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LAPORAN KEGIATAN PENYALURAN BERAS
LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA
Donatur

: Bapak HR

Alamat

: GSA PT.RSC Jakarta

Bentuk Donasi

: Beras sebanyak 1600 kg (25 karung)

Lokasi

: Jakarta,Bogor,Depok dan Tangerang.

Waktu

: September 2010

Pelaksana

: LKC Dompet Dhuafa

“Berbagi Nikmat Sehat Dengan Sesama”

Profil LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA (LKC)
Bismillaahirrohmaanirrohim
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) adalah lembaga nirlaba – merupakan
jejaring Dompet Dhuafa - yang memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada
masyarakat tidak mampu. Pelayanan diberikan melalui berbagai program seperti Gerai
Sehat (klinik gratis), Aksi Layan Sehat (layanan kesehatan mobile di daerah kumuh), dan
SIGAP Bencana (layanan kesehatan di daerah bencana dan konflik). Agar tepat sasaran,
seluruh pelayanan dijalankan menggunakan sistem kepesertaan berbasis keluarga.
Sejak 9 tahun berkiprah, LKC sudah meng-cover sekitar 15.000 KK sebagai
peserta dari dua lokasi Gerai Sehat (Ciputat dan Bekasi) dan puluhan daerah binaan yang
dilayani baik melalui program Aksi Layan Sehat, Pos sehat maupun PKMS. Selain itu, LKC
juga membantu kesehatan ribuan jiwa korban bencana alam dan konflik, seperti bencana
banjir nasional 2002, bencana tanah longsor Bandung, bencana tsunami Aceh, gempa
Nias, bencana gempa di Jogjakarta, bencana banjir Jakarta 2006 dan banjir Bojonegoro
Desember 2007-Januari 2008.
LKC merupakan alternatif solusi atas permasalahan kaum miskin. LKC telah
berevolusi menjadi sebuah model yang melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat
baik individu atau corporat. Program yang dikembangkan LKC, selain yang bersifat kuratif
(pengobatan) juga bersifat preventif dan promotif. Dalam kegiatan kuratif, LKC telah
tumbuh dalam budaya pelayanan yang ramah, amanah dan profesional selama 9 tahun.
Dalam bidang promotif, yang merupakan pemberdayaan dan penggerakan partisipasi
masyarakat, LKC juga telah berkiprah selama 2 tahun terakhir melalui program
berbasiskan revitalisasi posyandu di tengah masyarakat Jadebotabek, pendampingan
daerah binaan di Bekasi, serta kerjasama program penanganan pengungsi pasca tsunami
di Aceh Utara (kerjasama dengan ExxonMobil).
LKC terus berusaha menjadi mitra sehat kaum dhuafa yang akan mewujudkan
kemandirian bagi dhuafa dalam permasalahan kesehatan khususnya, dan masalah lainnya
dengan melibatkan sebanyak mungkin golongan masyarakat.
Latar belakang organisasi (LKC)
Visi LKC :
Menjadi institusi yang mampu mengembangkan program pelayanan kesehatan secara
profesional bagi dhuafa di Indonesia pada tahun 2012
Misi LKC :
1.
Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK)
2.
Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia
3.
Mengembangkan kemitraan dengan sesama jejaring Dhompet Dhuafa dan luar
jejaring Dhompet Dhuafa, baik Nasional maupun Internasional
4.
Mengembangkan metode pemberdayaan berbasis komunitas kesehatan dan
menganut pendekatan promotif-kuratif secara holistik
Aktivitas utama kami adalah kegiatan pelayanan kesehatan di Gerai sehat bagi
kaum dhuafa ( fakir & miskin ). Kami memposisikan diri kami agar siap memenuhi
kebutuhan para dhuafa terutama dalam pelayanan kesehatan. Indonesia sebagai negara
berkembang memiliki sejumlah besar warga negaranya yang hidup di bawah garis
kemiskinan. Biro Pusat Statistik menghitung sekitar 36 juta jiwa di Indonesia hidup dalam
kemiskinan. Mereka kekurangan pengetahuan tentang akses pelayanan kesehatan.
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Karena itulah kami memusatkan aktivitas kami dalam pelayanan kesehatanan untuk
masyarakat dhuafa.
KEGIATAN PENYALURAN DONASI BERAS
Nama Lembaga
Personal Kontak

: LKC - DOMPET DHUAFA
: Muhammad
Iwan S.Th,I
: JL. IR. H. DJUANDA NO. 34
CIPUTAT MEGA MALL BLOK D-01, CIPUTAT
KODE POS 15412, INDONESIA
: + 62 21 7416262 ext.216
: + 62 21 7416171
: +62 858 8032 0853
: muhammadjundi@lkc.or.id
: www.lkc.or.id

Alamat
Telepon
Fax
Mobile phone
Email
Website
1. TUJUAN

1. Menyalurkan amanah dana zakat, infaq dan shodaqoh agar tepat sasaran dalam
bentuk penyaluran beras kepada keluarga dhuafa (Mustahiq).
2. PELAKSANAAN
Pelaksanaan penyaluran beras di lakukan sepekan sejak donasi beras di terima oleh LKC
(Rabu, 8 september 2010). Sebelum beras di salurkan kepada mustahiq, panitia harus
membagi beras menjadi 5 kg per kantong untuk 1 kepala keluarga. Total yang di salurkan
menjadi 320 kantong. Mengingat banyaknya jumlah mustahiq yang sudah terdaftar
menjadi member LKC sehingga panitia harus menyalurkan ke beberapa wilayah yang
sangat miskin dan yang sangat membutuhkan.
Berikut nama – nama wilayah penyaluran beras ;
1. Jakarta : Kampung Rambutan, Makasar, Cililitan, Cilandak Barat, Kebayoran Baru,
Jagakarsa, Kebayoran Lama Utara.
2. Bogor : Waru jaya, Jampang, Bojong sempu, Bojong Indah, Pasir gaok, Panca Sari,
Cibeuteung Muara, Cibodas, Putat Nutug, Babakan, Pemagar Sari, Ranca Bungur.
3. Depok : Pancoran Mas, Kampung Lio, Rangkepan Jaya Baru, Sukma Jaya.
4. Tangerang : Pisangan, Sudimara, Sarua, Ciater, Cirendeu, Legoso, Ciputat,
Mampang, Kedaung, Pondok ranji, Pondok benda, Jombang.
Berita terkait dapat klik di :

http://tinyurl.com/294xt7u
http://tinyurl.com/28k8632
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3. DATA PENERIMA BERAS
Terlampir
4. FOTO KEGIATAN
Terlampir
5. PENUTUP
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih yang tak terhingga atas
kepercayaan yang telah di berikan oleh Bapak Hari Rijanto. Semoga Allah mencatat
sebagai amal kebaikan dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin

CIPUTAT, 5 Oktober 2010
LKC Dompet Dhuafa

drg. Imam Rulyawan, MARS
Direktur
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FOTO KEGIATAN
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