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10 Tahun LKC:
Berbagi Cinta Bersama LKC

Pada 6 November 2011 yang lalu, LKC sudah 10 tahun  
berkiprah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
sekitar 530 ribu jiwa dhuafa di Indonesia dan mengelola 
dana sebesar 46 M. Begitu banyak kisah dan pengalaman 

yang terukir ketika dhuafa dilayani oleh petugas LKC, donatur  yang 
menitipkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakafnya (ZISWaf), mitra 
yang bekerjasama, serta para relawan dokter spesialis dan lainnya yang 
memberikan infaq profesinya, semuanya terangkai dalam “Berbagi 

Cinta Bersama LKC”.
Kami menyadari bahwa ketika Dompet Dhuafa (DD) mendirikan LKC di November 

2001 sebagai layanan kesehatan yang benar-benar cuma-cuma untuk dhuafa yang dananya  
bersumber  dari masyarakat (dalam bentuk ZISWaf dan kerjasama program), banyak 
komentar yang mengesankan keraguan akan berapa lama LKC mampu bertahan. Namun 
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, LKC dapat terus berkiprah untuk menyehatkan 
dhuafa, bahkan semakin bertambah fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki.

Saat ini, LKC sudah mendirikan 4 Gerai Sehat dan 23 Pos Sehat di Jadebotabek serta  
bermitra  dengan cabang dan perwakilan DD di daerah, terdapat  11 Gerai Sehat dan 8 
Pos Sehat di luar Jadebotabek (seperti di Jawa Barat, Jogyakarta, Sulawesi Selatan, Jambi 
dan Nusa Tenggara Barat), kesemuanya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 
dhuafa yang holistik.

Kami menyadari  betul, terdapat banyak faktor yang membuat LKC dapat berbagi 
cinta bersama sampai 10 tahun (semoga akan sampai 100 tahun) diantaranya adalah do’a 
dari para dhuafa yang telah berinteraksi dengan LKC di sela-sela sholat wajib dan sholat 
tahajudnya, donatur yang terus dan bertambah dalam menitipkan dana ZISWaf nya ke 
LKC, mitra yang bekerjasama dalam pelaksanaan program, para relawan yang bekerja 
sungguh-sungguh dalam program dan kegiatan LKC serta profesionalitas dan menjaga 
amanah yang dilakukan oleh  petugas LKC. Untuk itu, kami mengapresiasi  dengan penuh 
hikmat dan bangga atas seluruh kontribusi yang telah diberikan selama ini dari seluruh 
pihak terkait.

Akhirnya, kami akan terus berkomitmen untuk mengembangkan LKC di masa-masa 
mendatang dengan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang holistik. 
Fokus pada promotif dan pereventif yang disebut dengan Promosi Kesehatan (PromKes) 
serta advokasi-kemitraan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang disebut dengan 
Pengembangan Program. Kami tetap akan terus mengajak kepada donatur, mitra dan 
relawan untuk berkontribusi bersama LKC dalam memberikan pelayanan kesehatan 
kepada dhuafa yang holistik dan terbaik. Semoga, “Berbagi Cinta Bersama LKC” akan 
berusia sampai 100 tahun. Aamiin.. •
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Kisah

Berkah Hari Ibu 
bagi Satrio

Satrio, 21 bulan, ketika 
ditemui di rumah kontrakkan 
orang tuanya, Jl. Kenari, 
Sawah Lama, Ciputat, 

Tangsel, Banten  terlihat ceria, sehat 
dan lincah. Ia sedang bercanda 
bersama kakaknya Agung yang tengah 
menonton televisi. Hari itu Agung tidak 
masuk sekolah karena sakit. Jadi ia 
minta izin untuk memulihkan sakitnya. 
Ia pun memiliki kesempatan banyak 
untuk bercanda dengan adiknya.

Sebelum 22 Desember 2011, 
mung kin Agung tidak seleluasa itu 
bercanda dengan adiknya ini. Saat 
itu, jika lelah sedikit saja, seluruh 
tubuh Satrio membiru. Ia tidak seperti 
anak-anak normal, berat badannya 
sudah di bawah garis merah grafik 
Kartu Menuju Sehat (KMS). 
Ia sudah jatuh ke gizi buruk. 
Setiap makanan yang disuapi 
kembali dimuntahkannya. 
Begitu ju ga kalau susu 
yang disuguhkan, juga 
tak ditelannya. Ia 
lemas, loyo, rewel 
dan tak kuat untuk 
diajak bermain dan 
bercanda oleh sang 
kakak.

“Sudah sejak bayi-
nya begitu, tapi kami 
tidak tahu harus 
membawa 
anak 

keenam kami ini ke mana. Kami tidak 
punya duit,” tutur Girah, 51 tahun, ibu 
Satrio.

Menurut cerita ibunya, Satrio 
lahir normal. Tapi lama kelamaan ia 
sering kejang-kejang dan tubuhnya 
membiru. Ia hanya mampu 
membawa 
Satrio ke 

Puskesmas. Kata dok ter Pus kes mas, ia 
ber  kemung kin an men de rita pe nyakit 
jan tung. Satrio di be ri surat rujukan 
ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi 
Girah dan suaminya Sudarmanto, 54 
tahun, tidak pernah membawa Satrio 
ke  rumah sakit rujukan itu, dengan 
alasan tak ada biaya.

Ternyata penghasilan Sudarmanto 
tidak melebihi kebutuhan keluarga. 
Bahkan kontrakan mereka yang 
sebelumnya di Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan dipindahkan ke 
kawasan yang lebih murah di Ciputat. 
Bersyukur 3 orang anaknya yang 
perempuan sudah dinikahkan sehingga 

sudah dibawa dan menjadi 
tanggungan suaminya 

masing-masing. Tinggal 
3 orang anak laki-
lakinya yang menjadi 

tanggungjawab 
Sudarmanto sehari-
hari. Beban itu 
semakin berat saja 
ketika mendengar 
klaim dokter, 
bahwa Satrio 
menderita jan tung 
bocor dan harus 
dioperasi segera.

Sebagai orang 
yang tak ber pu nya, 

yang di pelihara oleh 
ne  gara, de mi kian me nu-

rut un  dang-un dang da-

Dari semenjak lahir Satrio, 21 bulan, sudah menderita jantung bocor. 
Tubuhnya semakin membiru, bapaknya terkendala administrasi 
untuk mengurus Jamkesmas. Melalui bantuan LKC Dompet Dhuafa 
dan PT PPA, Satrio dioperasi di Hari Ibu 2011. 
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sar, Su dar  man to dan Girah, 
tidak bisa me nik   mati haknya 
untuk men da patkan pela yan-
an kese hatan gratis  de ngan 
menggunakan fasiltas Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas)--yang menurut 
teorinya diperuntukkan untuk 
orang miskin. Masalahnya, 
sejak ia menikah tahun 1980 
lalu, Sudarmanto belum memiliki 
kartu KK, pasalnya KTP suami 
dan isteri yang berbeda-beda 
lokasi dan sudah mati.

Sebagai orang yang hi dup 
berpindah-pindah dari kontrakan 
satu ke kontrakan yang lain, ia 
kesulitan untuk membuat surat 
pindah dari pemerintahan di mana 
ia berdomisili. “Maklum di Jakarta 
nggak ada yang gratis, dari RT sampai 
seterusnya kita harus tinggalin pelicin, 
kalau mau lancar,” tutur Girah.

Apalagi sejak datang dari Kediri, 
Jawa Tengah, kampungnya, di masa 
gadis dulu, ia juga tidak membawa 
surat keterangan apa-apa datang ke 
Jakarta. Jadi untuk menjadi warga 
ber-KTP Jakarta, sejatinya sangat 
susah diharapkan, kecuali uang yang 
berbicara. 

Tapi itu dulu, sekarang musimnya 
KTP elektronik, sehingga kemungkinan 
ada bayar sana, bayar sini, sudah 
berkurang. Tapi tetap saja kalau KTP 
lama (KTP kampung), ketika mengurus 
KTP Jakarta memerlukan surat pindah 
dari kampungnya. Untuk mengurus 
surat pindah ke kampung perlu waktu 
lagi. Sementara penyakit Satrio tidak 
bisa menunggu KTP dan KK bapak 
ibunya selesai, tubuhnya yang tadinya 
membiru sudah menjadi ungu.

Di tengah paniknya Sudarmanto 
dan Girah, terdengar kabar olehnya 
tentang keberadaan LKC Dompet 
Dhuafa, dari tetangga-tetangganya di 
Ciputat. Dalam kondisi tubuh Satrio 
yang membiru itu ia dibawa ke LKC 
Dompet Dhuafa dan diperiksa dokter 
umum. Kemudian dokter umum pun 
merujuknya ke dokter spesialis anak 

LKC Dompet Dhuafa. 
Selanjutnya Satrio diperiksa oleh 

Spesialis Anak, dr. Asti Praborini, 
Sp.A, IBCLC., dan langsung 
merujuknya ke RSCM untuk segera 
dioperasi. Di sini pun mulai terkendala, 
karena pelayanan LKC Dompet 
Dhuafa  gratis untuk member, karena 
LKC Dompet Dhuafa dibiayai dari 
dana zakat yang terkumpul dari umat. 
Jadi mustahik yang ingin mendapat 
layanan dari LKC harus terlebih dahulu 
menjadi member dan lolos verifikasi. 

“Sementara Satrio, waktu itu 
belum menjadi member. Karena 
foto copy KK, KTP dan Surat 
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 
dari kelurahan sebagai data 
awal untuk mendaftar di LKC 
Dompet Dhuafa tidak ada,” jelas 
Rahayu Rahmani, Kepala Bagian 
Keperawatan LKC Dompet 
Dhuafa.

Karena kondisi pasien 
darurat, lanjut Rahayu, tim 
verifikasi langsung turun ke 
rumah dan melakukan survei. 
Hasilnya pun menunjukkan, 

keluarga Sudar manto adalah benar-
benar orang yang masuk golongan 
mustahik dan berhak men dapatkan 
bagian dari uang zakat melalui 
pelayanan kesehatan secara cuma-
cuma. Meskipun ia tidak memiliki 
data administrasi kependudukan yang 
berlaku.

Berbekal rekomendasi dari tim 
verifikasi ini, tim medis pun bergerak. 
Secara maraton mulai tanggal 
2 Desember 2011, Satrio sudah 
diperiksakan ke RSCM. Dipilih RSCM 
karena rumah sakit tersebut memiliki 
Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) 
dan di sana sahabat-sahabat dr. Asti 
Praborini yang sama-sama spesialis 
anak pun siap membantu. 

Selanjutnya 21 Desember 2011, 
Satrio masuk ruang rawat inap RSCM 
dan esok harinya 22 Desember, pas di 
Hari Ibu, Satrio dioperasi dengan biaya 
umum dan menghabiskan dana sekitar 
Rp 55 juta dari ratusan juta yang 
diperhitungkan awal. 

Syukurlah LKC Dompet Dhuafa 
tidak sendiri membantu Satrio, 
Mitra LKC Dompet Dhuafa PT 
Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 
turut membantu Rp 30 juta rupiah. 
Dan selamatlah Satrio dari ancaman 
jantung bocor. Kini ia sudah sembuh, 
tubuhnya tidak lagi membiru dan tidak 
lagi gizi buruk. Derai tawanya pun 
senantiasa terdengar tatkala sang kakak 
mengajaknya bercanda. Sehat selalu 
Satrio!.• Maifil

lalu, Sudarmanto belum memiliki 
kartu KK, pasalnya KTP suami 

berpindah-pindah dari kontrakan 

“Sementara Satrio, waktu itu 
belum menjadi member. Karena 
foto copy KK, KTP dan Surat 
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 
dari kelurahan sebagai data 
awal untuk mendaftar di LKC 
Dompet Dhuafa tidak ada,” jelas 
Rahayu Rahmani, Kepala Bagian 
Keperawatan LKC Dompet 
Dhuafa.

darurat, lanjut Rahayu, tim 
verifikasi langsung turun ke 
rumah dan melakukan survei. 
Hasilnya pun menunjukkan, 

keluarga Sudar manto adalah benar-

Karena kondisi 
pasien darurat, lanjut 
Rahayu, tim verifikasi 
langsung turun ke 
rumah dan melakukan 
survei. Hasilnya pun 
menunjukkan, keluarga 
Sudar manto adalah 
benar-benar orang 
yang masuk golongan 
mustahik dan berhak 
men dapatkan bagian 
dari uang zakat melalui 
pelayanan kesehatan 
secara cuma-cuma. 
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Kisah

Air Susu Ibu (ASI) adalah sum-
ber kehidupan manusia. 
Ia mengandung zat hidup 
yang dibutuhkan sang bayi 

untuk imun dan pertumbuhannya. 
Keberadaan ASI tidak tergantikan oleh 
susu lain, karena ASI satu-satunya 
yang sesuai dengan fitrah, kondisi dan 
kebutuhan bayi. Ia memiliki nutrisi 
dengan takaran yang pas, karena 

ia berproses paralel dengan 

pertumbuhan sang bayi dalam 
kandungan.

Tapi apa jadinya, jika setelah bayi 
lahir ia tidak bisa menyusu, karena tali 
lidahnya pendek (tongue tie). 

Tongue Tie atau dalam bahasa 
Indonesia tali lidah pendek merupakan 
kelainan bawaan pada pita lidah atau 
tali jaringan ikat yang menghubungkan 

dasar lidah dengan ujung lidah 
bagian bawah. Tali ini dapat tebal 
dan kurang elastis sehingga bayi 
kesulitan dalam menyusu. Tongue tie 
juga menyebabkan mulut bayi tidak 
dapat menempel dengan baik pada 
puting susu, sehingga kemampuan 
menghisap susu menjadi berkurang. 
Akibatnya kenaikan berat badan yang 
dicapai tidak maksimal.

Hal inilah yang dialami bayi Jihad, 
ia terlahir dengan tali lidah pendek, 

yang membuat ia tidak 

dapat menyusu 
dengan sempurna. Hisapannya yang 
lemah, membuat ASI tidak keluar. 
Susu ibu pun tak terangsang untuk 
berproduksi dan lama-kelamaan 
menjadi kempes.

Bayi Jihad menjadi tumbuh tidak 
normal, meskipun diberikan asupan 

nutrisi melalui susu pengganti (susu 
formula) tetap saja tidak mampu 
mendongkrak pertumbuhannya. 
Kare na setiap diberikan susu formula, 
Jihad kerap kali tersedak, itu juga 
disebabkan lidahnya yang tak mampu 
mengatur masuknya air susu ke 
kerongkongan. 

Berat badannya terus menurun, 
ia pun menjadi bayi kurang gizi dan 
bahkan jatuh ke gizi buruk. Jihad yang 
tadinya dengan berat badan lahir 
(BBL) 2200 gram, menciut menjadi 
2000 gram setelah satu bulan. 

Tubuhnya ceking dan 
kulitnya berkerut. 
Menatapnya dalam 

kondisi tanpa busana, 
hanya melukai 

sukma saja. Sedih dan 
prihatin. Jihad menjadi 

anak yang rewel karena 
ia tidak pernah kenyang.

Kondisi ini membuat 
ibunya Romdonah dan 

bapaknya Ade Herma-
wan gelisah. Mereka 
takut kenapa-kenapa 

dengan anaknya. Ia sudah 
membawanya ke rumah 
sakit, solusinya hanya 

memberi jihad susu formula. 
Kondisi keuangannya Ade 

Hermawan  yang sehari-hari 
sebagai tukang ojek menjadi masalah 
sendiri baginya. Ia tidak kuat untuk 
membeli susu formula yang harganya 
cenderung naik. Belum lagi ia harus 
memenuhi kebutuhan lain seperti 
kebutuhan pokok, kontrakan rumah 

Bayi Jihad, 2 bulan, lahir dengan tali lidah pendek (Tongue Tie) Anterior. Ia tidak 
dapat menghisap ASI dengan baik, dan membuat ia menjadi bayi gizi buruk. Incisi 

Tongue Tie menyelamatkannya.

Pembebasan Jihad
dari Sandera Tongue Tie

ia berproses paralel dengan 

pertumbuhan sang bayi dalam 
kandungan.

Hal inilah yang dialami bayi Jihad, 
ia terlahir dengan tali lidah pendek, 

yang membuat ia tidak 

dapat menyusu 

bahkan jatuh ke gizi buruk. Jihad yang 
tadinya dengan berat badan lahir 
(BBL) 2200 gram, menciut menjadi 
2000 gram setelah satu bulan. 

Tubuhnya ceking dan 
kulitnya berkerut. 
Menatapnya dalam 

kondisi tanpa busana, 
hanya melukai 

sukma saja. Sedih dan 
prihatin. Jihad menjadi 

anak yang rewel karena 
ia tidak pernah kenyang.

Kondisi ini membuat 
ibunya Romdonah dan 

bapaknya Ade Herma-
wan gelisah. Mereka 
takut kenapa-kenapa 

dengan anaknya. Ia sudah 
membawanya ke rumah 
sakit, solusinya hanya 

memberi jihad susu formula. 
Kondisi keuangannya Ade 
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dan membayar cicilan motor.
Ia pun membawa Jihad segera ke 

Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) 
Dompet Dhuafa, setelah ia mengenal 
LKC Dompet Dhuafa dari sahabat-
sahabatnya. Sekitar 1 November 
2011, pasien Jihad yang diterima dr. 
Yuliarti Yanda di LKC Dompet Dhuafa, 
merujuknya ke dr. Asti Praborini, 
Sp.A, IBCLC, dokter relawan spesialis 
anak yang saat Milad LKC Dompet 
Dhuafa ke-10, November 2011 lalu 
dianugerahi LKC Award karena telah 
menyumbangkan tenaganya di LKC 
Dompet Dhuafa lebih dari 150 jam.

Setelah didiagnosa oleh dr. Asti 
Praborini, yang akrab dipanggil dr. 
Rini, 4 November 2011 di sinilah 
awalnya diketahui kalau Jihad 
menderita Tongue Tie Anterior (tali 
lidah pendek). Kepada orang tuanya 
dijelaskan kenapa Jihad kondisinya 
terus menurun seperti sekarang. 
Dokter Rini pun merekomendasikan 
untuk memotong benang pengikat di 
bawah lidah bayi Jihad ini (incisi), agar 
lidahnya dapat leluasa bergerak dan 
menghisap ASI.

Mendapat penjelasan tersebut, 
Ade dan Romdonah, orang tua 
Jihad, memilih ikut apa saja yang 
disarankan dokter, karena mereka 
ingin bayinya tumbuh dengan baik 
seperti anak-anak lainnya. Dalam 
beberapa 

saat dr. Rini menyiapkan 
peralatan untuk menggunting benang 
di bawah lidah itu. Setelah tindakan 
selesai, bayi  langsung disusukan ke 
ibunya. 

Luar biasa! Jihad dapat menyusu 

dengan baik. Hi sap annya lebih baik 
ketimbang se belum benang 
yang di bawah lidahnya 
dipotong. Hanya sa ja, 
karena dari se menjak lahir 
susu ibu nya tidak pernah 
dihisap Jihad dengan sem-
purna, akhirnya produksi ASI 
ibunya berhenti, karena tidak 

terangsang dengan baik. 

Untuk itu, ibu 
Romdonah diberi obat 
untuk merangsang 
produksi air susu dan 
dilakukan relaktasi 
dengan suplementer 
menggunakan ASI donor 

agar Jihad tetap menghisap payudara 
ibu dan kenyang setelah menyusu 
serta tercukupi kebutuhan gizinya.

Untuk satu minggu setelah 
pemotongan dr. Rini menyarankan, 
selain menyusu pada ibu, bayi Jihad 
juga diberikan ASI donor sebanyak 

50 cc dan diberikan 5 kali sehari. 
Waktu itu Jihad mendapat sumbangan 
ASI dari ibu Bunga, Serpong yang 
menyumbangkan sebagian susunya 
melalui LKC Dompet Dhuafa untuk 
keperluan kemanusiaan. 

Selama 1 minggu pemberian 
ASI donor dan menyusu ke ibunya, 
berat badan Jihad naik 200 gram. 
Hal itu diketahui ketika Jihad dibawa 
untuk kontrol ke LKC Dompet Dhuafa 
Jumat(11/11/11). Selanjutnya dr. Rini 
menurunkan komposisi ASI donor dari 
50 cc diberikan 5 kali per 
hari, 

menjadi 
40 cc  diberikan 5 kali per 

hari. Donor ASI untuk Jihad 
diambil dari ASI Ibu Dewi 

Rahayuningsih P (Bekasi). Dan 
ibu Jihad tetap diberikan obat 
perangsang produksi ASI. 

“Dikuranginya jumlah ASI 
donor sejalan dengan Jihad yang 
semakin kuat menyusu pada ibu 

dan mulai banyaknya produksi ASI,” 
jelas dr. Rini.

Dan sepekan kemudian, 
Jumat (18/11), ketika kontrol ke LKC 
Dompet Dhuafa, berat badan bayi 
Jihad menunjukkan 2400 gram, 
naik 200 gram dari sebelumnya. 
Sedangkan ibunya masih tetap 
diberi obat perangsang produksi 
ASI. Jihad tetap diberikan ASI donor 
dengan komposisi yang dikurangi dari 
sebelumnya menjadi 30cc diberikan 
5 kali sehari, masih dari ASI ibu Dewi 
Rahayuningsih. 

Kontrol berlanjut, Jumat (25/11), 
berat badan Jihad semakin naik, 

beberapa 

saat dr. Rini menyiapkan 

Romdonah diberi obat 
untuk merangsang 
produksi air susu dan 
dilakukan relaktasi 
dengan suplementer 
menggunakan ASI donor 

agar Jihad tetap menghisap payudara 
ibu dan kenyang setelah menyusu 

Dokter Rini pun merekomendasikan 
untuk memotong benang pengikat di 
bawah lidah bayi Jihad ini (incisi), agar 
lidahnya dapat leluasa bergerak dan 

Mendapat penjelasan tersebut, 

terangsang dengan baik. 

hari. Donor ASI untuk Jihad 
diambil dari ASI Ibu Dewi 

Rahayuningsih P (Bekasi). Dan 
ibu Jihad tetap diberikan obat 
perangsang produksi ASI. 

“Dikuranginya jumlah ASI 
donor sejalan dengan Jihad yang 
semakin kuat menyusu pada ibu 

dan mulai banyaknya produksi ASI,” 
jelas dr. Rini.

Dan sepekan kemudian, 

dengan baik. Hi sap annya lebih baik 
ketimbang se belum benang 

purna, akhirnya produksi ASI 
ibunya berhenti, karena tidak 

terangsang dengan baik. 

50 cc diberikan 5 kali per 
hari, 

menjadi 
40 cc  diberikan 5 kali per 

terangsang dengan baik. 

Luar biasa! Jihad 
dapat menyusu 
dengan baik. Hi-
sap annya lebih 
baik ketimbang 
se belum benang 
yang di bawah 
lidahnya 
dipotong. 
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Jumat, 4 Nopember 2011 
Jihad dengan Berat Badan (BB) 

2000 gram, turun 200 gram dari BBL 
2200 gram sebulan sebelumnya, 

diketahui menderita gizi buruk karena 
Tongue Tie (tali lidah pendek) Anterior. 
dr. Asti Praborini, SpA, IBCLC, 
melakukan pemotongan (incisi). Ibu 
diberikan perangsang produksi ASI. 
Bayi diberikan ASI Donor dari Ibu 
Bunga, 5x50 cc.

Jumat, 11 Nopember 2011.
Berat badan Jihad naik 200 Gram, 

jadi 2200 gram, komposisi ASI donor 

Tahapan Penyelamatan Bayi Jihad
dari 5x50 cc menjadi 5x40cc. Donor 
ASI untuk Jihad diambil dari ASI 
Ibu Dewi Rahayuningsih P (Bekasi). 
Dan ibu Jihad tetap diberikan obat 
perangsang produksi air susu. 

Jumat 18 Nopember 2011
 Berat badan bayi Jihad menjadi 

2400 gram, naik 200 gram dari 

sebelumnya. Ibunya masih tetap diberi 
obat perangsang produksi ASI. Jihad 
tetap diberikan ASI donor dari Ibu 
Dewi Rahayuningsih dengan komposisi 
5x40cc.

Jumat 25 Nopember 2011
Berat badan Jihad semakin 

naik, menjadi 2700 gram, naik 300 
gram dari pekan sebelumnya. Dari 

pemeriksaan Kondisi Umum (KU) 
Jihad, menunjukkan Jihad dalam 
kondisi baik. Pemberian ASI donor 
Dewi Rahayuningsih dari 5x20cc. Ibu 
Jihad tetap diberikan obat perangsang 
produksi ASI.

Jumat 9 Desember 2011
Berat badan Jihad naik lagi 300 

gram, menjadi 3000 gram. Kondisi 
umum bayi Jihad membaik, ia dapat 

menghisap ASI dengan baik dan 
jumlah ASI ibu juga banyak. Donor 
ASI dihentikan dan ibunya tidak lagi 
diberikan obat perangsang produksi 
ASI. Dengan demikian proses incisi 
tongue tie untuk bayi jihad dinyatakan 
berhasil. Bayi Jihad sudah sehat dan 
tumbuh normal.• MEP

menjadi 2700 gram, naik 300 
gram dari pekan sebelumnya. Dari 
pemeriksaan Kondisi Umum (KU) 
Jihad, menunjukkan Jihad dalam 
kondisi baik. Pemberian ASI donor 
pun dikurangi menjadi 20 cc dan 
diberikan 5 kali sehari. Donor ASI tetap 
dari ibu Dewi Rahayuningsih dan ibu 
Jihad tetap diberikan obat perangsang 
produksi ASI.

Selanjutnya di Jumat (9/12) meru-

pakan hari yang membahagiakan. 
Berat badan Jihad naik lagi 300 
gram, menjadi 3000 gram. Kondisi 
umum bayi Jihad membaik, ia dapat 
menghisap ASI dengan baik dan 
jumlah ASI ibu juga banyak. Saat itulah 
dr. Rini menyarankan penghentian 
pemberian ASI Donor untuk bayi 
Jihad dan untuk ibunya juga tidak lagi 
diberikan obat perangsang produksi 
ASI.

Dengan demikian proses incisi 
tongue tie untuk bayi jihad dinya-
takan berhasil. Bayi Jihad sudah sehat 
dan tumbuh normal. Jihad tidak lagi 
terancam gizi buruk, ASI ibu juga 
sudah banyak dan Jihad juga senang 
serta leluasa menghisapnya. Dokter 
Rini tetap menyarankan pemberian 
ASI selama 2 tahun sesuai dengan 
perintah Allah SWT dalam Al Quran. 

 • Maifil
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Mas Yadi termasuk 
salah seorang yang 
membidani media 
kesehatan DOKTER 

KITA dan dipercaya menjadi managing 
editor di majalah tersebut.
Ia pernah menjadi wartawan Majalah 
UMMAT, asisten produser di program  
religi RCTI (Kisah-kisah Dhuafa, 
Format, Salam Mesra, Gaya Ramadhan 
Selebritis dan Bincang Bisnis Syariah), 
serta  program Hidup Halal (TVRI). 

Selama ini Mas Yadi telah 
menghasilkan banyak media internal 
(media perusahaan/instansi) seperti: 
Buletin dan Majalah Bank Mandiri, 
Jasindo News, Insight (Hewlett 
Packard Indonesia), Kabar Bappenas, 
Nissan Indonesia dan lain-lain serta 
sejumlah laporan kegiatan perusahaan.  
Ia juga sering  memberi training 
menulis dan mengelola media internal 
atau kehumasan.

Untuk kalangan profesional/
corporate Mas Yadi dipercaya menulis 
“Buku HR Cafe, Best Practices: Solusi 
Inovatif Para Jawara HR di Indonesia” 

dan sejumlah company profile. 
Bersama beberapa kolega, ia sedang 
menyelesaikan modul salah satu mata 
kuliah komunikasi untuk Universitas 
Terbuka. 

Berkaitan dengan Dompet Dhuafa, 
pria kelahiran Sukoharjo, Solo, Jawa 
Tengah,  04 Januari 1967 itu, pernah 
menulis buku “10 Tahun Dompet 
Dhuafa (Jejak-jejak Membekas)”, dan 
juga terlibat di proyek buku “10 tahun 
Bank Muamalat”. 

Dalam rangka Milad Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma Dompet 
Dhuafa (LKC Dompet Dhuafa) ke-9, di 
tahun 2010, Ia diamanahi menggarap 3 
buku: Pos Sehat, Jejak Survei, Program 
TB, dan menjadi editor tamu Majalah 
AsySyifa dalam edisi 9 tahun LKC. 

Sekitar Nopember 2011 lalu, Mas 
Yadi kembali diamanahi LKC Dompet 

Dhuafa untuk menjadi juri independen 
“Lomba Posting blog Berbagi Cinta 
dengan LKC Dompet Dhuafa” dalam 
rangka Milad LKC ke-10 tahun. 

Dalam rangka evaluasi lomba 
posting blog inilah, Kamis, (27/1/
2012), Mas Yadi menyempatkan diri 
mampir ke LKC Dompet Dhuafa, ia 

membayar zakat profesinya melalui 
LKC dan berniat memenuhi janjinya 
akan memberikan pelatihan menulis 
secara cuma-cuma untuk karyawan 
LKC Dompet Dhuafa. Ketika itu, ia 
berpesan agar pihak LKC menyiapkan 
jadwal yang tepat.

Namun saat itu, Mas Yadi terlihat 
lelah dan kurang sehat. Karena itu Ia 
sempat dibawa berkonsultasi ke dr. 
Gina Swastika, Dokter umum LKC 
yang sedang piket. Saat itu tekanan 
darah Mas Yadi menunjukkan 140/100 
mm/Hg. 

Menurut Dr. Gina, Mas Yadi harus 
banyak istirahat dan menjaga kondisi 
tubuh, serta pikiran. Dr. Gina juga 

memberikan resep obat untuk 
menurunkan tensinya untuk 
dikosumsi 3 hari.

Namun 6 hari setelahnya, 
Selasa (07/02/2012) Pukul 
21.01 WIB, LKC Dompet 
Dhuafa mendapat kabar Mas 
Yadi sakit, melalui layanan 
pesan singkat (SMS) yang 
dikirim salah seorang teman 
Mas Yadi, alumni UMMAT, 
Edi Sudarjat. 

“Teman-teman yang baik, 
saat ini sobat kita Yadi Sastro di ICI 
Medistra Gatot Subroto karena sakit 
keras. Mohon info disebarluaskan 
karena tak ada familinya,” demikian isi 
SMS itu. Dua menit kemudian masuk 
lagi SMS dari orang yang sama yang 
“menyeramkan” isinya: “Kondisi 
Pak Yadi kritis,  pembuluh darah di 

IN MEMORIAM 

Selamat Jalan 
Mas Yadi
Yadi Sastro, akrab 
dipanggil Mas Yadi 
merupakan seorang 
senior editor. Ia 
berpengalaman 
menulis buku, menulis 
laporan-laporan indepth 
reporting terkait isu 
kemasyarakatan, 
ekonomi dan lingkungan. 

Kisah
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kepalanya sudah pecah….Kata dokter 
tipis harapan.”

Keesokan harinya, Rabu (08/02/
2012) Pukul 09.00 WIB Tim LKC 
Dompet Dhuafa meluncur membesuk 
Mas Yadi di RS Medistra. Saat itu 
Mas Yadi masih dirawat intensif di ICI 
(Intensive Care Installation). Meskipun 
ia terbaring dengan infus, ia masih 
sadar dan mengenali setiap orang yang 
datang.

Menurut yang bertanggungjawab 
di ICI RS Medistra, Prof. dr. Sumantri, 
Mas Yadi harus segera dioperasi karena 
terus mengalami pendarahan di saraf 
otaknya. Sementara pihak keluarga 
menginginkan alumnus teknik kimia 
Universitas Padjadjaran Bandung ini 
dibawa pulang ke Solo agar bisa dekat 
dengan keluarga. Tentu saja dokter 

tidak mengizinkan karena kalau itu 
dilakukan Mas Yadi bisa tak tertolong 
di tengah jalan.

Desakkan keluarga untuk 
membawa Mas Yadi pulang kampung 
ternyata dikarenakan alasan biaya 
perawatan rumah sakit di Jakarta 
yang relatif mahal, sementara kondisi 
keuangan yang mereka punya 
hanya Rp5 juta saja. Bahkan untuk 
membiayai tagihan perawatan ICI di 
RS Medistra untuk 2 hari yang telah 
berlalu mendekati Rp20 jutaan, mereka 
bingung mau meminta tolong sama 
siapa, apalagi kalau perawatan Mas 
Yadi terus berlanjut di sana.

Alasan ini tercium oleh sahabat 
Mas Yadi dan tim LKC Dompet 
Dhuafa. Di antara sahabat Mas Yadi 
yang hadir di sana Sinansari Ecip, 

Edi Sudarjat, Tri Mulyani Royen 
melakukan diskusi dengan pihak 
keluarga yang diwakili Tumini, 
isteri Mas Yadi. Hasilnya, opsi untuk 
dipulangkan ke Solo disepakati batal. 
Opsi lain untuk menghemat biaya, 
diusahakan memindahkan Mas Yadi 
ke rumah sakit yang biayanya lebih 
terjangkau.

Sayangnya, rumah sakit besar 
seperti RS Cipto Mangunkusumo dan 
RS Fatmawati sedang tak tersedia 
ruang ICI yang siap menangani bedah 
saraf otak. Akhirnya Direktur LKC 
Dompet Dhuafa dr. Yahmin Setiawan, 
MARS, mengontak salahsatu relawan 
spesialis LKC Dompet Dhuafa dr. 
Mahdian, Sp.S., ia menyatakan 
bersedia menolong dan tindakan 
dilakukan di RS Tugu Ibu, Cimanggis 
Depok.

Maka pada Rabu malam itu 
juga, Mas Yadi dipindahkan ke RS 
Tugu Ibu untuk menjalani operasi 
pada pagi harinya. Tagihan di RS 
Medistra, alhamdulillah tertangani 
dengan sumbangan teman-teman Mas 
Yadi; Alumni Ummat, Alumni Dokter 
Kita, Inmark dan sumbangan yang 
dikumpulkan Mba Tri Mulyani Royen.

Selanjutnya di RS Tugu Ibu, 
setelah operasi, Mas Yadi dirawat 
di ICI selama 2 hari. Ia dipindahkan 
ke ruang rawat di rumah sakit yang 
sama, Senin (13/2/12). Di sana dirawat 
selama dua hari. 

Kondisi Mas Yadi kembali 
memburuk, ia tidak sadarkan diri, 
Kamis (16/2) sekitar Pukul 07.00 WIB, 
Mas Yadi dipindahkan kembali ke ICI.

Menurut dr. Mahdian, dari hasil 
CT Scan menunjukkan pembuluh 

darah di otak Mas Yadi pecah lagi. 
Ia harus dioperasi segera, tetapi 
membutuhkan peralatan yang lebih 
baik dari peralatan yang ada di RS 
Tugu Ibu. Berkemungkinan alat itu 
hanya ada di RSCM, RSPAD atau RS 
Swasta lainnya.  

Seharian Tim LKC Dompet 
Dhuafa mengusahakan ICI di rumah 
sakit tersebut, ternyata tidak berhasil. 
Bahkan dr. Saefullah Sp.S, Relawan 
LKC Dompet Dhuafa yang bersedia 
mengoperasi ikut pula mencarikan 
kamar. Hasilnya nihil dan harus antri.

Di tengah usaha mencari tempat 
itulah, Jumat pagi (17/2/12) kondisi 
Mas Yadi semakin kritis, selain tingkat 
kesadarannya yang terus menurun, 
pernapasannya pun harus dibantu 
ventilator. Akhirnya Jumat Sore, Pukul 
18.30 WIB, selepas Magrib,(17/2/
2012), Mas Yadi menghadap Sang 
Khalik dengan husnul khotimah.

Tim LKC Dompet Dhuafa segera 
menyiapkan ambulan jenazah dan 
melunasi tangihan di RS Tugu Ibu. 
Nilai tagihan Rp55.600.000,-  dibantu 
LKC Dompet Dhuafa Rp50 juta dan 
sisanya dilunasi dengan hasil donasi 
dari teman-teman Mas Yadi. 

Malam itu juga Pukul 24.10 
WIB jenazah Mas Yadi dibawa 
ambulan LKC Dompet Dhuafa 
menuju kampung halaman Sukoharjo 
Solo. Jasad Mas Yadi dilepas oleh 
sahabat-sahabatnya; Alumni Ummat, 
Alumni Dokter Kita, Alumni Kimia 
Unpad, Faisal Basri (Calon Gubernur 
Jakarta jalur independen yang tagline 
kampanyenya “Berdaya bareng-
bareng” adalah karya Mas Yadi).

Sesampai di kampung halaman, 
Desa Tenungan, Nguter, Sukoharjo, 
Solo, Sabtu (18/2) sekitar Pukul 
16.30 WIB, langsung dimandikan 
dan disholatkan. Kemudian prosesi 
pemakaman selesai Pukul 18.00 WIB. 

Almarhum meninggalkan satu 
orang isteri Tumini dan satu orang anak 
laki-laki, Reza 12 tahun, yang baru 
masuk SMP. Selamat Jalan Mas Yadi, 
jasamu selalu terkenang. • Maifil

Di tengah usaha mencari 
tempat, kondisinya semakin 
memburuk, tingkat 
kesadarannya yang terus 
menurun, pernapasannya 
pun harus dibantu 
ventilator. Akhirnya Mas 
Yadi menghadap Sang 
Khalik.



11No. 004 - Maret 2012

16 Agustus 2011 

Bazar murah pakaian layak pakai 
donasi dari karyawan, donatur dan 
mitra LKC, khusus untuk member, 
bertempat di halaman gedung LKC. 

5 – 6 Oktober 2011
Diskusi Indonesia Sehat dengan 

tema Sinergisitas LAZ/BAZ Nasional 
dalam Bidang Kesehatan. Peserta 

72 orang dari LAZ 

Nasional, Mitra, Donatur, Jejaring & 
Cabang DD.

8 Oktober 2011
Senam DM dan Penyuluhan 

sepuluh kota di Indonesia .

13 Oktober 2011
Seminar Nasional Diabetes 

Melitus di Aula Masjid Raya Pondok 

Indah, dihadiri 261 peserta.

5 – 20 Oktober 2011

GENTA GOLD : Gerakan BaNk 
DaTA Golongan Darah, pemeriksaan 
golongan darah ke seluruh jejaring 
Dompet Dhuafa di Jabodetabek.

25 – 26 Oktober 2011
Pelatihan Kader KMP ASI 

(Kelompok Masyarakat Pendukung 
ASI) diikuti kader beberapa Pos Sehat. 
Diharapkan terbentuk komunitas 
Kelompok Masyarakat ASI di beberapa 
wilayah di Jabodetabek.

27 Oktober 2011

Jambore Kader Sehat di Pulau Situ 
Gintung, temu  kader TB, Pos Sehat & 
Pos Gizi LKC se-jabodetabek sebanyak 
119 peserta.

26 Oktober 2011
Peresmian Pos Sehat LKC 

- Al Masyhad Annur Sukabumi, 
oleh Bupati Sukabumi, Bapak H. 
Sukmawijaya.

2 November 2011 
Donor Darah serentak di 10 

Kota Propinsi di Indonesia yaitu : 
Tangerang, Serang, Bekasi, Surabaya, 
Padang, Palembang, Makassar, 
Jogjakarta, Balikpapan, Jambi, 
Mataram & Lampung.

Operasi wasir massal di LKC 
sebanyak 12 pasien berhasil dioperasi.

5 November - 7 Desember 2011
Operasi Katarak Massal secara 

cuma-cuma di RS. Bratanata Jambi, 
RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, dan RS. 

Ibnu Sina Makasar. Penerima manfaat 
67 orang.

11 November 2011
Soft Launching Gerai Sehat 

Rekam
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Wahana – LKC di Jatake Tangerang, 
kerjasama antara PT Wahana Artha 
Harsaka (Honda) dengan LKC Dompet 
Dhuafa. Dihadiri Presiden Dompet 
Dhuafa Ismail A. Said dan segenap 
direksi PT Wahana Artha Harsaka.

12 November 2011
Memperingati Hari Kesehatan 

Nasional, dilaksanakan launching 
kegiatan Peduli Anak Indonesia Sehat 
kerja sama dengan LAZNAS Bank 
Syariah Mandiri (BSM). Kegiatan 
meliputi pemeriksaan golongan 

darah, anemia dan kecacingan beserta 
pengobatannya disertai penyuluhan 
PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat). Lokasi di 12 sekolah SD/MI, 
SMP/MTs, SMA, di Tangsel, Depok, 
Bogor, jumlah penerima manfaat  
2116 siswa, guru, dan orang tua murid.

18 November 2011
• Di Rumah Sehat Terpadu Bogor: 

Pemeriksaan & penyuluhan gigi 
anak sekolah 120 siswa dan 17 guru 
SD/MI di Kec. Kemang Kab. Bogor.

•  Talkshow Radio tentang PHBS di 10 
Kota di Indonesia

 Selama bulan November 2011
Penyuluhan & Pemeriksaan IVA: 

deteksi dini kanker serviks di 10 Pos 

Sehat LKC di Jabodetabek. Peserta 
penyuluhan 440 orang, pemeriksaan 
IVA 163 orang.

16 November 2011
Tasyakuran Milad LKC ke-10 

di Masjid Raya Pondok Indah, 
memberikan LKC Award dengan 

kategori Relawan dokter spesialis (3),  
Mitra Pos Sehat (3), Media TV (2), Radio 
(2), Koran (2)

12 Desember 2011
ALS ARTAJASA 

Minggu, 12 Desember 2011, Pukul 
11.00 - 13.00, lokasi pelaksanaan 
SD Pagi dan Sore Kp. Muka Ancol, 

Pademangan, Jakarta Utara. Penerima 
manfaat 164 orang  (pengobatan) dan 
250 orang penyuluhan

18 & 20  Desember 2011
ALS KFC DI DUA TEMPAT :  
•  Rumpin, 18 Desember  2011  pukul 

09.00 - 13.00,  lokasi di Rt 03 Rw 
01 Kampung Leuwi Batu, Desa 
Leuwi Batu Kecamatan Rumpin. 

Memberikan pelayanan serta  
penyuluhan kesehatan  cuma-cuma 
kepada  masyarakat. Kegiatan ini 
merupakan kerjasama PT. KFC  
dengan LKC Dompet Dhuafa. 
Penerima manfaat sebanyak 211 
orang  dan    dilakukan Pemberian 
Makanan Tambahan (PMT) bagi 100 
anak. 

•  Gardu Desa Kramat, 20 Desember 
2011. Berupa pengobatan gratis 
untuk masyarakat dhuafa yang ada 

di sekitar area Kampung Gardu 
Desa Kramat Kecamatan Paku Haji 
Kabupaten Tangerang. Penerima 
manfaat 147 orang  (pengobatan), 
100 orang (PMT). 

22 - 24 Desember 2011
Khitanan massal kerjasama 

dengan mitra:

•  22 Desember 2011 - Khitanan 
Massal bermitra dengan  RRI. Dalam 
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rangka hari ibu. Jumlah peserta  
khitan 36 orang.

•  24 Desember 2011 - Lokasi SDI Al 
Azhar pamulang, penerima manfaat 
73 orang (khitan). 

•  24 Desember 2011 - Khitanan di 
LKC Bekasi Rangkaian Milad LKC  . 
Sasaran 100 anak, Jumlah penerima 
manfaat 34 anak.

29 Desember 2011
Penyerahan laporan akhir Peduli 

Anak Indonesia Sehat oleh Direktur 

LKC Dompet Dhuafa, dr. Yahmin 
Setiawan, MARS kepada LAZ BSM 
yang diwakili Rizki Sirdjan di gedung 
IMZ. Sebelumnya diadakan seminar 
laporan akhir anemia dan kecacingan.

21 & 22 Januari 2012
ALS (Aksi Layanan Sehat) dan  SIGAB 
(Aksi Tanggap Bencana) Bersama 
Indosat :

Program ALS Indosat memberikan 
pelayanan kesehatan terhadap korban 
banjir di Provinsi Banten.
•  Waktu : Sabtu, 21 Januari 2012

 Lokasi : Desa Suka Damai Kp. 
Bojong Kondang, Kec. Pagelaran 
Kab. Pandeglang – Banten . 

 Jumlah Pasien   : 163 orang (P: 115, 
L: 48)

•  Waktu : Minggu, 22 Januari 2012
 Lokasi : Kp. Sabang  Desa. 

Sukaresmi, Kab. Pandeglang 
– Banten 

 Jumlah Pasien   : 124 orang (L: 49, P: 
75) 

Total penerima manfaat
287 orang (L: 164 orang, P : 123 orang)
Penyakit terbanyak : Myalgia, 
Rematoid Atritis, Dermatitis, Cepalgia

9 Ferbuari 2012
Donor Darah Rutin di LKC Dompet 

Dhuafa.

3 – 9 Januari 2012
Sigab Banjir Brebes

Di Dusun Blangko; Dusun 
Bancang, Dusun Kecipir - Desa.Kecipir 

- Kec. Losari - Kab. Brebes – Jateng. 
Layanan kesehatan diberikan pada 
korban banjir dengan bergerak dari 
satu dusun ke dusun lainnya dengan 
penerima manfaat sebanyak 684 jiwa.

16 – 18 Januari 2012
Sigab Banjir Banten 
•   Waktu : Senin, 16 Januari 2012
 Lokasi : Desa Teluk Lada Kec. 

Sobang Kab. Pandeglang – Banten . 
 Jumlah Pasien: 20 orang (P: 18, L : 2)
•  Waktu  : Selasa, 17 Januari 2012
 Lokasi : Kp. Pugu Rt 03 / 01 Desa 

Perdana Kec. Sukaresmi Kab. 
Pandeglang – Banten 

 Jumlah Pasien: 133 orang (L: 55, P: 
78) 

•  Waktu  : Selasa, 17 Januari 2012
 Lokasi: Kp. Rancaluluk Rw 02 Desa 

Perdana Kec. Sukaresmi Kab. 

Pandeglang – Banten 
 Jumlah Pasien: 94 orang (L: 42, P : 

52)
•  Waktu: Rabu, 18 Januari 2012
 Lokasi: Kp. Sukaseneng Rt 02/ 03 

Desa Perdana Kec. Sukaresmi Kab. 
Pandegalang - Banten

 Jumlah Pasien: 120 orang (L: 45, P : 
75)

Total penerima manfaat
367 orang (L: 144 orang, P : 223 orang).

Rekam
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Harphelen dan Aat Maryati, keluarga 
ini mendiami sebuah kamar kontrakan 
di daerah Condet.

“Saya diinformasikan oleh mbak 
@justsilly tentang seorang bayi laki-
laki yang terinfeksi virus toksoplasma 
ketika dalam kandungan, dan setelah 
mencari waktu yang tepat, akhirnya 
pada hari Kamis, 18 Agustus 2011, 
kami mendatangi bayi itu,” jelasnya 
Fla.

Dari hasil kunjungan Fla ini 
ia melakukan posting ke blog dan 
twitter dengan akun @MyNameisFla. 
Informasi ini di-BBM oleh Dodi 
Fittaria ke dr. Yahmin Setiawan, 
MARS, Direktur LKC Dompet 
Dhuafa. Dodi merupakan sahabat Fla, 
yang juga rekan dr. Yahmin. Beberapa 
saat Dodi dan dr. Yahmin saling replay 
membicarakan bayi Rafael. 

Selanjutnya dr. Yahmin melakukan 
rapat virtual bersama Manager 
Departemen Pengembangan Program 
(DPP) LKC Dompet Dhuafa Masitoh, 
AmG, Tim Darurat Kesehatan (TDK) 
LKC Dompet Dhuafa Maifil (@maifil) 
yang juga Staf Komunikasi Progam,  
Rahayu Rahmani (Kepala Bagian 
Keperawatan LKC Dompet Dhuafa) 
dan Muchtar Sopa (Verifikator LKC 
Dompet Dhuafa) dan merespon 
panggilan darurat kemiskinan ini. 

Sekitar Pukul 10.00 WIB, Senin 
(22/8/2011), TDK melakukan kontak 
dengan Fla dan lansung meluncur ke 
Condet menuju rumah bayi Rafael. 
Ketika ditemui di rumah kontrakan 
satu kamar dengan ruang tamu teras 
terbuka itu, bayi Rafael terbaring 
di atas kasur. Di sampingnya setia 
menunggu Aat Maryati, (26) sang ibu 
tercinta yang sesekali mengipasi Rafael 
agar tidak kepanasan.

Miris memang, menatap kondisi 
Rafael saat itu. Bibirnya sumbing, di 
dahinya ada beberapa benjolan,  jari 
kaki dan tangan tidak normal. Acap 
kali ia menangis, mungkin karena 
lapar. Ketika itu pula Aat menyuapi 
susu formula dengan menggunakan 
botol dot. Tapi proses menyusui 

Fla “Tofu” 
Kecanduan Menolong
Sebagai selebriti Fla “Tofu” yang sibuknya luar 
biasa, masih menyempatkan diri memperjuangkan 
beberapa dhuafa yang sakit. Ia mengaku kecanduan 
untuk menolong dan siap selalu menjadi relawan LKC 
Dompet Dhuafa.

Di sela kesibukkannya menjadi 
penyiar radio, penyanyi, model, 
presenter dan aktifitas lainnya, ia masih 
menyempatkan diri untuk berbagi 
suka dengan para dhuafa yang sakit. 
Baca saja blognya MyNameisFla di 
blogspot, di sana tercatat sebagian jejak 
dari aktifitas sosialnya. 

Memang diakuinya, tidak setiap 
aktifitas sosialnya diposting ke blog. 
“Saya publish kalau saya sempat saja,” 
jelas  mantan vokalis grup musik Tofu 
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Hingar bingar panggung 
politik dan galamournya 
panggung hiburan di 
negeri ini, membuat 

rintihan kaum dhuafa nyaris tak 
terdengar. Para tokoh publik, artis, 
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pendapatan besar  yang membuat seba-
gian mereka terlena dengan kondisinya. 
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untuk 
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itu tidak lancar karena bibir Rafael 
sumbing dengan gusi dan langit-langit 
terbelah. Hal itu membuat ia susah 
menyusu. Tak jarang ia tersedak karena 
air susu menyusup ke paru-paru dan 
beradu dengan pernapasannya.

Setiap kali Rafael tersedak, setiap 
itu pula mata Aat (ibu) dan Harphelen 
(ayah) berkaca-kaca. Mereka sedih 
menimbang nasib anaknya. “Saya 
sempat tidak menerima kenyataan 
ini,” aku Harphelen, pria asal Bangka 
Belitung yang menikahi Aat asal Garut, 
Nopember 2010 ini kepada TDK LKC 
Dompet Dhuafa dan Fla.

Dua hari setelah keluar RS Duta 
Elsama, Kramat Jati Jakarta Timur, 
mereka sempat mengurusi Rafael 
di rumah. Harphelen melanjutkan 
pengobatan Rafael ke RSCM dan di 
sana dirawat selama 10 hari. Rencana 
operasi untuk perbaikan wajah, kaki 
dan tangan Rafael, dilaksanakan 
bertahap dan memerlukan biaya sekitar 
400 juta.

Karena besarnya biaya inilah, 
Harphelen mengaku tak sanggup 
membiayai dengan gajinya yang 

Rp2 juta per bulan sebagai kurir dan 
marketing toko alat listrik di Kenari 
Mas Salemba, Jakarta Pusat. Akhirnya 
ia mencoba mencari  bantuan melalui 
teman-temannya.

Karena terpanggil untuk meringan-
kan beban keluarga malang inilah 
Fla dan LKC Dompet Dhuafa me-
laksanakan kerja bareng. Setelah 
diverifikasi, akhirnya Rafael menjadi
member "bantu putus"LKC Dompet 
Dhuafa. Bibir, kaki dan benjolannya 
pun sudah dioperasi. Rafael tumbuh 

sehat dan kelainan fisiknya sedikit
demi sedikit teratasi.

Berhasilnya operasi Rafael mem-
buat Fla sedikit lega, namun Ia tidak 
berhenti di situ. Ia pun tersentuh 
dengan penderitaan seorang bayi 
bernama Aiysah Zahra, 1 tahun,  yang 
lahir prematur dalam usia 6 bulan 
kandungan di Surabaya.

Bayi Aisyah, selain prematur juga 
menderita kelainan jantung bawaan 

dan mata yang terganggu. Berat badan 
lahir hanya 600 gram, jauh dari bayi 
normal minimal 2500 gram. Aisyah 
dirawat di RS RKZ Surabaya. Dari 
lahir hingga perawatan setelah lahir, 
orang tua Aisyah Pujo Widodo, 35 th, 
warga Banyu Urip, yang sehari-hari 
berkerja tukang tambal ban itu, punya 
hutang Rp130 juta. 

Namun untuk kepentingan keper-
luan perawatan dan operasi jantung, 
Aiysah segera dipindahkan ke RS 

Sutomo. Sementara hutang di RS 
RKZ Surabaya, Pujo Widodo harus 
menandatangani surat hutang dengan 
materai. Untuk keperluan pembayaran 
hutang, Fla dan teman-teman meminta 
bantuan sana-sini, serta membuka 
halaman Facebook “Koin untuk 
Aisyah”.

Alasan ini pula Fla berkunjung 
ke LKC Dompet Dhuafa, Senin 
(9/1/2012). Ia mengurus kememberan 

Aisyah, agar Aisyah dapat 
dibantu LKC Dompet Dhuafa. 
Bersyukur, RS Sutomo 
menerima Aisyah dengan 
biaya dari Jamkesmas, jadi 
seluruh biaya perawatan 
Aisyah sudah ditanggung oleh 
negara.

Terakhir Fla 
mengonfirmasi, jantung Aisyah
tidak jadi dioperasi, karena 
katup yang bocor sudah menu-
tup sendiri. Di RS dr. Sutomo 
hanya dilakukan pengobatan 
matanya, kemudian pulang. 
Aisyah meski masih termasuk 

gizi kurang, berat badannya per (9/1) 
sudah 2,5 kg yang seharusnya normal 
3,9 kg. Tapi secara umum kondisinya 
membaik.

Dari berbagai pengalaman yang 
dialami Fla dalam menolong orang 
dhuafa yang sakit, membuat ia semakin 
kecanduan untuk menolong. Ia berjanji 
akan terus melakukan itu dan siap 
selalu menjadi relawan LKC Dompet 
Dhuafa untuk membantu kaum dhuafa 
mendapatkan nikmat sehat. • Maifil

Berhasilnya operasi Rafael 
membuat Fla sedikit lega, 
namun Ia tidak berhenti 
di situ. Ia pun tersentuh 
dengan penderitaan seorang 
bayi bernama Aiysah 
Zahra, 1 tahun,  yang lahir 
prematur dalam usia 6 bulan 
kandungan di Surabaya.
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DAFTAR PEMBERI INFAQ, ZAKAT, WAKAF, DAN DONASI LAINNYA KE LKC
PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2011

INFAQ
DONATUR/MITRA JUMLAH
OKTOBER 2011
Binroh Bank Of Tokyo 3,300,000 
Bambang Sumitro 1,000,000 
Hana Ny 1,000,000 
Dwi Wijayanto Santoso   300,000 
Suroso   500,000 
PT.Mitra Grafindo 1,000,000 
Bayu   65,000 
Ade Saputra   25,000 
Narendra Kamil 2,000,000 
Fauzi Ramdhan   19,000 
Nindi dkk 1,020,000 
Kusneti 1,200,000 
Oto Bpk   200,000 
Alifa   50,000 
IMZ   350,000 
Ayu Setiasari   80,000 
Hendra Budianto   50,000 
Ismi Nur Fadilah   55,000 
Hamba Allah   60,000 
Hamba Allah   50,000 
Rudi Armya   750,000 
Hamba Allah   150,000 
Hamba Allah   30,000 
Irfan Akbar   50,000 
Fransisca Indah NA   27,000 
Marliza   100,000 
Rahadiono Suhadak   200,000 
Nurhasanah   200,000 
Untung Raharjo   100,000 
Rina Oktriana   100,000 
Chrisni Utami DR   500,000 
Widiyastuti Kuspur   500,000 
Karina Puspadewi   50,000 
Drikavide Ardhik Drikavide   250,000 
Rofiyanto   100,000 
Dewi Lie   10,000 
Indra Trirahardjo   20,000 
Sunarso Ruko Mega G 2,500,000 
Yustina Anwar 2,000,000 
Hamba Allah   100,000 
Desire Pelita Dewi   100,000 
Eka Cahyani   50,000 
Endang Widasari DR   500,000 
Rina Oktasari   75,000 
Ny. Ayu Asmawati   100,000 
Tri Budi Utami Wir   100,000 
Delyasti Hopi Tris   100,000 
Muharti Soeleman D   300,000 
Meiliana Ismapriha   100,000 
Fitri Wiyanto   100,000 
Eva Alnova 0375-alfama   100,000 
Hafiyzah Mumtazah   50,000 
Sari Asanti   100,000 

Nurfatchiyah Nings   500,000 
Novita Anggaraini   100,000 
Otto Iskandar   500,000 
Sachrul Widiyanto PB Hitachi   250,000 
Hamba Allah   100,000 
Fidya   100,000 
Rofiq Fatonah   200,000 
Irfan Akbar   50,000 
Iriyanthi Kusumawa   150,000 
Irfan Akbar   50,000 
Sari Puspita   500,000 
Bagus Handoko Danu   100,000 
Irfan Akbar 4,000,000 
Muafan 50,000
PT. Wahana Prestasi Logistic 
Prisma Kamajaya 1,000,000 
Ahmad Rezal Ilyas   200,000 
Leliana Alviera   200,000 
Rizal Muska Kamil   100,000 
Sofyan kaharu   20,000 
Tri Mulyaningsih   50,000 
Miranda Elestiani   150,000 
RR Ratna Indriani   260,000 
Mochamad Herdi Fah   100,000 
Didi Ali Mursidi   50,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah   500,000 
Hamba Allah   50,000 
Kukuh Thoriq Ariefian   75,000 
Hamba Allah   200,000 
Dyah Purnamawati   300,000 
Ronggo Ardhianto   200,000 
Darwin Aryanto   100,000 
Wiweko Setiawan   350,000 
Lisda Susilowati   50,000 
Mayasari   100,000 
Dyah Margani Utami   50,000 
Hamba Allah 1,000,000 
Mitra Panji Prabeswara 2,500,000 
Hamba Allah   500,000 
Hamba Allah   25,000 
Hidayat Akbar   150,000 
Hamba Allah 1,000,000 
Sisdarsono   100,000 
Hamba Allah   25,000 
Lili Sutrisna   200,000 
Rachmad Wahyudi    51,975 
Siti Mahmudah   50,000 
Hamba Allah   250,000 
Sisdarsono   100,000 
Yuni Lestari 1,000,000 
Hamba Allah   100,000 
Hidayat Akbar   150,000 
Yay. DD 10,000,000 
Hamba Allah   70,000 
Indri Arianti   102,000 

Andi Andana KS   250,123 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   150,000 
CSR Java PR 1,000,000 
Hamba Allah 1,000,000 
Ayu Dia Riahrita   100,000 
Mardiyono   300,000 
Satida Fargiani  1,000,000 
Andri Yuliansyah   200,000 
Aditya Putra   300,000 
Lisda Susilowati   50,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah   42,000 
Siti Zainab   200,000 
Suhaeni   100,000 
Hamba Allah   200,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   250,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah 2,000,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   75,000 
Anisah 1,000,000 
Ernisah 1,000,000 
Mitra Tani   360,000 
Hamba Allah   150,000 
SKN   280,000 
Hamba Allah   200,000 
Mitra Tani Farm   500,000 
Jumat Berbagi   250,000 
Hamba Allah   20,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah 1,000,000 
Hamba Allah   50,000 
Mitra Tani Farm   500,000 
Hamba Allah   100,000 
Erwin Dumai 1,000,000 
Hamba Allah   250,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   150,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah 1,000,000 
Hamba Allah   175,000 
Hamba Allah   150,000 
Hamba Allah   50,000 
Mitra Tani Farm   500,000 
Hamba Allah   200,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   375,000 
Sdri Nur   45,000 
TOTAL  67,337,098 

NOPEMBER 2011
Maifil Eka Putra   100,000 
PT. Mitra Grafindo 1,000,000 
Juanda Lizar   60,000 

Donasi
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Yanuar Bpk   100,000 
Rohayani   40,000 
Tuti Widhayati   10,000 
Rasimah   500,000 
Andi Irnisan   100,000 
Fahri dan Hanif   200,000 
Donasi Radio Mersi FM 1,185,000 
Ade Saputra   25,000 
PT. Budika Jaya 3,000,000 
Billa   50,000 
Nora Ny   75,000 
Itje Badriah Binti H.Abe Djunaedi 600,000 
Harkat   500,000 
Yanuar Bpk   100,000 
Infaq dari Rek R5   135,400 
Dana Sisa kegiatan   60,000 
Marliza   100,000 
Rahadiono Suhadak   200,000 
Rofiyanto   100,000 
Novita Anggraini   100,000 
Eka Cahyani   50,000 
Chrisni Utami DR   500,000 
Indra Trirahardjo   50,000 
Tengku Syahrifa FA   100,000 
Liana Dewi Lie   10,000 
Agus Hari S   300,000 
Hamba Allah   100,000 
Otong Nurdianto   25,000 
Delyasti Hopi Tris   100,000 
Sari Asanti   100,000 
Hafiyzah Mumtazah   50,000 
Bagus Handoko Danu   100,000 
Diah Agustina   100,000 
Teddy Sutiadi 1,000,000 
Hamba Allah   100,000 
Doddy Vitarya   500,000 
Eva Anova 0375-Alfama   100,000 
Ria Jayanti   300,000 
Noviandini Kadaris   200,000 
Ny Ayu Asmawati   100,000 
Renta Trijayanti   50,000 
Maria Agustina   25,000 
Juang P Panjaitan 1,000,000 
Nurfatchiyah Nings   500,000 
Panji Priambudi 5,000,000 
Dewi Wulandari   75,000 
Erwin Noviansyah   100,000 
Catur Banuaji 1,000,000 
Zulfitri   50,000 
Rinaldo   350,000 
Otong Nurdianto   10,000 
Tengku Syahrifa FA   180,000 
Muhammad Thoriq   172,500 
Rina Oktasari   50,000 
Hamba Allah   100,000 
Ridwan Setiambogo   100,000 
Dian Trisna Sari   137,500 
Farida   500,000 
Mochamad Herdi Fah   100,000 
Juang P Panjaitan 1,000,000 
Muhammad Luthfi HI   30,000 
Irfan Akbar   150,000 
Otong Nurdianto   10,000 
Leliana Alviera   200,000 
Muafan   50,000 
Freddi Anshary ST   200,000 
Ahmad Hari Murtono   150,000 

Hamba Allah   65,000 
Eko Sudarmanto   50,000 
Juang P Panjaitan 1,700,000 
Sofyan Kaharu   25,000 
Yuki Yuliani   100,000 
Miranda Elestiani   150,000 
RR Ratna Indriani   260,000 
Hafiyzah Mumtazah   50,000 
Loekman Haris Suhud   80,000 
Siti Mahmudah   50,000 
Sis Darsono   150,000 
Ronggo Ardhianto   450,000 
Wiwiet Andika Prismawati   300,000 
Hamba Allah 1,500,000 
Hamba Allah   100,000 
Mayasari   150,000 
Hamba Allah   100,000 
Faisyal Nasrullah   100,000 
Satida Fargiani   750,000 
Hidayat Abrar   100,000 
Ronggo Ardhianto   225,000 
Hamba Allah   200,000 
Yusman Nursidi   400,000 
Sis Darsono   50,000 
Hamba Allah   500,000 
Rustam   100,000 
Dyah Purnamawati   300,000 
Siti Fauziah   300,000 
Hidayat Abrar   100,000 
Hidayat Abrar   75,000 
Indri Arianti   102,000 
Andi Andana KS   250,000 
Diasita ariani   200,000 
Ronggo Ardhianto   120,000 
Andri Yuliansyah   200,000 
Ayu Dia Riahrita   100,000 
Marno Dastrinto   300,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah 7,000,000 
Nadia Fahmi Silabi   50,000 
Hamba Allah   300,000 
Dwi Nor Yuliani   100,000 
Hamba Allah   50,000 
Suhaeni   100,000 
Hamba Allah   200,000 
Hamba Allah   250,000 
Hamba Allah   250,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   250,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah 1,000,000 
Hamba Allah   200,000 
Hamba Allah   555,000 
Mitra Tani Farm   500,000 
Hamba Allah   500,000 
Hamba Allah   898,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   284,000 
Hamba Allah   200,000 
Hamba Allah 1,000,000 
Mitra Tani Farm   500,000 
Hamba Allah   250,000 
Hamba Allah   500,000 

Hamba Allah   205,000 
Mitra Tani Farm   500,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   500,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   250,000 
Arifin K   75,000 
Bpk Agu   500,000 
Hamba Allah   100,000 
Sdri YU 1,050,000 
Hamba Allah   300,000 
Hamba Allah   200,000 
Hamba Allah   100,000 
TOTAL  52,934,400 

DESEMBER 2011
Abu Zidan   100,000 
Peserta Seminar Kesehatan   300,000 
Faried Ma’ruf   200,000 
Ade Saputra   25,000 
Irwansyah Tn   100,000 
PT. Mitra Grafindo Mandiri 1,000,000 
Setia Basuki   100,000 
Hamba Allah   50,000 
Muslih Bpk   100,000 
Rohayani   80,000 
Hamba Allah   100,000 
Meldi   50,000 
PT. Mitra Grafindo Mandiri 1,000,000 
Lia Susanti   40,000 
Samsul   100,000 
Maifil Eka Putra   100,000 
Arkindo Bestari   500,000 
Sinar Maju   150,000 
Abu Zidan   100,000 
dr.Oetomo Aesman Sp.B 3,000,000 
Arifa   50,000 
PT. Mitra Grafindo Mandiri 1,000,000 
Rahadiono Suhadak   200,000 
Novita Anggraini   100,000 
Chrisni Utami DR   500,000 
Rofiyanto   100,000 
Hamba Allah 1,200,000 
Eka Cahyani   50,000 
Untung Raharjo   100,000 
Indra Trirahardjo   20,000 
Maria Agustina   25,000 
Ny. Ayu Asmawati   100,000 
Naning Sulistyarin   130,000 
Hamba Allah   500,000 
Hamba Allah 2,000,000 
Eva Anova7200-unit   100,000 
Hamba Allah   100,000 
Rizal Muska Kamil   150,000 
Diah Agustina   200,000 
Otong Nurdianto   20,000 
Desire Pelita Dewi   100,000 
Noni Marisma Tobin   500,000 
Bagus Handoko Danu   100,000 
Catur Banuaji 1,000,000 
Endang Widasari DR   300,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Mustika Arum Warna   150,000 
Hamba Allah   100,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Zulfitri   72,500 
Fitri Wiyanto   25,000 

Donasi
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Indra Trirahardjo   20,000 
Viera Agriana Proz   250,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Irfan Akbar   100,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Mochamad Herdi Fah   150,000 
Hamba Allah   200,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Hamba Allah   100,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Delyasti Hopi Tris   100,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Renita Trijayanti   50,000 
Gusnul Yakkin   100,000 
Ahmad Hari Murtono   150,000 
Ahmad Reza Ilyas   200,000 
Hening Utami S   250,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Shirley Vidhiyani 1,000,000 
Muafan   50,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Otong Nurdianto   20,000 
Hamba Allah   65,000 
Aah Ropiah   930,000 
Fitri Wiyanto   50,000 
Rizal Muska Kamil   150,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Freddy Anshary ST   200,000 
Juang P Panjaitan   650,000 
Rofiyanto   100,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Yuki Yuliani   100,000 
Fitri Wiyanto   100,000 
Ardhik Drikavide   25,000 
Diah Widhi Nanik N   250,000 
Faried Ma’ruf   500,000 
RR Ratna Indriani   260,000 
Yadi   100,000 
Fitri Wiyanto   25,000 
Munani   50,000 
Yusman Mursidi   400,000 
Erie Nasibu   50,000 
Agus Purwanto   400,000 
Wiweko Setiawan   300,000 
Hamba Allah   400,000 
Dewi Masitoh 1,000,000 
Lisda Susilowati   100,000 
Bety Hayat Susanti 1,500,000 
Dewi Masitoh 1,000,000 
Dewi Masitoh 1,000,000 
Dyah Purnamawati   300,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah   400,000 
Hamba Allah   200,000 
Ahmad Khotib Ismail   500,000 
R Nurtantio   250,000 
Satida Fargiani   700,000 
Marno Dastrinto   300,000 
Andono Sofano   150,000 
Joeriene Swastika   400,000 
Anggia Pavianti   150,000 
CSR Java PR 1,000,000 
Indri Arianti   102,000 
Ayu Dia Riahrita   200,000 
Chandra Purnamawan 2,000,000 
Anida Sari   100,000 

NOPEMBER 2011
Juanda Lizar   90,000 
Muslih   65,000 
Peter G Bryant   450,000 
Reno Endah Saro   500,000 
Rifan Fadly   300,000 
Prisma Kamajaya H 1,000,000 
Prisma Kamajaya H 1,000,000 
Riswandi 1,000,000 
Riswandi 1,100,000 
 TOTAL  5,505,000 

DESEMBER 2011
Hamba Allah   30,000 
Mr. Peter G Bryant   500,000 
Endang Ibu   50,000 
Prisma Kamajaya H 1,000,000 
Reno Endah Suri   500,000 
Ismail DR H Ismail    500,000 
Rina Septiana   200,000 
Prisma Kamajaya H 1,000,000 
Reno Endah Suri   150,000 
Mitra Tani Farm   300,000 
Mitra Tani Farm   150,000 
Mitra Tani Farm   300,000 
 TOTAL   4,680,000 

 
TOTAL ZAKAT                           18,601,200 

KERJASAMA PROGRAM
DONATUR/MITRA JUMLAH
OKTOBER 2011
AKSI LAYANAN SEHAT (ALS)
Indosat 114,895,000 
Indosat   14,000,000 
Bank Syariah Mandiri  50,000,000 
Bank Syariah Mandiri   41,000,000

POS SEHAT
IKPT  5,950,000

TOTAL 225,845,000 

NOPEMBER 2011
AKSI LAYANAN SEHAT (ALS)
Asisi 5,130,000 

POS SEHAT
Wahana Artha Harsaka 216,073,673 

 TOTAL  221,203,673

DESEMBER 2011
AKSI LAYANAN SEHAT (ALS)
Artha Graha 10,000,000 
 
KHITANAN MASSAL
SDI Al Azhar Pamulang   11,025,000

PEMBIAYAAN PASIEN
Bank Syariah Mandiri   21,043,878 
 
 TOTAL   42,068,878 

TOTAL PROGRAM 489,117,551

Andi Andana KS   250,012 
Ryo Ramadhanu   100,000 
Yusman Mursidi   450,000 
Lutfi   300,000 
Agus Purwanto   400,000 
Mayasari   100,000 
Universitas Indonesia 1,990,000 
OpMas Katarak 9,750,000 
Yandri Adriadi   50,000 
Hamba Allah 1,000,000 
Hamba Allah   200,000 
Hamba Allah   300,000 
Hamba Allah   500,000 
Hamba Allah 1,000,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah   500,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   150,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   250,000 
Hamba Allah   10,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah 1,000,000 
PBY Pasien Dhuafa/ 
Bina Rohani 2,500,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah   100,000 
SKN - Untuk LKC   283,200 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah   250,000 
Infaq Kelg Erwin (Dumai)   500,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah 1,020,000 
Untuk Jum’at   250,000 
Hamba Allah   100,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah   300,000 
SKN - Untuk LKC   285,000 
   50,000 
Sdri Nur   300,000 
Eli TW   310,000 
Hamba Allah   50,000 
Hamba Allah   35,000 
 TOTAL  61,017,712 

TOTAL INFAQ                         181,289,210 

ZAKAT
DONATUR/MITRA JUMLAH
OKTOBER 2011
Mr. Peter G Bryant   450,000 
Nur Endro Buwono & 
dr.Endang Widasari 1,000,000 
Ibu Nina   175,000 
Irwansyah   100,000 
Harta Reno Endah Suri   500,000 
DR H Ismail   500,000 
Rizal Muska Kamil   750,000 
Prisma Kamajaya H 1,000,000 
PT. Wahana Prestasi Logistic
Prisma Kamajaya                                  1,000,000
Riswandi 885,000 
Suardy L Tobing  2,000,000 
Hamba Allah   56,200 
 TOTAL  8,416,200 

Donasi
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Rubrik ini diasuh dr. Susatyo Jati P, Kepala Bagian Medik 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

Pertanyaan : 

Assalamualaykum wr wb, 
Dokter LKC, saya mau tanya. 

Sebelumnya minta maaf kalau perta-
nyaan saya dianggap tidak sopan. Saya 
sudah jadi anggota LKC 5 bulan yang 
lalu. Dok, saya mau tanya masalah 
suami saya. Maaf sekali lagi, kalau 
kita berhubungan suami istri, suami 
saya mengeluh susah untuk “bangun”. 
Istilahnya loyo. Bagaimana dok 
meng atasi masalah suami saya. Bisa 
disembuhkan nggak? Oh ya dok, kita 
berkeluarga sudah 7 tahun dan punya 3 
anak. Suami saya juga menderita DM, 
dok. 

Wassalamualaikum wr wb,

Putri (Samaran)

Jawaban : 

Assalamualaikum wr wb, 
Salam kenal kepada Putri sebe-

lumnya. Terima kasih atas pertanyaan 
yang diajukan. Saya juga merasa senang 
karena Putri  sudah menunjukkan 
kesadaran untuk hidup sehat dengan 
melakukan konsultasi terkait masalah 
kesehatan yang dimiliki kepada pihak 
yang berkompeten, dalam hal ini 
dengan tim Medis LKC. 

Putri  yang insya Allah dirahmati 
oleh Allah SWT, masalah yang 

disampaikan oleh Putri  terkait suami 
tersebut memang bisa dikategorikan 
sebagai masalah Disfungsi Ereksi. 
Definisi ‘Disfungsi Ereksi’ ini dalam 
dunia medis disebutkan sebagai 
kondisi dimana seorang pria tidak 
dapat mempertahankan ereksi dari 

(mohon maaf) penisnya (Mr P) setiap 
berhubungan seksual. 

Masalah Disfungsi Ereksi (DE) 
dapat berupa “Mr. P”yang tidak cukup 
keras atau ereksi yang tidak dapat 
dipertahankan cukup lama untuk 
melakukan hubungan seksual yang 

memuaskan. Penyebab utama tidak 
dapat ereksinya “Mr. P”adalah karena 
adanya gangguan pengisian pembuluh 
darah Korpus Kavernosum Penis 
(batang Penis). 

Hal tersebut dapat berdampak 
negatif terhadap keharmonisan hu-

bung an rumah tangga. Seorang pria 
dapat sesekali mengalami kesulitan 
mempertahankan ereksi. Bila dia seca-
ra konsisten mengalaminya sampai 
enam bulan atau lebih, barulah disebut 
memiliki DE. 

Dalam pertanyaan yang disampai-

Tatkala “Mr P” 
Tak Mampu Berdiri

Konsultasi



21No. 004 - Maret 2012

kan, sudah berapa lama masalah 
yang dialami oleh suami Putri  perlu 
diperjelas. Untuk sementara ini, saya 
akan menjelaskan sedikit terkait 
masalah DE sehingga mudah-mudahan 
informasi yang ada dapat menjadi 
bahan penambah wawasan Putri  
untuk menempatkan masalah secara 
proporsional. 

Siapa yang berisiko mengalami 
DE?

Disfungsi Ereksi dapat terjadi 
pada pria dewasa di semua usia, tapi 
umumnya masalah ini berkembang 
pada pria setengah baya atau lebih tua. 
Diperkirakan hanya dua persen pria 
berusia 30-an yang mengalaminya, 
sedangkan setengah dari pria berusia 60 
-70 tahun mengalaminya.

Apa saja penyebab DE?
Disfungsi Ereksi dapat disebabkan 

oleh faktor fisik (organik), psikologis
(psikogenik) atau keduanya. Faktor 
fisik menyebabkan sekitar 60-80%
kasus DE. Kemungkinan-kemungkinan 
penyebab fisik DE adalah :

• Inflamasi (peradangan) kelenjar
prostat (prostatitis)

• Penyakit kronis (anemia, tuberku-
losis, pneumonia, dll)

• Penyakit jantung dan pembuluh 
darah

• Hipertensi
• Diabetes
• Pasca operasi (mis. operasi kanker 

prostat)
• Efek kecelakaan
• Gangguan hormonal
• Multiple sclerosis dan penyakit saraf 

lainnya
• Konsumsi jangka panjang obat 

tertentu.

Pada kasus suami Putri  yang juga 
menderita DM (Diabetes Melitus, 
Penyakit Kencing Manis) maka 
penanganan DM yang baik sangat 
mempengaruhi keadaan dan pengobatan 
Disfungsi Ereksi yang ada.

Faktor psikologis juga dapat 
menyebabkan cacat fisik ringan
menjadi DE. Banyak pria yang merasa 
gagal sebagai lelaki ketika daya seksual 
mereka melemah. Kegagalan awal 
mempertahankan ereksi menimbulkan 
kecemasan dan stress yang pada 
gilirannya justru memperburuk DE. 
Hal tersebut menjadi lingkaran setan. 
Beberapa masalah psikologis yang 
dapat menyebabkan DE antara lain:

• Kurangnya kepercayaan diri
• Kurangnya hasrat seksual
• Cemas, depresi, stress
• Konflik rumah tangga

Pasien yang memiliki DE dise-
babkan faktor psikologis mungkin dapat 
ereksi normal selama jam tidur atau di 
pagi hari, sementara di lain waktu sulit 
mempertahankan ereksi.

Bagaimana menangani DE?
Kebanyakan kasus DE dapat 

disembuhkan. Semakin cepat DE 
ditangani, semakin tinggi kemungkinan 
pulih. Sayangnya, banyak pria yang 
enggan memeriksakan diri ke seksolog 
atau urolog karena merasa malu.

Sama seperti penyakit lainnya, 
pengobatan DE dimulai dengan 
menelusuri kemungkinan penyebab. 
Dalam kasus di mana penyebabnya 
adalah fisik, pengobatan dimulai
dengan memperbaiki penyakit yang 
mendasarinya. Pada beberapa penyakit 

Pasien yang memiliki 
DE disebabkan faktor 
psikologis mungkin 
dapat ereksi normal 
selama jam tidur atau 
di pagi hari, sementara 
di lain waktu sulit 
mempertahankan 
ereksi.

kronis, yang dapat dilakukan hanyalah 
memperbaiki kondisi, tidak sepenuhnya 
memulihkan. Metode modern terapi DE 
telah memungkinkan perbaikan ereksi 
meskipun penyakit yang mendasarinya 
masih ada. Berikut adalah beberapa 
terapi DE modern:
1. Meminum tablet berbahan aktif 

yang meningkatkan fungsi ereksi 
secara kimiawi, termasuk Tadalafil,
Vardenafil, Sidanefil. Semua bekerja
dengan meningkatkan aliran darah ke 
“Mr. P”sehingga ketika seorang pria 
terangsang secara seksual, dia bisa 
mendapatkan ereksif.

2. Menggunakan pompa vakum berte-
kanan negatif. Perangkat ini terdiri 
dari reservoir, yang terbentuk 
oleh tekanan negatif, yang mendo-
rong aliran darah ke “Mr. P”untuk 
menimbulkan ereksi. Metode ini 
tidak menimbulkan rasa sakit atau 
efek samping tetapi memerlukan 
latihan penggunaan alat.

3. Menggunakan suntikan obat khusus 
langsung ke korpus cavernosum “Mr. 
P”atau sebagai supositoria ke uretra. 

4. Jika semua terapi lain gagal, prosedur 
bedah dapat dipilih untuk mengoreksi 
kesulitan ereksi.

 Metode ini memungkinkan Anda 
untuk mencapai ereksi lama, namun 
tidak cocok untuk semua pasien. 
Pilihan obat dan suntikan hanya atas 
petunjuk dokter.

 Semua metode ini dilakukan atas 
petunjuk dokter

Untuk pengobatan DE yang 
disebabkan faktor psikologis, pasien 
memerlukan konseling dengan terapis 
psikologi seksual.

Demikian jawaban yang dapat saya 
berikan terkait dengan pertanyaan Putri . 
Semoga Allah SWT mengangkat semua 
masalah Putri  dan Keluarga. Amin.

Wassalamualaikum wr wb

Dr. Susatyo Jati P
Kepala Bagian Medik LKC
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Utama

Bak api di dalam sekam, 
diam-diam memusnahkan. 
Begitulah kecacingan 
meng   infeksi anak-anak In-

do  nesia. Bisa saja anak-anak  tidak 
meli hatkan gejala apa-apa, tiba-tiba ia 
menjadi kurang gizi, daya tahan tubuh 
mele mah dan kecerdasannya menjadi 
terganggu. Akhirnya prestasi pun 
menurun.

Prof. Saleha Sungkar, Ketua 
Departemen Parasitologi, Fakultas Ke-
dokteran, Universitas Indonesia dalam 
seminar ilmiah, “Waspadai Infek si 
Kecacingan” membenarkan jika penya-
kit kecacingan ini menginfeksi anak-
anak secara diam-diam.

“Gejala awal cacingan sulit dide-
teksi dan bisa jadi tidak terlihat,” 
ungkapnya, di Jakarta, Rabu (12/10/11) 
seperti diberitakan Kompas.

Masih dalam seminar yang sama, 
Kepala Subdirektorat Filariasis dan 

Kecacingan, Pengendalian Penyakit 
Bersumber Binatang, Kementerian Ke-
se  hatan RI  Drs. Saktiyono, Msc meng-
akui, hingga saat ini kecacingan masih 
menjadi satu masalah di Indonesia.

“Apabila penyakit ini menyerang 
anak-anak, dapat menurunkan prestasi 
belajar dan kualitas SDM. Padahal, 
anak-anak ini adalah generasi penerus 
bangsa,” katanya.

Beberapa bulan sebelumnya, 
Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) 
Dompet Dhuafa sebagai lembaga 
nirlaba yang peduli kesehatan 
masyarakat sudah gundah dengan 
adanya masalah kecacingan ini. 
Dalam rapat-rapat program, anemia 
dan kecacingan ini menjadi topik 
pembahasan khusus di internal 
LKC Dompet Dhuafa. Rapat direksi 
pun memutuskan untuk melakukan 
penelitian sederhana.

Setelah sempat mencari-cari 

objek yang akan diteliti,  SD Negeri 
04 Putat Nutug, Parung, Bogor, Jawa 
Barat ditunjuk sebagai sampel sekolah 
yang harus diteliti. Secara resmi LKC 
Dompet Dhuafa mengirim surat ke 
pihak sekolah, yang kemudian dengan 
senang hati, pihak sekolah tersebut 
memberikan kesempatan pada tim 
LKC untuk meneliti murid-murid di 
sana.

Selama 3 bulan berturut-turut 
(April, Mei dan Juni 2011) tim peneliti 
LKC Dompet Dhuafa yang dipimpin 
dr. Windrati Wiwara Sukmadi bolak-
balik ke sekolah tersebut. Bahkan 
penelitian itu tidak saja difokuskan 
pada masalah kecacingan, melainkan 
juga anemia (kurang darah). Karena 
bisa jadi kecacingan membuat anak-
anak tersebut menderita anemia.

Hasil penelitian itu pun  menge-
jutkan; 40 persen  dari 156 murid SD 
tersebut positif menderita kecacingan 
dan 60 persen dari 92 murid SD  
menderita anemia.  

“Sekitar April 2011 dilakukan 
pemeriksaan hemoglobin dengan 
alat, didapati 92 murid dari 156 murid 
menderita anemia atau 60 persen 
dari seluruh murid. Di bulan Mei 2011 
kemudian 92 murid tersebut dibekali 
dengan pot untuk diisi dengan tinja. 
Pot isi tinja dikumpulkan sesuai waktu 
yang disepakati dan dari pemeriksaan 
tinja mereka didapati 40 persen murid 
menderita cacingan,” ujar dr. Windrati 
yang akrab dipanggil dr. Windi, merilis 
hasil penelitiannya, Senin (27/6/11). 

Hasil penelitian ini, kontan mem-
buat mata tim LKC Dompet Dhuafa 
terbelalak. Persoalan yang tadinya 
dianggap sepele, ternyata sangat 
mengkhawatirkan. Genderang perang 
terhadap kecacingan pun ditabuh.

Hasil penelitian Anemia dan Kecacingan oleh Tim 
LKC Dompet Dhuafa, membuka mata. Persoalan 
yang tadinya dianggap sepele, ternyata sangat 
mengkhawatirkan. Genderang perang terhadap 
kecacingan pun ditabuh.

Genderang Perang
pada Anemia dan 
Kecacingan Ditabuh
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“Itu baru hasil dari sebuah sekolah, 
bagaimana dengan murid dari sekolah-
sekolah yang lain. Jika setiap sekolah 
dengan data seperti itu, hal ini jelas 
ancaman bagi masa depan bangsa. 
Bukan hanya kesehatan anak yang 
terinfeksi, tapi juga kualitas SDM masa 
depan,” ungkap Direktur LKC Dompet 
Dhuafa dr. Yahmin Setiawan. MARS., 
mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

Pada saat yang sama dr. Yahmin 
juga menginstruksikan untuk segera 
melakukan intervensi pengobatan 
untuk murid yang terjangkiti. Ia juga 
meminta Tim Peneliti LKC untuk 
mengadakan penelitian dalam ruang 
lingkup yang lebih luas. 

Instruksi ini membuat Manager 
Pengembangan Program  Masitoh, 
AmG, Kepala Bagian Pengelola 
Program Robi Suryadi dan Kepala 
Bagian Komunikasi Program Iwan 
SThI., memeras otak untuk mencari 
cara agar penelitian ini terlaksana.

Syukurlah, Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) Bank Syariah Mandiri (BSM) ikut 
merasakan keprihatinan masalah 
bangsa ini. Atas sponsor Laznas 
BSM, LKC Dompet Dhuafa akhirnya 
melaksanakan penelitian ini. Penelitian 
ditujukan pada 2116 anak di 3 wilayah. 

Melingkupi 10 Sekolah dasar (SD) 
atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan  
sebuah SLTP serta sebuah SLTA di 
Kota Depok, Kota Tangerang Selatan 
dan Kabupaten Bogor diambil menjadi 
sampel penelitian ini.

Tidak jauh berbeda dengan 
penelitian sebelumnya, anak-anak 
sekolah tersebut diambil sampel darah 
untuk mengetahui ia menderia anemia 

atau tidak, dan mereka juga diambil 
sampel fesesnya untuk mengetahui 
cacingan atau tidak. “Penelitian kali 
ini dibungkus dalam “Program Peduli 
Anak Indonesia Sehat (PAIS),” jelas Robi 
Suryadi, penanggungjawab penelitian 
ini.

Bertepatan dengan Hari Kesehatan 
Nasional (HKN) Layanan Kesehatan 
Cuma-Cuma, Dompet Dhuafa (LKC-
DD) melaksanakan Grand Launching 
Program Peduli Anak Indonesia Sehat 
(PAIS). Kegiatan ini dicanangkan di 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Unwanul 
Huda I, Jl. Pasir Putih, Sawangan, Depok, 
Jawa Barat, Sabtu (12/11/11).

Dedi Zulkarnaen, SE, MM, Kepala 
Divisi Pendayagunaan Laznas BSM 

menegaskan, Laznas BSM turut 
mensupport LKC Dompet Dhuafa  
dalam program ini karena ingin  melihat 
anak-anak Indonesia tumbuh sehat 
dan cerdas. “Selama ini juga menjadi 
konsentrasi Laznas BSM,” jelasnya.

Tidak jauh berbeda dengan hasil 
penelitian sebelumnya, ternyata 
sekitar 85 Siswa dari 1957 anak di 
Bogor, Tangsel dan Depok, positif 

menderita kecacingan dan 97 anak dari  
2088 siswa lainnya positif menderita 
anemia.

Robi menyatakan, telah meneliti 
murid 12 sekolah SD/MI, SLTP dan SLTA  
di Jabodetabek selama Nopember 
2011.  Hasil penelitian itu dipaparkan, 
Rabu (30/12/2011), di ruang pertemuan 
IMZ Dompet Dhuafa, Ciputat.

Dari pemeriksaan feses yang 
dilaksanakan di 12 sekolah, diketahui 
85 murid positif kecacingan dengan 
jenis cacing Ascaris Lumbricoides dan 
Triccuris. Sedangkan yang menderita 
Anemia diketahui dari pemeriksaan 
Hb, juga terlaksana  pada 12 sekolah 
dan didapati 97 murid yang menderita 
anemia atau nilai Hb < 10 gr/dl 
dengan total peserta 2088 murid yang 
diperiksa.

“Kepada mereka yang menderita 
anemia dan kecacingan sudah 
dilakukan intervensi dengan membe-
rikan terapi kecacingan. Untuk 85 
murid yang menderita, diberikan 2 
tab Pirantel Pamoat (PP) selama 3 hari. 
Sedangkan untuk pencegahan infeksi 
kecacingan untuk seluruh murid, 
diberikan 2 tab PP sekali minum,” jelas 
Robi.

Sementara itu, 97 murid yang 
menderita Anemia diberikan ta-
blet penambah darah dan untuk 
pencegahan kekurangan darah diberi-
kan multivitamin kepada semua murid. 
Selain itu juga dilakukan Pemberian 
Makanan Tambahan (PMT) berupa 
susu dan biskuit untuk perbaikan gizi 
murid. 

Bukan sekedar penelitian, kata 
Robi, kali ini tim juga melakukan 
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Bukan saja masalah anemia 
dan kecacingan yang menjadi 
konsentrasi dari Tim Peneliti 

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) 
Dompet Dhuafa. Itu hanya masalah di 
hilir. Persoalan yang sebenarnya ada 
di hulu, yaitu di rumah para murid itu 
sendiri.

Karena itu, tim peneliti tidak saja 
melakukan penelitian di sekolah. 
Penelitian pun dilanjutkan sampai 
ke hulu, dengan mengkaji tentang 
kebiasaan hidup sehari-hari murid-
murid tersebut di rumah. 

Awalnya peneliti berpraduga, 
kesehatan anak di sekolah erat kaitan-
nya dengan prilaku hidup mereka 
di rumah. Semua murid yang diteliti 
anemia dan kecacingan diberikan juga 
form pertanyaan (kuisioner) yang diisi 
oleh murid dan orang tua mereka di 

pemeriksaan golongan darah dengan 
total siswa yang diperiksa sebanyak 
2052 murid dan beberapa orang guru. 
Tujuannya, untuk mengumpulkan 
data golongan darah yang sewaktu-
waktu dibutuhkan untuk keperluan 
kesehatan murid dan orang lain yang 

membutuhkan.
Untuk menunjang kesehatan 

sekolah Laz nas BSM dan LKC Dompet 
Dhuafa juga memberikan alat kese-
hatan berupa kotak P3K beserta isinya, 
timbangan berat badan untuk 10 
sekolah yang sangat membutuhkan. 

Berkaca dari penelitikan tersebut 
Tim Peneliti LKC Dompet Dhuafa 
merekomendasikan perlunya sosiali-
sasi tentang bahaya anemia dan 
kecacingan serta pentingnya pene-
rapan prilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS) di lingkungan sekolah. 

Selain itu, perlu dilakukan 
pemantauan secara berkala kesehatan 
murid-murid khususnya menyangkut 
kecacingan dan anemia yang salah 
satunya berdampak mempengaruhi 
prestasi belajar. Dan untuk sekolah 
disarankan agar mementingkan keter-
se diaan sarana kesehatan dan sarana 
pendukung lainnya; seperti tempat cuci 
tangan, tempat sampah, toilet yang 
layak. Semua ini agar anak sekolah 
sehat dan cerdas. •

Meneliti Kesehatan Anak 
Sampai ke Rumah

rumah.
Jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan menunjukkan sekitar 16 
persen atau 82 murid dari 530 murid 
sekolah dasar di Kota Tangsel, Kota 
Depok dan Kabupaten Bogor yang 
diteliti, terbukti masih buang air besar 
(BAB) di alam terbuka. Hanya 446 
siswa yang menyatakan BAB di WC 
rumahnya.

“Prilaku ini berdampak pada 
terkontaminasinya lingkungan. Jika saja 
BAB yang dikeluarkan membawa bibit 
penyakit akan lebih mudah menular 
kepada yang lainnya, “ jelas Ns. Tati, 
S.Kep, Peneliti PHBS LKC Dompet 
Dhuafa ketika memaparkan hasil 
penelitiannya,  Rabu (30/12/2011), di 
ruang pertemuan IMZ Dompet Dhuafa, 
Ciputat.

Dari hasil penelitian tersebut, kata 
Tati, terlihat jelas bahwa PHBS sangat 
menentukan terjangkitnya anak-anak 
oleh penyakit. Anak-anak yang pola 
hidupnya sehat dan bersih lebih terhin-
dar dari penyakit, begitu sebaliknya 
anak-anak yang biasa hidup tak bersih 

dan sehat justru gampang dihinggapi 
penyakit, khususnya kecacingan dan 
anemia.

Selain kebiasaan BAB, lanjut Tati, 
juga ditanyakan kebiasaan memakai 
alas kaki. Ternyata masih ada 36 anak 
dari 530 anak sering tidak memakai 
alas kaki ketika bermain. Sementara 
485 anak menyatakan memakai alas 
kaki saat bermain dan 5 anak lainnya 
tidak menjawab.

Sementara itu,  ketika ditanyakan 
kepada orang tuanya apakah mereka 
mengetahui tentang penyakit keca-
cingan, ternyata 219 orang tua 
mengaku tidak tahu dan yang tahu 
hanya 305 orang tua dan 12 lainnya 
tidak menjawab. 

Dari penelitian ini LKC Dompet 
Dhuafa berkesimpulan, bukan ha-
nya di sekolah, di rumah pun diper-
lukan sosialisasi hidup sehat dan 
bersih. Bahkan harus lebih gencar 
dicanangkan, agar anak-anak bangsa ini 
tumbuh sehat dan bersih pula. Karena 
bak peribahasa, di dalam tubuh yang 
sehat pastinya ada otak yang cerdas. 

Tidak hanya di sekolah, 
di rumah pun diperlukan 
sosialisasi tentang hidup 
sehat dan bersih, agar 
generasi tumbuh sehat secara 
menyeluruh.
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Penyakit cacingan sering 
dianggap sebagai penyakit 
yang sepele oleh sebagian 

besar kalangan masyarakat. Padahal 
penyakit ini dapat menurunkan kualitas 
hidup penderitanya. Di antaranya, 
menyebabkan anemia, pada anak-
anak mengakibatkan  kebodohan serta 
memicu gizi buruk.

Sekitar 40-60 persen penduduk 
Indonesia menderita cacingan dan 
data WHO menyebutkan lebih dari satu 
miliar penduduk dunia juga menderita 
cacingan. Meski tidak menyebabkan 
kematian, gangguan pencernaan ini 
tetap perlu diwaspadai. Gejala penyakit 
cacingan akan sulit dideteksi, jika 
jumlah cacing yang bersarang dalam 
tubuh masih sedikit.

Penderita cacingan di kalangan 
anak sekolah masih cukup tinggi. 
Menurut survei yang pernah dilakukan 
di Jakarta, pada anak Sekolah Dasar 
(SD) menyebutkan sekitar 49,5 persen 
dari 3.160 siswa di 13 SD ternyata 
menderita cacingan. Siswa perempuan 
memiliki prevalensi lebih tinggi, yaitu 
51,5 persen dibandingkan dengan 
siswa laki-laki yang hanya 48,5 persen.

Survei serupa juga dilakukan 
Layanan Kesehatan Cuma- Cuma 
(LKC) dengan melakukan pemeriksaan 
anemia dan kecacingan pada anak 
Sekolah Dasar di Parung, Bogor. 
Didapatkan sekitar 60 % dari 156 siswa 
yang diperiksa menderita anemia dan 
40 % diantaranya menderita anemia 
dan cacingan.

Gejala Cacingan
1. Lesu dan lemas akibat kekurangan 

darah (anemia)
 Disebabkan oleh hisapan cacing 

tambang, membuat tubuh menjadi 
lemas akibat kurang darah.

2. Berat badan rendah karena 
kekurangan gizi

 Nutrisi yang seharusnya diserap 
oleh tubuh juga menjadi makanan 
cacing.

3. Batuk tak sembuh-sembuh
 Ada cacing yang dapat hidup di 

paru-paru sehingga menyebabkan 
batuk yang tak sembuh-sembuh.

4. Nyeri di perut
 Cacingan dapat menimbulkan nyeri 

perut dan juga menyebabkan diare.

Cara Penularan
Banyak cara yang dilakukan 

cacing memasuki tubuh manusia, di 
antaranya :
1. Menembus telapak tangan atau kaki 

larva cacing dapat masuk menembus 
telapak tangan dan kaki.

2. Menular melalui sentuhan
 Larva cacing dapat berpindah dari 

anak yang terinfeksi cacingan ke 
anak lainnya yang sehat.

3. Jajanan
 Larva cacing dapat terbawa angin 

dan hinggap ke jajanan yang tidak 
bersih yang dimakan oleh anak-
anak. Usahakan jangan jajan 
sembarangan.

4. Tangan dan kuku yang kotor
 Tangan dan kuku yang kotor serta 

bahan makanan yang tidak dicuci 
dengan sempurna jika masuk ke 
dalam mulut bisa mengantarkan 
cacing bersarang dalam tubuh.

Jenis cacing
Beberapa jenis cacing yang ada di 

Indonesia di antaranya cacing gelang, 
cacing cambuk, cacing tambang, yang 
penyebarannya melalui berbagai cara 
seperti melalui mulut, dan adapula 
yang melalui telapak kaki seseorang.
•  Cacing gelang berukuran 20 hingga 

40 centimeter, cacing betina mampu 
bertelur 200.000 butir sehari. Cacing 
ini sangat merugikan karena dapat 
menghisap sari makanan. Penderita 
dapat kehilangan karbohidrat 
0.14 gram per hari dan kehilangan 
protein 0.035 gram per hari. Organ 
tubuh yang diserang adalah otak, 
hati, dan usus.

• Cacing cambuk berukuran 4-5 
centimeter, cacing betina mampu 
bertelur 5.000 butir sehari dan 
menghisap darah. Penderita yang 
terinfeksi cacing ini akan kehilangan 
darah 0.005 cc per hari..

• Cacing tambang berukuran 1 
centimeter, cacing betina mampu 
bertelur 10.000 sehari. Cacing ini 
pun dapat menghisap darah dan 
penderitanya akan kehilangan darah 
0.2 cc per hari.

Pencegahan
Cara pencegahan yang paling 

efektif agar tidak menderita cacingan 
antara lain perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS). Biasakan mencuci tangan 
dengan sabun sesudah buang air besar 
dan sebelum makan.

Begitu pula saat akan meng-
konsumsi sayuran mentah harus dicuci 
bersih. Menggunakan air bersih dan 
mengambil air menggunakan wadah 
yang bersih serta menyimpannya 
di tempat yang bersih dan tertutup. 
Sebelum diminum air dimasak dahulu 
sampai mendidih.

Menutup makanan yang tersaji 
di rumah dan membeli jajanan 
yang bersih di sekolah. Selain itu 
disarankan memakai alas kaki ter-
utama saat bermain atau keluar 
rumah, jangan  buang air besar di 
sembarang tempat, memotong kuku 
dan membersihkannya seminggu 
sekali, serta minum obat cacing sampai 
tuntas bila menderita cacingan.

Mengenal Lebih Jauh 
tentang Kecacingan
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Kusta, Bisa Sembuh dan Dicegah
Info Sehat

Penjelasan dari Menkes di tahun 
2010, secara nasional, Indonesia 
sudah mencapai eliminasi kusta 
pada tahun 2000. Tetapi saat ini  

Indonesia kembali menduduki peringkat 
ketiga dunia dalam jumlah penderita kusta 
terbanyak. Masih terdapat 14 propinsi 
dan 150 kabupaten yang belum mencapai 
eliminasi kusta sehingga pelaksanaan 
program pemberantasan kusta harus lebih 
intensif. 

Penyakit kusta atau lepra (leprosy) atau 
disebut juga Morbus Hansen (MH), adalah 
sebuah penyakit infeksi menular kronis yang 
disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 
leprae. Penyakit ini merupakan  penyakit 

yang terutama menyerang saraf tepi dan 
mukosa saluran pernapasan atas. Gambaran 
luka di kulit adalah tanda utama yang dapat 
dengan mudah dilihat. 

Penyakit kusta termasuk penyakit 
yang memiliki derajat penularan rendah. 
Waktu antara masuk sampai munculnya 
gejala atau keluhan pertama rata-rata antara 
2 sampai dengan 5 tahun. Kebanyakan 
pasien mendapatkan infeksi sewaktu masa 
kanak-kanak. Kuman Mycobacterium 
leprae menular melalui kontak langsung 
dengan penderita dan melalui pernapasan. 
Kuman ini membelah diri sebagai cara 
reproduksinya  dalam jangka waktu 14 
sampai dengan 21 hari. 

Kelompok yang berisiko tinggi terkena 
penyakit kusta adalah orang yang tinggal di 
daerah endemik kusta yang disertai dengan 
kondisi yang buruk seperti tempat tidur yang 
tidak memadai, air keperluan rumah tangga 
yang tidak bersih, asupan gizi yang buruk, 
serta adanya penyakit lain seperti HIV yang 
dapat menekan sistem pertahanan tubuh. 

Penyakit kusta menyerang pria dua kali 
lebih banyak dibanding wanita.

Beberapa tanda umum seseorang 
dikatakan menderita penyakit kusta adalah 
bercak tipis seperti panu pada badan/
tubuh yang muncul pertama kali dalam 
jumlah yang sedikit dan berukuran kecil.  
Bercak lama-lama semakin melebar dan 
banyak. Gejala lain meliputi adanya gejala 
gangguan syaraf tepi seperti mati rasa , 
kurang berfungsinya kelenjar keringat yang 
mengakibatkan kulit menjadi tipis dan 
mengkilat,  adanya bintil-bintil kemerahan 
(leproma, nodul) yang tersebar pada kulit, 
rontoknya rambut alis, muka berbenjol-
benjol dan tegang yang disebut  muka singa 

(facies leonina), rasa kesemutan 
pada anggota badan atau bagian 
raut muka.

Penyakit kusta dibagi dalam 
dua tipe,  Pertama,  kusta tipe 
Pausi Bacillary (PB) atau disebut 
juga kusta kering. Ciri khas tipe 
ini adalah terdapatnya bercak 
keputihan seperti panu yang 
disertai  mati rasa atau kurang 
merasa. Permukaan bercak kering 
dan kasar serta tidak berkeringat, 
tidak tumbuh rambut, bercak 

kulit ini dapat ditemukan pada 1 
sampai dengan 5 tempat. Gejala lain adalah 
ditemukannya kerusakan saraf tepi pada satu 
tempat. Hasil pemeriksaan bakteriologis 
negatif (-). Tipe kusta ini tidak menular. 

Kedua, kusta tipe Multi Bacillary (MB) 
atau disebut juga kusta basah. Ciri khas tipe 
ini adalah adanya  bercak putih kemerahan 
yang tersebar satu-satu atau merata 
diseluruh kulit badan, terjadi penebalan dan 
pembengkakan pada bercak, bercak pada 
kulit lebih dari 5 tempat, kerusakan banyak 
saraf tepi dan hasil pemeriksaan bakteriologi 
positif (+). Tipe seperti ini sangat mudah 
menular.

Penyakit kusta dapat didiagnosis 
dengan anamnesis dan pemeriksaan klinis 
gejala khas yang ada. Dapat pula dilakukan 
pemeriksaan bakteriologis sebagai penun-
jang diagnosis. 

Pengobatan pasien kusta  di Indonesia 
dilakukan dengan menggunakan kombinasi 
obat (Multi Drug Therapy/MDT) sesuai 
dengan rekomendasi WHO. MDT untuk 
pasien kusta tipe Pausi Basiler (PB) dengan 

lesi hanya satu diberikan obat sesuai jenis 
penyakitnya selama 6 bulan. Untuk pasien 
kusta tipe PB dengan lesi 2 sampai dengan 
5, lama pengobatan adalah 6-9 bulan. MDT 
untuk pasien kusta tipe PB terdiri atas obat 
Rifampicin dan DDS. Untuk pengobatan 
pasien kusta tipe MB, obat diberikan  
selama 12 bulan. MDT untuk pasien kusta 
tipe MB terdiri atas Rifampicin, Lamprene 
dan DDS.  Setiap bulannya obat diminum 
setiap hari selama 28 hari. Pengobatan 
kusta diberikan secara gratis di Puskesmas 
atau Rumah Sakit yang mengikuti program 
pemberantasan kusta Nasional.

Terdapat dua tujuan utama dari 
peng obatan kusta, pertama adalah me-
nyembuhkan pasien kusta dan mencegah 
timbulnya cacat. Pada penderita tipe 
Pausi basiler yang berobat lebih dini dan 
teratur akan mempercepat sembuh tanpa 
menimbulkan kecacatan. Akan tetapi pada 
penderita yang sudah mengalami kecacatan 
hanya dapat mencegah lebih lanjut cacat 
yang terjadi. 

Tujuan kedua adalah untuk memutus-
kan mata rantai penularan. Pengobatan 
kusta ditujukan untuk mematikan kuman 
kusta sehingga tidak berdaya merusak 
jaringan tubuh, dan tanda-tanda penyakit 
menjadi berkurang sampai akhirnya hilang. 
Dengan hancurnya kuman maka sumber 
penularan dari penderita tipe Multi basiler 
ke orang lain dapat terputus. 

Upaya pencegahan penyakit kusta 
yang paling tepat dan utama adalah dengan 
pengobatan pasien kusta yang ditemukan. 
Pengobatan yang tuntas dan akurat adalah 
faktor yang amat penting agar penyakit 
kusta dapat dihancurkan, sehingga terjadi 
pemutusan mata rantai penularan dan 
akhirnya penularan dapat dicegah. Selain 
pengobatan, untuk mencegah penularan, 
hal penting yang perlu diperhatikan adalah 
perlunya sinar matahari masuk ke dalam 
rumah dan hindarkan terjadinya tempat-
tempat yang lembab. 

LKC Dompet Dhuafa berkomitmen 
untuk terlibat secara aktif dalam pengobatan 
pasien kusta secara cuma-cuma dan 
sampai tuntas di seluruh gerai sehat yang 
dimilikinya. Komitmen LKC dalam pe-
nanganan kusta meliputi juga promosi dan 
edukasi kesehatan tentang kusta kepada 
masyarakat, melalui penyuluhan langsung 
serta menggunakan sarana media massa. 

oleh dr. H. Yahmin Setiawan, MARS 
(Direktur Layanan Kesehatan Cuma-

Cuma Dompet Dhuafa)

Sampai saat ini penyakit kusta masih ditakuti oleh sebagian 
besar masyarakat. Keadaan ini terjadi karena pengetahuan yang 
kurang,  pengertian yang salah, dan kepercayaan yang keliru 
tentang penyakit kusta dan kecacatan yang ditimbulkannya. 
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Di Layanan Kesehatan 
Cuma-Cuma Dompet 
Dhuafa (LKC Dompet 
Dhuafa), ratusan orang tak 

mampu membutuhkan pertolongan 
pelayanan kesehatan setiap hari. 
Banyak di antara mereka yang 
mengobati penyakitnya karena sudah 
parah, mereka terlambat pergi berobat 
karena alasan biaya. Sebagai anggota 
LKC mereka mendapatkan pelayanan 
gratis nan profesional, termasuk ketika 

harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih 
besar untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang prima.

“Proses menolong saudara kita 
yang tidak mampu ini, melibatkan 
banyak relawan dan para relawan 
itu yakin dengan menolong mereka 
mendapat balasan kebaikan dari 
Yang Maha Kuasa. Sehingga Relawan 
berlomba-lomba untuk menolong 
dengan ikhlas dan tanpa pamrih, “ tutur 
dr. Yahmin Setiawan MARS, Direkur 

LKC Dompet Dhuafa, ketika ditemui di 
ruang kerjanya, Februari 2012 lalu.

Disebut melibatkan banyak 
relawan oleh dr. Yahmin, dikarenakan 
untuk membantu satu orang yang 
berobat di LKC, tidak saja hanya 
tenaga medis atau dokter yang terlibat. 
Melainkan banyak pihak yang ikut 
andil. Dimulai dari gedung; ada relawan 
yang mewakafkan hartanya untuk 
pembelian gedung LKC, ada relawan 
yang menyumbangkan uangnya untuk 
operasional LKC (kebutuhan dalam 
gedung dan luar gedung termasuk 
transportasi), ada relawan dokter yang 
menyumbangkan tenaganya, ada pula 
dokter spesialis yang menjadi konsulen 
gratis, ada relawan pendamping 
yang setia bersama pasien sampai 
pengobatan tuntas.

“Karena itu, LKC boleh disebut 
ladang  amal bagi orang yang ingin 
mendapatkan kemuliaan di sisi 
tuhannya,” jelas dr. Yahmin.

Di LKC memang unik, di sini 
pasien yang konsul ke dokter tidak saja 
mengadukan masalah penyakitnya, 
tapi juga mengadukan hal-hal yang 

Muncul Saat 
Dibutuhkan, Ada 
Saat Diperlukan
Relawan itu seperti mutiara, ia semakin bersinar jika 
terkena cahaya dan semakin berkualitas kalau diasah. 
Ia bukanlah jelangkung yang datang tanpa diundang 
dan pulang tanpa diantar. Relawan akan muncul saat 
dibutuhkan dan ada ketika diperlukan.

Laporan Khusus
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Laporan Khusus

dihadapi kesehariannya. 
“Sering kita mendengar keluhan 

pasien yang bukan saja masalah 
sakitnya, tapi juga masalah bayaran 
anak sekolah, kontrak rumah, lisrik 
belum dibayar, utang yang belum lunas 
dan masalah-masalah lainnya. Dan 
paling sering minta uang untuk sekedar 

ongkos pulang,” kisah dr. Yuliarti Yanda, 
dokter umum yang berpraktek di Gerai 
Sehat LKC Ciputat.

Jadi jangan heran selain 
memberikan resep untuk obat pasien, 
terkadang dokter juga memberi 
uang sedekah kepada pasien 
agar ia bisa terbantu mengurangi 
bebannya. Bahkan lebih dari itu, 
ada dokter dan karyawan LKC yang 
ditawarin mengadposi anak yang 

baru saja dilahirkan di LKC, karena 
mereka merasa tak sanggup untuk 
membesarkannya dengan kondisi 

ekonominya saat itu. Komplit memang 
persoalan mereka, semakin komplit 
juga peluang bagi relawan.

Karena itulah, tim komunikasi 
program LKC mencoba mengumpulkan 
relawan yang terserak. Caranya 
dengan mengadakan workshop 
bagi relawan. Awal Januari 2012 lalu, 

angkatan pertama relawan LKC selesai 
dilatih. Sekitar 25 relawan dari 33 yang 
mendaftar ikut mengambil bagian 

dalam workshop tersebut.
Bertempat di aula IMZ Dompet 

Dhuafa, Ciputat, acara yang digawangi 
Khoirul Muttaqin, Staf Kompro 
ini melatih 25 relawan. Mereka 
berbicara dari hati ke hati. Direktur 
LKC dr. Yahmin Setiawan, MARS ikut 
memberikan sambutan pembuka, 
begitu juga Manager Pengembangan 
Program Masitoh AmG dan Kepala 
Bagian Komunikasi Program Iwan, 
SThi. 

Sebagai keynote speaker dalam 
pertemuan tersebut, tampil relawan 
senior dari Masyarakat Relawan 
Indonesia (MRI), M. Imam Akbari 
yang menceritakan tentang seluk-
beluk pekerjaan menjadi relawan. 
Wakil Presiden ACT ini juga berbagi 
cerita tentang alur kerja relawan dan 
pengamalannya selama menjadi 

relawan.
Imam menyebutnya kegiatan 

tersebut sebagai pembekalan. Karena 
Relawan yang dilatih, ditargetkan 
benar-benar bisa memberi solusi dari 
setiap persoalan yang dibutuhkan 
mereka yang akan dibantu. 

“Jangan menjadi Relawan 
bukannya membantu malah ia yang 
dibantu. Itulah relawan yang terjun 
tanpa pembekalan,” jelas Imam.

Ia menceritakan bagaimana kisah 
banyak relawan yang mendaftar 
untuk dikirim ke Aceh ketika Tsunami 
menghantam Tanah Gayo itu, 2004. 
Banyak yang mau menjadi relawan, 
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Awal Nopember 2011 Layan-
an Kesehatan Cuma-Cuma 
Dompet Dhuafa (LKC 

Dompet Dhuafa), mengadakan tasya-
kuran Milad Layanan Kesehatan Cuma-
Cuma Dompet Dhuafa (LKC-DD) ke-
10. Acara ini diapresiasi 350 undangan 
yang dikirim ke donatur, mitra dan 
relawan. Acara dihantarkan artis Dik 
Doang dari awal hingga akhir.

Tasyakuran yang berlangsung 
di Aula Masjid Pondok Indah ini 
juga sebagai ajang memberikan 
apresiasi melalui LKC-Award, salah 
satu yang mendapat apresiasi adalah 
Relawan Spesialis. Mereka yang telah 
menyumbangkan tenaganya lebih 
dari 150 jam tanpa henti diberikan 
penghargaan LKC Award. Mereka itu 
adalah dr. Sutomo Marsimin, Sp.B, dr. 
Asti Praborini, Sp.A, IBCLC, dan dr. 
Detty Dwi Kurniaty, Sp.KK.

Direktur LKC-DD, dr. Yahmin 
Setiawan, MARS,  mengungkapkan, 
banyak yang telah berjasa kepada LKC-
DD tapi baru beberapa saja yang bisa 
diberikan apresiasi.

“Kali ini LKC akan memberikan 
anugerah LKC Award untuk kategori 
relawan dokter spesialis yang telah 
menyumbangkan tenaganya lebih dari 
150 jam kepada LKC, mungkin ke 
depan akan lebih banyak lagi relawan 
yang diberikan apresiasi,” tutur 
Yahmin.•

Apresiasi untuk Relawan

Nama : dr. Sutomo Marsimin Sp.B
Tempat/Tgl Lahir : Solo, 1 Agustus 1948
Alamat : Komp. Telkom A4 No.10 Ciputat
Dedikasi   : Menjadi relawan LKC DD sejak Tgl 2 

September 2006 s/d sekarang,  Praktek 
Setiap Hari Senin Jam 7.00 - 8.00 dan 
sudah mengoperasi pasien dhuafa lebih 
dari 690 pasien. Sudah mengabdi lebih 
dari 714 jam

   
Nama : dr. Detty Dwi Kurniaty, Sp.KK 
Tempat / Tgl Lahir : Teluk Betung, Tanggal 14 Desember
Alamat : Vila Sevila BSD 
Dedikasi : Menjadi relawan LKC DD sejak Tgl 19 

Januari 2004 s/d sekarang, Praktek setiap 
dua minggu sekali pada hari Kamis. 
Sudah mengabdi lebih dari 188 jam.

   

Nama : dr.Asti Praborini Sp.A, IBCLC
Tempat / Tgl Lahir : Balikpapan, 9 Maret 1956
Alamat : Vila Delima Kav.C-10 Lebak bulus 
Dedikasi : Menjadi relawan LKC DD sejak tgl 19 

September 2008 s/d sekarang. Praktek 
setiap hari Jumat Jam 7.00 WIB. Selain 
itu mejadi nara sumber  utama dalam 
pelatihan dan penyuluhan tentang ASI 
kepada pasien dhuafa di LKC DD. Sudah 
mengabdi lebih dari 154 jam.

Berikut Profilnya Relawan yang mendapat LKC Award 2011 :

tapi mereka tidak memilik bekal 
dan keahlian. Sehingga ketika di 
Aceh, bukannya membantu korban 
malah ia yang dibantu karena tidak 
mampu beradaptasi dengan situasi di 
lapangan.

Begitu juga di LKC yang membu-
tuhkan banyak Relawan, jika ia Relawan 
medis sudah jelas posisi mana yang 
akan diambil dalam membantu 

sesama. Persoalannya adalah Relawan 
yang non medis. “Tenaga inilah yang 
kita berikan pembekalan. Sehingga 
dapat beradaptasi dengan segala 
aktifitas LKC,” ujar Khoirul Muttaqin, 
Panitia Pelatihan Relawan LKC.

Relawan Non Medis, kata Khoirul, 
dibutuhkan untuk menghimpun dana, 
penunjang medis saat bencana, pen-
dampingan pasien di rumah sakit 

rujukan, data entry di operasional 
administrasi dan berbagai kegiatan 
lainnya.

Karena itulah LKC tidak pernah 
menutup pintu bagi siapapun yang mau 
menjadi relawan. Bagi LKC, relawan 
selalu ada saat dibutuhkan dan selalu 
muncul saat diperlukan. Semua itu 
untuk kepentingan kesehatan dhuafa.

• MEP
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Life is a choice

Sebuah kata-kata bijak menyapa 
kita bahwa “hidup adalah 
pilihan”. Ya, hidup itu memang 
pilihan. Setiap kehidupan pasti 

selalu dihadapkan pada pilihan. Dan itu 
tergantung pada diri kita sendiri yang 
akan memimpin ke mana arah yang akan 
kita tuju dan ambil. Hidup memang susah 
dan penuh liku, maka dari itu, kita dituntut 
untuk melakukan sebuah pilihan.

Rasulullah SAW bersabda, “ Semua 
umatku akan masuk syurga kecuali orang-
orang yang menolak untuk memasukinya”. 
Maka para sahabat bertanya,”Wahai 
Rasulullah, siapa yang menolak untuk 
masuk syurga? Beliau menjawab, “siapa 
yang menaatiku maka ia masuk syurga dan 
siapa yang durhaka kepadaku maka dia 
tidak masuk syurga.” (HR. Bukhari).

Jadi sudah jelaslah, dengan akal 
sehat, kita sudah tahu mana yang haq 
dan mana yang bathil, serta akibat dari 
masing-masing pilihan itu. Bukan tidak 
tahu, tapi tidak mau. Oleh karena itu, 
wahai sahabatku! mulai saat ini jangan 
lagi katakan, “Aku belum mendapat 
hidayah, tetapi katakanlah Aku belum 
mau hidayah”.

Allah SWT telah memberikan 
kita nasehat yang begitu indah di 
dalam Al-Qur’an, “Bukankah Kami telah 
menjadikan untuknya sepasang mata,  
lidah dan sepasang bibir? Dan Kami 
telah menunjukkan kepadanya dua jalan 
(kebajikan dan kejahatan)” (QS 90 : 8-10)

Bukankah Allah SWT telah 
memberikan kepada kita sepasang mata 
untuk melihat, lisan untuk berbicara, 
dan dua buah bibir untuk menutup 
mulut, serta dengan keduanya Kita dapat 
mempergunakannya untuk berbicara, 
makan dan minum? Dan bukankah Allah 
SWT telah menjelaskan kepada Kita 
tentang dua jalan, yaitu kebaikan dan 
keburukan? Dan Allah SWT juga telah 
memberitahukan kepada Kita akibat dari 
keduanya, agar Kita memilih salah satu 
diantara keduanya? 

Ingat sahabatku, hidup ini terlalu 
singkat dan terlampau pendek untuk 
dilewati dengan pilihan yang salah. Maka 

gunakanlah anugerah yang telah Allah 
berikan kepada Kita untuk selalu memilih 
yang terbaik dalam hidup Kita, karena 
Kita adalah umat terbaik “kuntum khoiru 
ummatin” dan Insya Allah Kita pun akan 
diberikan balasan oleh Allah SWT yang 
terbaik pula.  

Di ayat lain Allah berfirman, 
Katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu 
datangnya dari Rabb kalian, barang siapa 
menghendaki (beriman), hendaklah dia 
beriman, dan barang siapa menghendaki 
(kafir), biarlah dia kafir. Sesungguhnya
Kami telah menyediakan neraka bagi 
orang zhalim, yang gejolaknya mengepung 

mereka. Jika mereka meminta pertolongan 
(minum), mereka akan diberi air seperti 
besi yang mendidih yang menghanguskan 
wajah. (Itulah) minuman yang paling 
buruk dan tempat istirahat yang paling 
jelek. Sungguh, mereka yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar 
tidak akan menyia-nyiakan pahala orang 
yang mengerjakan perbuatan baik itu. (QS 
18 : 29-30)

Yakinlah wahai sahabatku, Allah 
tidak akan pernah lupa, lalai dan menyia-
nyiakan amal kebajikan yang telah kita 
lakukan. Janganlah pernah berfikir
bahkan terpikir sempit dan kerdil untuk 
mengharapkan balasan, pujian dan 
materi dari manusia, karena dengan 
itu sesungguhnya kita telah menjadi 
budak, ya menjadi budak pujian, budak 

sanjungan, budak hawa nafsu. Sia-sialah 
semua amal kebajikan kita, bagai buih 
dilautan, jika apa-apa yang kita pilih dan 
kerjakan semata-mata mengharapkan 
balasan manusia, bukan karena ridho 
Nya.  

Jadi hidup ini pilihan sahabatku, mau 
mu’min silahkan, mau kafir juga silahkan,
mau tahajjud silahkan, mau tidur lelap 
juga silahkan atau begadang semalam 
suntuk silahkan, mau sholat silahkan, 
tidak mau juga silahkan, mau jujur 
silahkan, mau dusta juga silahkan, mau 
makan yang halal silahkan, mau makan 
yang haram silahkan, mau nikah silahkan, 
mau berzina silahkan, mau menutup 
aurat silahkan, mau tidak juga silahkan, 
mau berbhakti pada orang tua silahkan, 
mau durhaka juga silahkan.

Tetapi ingat wahai Sahabatku!!! 
Sangat berbeda mereka yang beriman, 
yang sungguh-sungguh taat, dengan 
mereka yang berbuat ma’siyat, semua 
pilihan perbuatan ada konsekwensinya.

“Sesungguhnya mereka yang beriman 
yang disibukkan dengan kebaikan 
akan meraih syurga dengan segala 
kenikmatannya, dan sesungguhnya mereka 
yang asyik dengan dosa dan ma’siyat akan 
masuk neraka jahannam dengan segala 
dahsyat siksanya” (QS 82:13-14). 

Mulai sekarang, luruskanlah niat Kita, 
berlomba-lombalah dalam kebaikan dan 
kebajikan, sibukkan diri Kita untuk selalu 
introspeksi dan memperbaiki diri, jangan 
pernah tertarik untuk mencari aib dan 
kekuarangan orang lain, maka tunggulah, 
berbagai nikmat, anugerah dan balasan 
dari Allah SWT akan menghiasi kehidupan 
Kita dan keluarga. 

Wasiat Malaikat Jibril kepada 
Rasulullah SAW, yang menjadi wasiat 
untuk umatnya, “Silahkan engkau 
berbuat sesukamu, sesungguhnya 
engkau akan mendapatkan ganjaran 
atas perbuatanmu!”. So, jangan karena 
enak ma’siyat sesaat lalu menderita 
berkepanjangan kelak!!! “Just a little 
suffer along along along time, no...never
sahabatku fillah”!!!

Wallahu’alam Semoga Bermanfaat.

Asep Hendriana, SE
Manager Operasional LKC Dompet Dhuafa

Hikmah



LKC Ciputat
Jl. Ir. H. Juada No.34, Ciputat Mega Mall, D-01, 
Ciputat-Tangerang Selatan, 15412
Telp: 021-7416262

LKC Tambun
Jl. Raya Sultan Hasanudin
RT. 04 RW. 01 No. 44
Kp. Tambun Ds. Tambun Kec. Tambun 17510 
Kabupaten Bekasi

LKC Bekasi
Komplek Mayor, Jl. Kampung Utan RT01/02 
Jakasetia-Bekasi Selatan, Kota Bekasi. 
Telp. 021-91490074

Rumah Sehat Wahana Jatake
Jl. Gatot Subroto KM 8 Jatake, Tangerang
Telp: 021-55653968

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)

Rumah Sehat Ibnu Sina
Jl. Pengasinan Rt.03 rw.05 No 15 Sawangan Depok 
- Perumahan Taman Melati

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

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

NIKMATI KEMUDAHAN BERDONASI DI KONTER KAMI:

SMS CENTER LKC
0857 8217 5075
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