,000 
Mochamad Herdi Fah  50,000 
Muafan  50,000 
Muhammad Anhar Den  100,000 
Muhammad Luthfi HI  50,000 
Muslimah Husein  175,000 
Mustika Arum Warna  130,000 
Nanang  25,000,000 
Nenny Thoiyibah  2,000,000 
Nenny Thoiyibah  50,000 
Noval  5,000 
Novel  500,000 
Novita Anggraini  100,000 
Novita Anggraini  100,000 
Nur Febriyantri  400,000 
Nur Febriyantri  300,000 
Nurfatchiyah Nings  500,000 
Nurhandayani Dan Putri  350,000 
Otto Iskandar  1,875,000 
Pemindahan dari 172525908  100,000 
Pemindahan dari 3770008327  50,000 
Pemindahan dari 9000438989  1,000,000 
Pemindahbukuan Antar Rekening  200,000 
Pharos  3,500,016 
Pindah Buku ATM BSM  100,000 
Pindah Buku ATM BSM  30,000 
Pindah Buku ATM BSM  100,000 
Pindah Buku ATM BSM  415,000 
Rachmad Wahyudi  50,000 
Rahadiono Suhadak  200,000 
Ramzi Salim IR  500,000 
Ria Jayanti  300,000 
Rika Rafika Octary  1,000,000 
Rika Rafika Octary  500,000 
Rio Tri Juli PU  200,000 
Risal Heru Nurcahyo  200,000 
Riswandi E  85,000 
Riswandi E  135,000 
Riza Faiz Ahmad  500,000 
Rizal Muska Kamil  100,000 
Rofiyanto  100,000 
Ronggo Rdhianto  500,000 
Sapta Larona Muda PT  250,000 
Sari Asanti  100,000 
sdr Dani  500,000 
Sdri Nur  35,000 
Sedekah  250,000 
Sedekah  100,000 
Seminar SNKS  200,000 
Seminar Vivi Oktaviana  50,000 
Setor TRF   100,000 
Setoran Tunai  55,000 

Setoran Tunai 400,000 
Shodaqoh Mitra Tani & Amrul LB  700,000 
Sigit Santoso  50,000 
Sinar Maju  100,000 
SKN  88,000 
Soetoyo  50,000 
Sponsor SNKS Nates  5,000,000 
Stand di PT.Surveyor Indonesia  48,000 
Suhaeni  100,000 
Susanti Agustin SU  150,000 
Susanti Agustin SU  50,000 
Susanti Agustin SU  50,000 
Sutarno  200,000 
TAM  300,000 
Tedi Nurhikmat  50,000 
Tengku Syafira FA  500,000 
Transfer AJ Desk 6011  200,000 
Transfer AJ Desk 6011  150,000 
Transfer AJ Desk 6011  2,500,000 
TRANSFER DIST PRIMA  1,000,000 
Trasnfer  175,000 
Trasnfer  100,000 
Trasnfer  100,000 
Trasnfer  100,000 
Trasnfer  1,000,000 
TRF AJ DEST 6000  1,000,000 
TRF AJ DEST 6011  50,000 
TRF AJ DEST 6011  500,000 
Tunai  100,000 
Vitriana Nurindah  250,000 
Wahyu Retno  300,000 
Wahyuni Indrawati  100,000 
Widiyastutin Kuspur  300,000 
Wiweko Setiawan  350,000 
Yelda  250,000 
Yeni Purwaningsih  150,000 
TOTAL 93,757,516

JUMADIL AWAL
Abu Zaidan  50,000 
Ahmad Khotib Ismail  1,180,000 
Ahmad Reza Ilyas  200,000 
Alex Iskandar  50,000 
Alm. Farida H  50,000 
Andri Yuliansyah  200,000 
Ardhik Drikavide  500,000 
Ari Nugroho  200,000 
Ayu Dia Riahrita  100,000 
Ayu Dia Riahrita  100,000 
Ayutami Pratianingsari  400,000 
Bagus Triatmaja  100,000 
Bayu Kusuma Tri Aryanto  1,000,000 
Chrisni Utami R  500,000 
Christy Anggareny  50,000 
Dhita Hanedyawari  70,000 
Diah Ambarwati DR  1,000,000 
Diah Widhi Nanik N  50,000 
Diah Widhi Nanik N  50,000 
Diasita Ariani  100,000 
DKM Attaqwa PT.Denso  2,000,000 
dr. Lusi     50,000 
dr. Lusi Sp.P  547,500 
Dwiharyanto Adinung  300,000 
Een S  55,000 

Donasi
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DonasiDonasi
Elvi Yetri  200,000 
Ely  50,000 
Etty Rahmi  1,000,000 
Gerai Apt Prima Husad  219,000 
Hafiyzhah Mumtazah  50,000 
Hafiyzhah Mumtazah  51,000 
Hamba Allah  1,000,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  300,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  300,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  120,000 
Hamba Allah  1,000,000 
Hamba Allah  150,000 
Hamba Allah  1,500,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  150,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  150,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah 100000
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  150,000 
Hamba Allah  285,395 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  450,000 
Hamba Allah  900,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  350,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  95,000 
Hamba Allah  3,000,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  3,000,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  400,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  1,500,000 
Hamba Allah  150,000 
Hamba Allah  150,000 
Hamba Allah  79,502 
Hamba Allah  35,000 
Hamba Allah  100,000 
Hari Sakti  1,300,000 
Indra Trirahardjo  25,000 
Irfan Akbar  100,000 
Iriyanthi Kusumawa  200,000 
ISMA FARSI   7,005,000 
Juang P Panjaitan  750,000 
Kharisti Kartina  2,975,000 
Kiki Rifki Permana  100,000 
Made Indra Kusuma  50,000 
Marliza  100,000 
Marno Dastrinto  500,000 
Marno Dastrinto  300,000 
MCM Inhouse  5,520,000 
Miranda Elestiani  200,000 
Mochamad Herdi Fah  50,000 
Mona Lisa  1,000,000 
Muafan  50,000 
Muhammad Anhar Den   100,000 
Muharti Soeleman D  300,000 

Mustika Arum Warna  130,000 
Novi Widiarti  100,000 
Novia Alka  150,000 
Novita Anggraini  100,000 
Nurfatchiyah Nings  500,000 
Nurfatchiyah Nings  500,000 
Otto Iskandar  500,000 
Pak Suherman  3,500,000 
Rachmad Wahyudi  50,000 
Rachmat Subarkah  200,000 
Rachmat Subarkah  100,000 
Rahadiono Suhadak  200,000 
Rama Pramana  500,000 
Ria Jayanti  300,000 
Riam (03LVC)  500,000 
Rika Rafika Octary  500,000 
Rino Anindra  75,000 
Risal Heru Nurcahyo  200,000 
Riswandi E  10,000 
Riswandi E  133,000 
Rizal Muska Kamil  100,000 
Ronggo Ardhianto  300,000 
Rusitawaty  200,000 
Sdr. Yu  2,000,000 
Sdri Nur  35,000 
Shirley Vidhiyani S  1,000,000 
Sigit Santoso  100,000 
Sisiti Reita Ny  300,000 
Siti Zaenab  300,000 
Sri Lestari  50,000 
Sudarsono Kasdi  3,000,000 
Suhaeni  100,000 
Susanti Agustin SU  50,000 
Susanti Agustin SU  150,000 
Sutana  1,000,000 
Tiket Seminar Kanker Serviks  2,092,000 
Universitas Indonesia  7,790,000 
Vini Fardhdhiani  2,650,000 
Violiani Suci Raha  100,000 
Wahyu R Rahanani  300,000 
Yanto Republika  500,000 
Yeni Purwaningsih  175,000 
Yusi Anggraeni   50,000 
TOTAL 84,202,397

JUMADIL AKHIR
Aan Nurhasanah  200,000 
Aditya Putra  175,000 
Adyaswati  200,000 
Agus Hari S  250,000 
Agus Radjabianto  100,000 
Ahmad Hari Murtono  150,000 
Ahmad Reza Ilyas  200,000 
Alex Iskandar  100,000 
Andri Yuliansyah  200,000 
Ardhik Drikavide  500,000 
Ayu Dia Riahrita  100,000 
Chrisni Utami Dr  6,000,000 
Chrisni Utami Dr  500,000 
Csr Java Pr  1,000,000 
Datuk Donny Helmi  300,000 
Diah Agustina  100,000 
Dian Trisna Sari  200,000 
Dr. Evy Yuni Hastuti  500,000 
Eka Cahyani  50,000 
Endang Widasari Dr  500,000 
Erwin  1,000,000 
Fesan Patriotomo J  100,000 
Fitri Istiqomah Yuniarti  100,000 
Fitri Istiqomah Yuniarti  50,000 
Gusnul Yakkin  100,000 
Hamba Allah  25,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  150,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  50,000 

Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  1,000,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  275,000 
Hamba Allah  300,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  300,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  9,000,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  400,000 
Hamba Allah  1,000,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  455,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  300,000 
Hamba Allah  4,100,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  300,000 
Hanifah  200,000 
Hari sakti  600,000 
Ikhwan Faizar  100,000 
Increso  7,980,500 
Indri Arianti  132,000 
Irfan Akbar  100,000 
Kartina Damarwati  100,000 
Kukuh Thoriq Ariefian  100,000 
Kupu Ngaeran  100,000 
Kuspriyadi  800,000 
Marliza  100,000 
Marno Dastrinto  500,000 
Marno Dastrinto  300,000 
Marno Dastrinto  300,000 
Mayasari  130,000 
Miranda Elestiani  100,000 
Mitra Tani Farm  1,000,000 
Mochamad Herdi Fah  17,000 
Mochamad Herdi Fah  25,000 
Mochamad Herdi Fah  100,000 
Muafan  50,000 
Muhammad Suyuti  200,000 
Mustika Arum Warna  175,000 
Nunung KH, Ny  50,000 
Nur Febryantri  100,000 
Okta  25,000 
Olin Ny  50,000 
Otto Iskandar  500,000 
Rachmat Subarkah  250,000 
Rahadiono Suhadak  200,000 
Rahman Hakim  100,000 
Reita Annur  50,000 
Reni  30,000 
Ria Jayanti  300,000 
Rizal Muska Kamil  100,000 
Rofikah SH, Ny  1,000,000 
Ronggo Ardhianto  700,000 
Sari asanti  50,000 
Satida Fargiani  700,000 
sdr.ADH  100,000 
sdri.Nur  35,000 
SKN  140,000 
Susanti Agustin SU  300,000 
Teti Rofiyanto  100,000 
Titik Hertika Ny  250,000 
Tri Budi Utami Wir  100,000 
Wahyuni Indrawati  100,000 
Wakaf Wadani  250,000 
Widiyastuti Kuspur  300,000 

Wiweko Setiawan  100,000 
Yiyis Muslihah  150,000 
Yusi Anggraeni  250,000 
 TOTAL 53,719,500 

RAJAB
AAan Nurhasanah  200,000 
Aditya Putra  175,000 
Agus Radjabianto  100,000 
Ahmad Hari Murtono  150,000 
Ahmad Reza Ilyas  200,000 
Alex Iskandar  100,000 
Andri Yuliansyah  200,000 
Ardhik Drikavide  500,000 
Aris Nurdin  267,000 
Ayu Oia Riahrita  100,000 
Bagus Triatmaja  100,000 
Beni Tn  150,000 
Bpk.Zae  500,000 
Budhy Aryani Indri  3,000,000 
CSR Java PR  1,000,000 
Dewi Wulandari  75,000 
Diah Agustina  100,000 
Diah Widhi Nanik N  50,000 
dr. Ali Reza  50,000 
DR. Erwin L  1,000,000 
DwiHaryanto Adinug  200,000 
Eka Cahyani  50,000 
Endang Widasari Dr  300,000 
Erwin  1,000,000 
Faisyal Nasrullah  50,000 
farida  500,000 
Hafiyzhah Mumtazah  50,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  125,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  55,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  250,000 
Hamba Allah  25,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  3,500,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  11,083,300 
Hamba Allah  20,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  5,000,000 
Hamba Allah  1,000,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  1,000,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  400,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  1,000,000 
Hamba Allah  200,000 
Hamba Allah  1,000,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  500,000 
Hamba Allah  250,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  750,000 
Hamba Allah  50,000 
Hamba Allah  35,000 
Hamba Allah  100,000 
Hamba Allah  43,903 
Hj. Risnawati  200,000 
Indri Arianti  102,000 

Sita Asmi  5,000,000 
Syahendra bin Kosasih  100,000
 TOTAL 20,183,344 

JUMADIL AWAL
Hamba Allah  600,000 
Reno Endah Suri  250,000 
Riswandi  400,000 
Suardy L Tobing  1,000,000 
 TOTAL  2,250,000 

JUMADIL AKHIR
dr. Detty Sp.KK  2,000,000 
Hamba Allah  500,000 
Juanda  100,000 
Juanda  100,000 
Ratna Diah nandikasih  200,000 
Riswandi  600,000 
Tati Ny  10,000 
 TOTAL  3,510,000 

RAJAB
Meldi  30,000 
Mitra Tani Farm  500,000 
Mitra Tani Farm  400,000 
Munji S  982,675 
Ratna Diah Nandikasih  300,000 
Reno Endah Suri  250,000 
Zul dan Triwi  100,000 
Zulhan Ervan Oktav  515,100 
TOTAL   3,077,775

TOTAL ZAKAT                         29,021,119 
 

WAKAF
DONATUR/MITRA JUMLAH
RABIUL AKHIR
Hendy  500,000 

TOTAL WAKAF                           500,000

KERJASAMA PROGRAM
PROGRAM AKSI LAYANAN 
SEHAT (ALS)
DONATUR/MITRA JUMLAH
Tip Top Swalayan  15,000,000 
Tip Top Swalayan  15,000,000 
Kampung Ternak  9,000,000 
Al Manar Pesanggrahan 4000000

PROGRAM POS SEHAT
DONATUR/MITRA JUMLAH
Kinez Riza  50,000,000 

PROGRAM KHITANAN 
MASSAL
DONATUR/MITRA JUMLAH
 BJB   13,825,000 
 Anak Motor Rawamangun   6,730,000 
 Hotel Le Meridien   7,000,000 
 IPAMA Baiturrahman Bintaro   4,650,000 
 Jambore   17,485,000 
 KTB Motors   12,075,000 
 Masjid Al Munawaroh Pamulang   8,680,000 
 Yayasan Qurrataayun Petogogan   3,500,000 
 Wahana Arta Harsaka   5,250,000 
 Walisongo   23,400,000 

PROGRAM OPERASI 
KATARAK MASSAL
DONATUR/MITRA JUMLAH
 Wahana Artha Harsaka   118,215,000 

TOTAL PROGRAM 313,810,000

Irfan akbar  50,000 
Irfan akbar  150,000 
Isti Rahayu  50,000 
Ivonne Kaharu  150,000 
Juanda  100,000 
Julizarnawati Putri  200,000 
Liana Dewi Lie  10,000 
M Ilham Nur Rasyid  500,000 
Marliza  100,000 
Marno Dastrinto  500,000 
Miranda Elestiani  200,000 
Mitra Tani Farm  150,000 
Mochamad Herdi Fah  50,000 
MT Al Bahari  200,000 
Muafan  50,000 
Muharti Soeleman   300,000 
Mustika Arum Warna  200,000 
Nisa  50,000 
Novita Anggaraini  100,000 
Novita Anggaraini  100,000 
Nur Febryantri  100,000 
Nur Solichuddin  500,000 
Nurfatchiyah Nings  500,000 
Ny. Ayu Asmawati  100,000 
Otto Iskandar  500,000 
Prof. Dr.Hasbullah Thabrany  500,000 
Rachmad Wahyudi  50,000 
Rahadiono Suhadak  200,000 
Ratna Handayani  80,000 
Rifa Rafika Octary  500,000 
Riswandi  500,000 
Rizal Muska Kamil  100,000 
Roedy Risbandrio A  1,000,000 
Rofiyanto  100,000 
Ronggo Ardhiyanto  300,000 
Ronggo Ardhiyanto  100,000 
sdr.ADH  70,000 
sdr.DI  100,000 
sdri.Nur  45,000 
SKN  100,000 
SKN  100,000 
Sofyan Kaharu  50,000 
Sofyan Kaharu  50,000 
Sri Muhartini  1,600,000 
Suhaemi  100,000 
Suhaemi  1,000,000 
Suherti  500,000 
Tresty Andasarie  75,000 
Untung Raharjo  100,000 
Vini Fardhiani  500,000 
Wahyuni Indrawati  100,000 
wiwin Resdiyantoro  330,000 
Yeni Purwaningsih  200,000 
Yeni Purwaningsih  175,000
TOTAL 54,541,203

TOTAL INFAQ                        286,220,616 

ZAKAT
DONATUR/MITRA JUMLAH
RABIUL AKHIR
Bakti Anis Arifin  1,150,000 
DR H Ismail  1,000,000 
Gaji karyawan LKC R.Akhir  243,344 
Hanisah Binti Yusuf  70,000 
Juanda Lizar  90,000 
Kel Suardy L Tobing   1,000,000 
Kurnia Wardhani  500,000 
Maldi  70,000 
Mualin  80,000 
PT. Wahana Prestasi Logistik  5,000,000 
Reno Endah Suri  250,000 
Riswandi  250,000 
Riswandi E  250,000 
Rohayati  80,000 
Said Mustafa Kamal  5,000,000 
Sigit Santoso  50,000 
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Rubrik ini diasuh dr. Windrati Wiwara Sukmadi, LKC Ciputat. 
Bagi anda yang ingin bertanya tentang penyakit dan pengobatannya, 
surat dapat dikirimkan ke redaksi Majalah Asy Syifa atau lewat 
email: redaksi@lkc.or.id

Konsultasi

DIARE

Tanya :
Saya  memiliki balita usia 3 tahun, 

ia mengalami mencret lebih dari 
3x, feses cenderung cair, muntah-
muntah, badan panas. Apa yang 
seharusnya saya lakukan dalam 
kondisi ini? Bagaimana pengobatan 
dan pencegahannya ?. Mohon 
penjelasannya. Terima Kasih

 Mawar 23 tahun, Jakarta

Jawab  :
Terima Kasih atas pertanyaannya. 

Ibu yang dirahmati Allah semoga 
selalu dalam keadaan sehat. Keluhan 
yang ibu sampaikan ini, dikenal 
sebagai diare pada anak. Anak rentan 
terkena diare karena memiliki daya 
tahan tubuh yang masih rendah 
sehingga sangat mudah terinfeksi 
kuman. Pengalaman ibu ini tentunya 
juga dialami oleh banyak ibu – ibu 
lainnya. Oleh karenanya, saya akan 
menjelaskan apa itu diare, penanganan 
dan pencegahannya.

Diare Jangan Disepelekan. Diare 
atau dikenal dengan sebutan mencret 
merupakan penyakit yang banyak 
terjadi pada balita dan anak dan 
bahkan menjadi salah satu penyakit 
yang banyak menyebabkan kematian  
anak usia di bawah lima tahun (balita). 
Karenanya, kekhawatiran orang tua 
terhadap penyakit diare adalah hal 
yang wajar dan harus dimengerti.

Diare berarti meningkatnya 
frekuensi buang air besar melampaui 
kebiasaannya atau perubahan feses 
bayi menjadi cair atau lebih lunak 
daripada biasanya. Bayi yang berusia 
kurang dari satu bulan biasanya sering 
buang air besar. Frekuensi buang air 

faktor psikologis yaitu stres. 
Balita dan Anak rentan terkena diare 
karena memiliki daya tahan tubuh 
yang masih rendah sehingga sangat 
mudah terinfeksi virus. Penularan 
diare dengan 3F yaitu Finger (jari), 
Food (makanan) dan Fly (lalat). Balita 
dan anak sering memasukkan tangan 
ke dalam mulut sehingga mudah 
terkontaminasi kuman.

Anak yang mengalami diare, 
potensial 

mengalami 
kehilangan cairan tubuh dan 

elektrolit yang ikut terbawa 
bersama kehilangan cairan tersebut. 
Elektrolit adalah garam-garam 

yang sangat diperlukan untuk 
menjaga stabilitas semua 

proses normal di dalam 
tubuh. Kekurangan 
atau

kekurangan 
elektrolit tertentu akan 

mengganggu proses-proses 
normal dalam tubuh. Karenanya 
kehilangan cairan dan elektrolit dalam 
jumlah yang cukup besar adalah hal 
yang berbahaya, yang disebut dengan 
dehidrasi.

Menurut MTBS dan WHO, 4 
tanda dehidrasi yang perlu diperiksa 

adalah: keadaan umum (letargi, tidak 
merespon minuman, gelisah atau baik) 
; rasa haus (tak merespon minuman, 
lahap atau biasa), elastisitas kulit 
(cubitan kulit perut kembali sangat 
lambat, lambat atau normal) dan

mata cekung (ada atau tidak).
Pencegahan dehidrasi atau 

mengatasi dehidrasi yang sudah terjadi 
adalah pengobatan yang terbaik 
untuk anak yang menderita diare. 
Anak perlu minum lebih banyak 
daripada biasanya. Pemberian ASI 
harus dilanjutkan. Oralit atau cairan 
elektrolit lain diberikan sesuai dengan 
status dehidrasi anak. Pemberian 
oralit akan membantu mempercepat 
berhentinya diare. Pemberian 
makanan juga dilanjutkan. Antibiotika 
hanya diberikan jika diare disebabkan 
oleh bakteri. Penggunaan antibiotika 
yang tidak tepat justru dapat memacu 
atau memperberat diare.

Pencegahan Diare
Tujuh upaya yang telah terbukti 

efektif mencegah diare adalah :
1.  Pemberian ASI
2.  Memperbaiki makanan sapihan
3.  Menggunakan air bersih yang 

cukup banyak
4.  Kebiasaan mencuci tangan
5.  Menggunakan jamban keluarga
6.  Cara membuang tinja yang baik 

dan benar (termasuk tinja bayi)
7.  Imunisasi campak (1-7% diare 

berhubungan dengan campak, 
diare yang terjadi pada anak 
dengan campak lebih sulit diobati 
dan cenderung lebih lama dan 
lebih berat)

CACINGAN

Tanya :
Assalamualaykum dokter... Begini, 

anak saya laki2 usia 3 tahun, beberapa 
hari ini ada yang aneh dengan 
fesesnya. Feses anak saya seperti ada 
“benang” kecil2 dan banyak sekali. 
apakah itu cacing? bagaimana cara 

mengatasinya?? terimakasih dok... 
Indah 26 Tahun, Jakarta

 Jawab :
Waalaykumsalam bu indah. 

Terima kasih atas pertanyaannya.
Nampaknya, yang anda 

maksudkan adalah Cacing Kremi. 
Cacing kremi atau Enterobius 
vermicularis merupakan penyebab 
infeksi cacing kremi yang disebut juga 
enterobiasis atau oksiuriasis. Cacing 
kremi dapat dilihat dengan mata 
telanjang, berwarna putih, setipis 
rambut dan aktif bergerak. Karena 
keterbatasan kami dalam melakukan 
pemeriksaan fisik, kami tidak dapat 
menentukan apakah  “benang-benang 
kecil dan banyak sekali” dalam feses 
anak anda adalah cacing kremi. 

Apakah anak Anda mengalami gejala 
lain seperti rewel pada malam hari 
(tidak bisa tidur yang sebenarnya 
disebabkan karena rasa gatal)? Nafsu 
makan berkurang dan berat badannya 
menurun? Adakah orang-orang di 
lingkungan keluarga Anda yang sedang 
menderita cacingan?

Diagnosis dapat dilakukan dengan 
melihat cacing kremi pada anus anak, 
sekitar beberapa jam setelah anak 
tertidur di malam hari atau pada pagi 

hari sebelum anak terbangun. Selain 
itu perlu juga dicari sumber infeksinya. 
Telur cacing kremi dapat terhirup dari 
udara kemudian tertelan atau dari 
kontak dengan penderita dan barang-
barangnya sehingga telur cacing 
tertelan. Setelah telur cacing tertelan, 
larva akan menetas di dalam usus 
kecil kemudian menjadi cacing dewasa 
di dalam usus besar. Cacing dewasa 
betina kemudian bergerak ke daerah 
di sekitar anus untuk menyimpan 
telurnya di dalam lipatan kulit anus 
penderita. Seringkali penderita merasa 
gatal di bagian anus karena gerakan 
cacing dan bahan yang terdapat pada 
cairan untuk menempelkan telur.

Infeksi cacing kremi memang 
dapat disembuhkan melalui pemberian 
dosis tunggal obat anti-parasit yaitu 
mebendazole, albendazole atau 
pirantel pamoat. Namun, walaupun 
telah diobati, infeksi ulang sering 
terjadi karena telur masih berada 
di dalam tinja selama seminggu 
setelah pengobatan dan masih dapat 
menjadi sumber infeksi. Untuk itu, 
seluruh anggota keluarga dalam satu 
rumah harus meminum obat tersebut 
karena infeksi ulang bisa menyebar 
dari satu orang kepada yang lainnya. 
Pakaian, seprei dan barang-barang 
lainnya sebaiknya sering dicuci untuk 
memusnahkan telur cacing yang 
tersisa.

Langkah-langkah pencegahan 
yang dapat ditempuh untuk mencegah 
infeksi ulang antara lain:
1.  Menghindari penggarukan daerah 

anus karena bisa mencemari jari-
jari tangan dan   setiap benda yang 
dipegang/disentuhnya

2. Mencuci tangan sebelum makan 
dan setelah buang air besar

3. Memotong kuku dan menjaga 
kebersihan kuku

4. Mencuci peralatan-peralatan yang 
berkontak dengan penderita

5. Mencuci seprei secara rutin, 
minimal 2 kali/minggu

6. Mencuci jamban setiap hari

Diagnosis dapat 
dilakukan dengan 
melihat cacing 
kremi pada anus 
anak, sekitar 
beberapa jam 
setelah anak 
tertidur di malam 
hari atau pada pagi 
hari sebelum anak 
terbangun. Selain 
itu perlu juga dicari 
sumber infeksinya. 

besar sehari dapat mencapai 5-7 kali 
dan hal itu masih dikatakan normal 
pada bayi usia bulan pertamanya.

Dengan bertambahnya umur, 
maka frekuensi buang air besar 
pada bayi akan semakin berkurang. 
Demikian pula kepadatan fesesnya 
akan meningkat (lebih padat). Pada 
anak yang lebih besar, feses akan 
berbentuk dan frekuensi umumnya 1 
sampai 3 kali sehari. Apabila frekuensi 
buang air besar meningkat atau feses 
anak menjadi lebih encer daripada 
biasanya maka disebut menderita 
diare. Karena itu, apa yang dikeluhkan 
Ibu muda tadi bahwa terjadi 
perubahan yang 
menonjol dalam 
pola buang air 
besar balitanya, 
baik frekuensi 
maupun 
keenceran 
fesesnya, maka 
balita tersebut 

menderita 
diare dan 
sebaiknya 
dikonsultasikan 
ke dokter.

Sebagian besar 
(sekitar 90%) diare disebabkan oleh 
infeksi rotavirus. Sebagian kecil diare 
disebabkan infeksi bakteri, parasit, dan 
jamur. Diare dapat dipicu pemakaiaan 
antibiotik (antibiotic induced diare). 
Sebagian kecil penyebab diare dari 
keracunan makanan, alergi, dan

potensial 

mengalami 
kehilangan cairan tubuh dan 

elektrolit yang ikut terbawa 
bersama kehilangan cairan tersebut. 
Elektrolit adalah garam-garam 

yang sangat diperlukan untuk 
menjaga stabilitas semua 

proses normal di dalam 
tubuh. Kekurangan 
atau

kekurangan 
elektrolit tertentu akan 

buang air besar meningkat atau feses 
anak menjadi lebih encer daripada 
biasanya maka disebut menderita 
diare. Karena itu, apa yang dikeluhkan 
Ibu muda tadi bahwa terjadi 
perubahan yang 
menonjol dalam 
pola buang air 
besar balitanya, 
baik frekuensi 
maupun 
keenceran 
fesesnya, maka 
balita tersebut 

menderita 
diare dan 
sebaiknya 
dikonsultasikan 
ke dokter.
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Utama
orang miskin di Indonesia tentunya 
yang telah ditanggung LKC-DD ini 
hanya sebagaian kecil dari jumlah kaum 
dhuafa tersebut. Lihat saja  data yang 
dilansir Kepala BPS Rusman Heriawan 
menyebutkan per Maret 2011 jumlah 
orang miskin sebesar 30,02 juta orang 
atau 12,49% dari total seluruh penduduk 
Indonesia. Sedangkan jika dibandingkan 
pada Maret 2010, di mana penduduk 
miskin sebesar 31,02 juta orang atau 
13,33% maka terjadi penurunan 1 juta 
orang dalam setahun ini.

Terus bagaimana ke luar ga 
miskin ini, siapa yang menanggung 
biaya kesehatannya?  Kepala Pusat 
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 
(PPJK) Kementerian Kesehatan, Usman 
Sumantri menyampaikan dalam 
jumpa pers di Gedung 
Kemenkes, Jumat (15/10/
2010). Jumlah orang miskin 
menurut BPS berkurang dari 
tahun 2009, namun sasaran 
Jamkesmas 2010/2011 tetap 
76,4 juta jiwa sama dengan 

tahun sebelumnya.

Meskipun ada 76,4 juta 
yang berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan gratis dari negara untuk 
masyarakat tidak mampu, namun 
masih banyak mereka yang tidak dapat 
mendapatkan hak itu sepenuhnya. Hal 
ini diakui Kepala Bidang Pemberdayaan 
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 
Kota Bogor, dr. Rubaeah seperti dikutip 
dari Tempo Interaktif, 9 Februari 
2011. dr. Rubaeah menjelaskan, tidak 
sedikit pasien mengeluh karena 

kartu Jamkesmas mereka ditolak. Dia 
mencontohkan kasus yang dialami oleh 
ibu N, warga Perum Bantar Kemang 
yang mengidap Sectio Secaria. 

Bahkan Menteri Kesehatan Endang 
Rahayu Sedyaningsih pun mengakui 
akses pelayanan kesehatan belum 
merata saat ini. Hal itu diungkapkannya 
dalam orasi ilmiah Dies Natalis 
Universitas Indonesia ke-61 di Jakarta, 
Rabu 2 Februari 2011.”Salah satu 
permasalahan kesehatan yang kita ha-
dapi, belum mera ta nya akses yankes di 
daerah seperti yang rawan bencana dan 
terpencil,” ujar Endang.

Hal ini jelas sangat memprihatinkan, 
jika kita masuk ke mesin pencari di 
internet dengan 

memasukkan kata kunci 
“Pasien Jamkesmas 

Ditolak”, kita akan 
menemukan lebih dari 

1000 laman yang memuat 
info tersebut, meski tidak 

semua laman memikili kasus 
dan informasi yang berbeda. 

Bisa juga beberapa laman 
memiliki info dari kasus yang 

sama namun dimuat di domain 
yang berbeda. Akan tetapi, 

dengan banyaknya informasi yang 
memuat masalah ini, cukup menjadi 
acuan bahwa tidak semua pemilik kartu 
Jamkesmas yang mendapat layanan 
sesuai dengan semestinya seperti tujuan 
kartu itu dikeluarkan pemerintah.

SJSN sebagai Solusi?
Dalam diskusi tentang Undang-

Undang SJSN yang diadakan oleh 

Meski sudah ada LKC-DD, Program Jamkesmas dan UU 
SJSN, tapi pelayanan kesehatan untuk rakyat miskin 
belumlah maksimal. Mereka masih saja terabaikan.

Dhuafa yang 
Masih Terabaikan

LKC-DD  di Sekretariat Dewan Jaminan 
Sosial Nasional (DJSN), Jl. Hang Jebat, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 
memandang perlu pelaksanaan Undang-
Undang SJSN segera agar warga negara 
Indonesia terjamin kehidupannya. Acara 
ini diadakan Senin (20/6/2011) yang 
dihadiri utusan dari instansi pemerintah, 
anggota DPR RI dan lembaga swadaya 
masyarakat yang peduli dengan nasib 
warga negara 

Undang-Undang SJSN ini telah 
disahkan tahun 2004, tapi tidak serta 
merta dapat berjalan kecuali dengan 
adanya perangkat pendukung seperti 
peraturan pemerintah setidaknya 

dibutuhkan  11 peraturan untuk 
mendukung agar UU SJSN ini 
berjalan dengan baik.

“Untuk mencari solusi dari 
persoalan ini LKC-DD mencoba 
berkontribusi dengan meng-
adakan diskusi ini, dengan 
harapan dari diskusi dapat 
menghasilkan upaya positif 
untuk mempercepat lahirnya 
peraturan pendukung untuk 
SJSN ini dan mengetahui 
di posisi mana berada para 

lembaga sosial yang bergerak di bidang 
kemanusian dalam UU SJSN itu,” ucap 
dr. Yahmin Setiawan, MARS dalam 
sambutan pembukaan diskusi tersebut.

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, 
Dr.PH Guru Besar FKM UI menjelaskan 
histori UU SJSN lahir karena amandemen 
UUD 1945 Pasal 28H (3) Hak Terhadap 
Jaminan Sosial,  Pasal 34 (2) Negara 
Mengembangkan Jaminan Sosial untuk 
Seluruh Rakyat. Kemudian lahirlah  TAP 
MPR No.X/2001 menugaskan Presiden 
membentuk SJSN. Hal ini ditindaklanjuti 
oleh Presiden dengan lahirnya Kepres 
20-02 tentang Pembentukan Tim SJSN.

“Dari kerja tim SJSN maka lahirlah 
UU Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 
40/2004 (40-04),” tutur Prof Hasbullah.

Prof. Hasbullah juga menguraikan 
cara negara lain memberikan jaminan 
sosial kepada rakyatnya. Di negara-
negara Eropa, misalnya,  hampir 100 
persen memberikan jaminan sosial 

Meskipun ada 76,4 juta 

Ditolak”, kita akan 
menemukan lebih dari 

1000 laman yang memuat 
info tersebut, meski tidak 

semua laman memikili kasus 
dan informasi yang berbeda. 

Bisa juga beberapa laman 
memiliki info dari kasus yang 

sama namun dimuat di domain 

(PPJK) Kementerian Kesehatan, Usman 
Sumantri menyampaikan dalam 

Jamkesmas 2010/2011 tetap 
76,4 juta jiwa sama dengan 

internet dengan 

memasukkan kata kunci 

mendukung agar UU SJSN ini 
berjalan dengan baik.

persoalan ini LKC-DD mencoba 
berkontribusi dengan meng-
adakan diskusi ini, dengan 
harapan dari diskusi dapat 
menghasilkan upaya positif 
untuk mempercepat lahirnya 

lembaga sosial yang bergerak di bidang 
kemanusian dalam UU SJSN itu,” ucap 

Sebut saja selama 9  bulan terakhir saja,  
LKC-DD sudah memberikan pelayanan 
kesehatan untuk 109.938 jiwa, dari rawat 
jalan hingga rujukan ke rumah sakit lain. 
Dengan tanggungan biaya mencapai 
Rp.7,5 Milyar termasuk biaya operasional 
pendampingan pasien. 

Jika dibandingkan dengan jumlah 

keluarga berarti  LKC Dompet Dhuafa 
menanggung pembiayaan kesehatan 
untuk 80.870 jiwa sejak Nopember 2001. 

Sementara itu, masing-masing 
member bisa saja berobat berkali-kali 
dalam satu tahun. Sehingga jumlah yang 
diberikan pelayanan per jiwanya sangat 
besar dibandingkan jumlah member itu. 

L
ayanan Kesehatan Cuma-
Cuma Dompet Dhuafa 
(LKC-DD) sampai tulisan ini 
diturunkan sudah memiliki 
peserta 16.174 KK miskin 

untuk wilayah Banten, DKI Jakarta dan 
Jawa Barat sejak tahun 2001. Jika satu 
KK dirata-ratakan memiliki 5 anggota 
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K
etua Umum Forum Zakat 
(FOZ) Achmad Juwaini, MM, 
dalam buku Peta Kemiskinan 
yang diterbitkan Dompet 

Dhuafa, 2010, menyebutkan, Dana Zakat 
Infaq dan Sedekah (ZIS) baru mencapai 5 
persen dari total potensi zakat 
20 triliunan rupiah. Ia pun yakin 
bahwa jika dana ZIS ini dikelola 
dengan baik, akan mampu 
menyelesaikan persoalan 
sosial, kemiskinan.

“ZIS berperan sebagai 
instrumen yang mengatur 
transfer kekayaan antara 
mereka yang berpunya dan 
yang papa. Keberadaan 
organisasi pengelola zakat 
juga menjadi counterpart 
pemerintah dalam menciptakan 
pemerataan dan keadilan di tengah-
tengah masyarakat, sehingga kualitas 
dan taraf hidup masyarakat meningkat,” 
tulis Achmad Juwaini.

Direktur Layanan Kesehatan 
Cuma-Cuma Dompet Dhuafa (LKC-
DD) dr. Yahmin Setiawan, MARS, juga 
mempunya keyakinan yang sama dengan 
Achmad Juwaini. Karena itu diberbagai 
kesempatan ia menyampaikan bahwa 

Zakat itu dapat menjadi solusi tuntas 
mengatasi persoalan yang diderita orang 
miskin khususnya untuk mendapatkan 
nikmat sehat. Dalam hal ini LKC-DD 
yang hampir berumur 10 tahun sudah 

Zakat untuk Berantas 
Penyakit Dhuafa
Banyak problema kaum dhuafa dalam 
hal kesehatan. Diperlukan pemaksimalan 
pemungutan zakat dan penggunaannya 
untuk kesehatan.

berkualitas di masa yang akan datang,” 
ujarnya.

Dari 4,5 juta bayi yang lahir per tahun 
di Indonesia, terdapat 11,5 persen yang 
berat badannya rendah (kurang dari 2500 
gram). Ini akan berakibat pada kualitas 
hidup di masa datang.

“Karena itu mengatasi gizi buruk  
dapat dilakukan secara perorangan dan 
masyarakat. Untuk perorangan dilakukan 
dengan konsul di klinik gizi, terapi gizi 
dan penanganan medis. Sementara 
pemecahan masalah di masyarakat 
dilakukan dengan mengadakan 
penyuluhan dan advokasi. Semuanya ini 
dapat kita gunakan uang zakat karena 
yang menjadi mustahiknya adalah 
seseorang dan sekolompok orang 
dengan kondisi ekonomi yang tidak 
mampu,” jelas dr. Yahmin.

Sebagai langkah awal, lanjut dr. 
Yahmin, LKC-DD sudah mengembangkan 
Program Positive Deviance (PD) untuk 
menghambat pertumbuhan Gizi Buruk 
dengan merehabilitasi bayi-bayi Gizi 

Kurang di Kecamatan Rumpin, Bogor, 
Jawa Barat di tahun 2010. Dan di tahun 
2011 ini, program yang sama dilaksanakan 
di Desa Padasuka, Lebak, Banten yang 
merupakan kawasan Gizi Buruk tertinggi 
di Lebak.

Zakat untuk Berantas TB
Dilanjutkan dr. Yahmin Setiawan, 

MARS, dana zakat juga dapat 
memberikan solusi untuk berantas 
tuntas Penyakit Tuberkulosis (TB) yang 
masih menjadi momok bagi kesehatan 
masyarakat di dunia dan di Indonesia. 
Jumlah kasusnya masih tinggi, dimana 
Indonesia merupakan negara nomor 5 
(lima) jumlah penderita TB terbanyak di 
dunia ( WHO Report, 2009)

Tahun 2009, di Indonesia ditemukan 
566.000 pasien TB (224 per 100.000 
penduduk, WHO, 2009). Setiap tahunnya 
diperkirakan ditemukan suspek TB 
sebanyak 528.000 orang (228 per 
100.000 penduduk), dan pada setiap 
tahunnya diperkirakan ditemukan 102 

per 100.000 penduduk kasus BTA positif 

(+), sedangkanKematian TB sebanyak 

90.000 orang per tahunnya. Tahun 2010, 

ditemukan 1.718.193 suspek TB, 181.125 

kasus TB BTA positif (+), dan 3250 pasien 

meninggal akibat TB (sumber: Subdit TB, 

2010 )

“Upaya pengendalian TB menjadi 

lebih baik sejak tahun 2005, karena 

Indonesia memperoleh hibah (grant) dari 

The Global Fund yang cukup besar untuk 

mendukung program, disamping adanya 

alokasi pendanaan APBN yang semakin 

membaik. Sehingga berbagai kemajuan 

pun sangat nampak dalam lima tahun 

terakhir, “ ungkap dr. Yahmin.

Namun perlu diingat, katanya, 

bantuan GFATM itu tidak akan selamanya. 

Bila suatu saat dihentikan, apakah pasien 

TB lantas tidak tertangani, karena itulah 

perlu mengkaji untuk memaksimalkan 

pemungutan zakat dan penggunaannya 

untuk kesehatan dhuafa..

Sejauh ini, LKC sebagai lembaga  

non profit jejaring Dompet Dhuafa yang 

memberikan layanan kesehatan cuma-

cuma bagi kaum dhuafa sejak tahun 

2001, berperan memberikan pelayanan 

secara paripurna bagi penderita  TB 

melalui klinik rawat inap 24 jam di Ciputat 

dan Gerai Sehat di Bekasi.

 Tentunya banyak hal yang dapat 

dilakukan untuk memberantas penyakit 

masyarakat melalui pemanfaatan za-

kat, karena itu diperlukan langkah 

memaksimalkan pemungutan zakat dan 

penggunaannya untuk kesehatan.  **

pada seluruh rakyatnya. “Hanya Negara 
Belanda dan Jerman saja yang sedikit 
bercampur dengan asuransi komersil, 
sementara itu pemerintah Amerika 
men jamin penduduknya 25 persen, 
tapi sekitar 40 persen ditanggung oleh 
asuransi komersil,” jelas Hasbullah

Sementara itu Indonesia ha nya  
menjamin sekitar 45 persen pendu-
duknya lewat Askes, Jamkesmas, 

Jamsostek, ASABRI dan  sisanya tidak 
terjamin. Berbeda dengan Filipina yang 
menjamin 60 persen.

“Tetapi Muang Thai malah menjamin 
penduduknya 100 persen. Di Srilangka 
pelayanan kesehatan gratis 100 persen, 
pendidikan gratis, seragam sekolah 
bahkan sekolah dokter juga gratis,” jelas 
Hasbullah.

Nah, kenapa di Indonesia tidak 

bisa? Menurut Hasbullah hal ini hanya 
menyangkut political will dari pemerintah 
saja. Tidak benar jika dikaitkan dengan 
pendapatan per kapita Indonesia yang 
kecil.

“Seharusnya APBN itu digunakan 
untuk menjamin seluruh rakyat, karena 
ia didapat dari pajak rakyat. Jadi tidak 
adil kalau uang APBN dibayarkan untuk 
uang pensiun segelintir rakyat saja,” 

jelas Hasbullah.
Terakhir Prof. Hasbullah menekankan 

ujung akhir yang diharapkan dari SJSN 
ini adalah; Pertama, semua penduduk 
RI mendapat pelayanan kesehatan 
ketika sakit, kapanpun dan dimanapun 
di tanah air. Kedua, semua penduduk 
lansia mempunyai uang pensiun 
bulanan sampai ia meninggal dunia. 
Ketiga, semua anak yang orang tuanya 

meninggal sebelum usia pensiun, 
mempunyai pendapatan pensiun sampai 
ia bisa mandiri secara ekonomis

Diskusi yang dipandu oleh Bambang 
Suherman, GM Sosial Dompet Dhuafa, 
berlangsung menarik karena banyaknya 
tanggapan dari peserta yang berasal 
dari anggota Komisi IX DPR RI, Rumah 
Zakat, Budi Kemuliaan, Kemenkeu, IMZ 
Dompet Dhuafa, RS MASK, PELKESI, 

FKM UI, PP Muhammadiah, PP Salimah 
dan Media Republika

Baik dari pelayanan yang telah 
diberikan LKC-DD, Jamkesmas dan 
asuransi lain kepada masayarakat miskin, 
sampai saat ini belumlah menuntaskan 
persoalan yang dialami masyarakat 
miskin di Indonesia khususnya dalam 
bidang layanan kesehatan. Mereka 
masih saja terabaikan. •

membuktikannya dengan menanggung 
80.870 jiwa sejak Nopember 2001. 

“Jika zakat dihimpun secara maksi-
mal dan sebagiannya digunakan untuk 
kesehatan orang miskin, tentunya akan 
banyak penyakit yang diderita orang 
miskin tersebut yang dapat diobati,” 
jelas dr. Yahmin.

Zakat untuk Berantas Gizi Buruk
Seperti yang disampaikan dr. Yahmin 

dalam  Seminar Kesehatan dengan Topik 
“Mencari Solusi Penanganan Gizi Buruk 
di  Banten”. Seminar ini dihadiri utusan 
Dinas Kesehatan  dan utusan lembaga 
pengumpul zakat, infak dan sedekah 
Se-Propinsi Banten. Diadakan di Hotel 
Ratu, Serang ini (15/6). Dari seminar 
ini diketahui sekitar 4,7 juta balita di 
Indonesia kini menderita gizi kurang dan 
1,3 juta lainnya mengalami gizi buruk. 
Data tersebut merupakan hasil sensus 
penduduk dan riskesdas 2010.

Dalam sensus tersebut, tercatat 
jumlah balita di Indonesia sebanyak 
26,7 juta. Dari jumlah tersebut, 17,9 
persen atau 4,7 juta balita menderita 
gizi kurang dan 5,4 persen atau 1,3 juta 
balita menderita menderita gizi buruk.  
“Dengan demikian setidaknya ada 5,5 
juta balita yang dikhawatirkan tidak 
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Seberapa penting ASI bagi 
balita? Secara umum 
semua orang pastinya 
menganggap ASI suatu yang 

penting.  Namun, tidak dipungkiri 
dalam kehidupan modern  menuntut 
seorang ibu yang memiliki bayi juga 
harus berkerja untuk menambah 
pendapatan rumah tangga. Hal ini 
membuat pemberian ASI menjadi di 
nomorduakan. Kebutuhan ASI yang 
tadinya menjadi primer digantikan 
oleh susu sapi yang sudah dikemas 
dalam bentuk susu formula.

Setelah diteliti lebih jauh, ternyata  
susu formula  bukanlah padanan 
yang pas untuk bayi. Menurut dokter 
spesialis anak Layanan Kesehatan 
Cuma-cuma Dompet Dhuafa (LKC-
DD) dr. Asti Praborini, SpA., IBCLC, 
di dalam ASI ada zat-zat hidup yang 
mengandung anti penyakit yang jika 
ditelan oleh bayi dapat melawan 
penyakit yang berasal dari dalam 
dan luar tubuh bayi tersebut. Dengan 
demikian bayi tidak akan gampang 
sakit. 

Sementara di susu formula, tidak 
ada atau 0 (Nol) zat hidup anti penyakit 
itu, karena susu formula terbuat dari 
sapi yang sudah diolah di panas tinggi. 

“Padahal setiap  bayi yang 
dilahirkan, di dalam tubuhnya sudah 
membawa berbagai potensi penyakit 
yang hanya bisa dilemahkan dan 
dimatikan dengan antibodi yang 
terbentuk dari ASI,” ungkap Dokter 
Spesialis Anak LKC-Dompet Dhuafa dr. 
Rini, ketika ditemui seusai memeriksa 
kesehatan pasien anak-anak di LKC-DD 
Ciputat, Jumat (25/2/2011). 

Virus berbahaya yang mungkin 
bisa menghinggapi anak-anak yang 

tidak disusui dengan ASI adalah 
Epstein-Barr (EBV). Virus yang 
ditemukan oleh Epstein dan Barr tahun 
1964 ini dinyatakan sebagai virus yang 
dapat menyebabkan infeksi yang tidak 
jelas.

“Yang lebih parah, infeksi yang 
disebabkan virus ini bisa berpotensi 
menyebabkan kanker ganas dalam 
berbagai bentuk termasuk limfoma 
burkitt dan karsinoma nasofaring,” 
jelas dr. Rini, meski berbicara 
bahasa latin, tentulah virus ini tidak 

diharapkan menjangkiti anak-anak 
Indonesia, karena preseden buruk 
sudah terjadi menimpa anak-anak 
Afrika ketika virus ini ditemukan 
tahun 1950-an.

Dilanjutkan dr. Rini, karena tidak 
ada zat hidup yang berfungsi sebagai 
anti penyakit itu menyebabkan bayi 
yang meminum susu formula menjadi 
gampang sakit seperti diare dan sakit 
perut lainnya. 

“Apalagi kalau ia berasal dari 
kaum dhuafa yang tidak ada akses, 
maka bayinya akan lebih mudah 
meninggal,” tambahnya. 

Seperti akses pada pengobatan, 
akses mendapatkan air bersih, tidak 
semua orang mampu menyediakan 
air bersih sehingga risiko mudhorat 
menggunakan susu formula 
menjadi lebih tinggi karena  mereka 
membutuhkan  air bersih untuk 
melarutkan susu dan merebus botol 
susu tersebut. 

Selanjutnya,  akses pada bahan 
bakar gas atau minyak tanah untuk 
memasak air dan merebus botol untuk 
setiap kali mau dipakai.

“Jadi kebutuhan utama untuk 
menggunakan susu formula bukan 
hanya air, tapi juga kebutuhan 
bahan bakar, dibanding ASI boleh 
dibilang susu formula justru sebuah 
pemborosan.  Ingat, boros itu 
temannya syaitan “ jelasnya.

Dengan kata lain, lanjut dr. Rini,  
jika anak diberikan susu formula 
sejak dini, artinya orang tua harus 
menyediakan uang lebih banyak, 
karena dibutuhkan untuk beli air, beli 
gas,  minyak tanah atau kebutuhan 
lain sehingga pengeluaran keluarga 
menjadi besar. 

Menjadi  berbahaya 
apabila uang tidak ada 
sehingga tidak ada pembeli 
gas  untuk merebus 
botolnya dan tidak pula 
mencukupkan takaran susu 
formula sesuai kebutuhan 
si bayi. Dengan ini risiko 
mudharatnya pun semakin 
tinggi, ditambah risiko 
terkontaminasi saat proses 
pembuatan susu itu.

“Karena uang tidak 
punya, sehingga takaran susu yang 
harusnya 60cc dibuat setengahnya, 
ini juga berbahaya mengurangi 
kebutuhan asupan gizi seharusnya 
untuk si bayi, “ jelas dr. Rini.

dr. Rini mencontohkan, mari 
kita hitung, seorang Tukang Odong-
Odong yang termasuk kategori dhuafa, 
misalnya, berpenghasilan Rp15.000 
s.d Rp20.000 per hari. Atau kalau kita 
berbicara statistik, 40 persen rakyat 
Indonesia berpenghasilan 2 USD per 
hari atau sekitar Rp18000 s.d Rp20.000 
per hari. 

Artinya sebulan pendapatan 
mereka berkisar Rp500.000 s.d 
Rp600.000. Sementara untuk 
kebutuhan susu formula untuk bayinya  
diperlukan uang berkisar Rp540.000 
s.d Rp640.000 per bulan hanya untuk 
pembeli susu sesuai  petunjuk takaran 
saji.

Sisa uang dari pendapatan 
keluarga hanya berkisar Rp40.000, 
padahal ia membutuhkan uang untuk 
kebutuhan lain juga seperti beli gas, 
beli air bersih, bayar listrik, makan 
anggota keluarga lainnya, kontrak 
rumah, biaya sekolah anak dan 
kebutuhan lainnya. Bahkan ada yang 
belum punya kamar mandi, bayar 
sewa untuk mandi Rp1000 per kali 
mandi.

Sangat jelas, dengan tidak 
memberikan ASI pada anak kondisi ini 
membuat seorang yang miskin akan 
bertambah terpuruk secara finansial 
dan membahayakan pada kesehatan 
bayi dan juga ibunya. 

Kalau susu formula tidak cocok 
untuk bayi orang miskin, bagaimana 

kalau susu formula untuk anak orang 
kaya? “Sama saja, tetap berisiko” tutur  
dr. Rini.

Menurut penelitian, susu formula 
itu mengandung natrium tinggi, jadi 
tanpa kecuali, bayi dari kalangan kaya 
atau miskin sama saja, akan berpotensi 
risiko tinggi terkena hipertensi dan 
stroke serta penyakit Kardiovaskuler 
(CVD) penyakit yang mengenai jantung 
dan pembuluh darah, dibandingkan 
bayi -bayi yang diberi ASI.

Selain itu, bayi-bayi yang diberi 
susu formula sejak dini juga berisiko 
tinggi untuk menderita gangguan 
prilaku karena MN yang tinggi 
termasuk ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) adalah 
gangguan perkembangan dalam 
peningkatan aktifitas motorik anak-
anak, hingga menyebabkan aktifitas 
anak-anak yang tidak lazim dan 
cenderung berlebihan.

“Jadi anak-anak itu akan 
menjadi brutal saat dewasa, kalau 
masa kecilnya hyperactive susah 
dikendalikan. Selain itu mereka juga 
berisiko menderita kanker, leukomia 
dan penyakit lainnya,” tambahnya. 
“Intinya, mau miskin atau kaya, mau 
terkontaminasi atau tidak, hindarilah 
pemberian susu formula bagi bayi.  
Sebaiknya berikan ASI eksklusif pada 
bayi sampai umur 6 bl dan genapkan 
pemberian ASI hingga 2 tahun. “

Bahkan meminum ASI adalah 
perintah Allah SWT, lanjutnya,  
tertuang dalam  Al Quran Surat Al 
Baqarah (2) : 233, Surat Lukman (31) 
: 14, Surat Al Ahqaf (46) : 15, Surat 
Al Thalaq (65) : 6 tentang menyusui 
sampai dua tahun.

“Kalau kita laksanakan perintah 
ini kita akan mendapat amal karena 
ini ibadah, tapi kalau kita melawan 
perintah Allah SWT, maka kita harus 
siap menanggung risiko dunia dan 
akhirat, “ jelasnya.

Bayi Zidan
Dokter Rini mencontohkan bahaya 

susu formula bagi bayi. Salah satunya  
bayi Zidan yang lahir di sebuah 
Rumah Sakit dengan berat badan 1,4 
kg, ketika lahir dia dipisahkan dengan 
ibunya karena lahir prematur jadi 
Zidan ditaruh di inkubator yang jauh 
dari ibunya. Selama perawatan Zidan 
diberikan susu formula.

Padahal secara fitrah dan 
keilmuan,  lanjut dr. Rini, sekecil atau 
seberat apapun bayi apabila dikelola 
dengan baik maka dia akan bisa 
menyusu dengan ASI,  tapi apabila 
sudah tersentuh oleh botol dot cukup 
dua kali saja, si bayi tidak akan mau 
lagi menyusu pada ibunya.

“Tidak ada ASI yang tidak keluar. 
Yang ada, manajemen menyusuinya 
yang tidak benar.  Karena cara 
menyusu dengan botol dan puting 
ibunya sangat berbeda caranya, kalau 
sudah dikenalkan mpeng botol maka 
dia tidak akan mau lagi menyusu 
sama ibunya. Tapi kalau sudah dari 
awal disusui oleh ibu, maka ASI akan 
terangsang untuk berproduksi, bahkan 
akan kebanjiran,” jelas dr. Rini.

Malang bagi bayi Zidan, lanjutnya,  
Ia terjerumus pada susu formula 
karena selama di rumah sakit Ia 
sudah disusui dengan susu formula, 
sementara sang ayah dan ibu berasal 
dari keluarga dhuafa tak mampu 
membeli susu formula itu.

Karena tidak kuat untuk membeli 
susu formula, akhirnya Orang Tua 
Zidan membawanya ke LKC-DD dalam 
keadaan badan penuh bisul dan sakit 
parah. Di LKC-DD dr. Rini bersama 
tim, mengembalikan Zidan kepada 
ASI dengan manajemen yang benar. 
Susah payah memang, tapi dua bulan 
sudah Zidan berjuang mendapatkan 
ASI dari ibu maupun donor dari ibu 
lainnya di LKC- DD. Kini Zidan sudah 

Keharusan memberikan bayi ASI eksklusif menuntut ketersediaan ASI 
agar selalu ada. Ibu Persusuan solusinya? 

Menimbang Perlunya 
Ibu Persusuan
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sehat, tumbuh normal,  dan sudah 
mendapatkan susu dari ibunya 100 
persen. (Kisah Zidan selengkapnya 
baca: rubrik kisah di majalah ini.)

Ibu Persusuan
Sebegitu pentingnya ASI bagi 

kesehatan dan tumbuh kembang bayi, 
tentu harus ada upaya ketersediaan 
ASI itu selalu, jika tidak mau bayi 
diberikan susu formula kalau terjadi 
situasi yang tidak memungkin si bayi 
mendapatkan ASI seperti si ibu sakit 
menular berbahaya atau sedikitnya ASI 
yang keluar atau si ibu berkerja. 

Wacana yang dikembangkan 
untuk solusi ini adalah dengan Ibu 

persusuan.  Tentunya hal ini tidak 
jauh berbeda dengan donor darah 
di PMI. Yang menjadi kendala di sini 
adalah hukum syariah Islam yang 
mengatur tentang ASI ini berkaitan 
dengan kemahraman seseorang anak 
yang meminum ASI dari bukan ibu 
kandungnya.

Namun secara umum, Donor ASI 
dan Ibu Persusuan tidak ada larangan 
dalam Islam. Hal ini hanya disyaratkan 
pencatatan yang jelas dari mana ASI 
berasal dan kepada siapa diberikan. 

Selain itu secara medis, ibu 
pendonor harus sehat, seiman dan 
dari ibu yang memiliki jenis kelamin 
anak yang sama  serta yang paling 
penting suami dan isteri ikhlas 
menyumbangkan ASI untuk anak 
orang lain.

Wacana tersebut terbetik 
dalam kesimpulan yang dikutip dari  

“Seminar ASI dan Zakat untuk Berantas 
Tuntas Gizi Buruk, Perspektif Medis 
dan Syariah Islam tentang ASI, Ibu 
Persusuan”, yang diadakan Layanan 
Kesehatan Cuma-cuma Dompet Dhuafa 
(LKC-DD) berkerjasama dengan Pos 
Sehat Masjid Raya Pondok Indah, 
Kamis (2/6/2011).

Dari Perspektif  Syariah tentang 
ASI, Ibu Persusuan, disampaikan 
Guru Besar PTIQ yang juga salah satu 
Ketua MUI Pusat Prof . DR. Ali Mustafa 
Ya’qub, MA.. Ia menyatakan, tidak ada 
salahnya Donor ASI dan Ibu Persusuan 
sepanjang itu dibutuhkan untuk 
kelangsungan hidup anak manusia.

“Hanya saja Islam mengatur 
jika si ibu bayi tidak 

mengeluarkan air susu 
atau dalam situasi lain 
ibu si bayi meninggal 
maka sibayi harus 
dicarikan ibu susu. 
Tidak ada aturan 
main dalam Islam 
dalam situasi tersebut 
mencarikan susu sapi 
sebagai pengganti, 
kendatipun di zaman 
nabi memang tidak ada 
susu formula tapi susu 
kambing dan sapi sudah 

ada,” jelas Prof. Ali.
Dengan arti kata mengelola Donor 

ASI dan Ibu Persusuan boleh-boleh 
saja, karena memang Islam tidak 
mentoleransi pemberian susu yang 
lain selain susu Ibu sebagai susu 
pengganti dari susu ibu kandungnya. 

“Hanya saja pencatatannya 
harus benar dan kedua keluarga 
harus dipertemukan serta diberikan 
sertifikat. Karena 5 kali meminum 
susu dari ibu menyebabkan menjadi 
mahramnya si anak dengan keluarga 
si ibu susu. Artinya anak mereka tidak 
boleh menikah,” tutur Prof. Ali.

Menurut Prof. Ali, masalah 
menyusu langsung dan tidak 
langsung, itu hanya masalah teknik 
mengeluarkan susu saja, hukumnya 
sama. “Jika sudah 5 kali meminum 
susu maka jatuh hukum mahram 
kepada keduanya,” terangnya lagi.

Dalam seminar yang sama dr 
Asti Praborini, SpA, IBCLC, membahas 
Perspektif Medis tentang ASI dan 
Ibu Persusuan. Ia menjelaskan, jika 
bayi tidak mendapatkan ASI dari ibu 
kandung, ASI dapat diperoleh melalui 
ASI Donor dan Ibu Persusuan. 

“Sementara ASI donor digunakan 
untuk : bayi prematur, bayi dan anak 
sakit (gagal ginjal kronik, penyakit 
metabolik, defisiensi IgA, alergi), 
orang dewasa sakit (konjungtivitis 
hemoragik, defisiensi IgA pada resipien 
transplantasi hati, problem saluran 
cerna, keganasan),” jelas dr. Rini. 

Dilanjutkan dr. Rini, di Belanda 
dan negara lain di Eropa, Donor 
ASI dan Pengelolaan Ibu Persusuan 
diujudkan dalam bentuk Bank ASI 
dilakukan dengan cara mengumpulkan 
ASI ibu pedonor yang telah diseleksi. 
Ibu donor memerah ASI dan 
menyimpannya dalam freezer di 
rumah. Setiap 2 minggu petugas bank 
ASI mengambil ke rumah ibu dengan 
mobil berpendingin. Listrik tak boleh 
padam. Perlakuan di dalam bank ASI 
steril (cuci tangan, baju/topi khusus), 
Susu dipasteurisasi sebelum diberikan 
ke penerima

Di dunia  ada beberapa Bank ASI 
Amerika Selatan 154 buah, Prancis 19 
buah, Italia 18 buah, India dan Cina 
di banyak rumah sakit dan Kuwait 
1 buah. Sementara itu, di Indonesia 
belum ada Bank ASI yang baru 
ada Donor ASI yang salahsatunya 
dilakukan oleh Asosiasi Ibu 
Menyusui Indonesia (AIMI) yang aktif 
memasyarakat penggunaan ASI.

Karena pentingnya keberadaan 
Ibu Persusuan ini bagi pertumbuhan 
bayi dan kesehatan bayi, hal ini 
membuat LKC-DD segera memper-
siapkan langkah-langkah pengelolaan 
ASI dan Ibu Persusuan. Apalagi mem-
ber LKC-DD merupakan dari golongan 
dhuafa yang tidak mungkin mampu 
membeli susu formula jika terjadi 
sesuatu pada ASI sang ibu.  Tentunya, 
langkah-langkah ini akan tetap 
mentaati hukum Islam sebagai pedo-
man pokok dari operasional LKC-DD. • 

Sosok

Maju Tak Tergantung Usia

P
enampilannya sederhana, 
bersahaja dan sorot mata nya 
tajam serta penuh wibawa 
saat bicara. Banyak kalimat 

motivasi yang mengalir dalam katanya. 
Siapapun yang mendengar pembicaraan 
dan melihat sosoknya senantiasa akan 
bersemangat menja lani hidup dengan 
penuh ketegasan dan kejujuran.

Itulah kesan pertama saat bertemu 
dengan Erry Riyana Hardjapamekas 
ketika menyampaikan materi ceramah-
nya di Layanan Kesehatan Cuma-Cuma 
Dompet Dhuafa (LKC-DD) Ciputat, 
Tangerang Selatan. Ia didaulat menjadi 
pembicara dalam acara sarasehan 
karyawan LKC-DD, Kamis, (30/6/2011) 
lalu.

Dalam ceramahnya Ia memaparkan, 
perbedaan antara negara miskin dengan 
negara kaya tidak bergantung pada 
usia negaranya, melainkan pada pola 
perilaku atau sikap masyarakatnya yang 
telah terbentuk bertahun-tahun melalui 
pendidikan dan budayanya.

“Contohnya adalah Negara India 
dan Mesir walaupun berusia lebih 
dari2000 tahun tetapi tetap saja menjadi 
negara miskin. Berbeda dengan 
Negara Singapura, Kanada, Australia 
dan Selandia Baru,  meskipun usia 
pembangunannya kurang dari 150 
tahun mereka dapat menjadi bagian 
negara maju dengan penduduknya 
yang tidak lagi miskin, “ ungkap Ery, 
lelaki yang dipercaya oleh Presiden 
RI untuk menjadi salah satu panitia 
seleksi pimpinan KPK 2011.

Disisi lain ketersedian sumber 
daya alam sebuah negarapun tidak 
menjamin negara menjadi kaya atau 
miskin. Seperti halnya Jepang, negara 
yang memiliki area yang sangat 
terbatas hampir 80 % pegunungan 
dan tidak cukup untuk meningkatkan 
pertanian dan peternakan tetapi 
dapat menjadi negara raksasa 
ekenomi nomor dua di dunia.

Pesan dan nasihat yang di 
sampaikannya seolah menyindir bang-
sa ini. Kebetulan Indonesia telah 
lama merdeka dan memiliki ragam 
sumberdaya alam, namun tetap saja 
dalam kondisi yang memprihatinkan.

“Berdasarkan kajian perilaku, masya-
rakat negara maju sehari-hari mengikuti 
dan mematuhi prinsip dasar kehidupan,” 
tutur putra kelahiran Jawa Barat ini.

Ery memaparkan bahwa, prin sip 
dasar itu adalah etika. Dalam kehidupan 
sehari-hari kita harus jujur, berintegritas, 
bertanggung jawab, hormat pada aturan 
dan hukum.

“Masyarakat harus hormat pada 
hak orang lain, cinta pada pekerjaan, 
berusaha keras menabung dan investasi, 

pandai me man  faatkan waktu 
dan berinisiatif tinggi,” tam-

bahnya.
Ia juga melihat, ba-

nyaknya pe lang garan hu-
kum dan eti ka di 

neg ara ini, hal 
itu dikarenakan 
ada krisis kete-

l a d a n a n . 
“Ma sya  rakat 
seper  tinya 

su dah kehi-
lang an ketela-
dan an dari pa-
ra pemimpin. 
Mere ka ba nyak 

yang melang-
gar hukum,”  te-

rang nya.

Tentang Erry
Erry Riyana salah satu tokoh 

yang muncul saat bangsa ini hampir 
apatis dalam memberantas korupsi 
yang begitu menggurita, Ia tampil 
mengemban amanah negara yang berat 
menjadi salah satu pemimpin di sebuah 
lembaga penegak kujujuran yaitu Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 
2003-2007.

Terpilihnya Ery menjadi anggota KPK 
saat itu bukan tanpa alasan. Segudang 
prestasi telah ditorehnya selain pribadinya 
yang tegas dan penuh integritas, beliau 
berhasil dalam mengembangkan industri 
pertambangan di Indonesia. Terbukti 
diberikannya tanda jasa Satyalancana 
Pembangunan pada tahun 1996 dan 
Bintang Jasa Utama, tahun 1997 oleh 
presiden RI.

Di usianya yang semakin sepuh tidak 
membuatnya berdiam diri menikmati 
hidup, namun senantiasa aktif dalam 
berbagai aktifitas organisasi profesi dan 
sosial. Saat inipun Ery dipercaya  menjadi 
salah satu Dewan Pembina Lembaga 
Amil Zakat Dompet Dhuafa.

“Merupakan sebuah kehormatan 
bagi saya saat dilibatkan untuk menjadi 
salah satu Dewan Pembina Dompet 
Dhuafa” Ujarnya. 

Ia pun bangga dengan para aktifis 
yang terlibat di LKC Dompet Dhuafa, ia 
berharap amil LKC-DD  menjadi pelopor 
dan  agen perubahan bangsa ke arah 
yang lebih baik ke depan. Harapan itu 
masih ada!. • mjundi

Erry Riyana Hardjapamekas:

negara miskin. Berbeda dengan pandai me man  faatkan waktu 
dan berinisiatif tinggi,” tam-

Ia juga melihat, ba-
nyaknya pe lang garan hu-

kum dan eti ka di 
neg ara ini, hal 

itu dikarenakan 
ada krisis kete-

l a d a n a n . 
“Ma sya  rakat 
seper  tinya 

su dah kehi-
lang an ketela-
dan an dari pa-
ra pemimpin. 
Mere ka ba nyak 

yang melang-
gar hukum,”  te-

rang nya.
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Negara Singapura, Kanada, Australia 
dan Selandia Baru,  meskipun usia 
pembangunannya kurang dari 150 
tahun mereka dapat menjadi bagian 
negara maju dengan penduduknya 
yang tidak lagi miskin, “ ungkap Ery, 
lelaki yang dipercaya oleh Presiden 

miskin. Seperti halnya Jepang, negara 
yang memiliki area yang sangat 

dapat menjadi negara raksasa 
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Negara Singapura, Kanada, Australia 
dan Selandia Baru,  meskipun usia 

yang tidak lagi miskin, “ ungkap Ery, 

miskin. Seperti halnya Jepang, negara 

pandai me man  faatkan waktu 
dan berinisiatif tinggi,” tam-

bahnya.
Ia juga melihat, ba-

nyaknya pe lang garan hu-
kum dan eti ka di 

neg ara ini, hal 

gar hukum,”  te-
rang nya.

Zidan bertemu dengan saudara sepersusuannya
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Saatnya  Berbagi
murung  menghampiri 
saya. 

“Om..mau kemana?” 
. Dengan hati penasaran 

saya mencoba mendekati anak 
tersebut 

“Om mau pulang dulu sayang….
nama kamu siapa?”   

“Dinda Om, Om ngak boleh pulang, 
om harus nemenin Dinda disini “.

“Wah Om harus pulang sayang, 
memangnya ibu dan Bapak kamu 
kemana? Kenapa nggak tinggal  
bersama mereka?” sambil menunjuk 
ke lokasi kajadian jebolnya Situ 
Gintung.

 “Bapak sama Ibu meninggal Om 
terbawa air pada saat banjir menimpa 
rumah saya.”  

Mendengar kata itu seolah 
terdengar suara petir menghantam  
telinga saya, kemudian saya berusaha 
merangkul dan menggendongnya..
tidak lama kemudian Dinda  menarik-
narik baju saya sambil  mengatakan 
sesuatu

“Om..om boleh ga Dinda minta 
sesuatu ?”  

“Minta apa sayang, jajan yah?” . 
Dinda menggelengkan kepalanya 

“Mau beli mainan?”
“Engga mau om?” 
“Terus Dinda maunya apa?”
“Om boleh ga kalo Dinda 

memanggil Bapak sama Om, Dinda kan 
sudah angga punya orang tua lagi?”

Subhanallah mendengar kata 
itu seluruh tubuh ini terasa tergetar, 
lunglai dan tidak berdaya..

“Ya boleh, ini Bapak  kamu 

sayang”. 
Ternyata Dinda di usianya yang ke 

tujuh tahun tinggal seorang diri dan 
tidak ada saudara yang merawatnya, 
sementara ayah dan ibunya hanyut 
terbawa arus banjir bandang Situ 
Gintung. 

Usai ngobrol dengan Dinda 
kemudian, saya menggendong 
Dinda untuk naik motor dan keliling 
pengungsian, tiba-tiba Dinda menarik 
baju saya

“Om boleh minta sesuatu lagi ga 
Om?”

“Dinda mau minta apa ?” 
“Fotonya Om, dan fotonya 

keluarga Om?” 
Tidak lama kemudian saya 

ambil foto dari dalam saku, dan saya 
berikan  kepada Dinda. Lalu Dinda 
minta turun dari motor dan berlari 
mendekati teman-temannya  sambil 
mengacungkan tangan dengan 
selembar foto 

“Hai teman-teman, lihat Dinda 
sudah punya orang tua baru, ini ayah 
Dinda, ini Ibu Dinda dan ini adik 
Dinda”.

Melihat fenomena itu hati ini 
semakin terenyuh, mungkin saja 
banyak orang yang bernasib seperti 
Dinda, yang dia inginkan hanyalah 
perhatian, kasih sayang, dan 
perlindungan. 

Berbagi tidak harus materi, 
nilai inilah yang harus kita amalkan 
dalam kehidupan kita. Karena 
pada prinsipnya hakekat menolong 
adalah kita sedang menolong diri 
kita sendiri jangan sampaikan 
dengan  keangkuhan kita, Allah 
menggolongkan kita Sebagai  pendusta 
agama ( Q.S Al-Maun: 1).
Tahukan kamu (orang) yang 
mendustakan agama ?
Maka itulah yang menghardik anak 
yatim.
Dan tidak menolong memberi  makan 
orang miskin.
Maka celakalah orang yang sholat 
( Yaitu) orang-orang yang lalai terhadap 
sholatnya.
Yang berbuat ria dan enggan 
(memberikan) bantuan. •

Hikmah

 Oleh Iwan, SThi

Pada  saat   Situ Gintung, 
Ciputat, jebol, banyak 
pengungsi  yang tinggal di 
beberapa  lokasi di antaranya 

di  RT 04/01 dengan  total  pengungsi  
22  Kepala Keluarga.  

Banyak lembaga sosial  yang  
memberikan  bantuan  kepada  korban 
bencana situ gintung yang tinggal di 
pengungsian,  salah satunya adalah 
Dompet Dhuafa.  Di antaranya bantuan 
yang diberikan makanan, pakaian  
bahkan sampai rumah  tinggal  
sementara (HUNTARA). 

Di area hunian sementara 
diselenggarakan berbagai kegiatan 
dalam rangka menghibur  dan 
Memberikan  motivasi  kepada 
para pengungsi dari trauma yang 
berkepanjangan, di antaranya dengan 
program TPA Ceria yaitu kegiatan yang 
dilaksanakan untuk menghibur anak-
anak yang tinggal di pengungsian. 

Pada suatu kesempatan usai 
kegiatan TPA Ceria tepatnya  pukul 
17.00 WIB, usai kegiatan dongeng ceria  
saya pamit untuk pulang.

“Anak-anak kakak pamit dulu 
yah…Sampai ketemu besok”, serentak 
semua anak menjawab, “ya kak”.

Sementara di balik pohon di antara 
keramaian anak-anak pengungsi tiba-
tiba ada seorang anak perempuan 
dengan pakaian lusuh dan wajah yang 

Berbagi tidak harus 
materi, nilai inilah yang 

harus kita amalkan 
dalam kehidupan 
kita. Karena pada 

prinsipnya hakekat 
menolong adalah kita 
sedang menolong diri 

kita sendiri jangan 
sampaikan dengan  
keangkuhan kita.

Salurkan Donasi Anda untuk Pengadaan 
Ambulance dan Mobil Jenazah Gratis bagi Dhuafa
No Rek : BSM Cabang Pondok Indah  A/C No.004.004.0666 a.n LKC DD Republika

Ambulance dan Mobil Jenazah Gratis bagi Dhuafa

SETIAP 
GELINDING 

RODA,
Amal untuk Anda 
Terus Mengalir...
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LKC Tambun
Jl. Raya Sultan Hasanudin
RT. 04 RW. 01 No. 44
Kp. Tambun Ds. Tambun Kec. Tambun 
17510 Kabupaten Bekasi

LKC Bekasi
Jl. Ketapang 3, Perumahan Pondok 
Pekayon Indah Blok DD No 47/1
Telp. : 021 8208822

Kantor Pos Fatmawati
Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan 12 410 
Telp. 021 75816390

Kantor Pos Taman Puring
Jl. Kyai Maja Pasar Wisata Taman Puring

Kantor Pos Tebet Barat
Jl. Jalan Tebet Barat Dalam Raya
Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet

Kantor Pos Pasar Minggu
Jl. Raya Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Kantor Bapeten
Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat

Kantor Kimia Farma
Jl. Veteran No. 9 Jakarta 10110

PT. Mitra Cipta Pola Sarana ( Gedung 
Graha Adira )
Jl. Menteng Raya No. 21, Menteng 
Jakarta Pusat - INDONESIA 10340

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 untuk melakukan konfirmasi 

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

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

HUBUNGI PETUGAS KAMI 
085 717 717 002 (Muhammad)
atau 
HUBUNGI HOTLINE SERVICE 
KAMI 
021 7416262 extensi 211 (jam kerja)

PT. Wisma Kosgoro
Jl. MH. Thamrin No. 53, Jakarta Pusat, 
DKI Jakarta 10350

RS. Asrama Haji
Jl. Pondok Gede No. 4
Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan 
Makasar Jakarta Timur

Giant Bekasi
Jl. Pekayon Jaya, Bekasi, Indonesia

Warung Makan Lesehan Juwiring
Jl. Kebayoran Lama No. 20
Sukabumi Utara - Kebon Jeruk
Jakarta Barat  Telp. 021 53690575

Naga Swalayan
Jl. Mushala Jati Asih Bekasi

Pd. Pasar Jaya Depok
Jl. Nusantara Raya  Depok Jaya
( Bazaar Ramadhan Stan No 01 )

RM. Ayam Bakar Wong Solo
Jl. Lapangan Roos No. 29 
Tebet - Jakarta Selatan

Rumah Sehat Ibnu Sina
Jl. Pengasinan Rt.03 rw.05 No 15 
Sawangan Depok - Pamulang Square

Carefour Cempaka Putih
Jl. Jend A. Yani No. 83. Jakarta Pusat
DKI Jakarta.

NIKMATI KEMUDAHAN BERDONASI DIKONTER KAMI:

SMS CENTER LKC
0857 8217 5075

RM. Gurih 7
Jl. Pajajaran No 102 Bogor

Rm Ikan Bakar Babe Naseri
Jl. Raya sawangan Pancoran mas Depok

PT. PLN Jakarta Selatan
Jl. Trunojoyo Blok M I/135. Jakarta 
Selatan

Pamulang Square
JL. Raya Siliwangi Pamulang Barat Kota 
Tangerang Selatan

Majlis Ta’lim Siti Khodijah
Jl. Ceremai ujung Rt.03 Rw.12  BOGOR

Apotik Cireundeu
Jl. Ir H. Juanda No.21 Rempoa 
Ciputat - Tangsel
Tlp. 021 7491241, 021 7403209

Carefour Pamulang
Jl. Puspitek Raya - Pamulang

Season City Mall
Jl. Jembatan Besi No. 33 Latumenten
Jakarta Barat 11320

Apotik Prima Husada
Jl. Cinere Raya BI F-1/1
Jakarta Tlp. 0217457382


