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Kesehatan merupakan kebutuhan asasi 
bagi siapa pun. Namun sayangnya tidak 
semua bisa merasakan, terlebih masyarakat 
miskin. Keterbatasan dalam sisi ekonomi 

menyebabkan layanan kesehatan juga sangat terbatas. 
Oleh karenanya, diperlukan akses layanan kesehatan yang 
mudah dan terjangkau untuk kaum dhuafa.

Dompet Dhuafa sebagai lembaga nirlaba dan 
pelaksana amanah donatur, telah melakukan langkah awal 

dalam memberikan dan menyediakan fasilitas maupun 
akses kesehatan bagi kaum dhuafa.

Dengan visi menjadi institusi terdepan dalam program kesehatan yang 
terpadu bagi dhuafa di Indonesia tahun 2015, RST dan LKC berupaya untuk 
menjadi salah satu penyumbang solusi bagi permasalah kesehatan dhuafa.

Alhamdulillah, pada tanggal 4 juli 2012 yang lalu, diresmikan RS Rumah 
Sehat Terpadu (RST) Dompet Dhuafa sebagai bentuk pengembangan layanan 
kesehatan Cuma-Cuma yang selama ini dilaksanakan oleh LKC Dompet 
Dhuafa. 

RST Dompet Dhuafa adalah model rumah sakit yang dibangun dengan 
wakaf dan donasi serta dikelola dengan dana zakat. Rumah sakit tersebut 
diharapkan dapat menjadi rumah sakit modern yang membantu menjaga 
kesehatan kaum dhuafa.

Rumah sehat terpadu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan cuma-
cuma yang berbentuk rumah sakit dengan pendekatan kehangatan keluarga, 
ketepatan waktu, profesional dan sentuhan hati bagi masyarakat yang kurang 
mampu.

RST dan LKC adalah sebuah komitmen moral dengan karya kemanusiaan 
yang tinggi. Kesungguhan tekad memberdayakan kesehatan kaum dhuafa 
yang dilandasi sikap profesional.

Tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa yang kuat dan sehat 
akan terasa lebih ringan jika dikerjakan secara bersama bahu membahu 
sebagai wujud komitmen terhadap kemanusiaan.
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Kisah

Beberapa	kali	rencana	operasi		Nadin,	8	bulan,	batal	di	rumah	sakit	rujukan,	
akhirnya	Ia		dioperasi	di	RST.	Syukurnya,	bersamaan	dengan	proses	rencana	
operasi	di	rumah	sakit	lain	itu,	bantuan	peralatan	medis	untuk	RST	segera	datang.	
Jadilah	Nadin	pasien	operasi	pertama	di	RST	dan	menjadi	harapan	agar	tak	ada	
lagi	pasien	dhuafa	ditolak	rumah	sakit.

Akhir Penantian Nadin

Rini	Rahayu	(21)	
tak	mampu	
menyembunyikan	
ketegangan	di	wajahnya.	

Di	depan	sebuah	paviliun,	ia	
mondar-mandir,	sesekali	duduk,	
tapi	kemudian	kembali	berjalan.	
Hidangan	nasi	kotak	yang	
disiapkan	petugas	tak	disentuhnya	
sedikit	pun.

Sementara	di	ruangan	lain,	
bayi	mungil	bernama	Nadin	Kaisya	
Alsyakira	(8	bulan)	terus	menangis.	
Sejumlah	perawat	mencoba	
menghibur	dan	menenangkannya	
sambil	memasang	sejumlah	
peralatan	medis	di	tubuh	Nadin.	
Perlahan,	Nadin	nampak	terdiam	
tak	sadarkan	diri	setelah	petugas	
medis	menyuntikkan	cairan	melalui	
selang	infuse	yang	menempel	di	
lengan	Nadin.

Dengan	hati-hati	kepala	Nadin	
yang	tampak	besar	disanggah	
dengan	“bantal”	berbentuk	donat.	
Perawat	pun	mulai	mencukur	
kepala	yang	belum	banyak	
ditumbuhi	rambut	itu.	Tak	
lama	kemudian,	dua	buah	alat	
penerangan	berukuran	besar	yang	
menempel	di	langit-langit	ruangan	
pun	mulai	menyala.	Setelah	semua	
siap,	sejumlah	orang	berpakaian	
serba	hijau	dengan	masker	dan	
penutup	rambut	memasuki	
ruangan.	Dengan	seksama	3	
dokter	bedah,	1	dokter	anestesi	
dan	5	orang	tim	medis	lainnya	
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melakukan	tindakan	operasi	
selama	hampir	dua	jam.

Rini	Rahayu	adalah	orang	tua	
Nadin.	Nadin	tengah	dioperasi	
karena	mengidap	penyakit	
hydrocephalus,	yang	terjadi	akibat	
gangguan	aliran	cairan	di	dalam	
otak		(cairan	serebro	spinal).	
Warga	Kampung	Setu,	Desa	Setu,	
Kecamatan	Jasinga,	Kabupaten	
Bogor	ini	menceritakan,	semasa	
kandungan	ia	tidak	pernah	
mengalami	hal	yang	aneh-aneh.	
Proses	persalinannya	pun	berjalan	
lancar	tanpa	halangan.

Saat	usianya	baru	dua	
bulan,	Nadin	menderita	demam	
tinggi	dan	kejang-kejang.	Rini	
pun	langsung	membawa	putri	
kesayangannya	itu	ke	salah	
satu	rumah	sakit	pemerintah	
di	kawasan	Cibinong,	Bogor.	
Di	rumah	sakit	inilah	ia	baru	
tahu	kalau	Nadin	mengidap	
Hidrosefalus.	Setelah	delapan	hari	
Nadin	dirawat	di	rumah	sakit	itu,	
ia	pun	disarankan	seorang	dokter	
untuk	ke	Rumah	Sehat	Terpadu	
(RST)	Dompet	Dhuafa	karena	
dirinya	termasuk	keluarga	tidak	
mampu.

Saran	itu	pun	dituruti	Rini,	ia	
pun	mendaftar	menjadi	member	
RST.	Setelah	melalui	verifikasi	ia	
pun	diterima	menjadi	member	
RST.		Ketika	kartu	member	sudah	
di	tangan,	Nadin	pun	diperiksakan	
ke	tim	medis	RST.	Hasilnya,		Nadin	
pun	dirujuk	ke	rumah	sakit	yang	
lebih	besar	dan	merupakan	pusat	
rujukan	nasional	di	Jakarta	Pusat	
untuk	mendapat	tindakan	lebih	
lanjut,	karena	saat	itu	RST	belum	
memiliki	pelatan	kesehatan	yang	
memadai		untuk	merawat	dan	
mengoperasi	Nadin.	

Lima	bulan	lebih	Rini	bolak-
balik	membawa	Nadin	ke	sana	
Ia	pun	sudah	mendapat	jadwal	
operasi	saat	usia	Nadin	5	bulan.	
Namun,	hingga	tiba	waktunya	
Nadin	tidak	juga	dioperasi.	“Dua	
kali	dapat	jadwal,	tapi	selalu	batal,”	
ungkap	Rini.

Istri	dari	Arsudin	yang	
berprofesi	sebagai	penjahit	di	

salah	satu	garmen	di	Jakarta	Utara	
ini	tidak	tahu	pasti	alasan	anaknya	
batal	dioperasi,	“katanya	sih	karena	
alasan	administrasi,”	terangnya.

Mentok	di	rumah	sakit	rujukan	
tersebut,	ia	pun	melanjutkan	
penjajakan	ke	rumah	sakit	
pemerintah	lainnya	di	Jakarta	
Selatan.	Namun,	di	sana	ia	harus	
mengulangi	proses	dari	awal	
yang	cukup	berbelit.	Syukurnya,	
salah	satu	dokter	di		rumah	sakit	
tersebut	mengenal	RST.	Ia	pun	
disarankan	untuk	kembali	ke	
RST.	Alhamdulillah,	ketika	Nadin	
dikembalikan	ke	RST,	saat	itu	
peralatan	RST	sudah	lengkap,	
karena	wakaf	untuk	kelengkapan	
peralatan	medis	di	RST	ini	terus	
mengalir,	sehingga	peralatan	
medis	RST		sudah	memadai	untuk	
melakukan	operasi.

Akhirnya,	berkat	bantuan	
beberapa	pihak,	termasuk	sponsor	
dari	PT	Jamsostek	dengan	program	
CSR-nya,	Nadin	dapat	dioperasi	
di	RST,	dan	Nadin	pulalah	pasien	
pertama	yang	menjalani	tindakan	

operasi	besar	di	RST	pada	Sabtu	
(15/12/2012).	Selain	Nadin,	ada	
satu	pasien	hidrosefalus	lainnya	
yang	juga	dioperasi	pada	hari	yang	
sama.

Rini	pun	akhirnya	dapat	
kembali	tersenyum	manakala	
Nadin	dipindahkan	ke	ruang	High	
Care	Unit	(HCU)	setelah	operasinya	
berjalan	lancar.	Ia	menyampaikan	
terima	kasih	yang	tak	terhingga	
kepada	semua	donatur	RST	
Dompet	Dhuafa,	PT	Jamsostek,	
serta	tim	dokter,	perawat	
dan	semua	pihak	yang	telah	
membantunya	sehingga	Nadin	
dapat	dioperasi.	“Saya	sangat	
senang	karena	akhirnya	Nadin	
dapat	dioperasi,”	pungkasnya.

Nadin	baru	menjalani	operasi	
pertama,	ia	harus	menjalani	
beberapa	tindakan	operasi	
kembali	untuk	menyembuhkan		
penyakitnya.	Dan	di	luar	sana,	juga	
masih	banyak	anak-anak	yang	
bernasib	sama	dengan	Nadin	yang	
membutuhkan		uluran	tangan	para	
dermawan.•
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Ia	sudah	berurang	kali	ke	berbagai	
rumah	sakit	untuk	berusaha	
menyembuhkan	istrinya.	Namun,	
ia	senantiasa	belum	mendapatkan	
pelayanan	yang	memuaskan.

“Bahkan	di-CT	Scan	saja	tidak	
dianjurkan.	Katanya	buat	apa,	nanti	
gak	bisa	bayar.	Ini	gara-gara	saya	
orang	yang	gak	berpunya	barang	
kali,”	kata	Abdurrahim	sambil	
mengusap	air	matanya.	

Di	saat	hampir	putus	asa,	anak	
kedua	Abdurrahim,	membaca	artikel	
di	Kolom	Deras	Republika	setiap	hari	
Jumat	bahwa	ada	pasien	yang	tak	
mampu	bisa	berobat	gratis	di	RST	
Dompet	Dhuafa.	Setelah	membaca	
artikel	itu,	anaknya	mengusulkan	
agar	sang	ibu	dirujuk	ke	RST.

Atas	usul	anak,	Abdurrahim	
mendafatarkan	Hasanah	ke	RST	
sebagai	member.	Usaha	yang	
dilakukan	Abdurrahim	dan	keluarga	
akhirnya	menemukan	jalan	terang.	
Ia	mendapatkan	bantuan	dari	RST	
Dompet	Dhuafa	untuk	dirujuk	ke	

salah	satu	rumah	sakit	di	Cibinong	
untuk	selanjutnya	ditangani	lebih	
lanjut.

RST	merujuk	Hasanah	ke	rumah	
sakit	di	Cibinong	untuk	dioperasi	
karena	ketika	itu	RST	belum	
menunjang	untuk	mengoperasi	
pasien.	“Alhamdulillah	semua	biaya	
operasi	ditanggung	oleh	RST.	Saya	
malah	gak	tahu	berapa	biaya	yang	
dikeluarkan	untuk	pengobatan	istri	
saya	ini,”	kata	Abdurrahim.

Menurut	informasi	dari	tim	
medis	RST,	ternyata	total	biaya	
yang	dikeluarkan	untuk	operasi	
Hasanah	ini	tak	sedikit.	Sekitar	Rp180	
juta	dikeluarkan	agar	Hasanah	
bisa	dioperasi	sebanyak	dua	kali.	
Operasi	yang	pertama	dijalani	
untuk	menghilangkan	gumpalan	
carian	yang	ada	di	dalam	kepalanya.	
Kemudian,	operasi		kedua		untuk	
mengobati	kanker	otak	Hasanah	
yang	sudah	mencapai	stadium	
empat.

“Saya	gak	tahu	apa	yang	
mesti	saya	balas.	Saya	hanya	bisa	
mengucapkan	Jazakumullah	Khairan	
Katsiran,	terima	kasih	banyak	kepada	
para	donatur	dan	Dompet	Dhuafa	
yang	sudah	membantu	saya	sejauh	
ini.	Semoga	Allah	membalas	semua	
kebaikan	dengan	balasan	jauh	lebih	
baik,”	tutup	Abdurrahim.

Doa	Abdurrahim	sebagai	ujud	
rasa	syukur	dhuafa	yang	terbantu	
untuk	mendapatkan	hak	sehat	
tanpa	rumit.	Tentunya	yang	tidak	
seberuntung	Abdurahim	masih	
banyak	dan	mereka	membutuhkan	
bantuan	semua	pihak.	Mari	kita	
bantu.•

Hujan	turun	deras	
ketika	Abdurrahim,	72	
tahun,	dengan	kuat	
menggenggam	tangan	

istrinya,	Hasanah.	Perempuan	62	
tahun	itu	hanya	terkulai	di	ruang	inap	
salah	satu	rumah	sakit	di	Cibinong,	
Bogor.

“Istri	saya	ini	sudah	dinyatakan	
buta	total,”	ucap	Abdurrahim	dengan	
suara	serak.	Menahan	nafas	sejenak,	
ia	melanjutkan.	“Tapi,	saya	gak	
nyerah	gitu	aja,”	imbuhnya.

Hasanah	merupakan	pasien	
rujukan	Rumah	Sehat	Terpadu	(RST)	
Dompet	Dhuafa,	Parung,	Bogor.	
Kebutaan	dialaminya	karena	sakit	
yang	dideritanya	selama	tiga	tahun,	
yaitu	Kanker	Otak	dan	Hydrosepalus.

“Baru	ketahuan	apa	penyakitnya	
bulan	Agustus	kemarin	setelah	di-CT	
Scan	atas	usulan	RST,”	terang	pria	
yang	tinggal	di	Cibinong	ini.	

Menurut	penuturan	pria	yang	
sudah	tak	bekerja	ini,	dirinya	tak	
berarti	diam	tanpa	usaha	selama	ini.	

Senyum Manis Hasanah 
Selepas Operasi Kanker Otak
Semula	Hasanah,	62	tahun,	diklaim	sudah	tak	ada	harapan.Tapi	Allah	SWT	
berkehendak	lain,	melalui	bantuan	dermawan	yang	disalurkan	ke	RST,	Hasanah	
terbebas	dari	Kanker	Otak.	

Kisah
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Meski Sakit,
Rohmah Perkuat Ibadah

Rohmah,	60	tahun,			berharap	tak	berlama-lama	
menginap	di	rumah	sakit,	meski	fasilitas	dan	pelayanan	
RST	sangat	mendukung	dan	nyaman.	Shalat,	doa	dan	
zikir	menghiasi	hari-harinya.

ini,	asupan	makanan	ke	dalam	
tubuhnya	sulit	diterima.	“Makanan	
yang	masuk	ke	mulut	itu	serasa	gak	
enak.	Lidah	dan	perut	saya	gak	bisa	
terima.	Makanan	yang	saya	makan	
selalu	saya	muntahkan	lagi,”	keluh	
perempuan	yang	tinggal	di	Rempoa,	
Tangerang	Selatan	ini.

Namun,	Rohmah	hanya	bisa	
bersabar.	Sabar	menjadi	senjata	
Rohmah	dalam	menjalani	hari-
harinya	selama	sakit.	Ia	yakin	
apa	yang	menimpanya	selama	
ini	terdapat	hikmah	yang	besar.	
“Semoga	sakit	saya	ini	menjadi	
penebus	dosa-dosa	saya	juga,”	
imbuhnya	lirih.

Kendati	kondisi	lemah	
dan	hanya	bisa	berbaring,	tak	
menyurutkan	Rohmah	untuk	tetap	
getol	beribadah.	Ia	tetap	sholat	dan	
berdzikir.	“Saya	sambil	berbaring	aja	
shalatnya,”	ucapnya.

Bagaimanapun,	Rohmah	ingin	
segera	kembali	sehat	agar	bisa	
berkumpul	bersama	dengan	anak	
dan	cucunya.	•

menjadi	anggota	LKC	seperti	adik	
saya,”	imbuh	Titin.

Selama	menjadi	anggota	LKC,	
Rohmah	mendapatkan	pelayanan	
kesehatan	secara	gratis.	Menjalani	
rawat	inap	di	RST	pun	atas	rujukan	
dari	LKC.	“Prosesnya	sama	seperti	
dulu	saat	di	LKC.	Ibu	masuk	dulu	
dan	dirawat,	baru	setelah	itu	
disurvei,”	papar	anak	pertama	
Rohmah	ini.

Siapapun	tak	akan	mau	
berlama-lama	menginap	di	rumah	
sakit,	meski	fasilitas	dan	pelayanan	
yang	ada	sangat	mendukung	
dan	nyaman.	Hal	yang	sama	
dirasakan	Rohmah.	Kendati	ia	tak	
mengeluarkan	uang	sepeserpun,	
ia	tak	ingin	berlama-lama	tinggal	
di	RST.

“Bagaimanapun	keluar	dari	
rumah	sakit	secepatnya	adalah	
harapan	setiap	pasien.	Yah,	mau	
bagaimana	lagi,	kesehatan	saya	
belum	pulih	seratus	persen,”	ucap	
Rohmah.	

Dengan	sakit	yang	dideritanya	

Selang	infus	masih	terpasang	
kuat	di	tangan	kiri	Rohmah	
(60).	Memakai	baju	pasien	
berwarna	hijau	lumut,	ia	

terlihat	masih	lemas.	Anaknya,	
Titin	(40),	setia	menemani	seraya	
sesekali	memijit	sang	ibu.	“Sudah	
hampir	dua	minggu	lebih	ibu	saya	
dirawat	inap,”	ucap	Titin.	Rohmah	
mengalami	sakit	maag	berat	dan	
tifus	sehingga	harus	dirawat	di	
RS.	Rumah	Sehat	Terpadu	(RST)	
Dompet	Dhuafa,	Parung,	Bogor.

Rohmah	ialah	salah	satu	pasien	
di	ruang	rawat	inap	perempuan	
RST.	Janda	tujuh	anak	tersebut	tak	
hanya	kali	ini	saja	mengalami	sakit.	
Hanya	saja,	baru	kali	ini	Rohmah	
terpaksa	menginap	selama	lebih	
dari	seminggu	di	rumah	sakit.

“Sebelumnya	saya	juga	
pernah	didiagnosis	penyakit	
gula	(diabetes),”	terang	Rohmah	
dengan	suara	pelan.	Rohmah	
pernah	mengalami	diabetes	pada	
tahun	2010.	Karena	mengalami	
diabetes,	mata	sebelah	kiri	Rohmah	
mengalami	gangguan	hingga	harus	
diopreasi.

Malangnya,	setahun	berselang	
ia	mesti	mengalami	sakit	yang	
serupa.	Kali	ini	mata	kananya	
yang	mengalami	gangguan,	tetapi	
tak	sampai	ke	meja	operasi.	Saat	
menjalani	pengobatan	tersebut	ia	
dibantu	Layanan	Kesehatan	Cuma-
Cuma	(LKC)	Dompet	Dhuafa.			

Beruntung	Rohmah	memiliki	
seorang	anak	yang	menjadi	anggota	
LKC.	Ia	dirujuk	anaknya	ke	LKC	yang	
berada	di	Ciputat.

“Saat	itu	ibu	saya	belum	
menjadi	anggota	LKC,”	terang	
Titin.	Namun,	Titin	menambahkan,	
ibunya	langsung	ditangani	LKC	
dan	dirujuk	ke	rumah	sakit	untuk	
dioperasi.	“Baru	setelah	itu,	ibu	
saya	mendaftar	di	LKC	kemudian	
disurvei	ke	rumah.	Setelah	itu,	ibu	

Kisah
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Promkes

Dompet	Dhuafa.		
"Untuk	menuntaskan	masalah	Gizi	

ini,	metode	yang	dilakukan	LKC	Dompet	
Dhuafa	adalah	Positive	Deviance,"	jelas	
Roby	Suryadi,	Kepala	Bagian	Program	
LKC	Dompet	Dhuafa,	di	Jakarta	ketika	
melaporkan	hasil	dari	evaluasi	dan	
monitoring	program	tersebut,	beberapa	
waktu	lalu.	

Tim LKC Dompet 
Dhuafa Lakukan Upaya 
Penuntasan Gizi Kurang 
di Lombok Utara
Selama	sebulan	Tim	LKC	Dompet	Dhuafa	membimbing	masyarakat	di	6	Pos	Gizi	guna	
memperbaiki	gizi	kurang	di	Kecamatan	Gangga,	KLU.	Hasilnya	75	persen	peserta	
mengalami	perubahan	perilaku	ke	arah	positif.

Berdasarkan	fakta	tersebut,	
Layanan	kesehatan	Cuma-Cuma	
Dompet	Dhuafa	(LKC	Dompet	Dhuafa)	
berupaya	membantu	pemerintah	dalam	
pengentasan	masalah	gizi	pada	anak	di	
Indonesia.	Karena	yang	terkena	dampak	
dari	gizi	kurang	itu	adalah	keluarga	
dhuafa	yang	merupakan	termasuk	
dalam	kategori	penerima	manfaat	dari	

Menurut	Hasil	Riset	
Kementerian	Kesehatan	
tentang	Kesehatan	Dasar	
(2010),		dari	33	Provinsi	di	

Indonesia,	18	Provinsi	masih	memiliki	
prevalensi	Balita	dengan	berat	kurang	(di	
garis	merah	Kartu	Menuju	Sehat	(KMS)),	
angka	ini	berada	di	atas	angka	prevalensi		
nasional.	
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Di	tahun	2012,	Provinsi	Nusa	
Tenggara	Barat	(NTB)	yang	memiliki	30,5	
%	balita	dengan	berat	kurang,	menjadi	
salahsatu	wilayah	yang	dilakukan	
intervensi	dengan	pendekatan	Positive	
Deviance	(PD)	oleh	LKC	Dompet	Dhuafa.	
Program	ini,	merupakan	program	
rehabilitatif	yang	tidak	hanya	berfokus	
pada	pemberian	makanan	tetapi	juga	
pada	perubahan	aspek	perilaku	dalam	
kesehatan	dan	pengasuhan	anak.	Dalam	
prosesnya,	LKC	berkoordinasi	langsung	
dengan	Dinas	Kesehatan	Provinsi	Nusa	
Tenggara	Barat,	untuk	mendapatkan	
referensi	wilayah	sasaran.	

Khaerul	Anwar,	SKM,	M.Kes	selaku	
Kepala	Bidang	Kesehatan	Masyarakat,	
Kabupaten	Lombok	Utara,	meminta	
pihak	LKC	Dompet	Dhuafa	melakukan	
intervensi	PD	di	Kecamatan	Gangga,	
karana	kecamatan	ini	adalah	salah	satu	
wilayah	yang	memiliki	andil	besar	dalam	
menyumbang	angka	gizi	buruk	Propinsi	
NTB.

Pihak	Puskesmas	Kecamatan	

Gangga	sangat	menyambut	baik	upaya	
ini.	Hal	ini	sangat	memudahkan	Tim	LKC	
Dompet	Dhuafa	menjalankan	program	
tersebut	di		wilayah	tersebut	selama	
Maret 2012.

Kegiatan	ini	diawali	dengan	
pelatihan	kader	gizi	dan	tenaga	
kesehatan.	Pelatihan	ini	ditujukan	
untuk	membentuk	tenaga	
pendamping	Pos	Gizi.	Selanjutnya,	
Tim	PD,	Kader	Gizi	dan	Tenaga	
Pendamping	dari	Puskesmas,	
melakukan	sosialisasi	program	
kepada	masyarakat.

Kepala	Seksi	Gizi	Puskesmas,	
Kecamatan	Gangga,	Anna	Rumasiwe,	
Amd.Gizi	menyebutkan,	bahwa	total	
balita	di	Kecamatan	Gangga	adalah	535	
balita,	tersebar	di	lima	desa,	dengan	
prosentase	gizi	balita:	Gizi	Baik	77,94	
%,	Gizi	Kurang	14,57	%	dan	Gizi	Buruk	
7,49	%.	

Anna	Rumasiwe	berpendapat,	
selama	ini	pengentasan	masalah	gizi	
di	Kecamatan	Gangga	sudah	dilakukan	

dengan	pemberian	makanan	tambahan	
kepada	balita	yang	terdeteksi	mengalami	
gizi	buruk,	sedangkan	untuk	balita	gizi	
kurang	belum	pernah	ada	tindakan	
rehabilitasi.

Selama	ini	untuk	balit	gizi	kurang	
hanya	diberikan	edukasi	kesehatan	yang	
disampaikan	lewat	posyandu	di	wilayah	
masing-masing,	namun	belum	dirasakan	
maksimal	hasilnya.	Oleh	karena	itu	tepat	
rasanya	apabila	pos	gizi	menerapkan	
program	PD	untuk	pengentasan	gizi	
kurang	ini	di	wilayah	Lombok	Utara.	

Setelah	sosialisasi,	Tim	PD	
melakukan	wawancara	mendalam	
dengan	warga	yang	mempunyai	balita	
bergizi	baik	dan	berstatus	ekonomi	
menengah	ke	bawah.	Hal	ini	bertujuan	
untuk	menggali	dan	mengadaptasi	
perilaku	positif	dari	keluarga	pelaku	
penyimpang	positif	(PD),	yang	kemudian	
akan	diadopsi	dalam	kegiatan	pos	gizi	
dan	ditularkan	kepada	keluarga	yang	
memiliki	balita	dengan	gizi	kurang	atau	
buruk.	
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6 Pos Gizi
Koordinator	Tim	LKC	Dompet	

Dhuafa	Dompet	Dhuafa	untuk	
Lombok	Utara	Nursalim	menjelaskan,	
intervensi	Tim	LKC	Dompet	Dhuafa	
di	Kabupaten	Lombok	Utara	(KLU)	
dengan		membentuk	6	Pos	Gizi	di	4	
desa,	yaitu	Desa	Gondang,	Genggelang,	
Rempek	dan	Sambik	Bangkol,	dengan	
jumlah	balita	yang	terlibat	dalam	
proses	rehabilitasi	ini	adalah	62	balita.	
Kegiatan	ini	dibantu	oleh	kader	gizi	dan	
pendamping	dari	Puskesmas	Gangga. 

Kegiatan	Positive	Deviance	(PD)	ini	
dilaksanakan	selama	20	hari;	selama	
10	hari	Pos	Gizi	dan	10	hari	kunjungan	
rumah,	dengan	rangkaian	kegiatan:	
memasak	dengan	kontribusi	bahan	dari	
peserta	pos	gizi	atau	masyarakat	sekitar,	
menyuapi	aktif,	belajar	dan	bermain	
untuk	anak	serta	pesan	kesehatan.	

“	Program	ini	memang	berbeda	
dengan	program	pengentasan	

gizi	yang	pernah	ada,	karena	
selain	peningkatan	berat	badan	
balita,	perubahan	perilaku	dari	
keluarga	menjadi	konsentrasi	dan	
indikator	keberhasilan	program,	
sehingga	diharapkan	para	
pengasuh	mempunyai	bekal	untuk	
mempersiapkan	generasi	yang	lebih	
baik	di	masa	yang	akan	datang,”	kata	
Nursalim.	

Setelah	hampir	6	bulan	program	
ini	berjalan	di	Kecamatan	Gangga,	
Kabupaten	Lombok	Utara,	Tim	PD	
dipimpin	Roby	Suryadi,	AMK	kembali	
melakukan	kunjungan	rumah	ke	seluruh	
peserta	Pos	Gizi.	Kali	ini	adalah	kegiatan	
monitoring	dan	evaluasi	(Monev).	

Dari		Monev	tersebut	ditemukan	
75	%	Peserta	Pos	Gizi	mengalami	
perubahan	perilaku	ke	arah	positif	
sesuai	dengan	pesan	kesehatan	
yang	telah	disampaikan	oleh	para	
kader	pada	saat	pelaksanaan	Pos	gizi.	

Perubahan	status	gizi	peserta	pos	gizi	
pun	mengalami	peningkatan	sehingga	
mempengaruhi	besaran	status	gizi	di	
Kecamatan	Gangga.	

Temuan	Tim	Monev	tersebut,	
disampaikan	Tim	PD	di	workshop	yang	
diadakan	di	Dinas	Kesehatan	Kabupaten	
Lombok	Utara	pada	September	2012.	

Kepala	Dinas	Kesehatan	KLU,	
Dr.H.Benny	Nugroho.S	gembira	
menerima	laporan	lapangan	dari	Tim	
Monev	LKC	Dompet	Dhuafa	Dompet	
Dhuafa.	Ia	pun	menyampaikan	bahwa	
Dinas	Kesehatan	Kabupaten	Lombok		
Utara	siap	melanjutkan	kegiatan	PD	ini	
dan	menyebarkannya	ke	kecamatan	lain	
di	wilayah	KLU.	

Bagi	LKC	Dompet	Dhuafa,	program	
PD	di	KLU	ini	bukanlah	yang	pertama	
sebelumnya	sudah	melakukan	hal	yang	
sama	di	beberapa	titik	wilayah	rawan	
gizi,	seperti	Kec.	Rumpin-Bogor	(2010),	
Kec.Lebak-Banten	(2011).•

Promkes
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Masalah gizi kurang dan 
gizi buruk sampai saat ini 
masih menjadi masalah 
yang belum dapat 

ditanggulangi. Status gizi buruk yang 
menimpa balita memberikan pengaruh 
pada pertumbuhan dan perkembangan, 
terutama perkembangan otak, sehingga 
tingkat kecerdasan balita gizi buruk 
lebih rendah dari balita yang tidak 
mengalami gizi buruk. Banyak 
upaya yang dilakukan pemerintah 
maupun swasta dalam mengatasi 
permasalahan gizi, salah satunya 
dengan mengadakan riset-riset seperti 
yang dilakukan Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan 
Kementerian Kesehatan agar bisa 
digali permasalahannya dan dapat 
diupayakan penanganannya. Upaya 
keras Pemerintah dalam mengentaskan 
masalah gizi di Indonesia selama ini 
cukup membuahkan hasil, sedikit demi 
sedikit jumlah penderita gizi buruk di 
Indonesia menurun setiap tahunnya, 
meskipun kurang signifikan.

Secara langsung masalah gizi 
dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu: anak 
tidak mendapatkan makanan bergizi 
yang cukup, anak tidak mendapatkan 
pola asuh (asuhan gizi) yang memadai 
dan adanya penyakit infeksi menyertai 
anak. Ketiga hal tersebut  secara tidak 
langsung berhubungan dengan tingkat 
pendidikan, daya beli masyarakat, 
kondisi lingkungan dan pelayanan 
kesehatan.

Salah satu pendekatan program 
yang telah berhasil dalam menurunkan 
angka kurang gizi dan mencegah 
munculnya kurang gizi kembali 
setelah selesainya program adalah 
Positive Deviance (PD). Program 
ini merupakan program PMT yang 
tidak hanya berfokus pada pemberian 
makanan tetapi juga pada perubahan 
aspek perilaku dalam kesehatan dan 
pengasuhan anak.

Para ahli kesehatan masyarakat 
sepakat, ternyata untuk solusi tersebut 
adalah dengan melakukan perubahan 
perilaku ke arah yang positif seperti 

perilaku positif yang telah dilakukan 
orang yang sukses dalam menangani 
merawat anaknya. Perubahan perilaku 
tersebut terbukti dapat memberikan 
pemecahan masalah yang lebih 
berkesinambungan daripada membawa 
solusi seperti PMT yang dibawa dari 
luar masyarakat.

Proses PD menggunakan 
kearifan lokal untuk mencegah dan 
mengatasi masalah kurang gizi dan 
menyebarluaskan kearifan lokal ke 
seluruh masyarakat. Dalam pendekatan 
ini para sukarelawan di masyarakat 
dan para orang tua dari anak-anak yang 
kurang gizi mempraktekkan perilaku-
perilaku baru dalam hal memasak, 
pemberian makanan, kebersihan diri 
dan pengasuhan yang telah berhasil 
merehabilitasi kurang gizi (Sesi 
Hearth).

Pendekatan PD berlandaskan 
pada dasar pemikiran, bahwa 
beberapa pemecahan masalah telah 
ada dalam masyarakat dan hanya 
tinggal menemukannya. Karena 
perubahan perilaku berjalan lambat, 
maka para ahli kesehatan masyarakat 
sepakat bahwa jalan keluar yang 
ditemukan di masyarakat akan lebih 
berkesinambungan daripada yang 
dibawa dari luar masyarakat tersebut. 

Proses pendekatan PD juga 
menggunakan kearifan lokal untuk 

mencegah dan mengatasi masalah 
kurang gizi dan menyebarluaskan 
kearifan lokal ke seluruh masyarakat. 
Dalam pendekatan ini para 
sukarelawan di masyarakat dan 
para orang tua dari anak-anak yang 
kurang gizi mempraktekkan perilaku-
perilaku baru dalam hal memasak, 
pemberian makanan, kebersihan diri 
dan pengasuhan yang telah berhasil 
merehabilitasi kurang gizi (sesi 
Hearth). Sesi hearth terdiri dari 2 hal, 
yaitu rehabilitasi gizi dan pendidikan 
selama 12 hari dan diikuti dengan 
kunjungan rumah oleh para staf 
lapangan dan sukarelawan.

Metode ini memberikan 
perubahan perilaku dan memperkuat 
para pengasuh anak untuk 
bertanggungjawab atas rehabilitasi gizi 
anak mereka dengan menggunakan 
pengetahuan dan sumberdaya lokal. 
Setelah 2 minggu diberi makanan 
tambahan yang tinggi kandungan 
energinya, anak-anak akan menjadi 
leibh energik dan nafsu makan 
akan lebih meningkat. Selain itu 
metode belajar sambil mengerjakan, 
menghasilkan rasa percaya diri dari 
para pengasuh dan meningkatkan 
ketrampilan dalam pemberian 
makanan, pengasuhan anak, kebersihan 
diri dan perawatan anak pada saat 
sakit.•

Apa Itu Positive Deviance?
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Menyadari hal ini, Layanan 
Kesehatan Cuma-cuma Dompet 
Dhuafa (LKC Dompet Dhuafa) 
terpanggil untuk membantu 
meringankan ibu-ibu korban 
banjir yang memiliki balita.

"Kami meluncurkan 
program layanan pendampingan 
ibu dan bayi agar terjaga 
kesehatannya selama di 
pengungsian dengan tajuk: 
Sahabat Bayi; Ibu Sigap Bayi 
Sehat,” jelas Manager Pelayanan 
Medik LKC Dompet Dhuafa dr. 
Yeni Purnamasari.

Untuk program Sahabat 
Bayi, LKC Dompet Dhuafa tidak 
berkerja sendiri, tetapi bermitra dengan 
Perinasia (Perhimpunan Perinatologi 
Indonesia) dan organisasi yang peduli 
ASI seperti AIMI.

Program dilaksanakan pada hari 
Ahad, 20 Januari 2013, di Posko 
Pengungsi Cawang Jl.Tanjung Sania, 
Cawang, Jakarta Timur dan Senin, 21 
Januari 2013, di Komplek Persada II 
Masjid Al Mujahidin Kel. Gembor, 
Kec. Periuk, Tangerang. Total 
penerima manfaat untuk 2 posko ini, 
21 bayi yang dikonseling dan 100 porsi 
makanan balita. “Program ini terdiri 
dari 3 layanan, yaitu  Ibu peduli ASI, 
Siaga Gizi bayi, dan Sapa Konselor,” 
paparnya.

Dr. Yeni menjelaskan, Ibu Peduli 
Bayi adalah gerakan pentingnya 
pemberian ASI usia 0 s.d 2 tahun,  
baik saat kondisi normal apalagi disaat 
bencana. ASI pada bayi tak dapat 
tergantikan karena ASI mengandung 
zat kekebalan tubuh yang akan 
melindungi bayi dari infeksi bakteri 
dan kuman lainnya.

Sementara Siaga Gizi Bayi, 

merupakan gerakan pemberian 
makanan pendamping ASI  (MP-
ASI) yang diolah di dapur umum 
pengungsian dengan bahan makanan 
alami (tidak instan) yang disesuaikan 
kecukupan gizi dan tahapan 
perkembangan bayi. “MP ASI ini 
diberikan untuk bayi usia 6-9 bulan, 
9-12 bulan, dan 12-24 bulan,” katanya.

Sementara itu, Sapa Konselor 
adalah gerakan konseling dan 
pendampingan ibu menyusui oleh 
para konselor ASI yang sudah terlatih. 
“Ibu hamil dan ibu menyusui akan 
di dampingi dalam  pemberian ASI 
dan MP ASI.  Sehingga ketika ada 
kesulitan dalam proses menyusui, 
akan di dampingi dan diberikan jalan 
keluarnya,” tutur dr.Yeni

Program ini pun tidak dirancang 
untuk sesaat. Namun LKC juga 
memikirkan bagaimana porgram ini 
berjalan dan keberlanjutan hingga pasca 
banjir. Caranya dengan melakukan 
pelatihan singkat manajemen ASI 
dan MPASI kepada kader kesehatan 
setempat. Dengan harapan, setelah 
program selesai di pengungsian, 
maka kader kesehatan setempat dapat 
melaksanakan aktivitas Sahabat Bayi 
sehari-hari dalam program kesehatan 
dan sosial masyarakat di mana mereka 
tinggal.

Program sahabat bayi ini pun 
sukses dilaksanakan dengan dilanjutkan 
ke beberapa titik pengungsian di 
Jakarta. Untuk ini dr Yeni mewakili 
manajemen LKC Dompet Dhuafa pun 
menyampaikan ucapan terimakasih 
atas dukungan dan donasi dari anggota 
masyarakat, baik pribadi, perusahaan 
dan semua pihak yang telah turut 
mensukseskan berjalannya program 
ini.•

Banjir lima tahunan kembali 
meng hampiri Jakarta. Ki-
rim  an air dari Bogor dan 
derasnya hujan, membuat 

Jakar ta tergenang. Jalan raya Bundaran 
Hotel Indonesia pun tak luput dari 
genang an air setinggi dengkul orang 
dewasa. 

Di belahan Jakarta lain, banjir juga 
menimbulkan korban harta dan nyawa. 
Membuat ribuan orang mengungsi, 
tidak terkecuali balita. Pertolongan pun 
datang dari berbagai penjuru dalam dan 
luar negeri. Di dalam negeri relawan 
dan instansi berbondong-bondong 
membuka posko pengungsian.

Meskipun banyak yang menolong, 
akan tetapi sangat sedikit yang 
memperhatikan balita, padahal balitalah 
mahkluk paling rentan terdampak dari 
bencana banjir tersebut. Balita memiliki 
kekebalan tubuh masih rendah dan 
rentan terkena penyakit. Kondisi banjir, 
membuat perhatian orang tua pada 
balitanya agak berkurang. Kecukupan 
gizi dan asupan nutrisi yang sesuai 
dengan usia balitanya menjadi agak 
terabaikan. Ditambah dengan sanitasi 
dan ketersediaan air bersih yang minim.

Sahabat Bayi,
Lindungi Balita di Pengungsian
Balita	korban	banjir	lima	tahunan	Jakarta,	(17/1)	yang	di	pengungsian,	sangat	sedikit	
yang	memperhatikan	kesehatan	dan	gizinya.	LKC	inisiasi	program	sahabat	anak	untuk	
mengayominya.

Promkes
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16 – 17 Juli 2012 
Operasi Katarak Massal

Sekitar	80	orang	dilakukan	pemeriksaan	
(16/7/2012),	di	Rumah	Sehat	Terpadu	
(RST)	Dompet	Dhuafa,	Parung.	Hanya	
50	orang	yang	dinyatakan	lulus	untuk	
dioperasi		(17/7/2012)	di	RST.		Esoknya	
dilaksanakan	pemeriksaan	paska	
operasi	di	tempat	yang	sama..		

Juli-Agustus 2012
Festival Kampung Sehat

Selama	Ramadhan	1433	H,	diadakan	
“Festival	Kampung	Sehat”,	di	3	wilayah	
Jabodetabek	dan	2	wilayah	luar	
Jabodetabek.	Untuk	Jabodetabek	
dilaksanakan	di	Kel.	Muncul	(Tangerang	
Selatan),	Cilincing	(Jakarta	Utara),	Karang	
(Serang).	Luar	Jabodetabek	dilaksankan	
di	Karang	Patihan	(Kec.	Balong-
Ponorogo)	dan	Pulau	Badi	(Makasar).
Kegiatan	meliputi	kegiatan	Posyandu	
(Pemeriksaan	USG,	Penimbangan	Balita,	
Pemberian	PMT,	(Penyuluhan	kesehatan	
ibu	dan	anak),	Perlombaan	Balita	Sehat,	
Aksi	Layanan	Sehat,	Pembagian	Paket	
Personal	dan	Berbuka	Puasa	Bersama.	
Untuk	1	Festival	jumlah	penerima	
manfaatnya	250	orang.	

22 Agustus 2012
SIGAB (Siaga Bencana)
Tim	Sigab	LKC	Dompet	Dhuafa	mengirim	

1	Dokter,	2	Perawat,	1	Bidan	dan	
ambulan	bersama	drivernya		untuk	
memeriksa	kesehatan	korban	kebakaran	
di		Penjaringan	Jakarta	Utara.	Sekitar		
220	rumah	warga	ludes	dilalap	si	jago	
merah,	(22/8/2012).

12 September 2012
Sosialisasi TB HIV/MDR untuk 
Tenaga Kesehatan
Diskusi	tentang	TB	HIV/MDR	
dilaksanakan	di	Auditorium	Fakultas	

Kedokteran	dan	Ilmu	Kesehatan	
(FKIK)	Universitas	Islam	Negeri	Syarif	
Hidayatullah	Jakarta,	(12/9/2012)	diikuti	
ratusan	tenaga	kesehatan	di	Jakarta.
  
23 September 2012
Pelatihan Dokter Kecil

Pelatihan	Dokter	Kecil	ini	dilaksanakan	
untuk	menanamkan	kesadaran	tentang	
pentingnya	memelihara	kesehatan	sejak	
sekolah	dasar.	Pelatihan	ini	diikuti	oleh	
3	sekolah	yaitu	:	SD	01	Ciputat,	SD	04	
Ciputat,	SD	06	Ciputat,	dilaksanakan	di	
International	Sport	Center	Indonesia	
(ISCI),	Ciputat	(23/9/2012).

Oktober-Desember 2012
Pemuda Pejuang Bangsa
Untuk	meningkatkan	kepedulian	
remaja	terhadap	kesehatan	biologis	
dan	psikologis,	LKC	Dompet	Dhuafa	
melaksanakan	penyuluhan	kesehatan	
interaktif	bertajuk	“Pemuda	Pejuang	
Bangsa,”		di	beberapa	sekolah	
menengah	atas,	di	antaranya:	SMAN	2	
Tangerang	Selatan,	SMK	20	Cilandak,	
SMAN	1	Tangerang	Selatan,	SMA/SMK	
Muhammadiyah	8	Tangerang	Selatan.		
Rangkaian	kegiatannya	berupa:	

Pelatihan	PMR,	Penyuluhan	Kesehatan,	
Donor	Darah,	dan	Galang	Donasi.	

Kegiatan	ini	juga	merupakan	salah	satu	
rangkaian	Milad	LKC	DD	yang	ke-11.	

24 Oktober 2012
Peresmian Pos Sehat Lansia Al 
Islah

Pos	Sehat	Lansia	Al	Islah,	Matraman,	
Jakarta	Pusat,	didirikan	untuk	membantu	
para	lansia	yang	ingin	memeriksakan	
kesehatannya.	(24/10/2012).
 
29-31 Oktober 2012
Pelatihan TFT (Training for 
Trainer) Konselor Remaja
Pelatihan	ini	dilaksanakan	untuk	

membentuk	trainer	yang	mampu	
menggali	permasalahan	di	lingkungan	
remaja.	Pelatihan	dilaksanakan	di	
Aula	Komplek	Pekerjaan	Umum.	
Seusai	training,	para	trainer	langsung	
mempraktikan	dengan	menggali	masalah	
remaja	di	SMA/SMK	Muhammadiyah	8	
Tangerang	Selatan,	(31/10/2012).

Oktober-November 2012
ALS Artajasa
Aksi	Layan	Sehat	(ALS)	Artajasa	
merupakan	kerjasama	antara	LKC	
Dompet	Dhuafa	dengan	Dompet	Dhuafa	

Rekam



14 No. 006 - Maret - Mei 2013

Live	Stock	dan	PT.	Artajasa.	Kegiatan	ini	
memberikan	pengobatan	gratis	untuk	
100	orang.		

 

13 November 2012 
Sarasehan Pos Sehat
Pengurus	Pos	Sehat	LKC	Dompet	Dhuafa	
yang	tersebar	di	beberapa	wilayah	

Jabodetabek	menjalin	silaturahmi	di	
Aula	Masjid	Raya	Pondok	Indah,	Jakarta	
Selatan.	(13/11/2012)	15	pengurus	Pos	
Sehat	berpartisipasi.	Acara	ini	dibuka	
oleh	Abdul	Ghofur,	SE,	Direktur	LKC	
Dompet	Dhuafa.		
 
21 November 2012
Kacamata untuk Anak Sekolah 
dan Sarana Kebersihan untuk 
Sekolah
Program	ini	merupakan	kerjasama		
LKC	Dompet	Dhuafa	dan	Indosat,	
penerima	manfaat	sebanyak	100	

anak	sekolah	dasar.	Kegiatan	ini	juga	
termasuk	Rangkaian	Milad	LKC	DD	
Ke-11.	Penerima	manfaat	kegiatan	ini	
adalah	sekolah	dasar	di	wilayah	Jasinga,	
Bogor.	Sarana	kebersihan	sekolah	yang	
diberikan	berupa:	2	set	Tong	Sampah,	
Sapu,	Kemoceng,	dan	lain	sebagainya.	

November-Desember 2012
Senam Sehat LKC Dompet Dhuafa
Kegiatan	rutin	yang	dilaksanakan	
Departemen	Promosi	Kesehatan	LKC	

Dompet	Dhuafa	adalah	Senam	Sehat.	
Bertempat	di	gerai-gerai	LKC	Dompet	

Dhuafa	yaitu:	Gerai	Sehat	LKC	Ciputat,	
Gerai	Sehat	LKC	Kota	Bekasi,	Gerai	Sehat	
LKC	Tambun,	Rumah	Sehat	Wahana	
Jatake.	
 
November-Desember 2012
Program Anak Sekolah Sehat 
(PASS): Pemeriksaan Anemia 
Kecacingan
Program	Anak	Sekolah	Sehat	(PASS)	
bertujuan	untuk	meningkatkan	

kesehatan	anak	sekolah	dasar/
madrasah	ibtidaiyah	melalui	
penanggulangan	anemia	dan	cacingan.	
Kegiatan	ini	berlangsung	di	7	wilayah	
di	Indonesia	yaitu:	Palembang,	Jambi,	
Lampung,	Bogor,	DI	Yogyakarta,	Bali,	
Nusa	Tenggara	Barat.	Kegiatan	ini	
termasuk	rangkaian	Milad	LKC	Dompet	
Dhuafa	Ke-11.
 
November-Desember 2012
Pemeriksaan Kanker Serviks 
dengan Metode IVA
Untuk	mengurangi	berjangkitnya	
penyakit	kanker	serviks	dilaksanakan	

Pemeriksaan	Kanker	Serviks	dengan	
metode	IVA	di	7	Kota	di	Indonesia,	yaitu:	
Palembang,	NTB,	Bogor,	Banten,	Jawa	
Timur,	Jatake,	Ciputat.	Kegiatan	ini	yang	
dilaksanakan	November	s.d	Desember	

2012	termasuk	dalam	Rangkaian	Milad	
LKC	Dompet	Dhuafa	Ke-11.
 
November-Desember 2012
Edukasi ASI

Kampanye	“Pentingnya	ASI,”	dilakukan	di	
beberapa	kota,	yaitu;	Padang,	Bali,	Jawa	
Timur,	Banten,	Bandung,	Lampung,	NTB,	
Jambi,	Palembang	selama	November	
s.d	Desember	2012.	Kegiatan	ini	juga	
merupakan	Rangkaian	Milad	LKC	
Dompet	Dhuafa	Ke-11.
 
5-6 Desember 2012
Pelatihan Kader Posyandu
Calon	Kader	Posyandu	dilatih	untuk	bisa	

melakukan	Pengisian	KMS,	Memahami	
Pengertian	Posyandu,	Tata	Cara	
Pelaksanaan	Posyandu.	Pelatihan	kader	
ini	dilaksanakan	di	Rumpin,	Kabupaten	
Bogor,	(5-6/12/2012)		
 
13 Desember 2012
Jambore Kader Sehat
Kader	Sehat	yang	berasal	dari	Kader	
TB,	Kader	Posyandu,	Kader	Pos	Sehat	
dan	Kader	Gizi	ikut	aktif	dalam	“Jambore	
Kader”	di	Tanah	Tinggal,	Tangerang	
Selatan.	Kegiatan	ini	dibuka	M.	Thoriq,	
S.Sos,	MM.,	Direktur	Program	Dompet	
Dhuafa.	Kegiatan	ini	termasuk	dalam	
Rangkaian	Milad	LKC	Dompet	Dhuafa	
Ke-11.

Rekam
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Mitra

Perusahaan	penyedia	alat-
alat	kesehatan,	PT.	Global	
Systech	Medika	(PT.	GSM)	
memasuki	usia	4	tahun	

dan	sudah	lebih	100	rumah	sakit	di	
Indonesia	yang	menjadi	mitranya.	
Sebagai	wujud	dari	rasa	syukur,	

perusahaan	ini	mempersembahkan	
beberapa	alat	kesehatan	senilai		
745	juta	rupiah	lebih	untuk	
dimanfaatkan	untuk	melayani	
orang-orang	yang	tak	mampu	di	
Indonesia.

Adalah	Rumah	Sehat	Terpadu	

(RST)	Dompet	Dompet	Dhuafa	
yang	dipercaya	oleh	keluarga	
besar	PT.	GSM	untuk	menerima	
alat-alat	kesehatan	yang	diniatkan	
untuk	dimanfaatkan	kaum	dhuafa	
di	Indonesia	itu.	Karena	itulah,	
Selasa	(10/9/2012),	Ridwansyah,	

PT GSM Syukuri Usia 
Perusahaan Ke-4 Tahun
Perusahaan	penyedia	alat	alat	kesehatan,PT	Global	Systech	Medika,	memberikan	
sumbangan	Alat	Kesehatan	senilai	Rp.	745.182.699,-	untuk	perlengkapan	Rumah	Sehat	
Terpadu	(RST)	Dompet	Dhuafa	sebagai	wujud	syukur	Usia	Ke-4	tahun.	
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Branch	Manager	Coordinator	PT.	
GSM,	mewakili	perusahaannya	
menyerahkan	bantuan	berupa	alat	
kesehatan	tersebut.	

“Ini	merupakan	bentuk	
kepedulian	kita	kepada	masyarakat	
yang	kurang	beruntung.	Melalui	RST	
inilah	bantuan	kami	salurkan	agar	
mampu	menangani	masyarakat-
masyarakat	yang	kurang	terlayani,”	
kata	Ridwansyah.

Ridwansyah	mengatakan,	
banyak	masyarakat	Indonesia	
yang	kurang	beruntung,	sehingga	
sulit	untuk	mendapatkan	layanan	
kesehatan.	Dengan	kehadiran	RST,	
perusahaannya	berharap,	semoga	
rumah	sehat	ini	dapat	menjadi	
solusi	bagi	masyarakat-masyarakat	
dhuafa	yang	belum	beruntung	
tersebut.	

“Kami	bangga	dengan	RST	
ini,	bahwa	performance-nya	dan	
layanan	tidak	kalah	dengan	RS	kelas	
VIP	sekali	pun.	Hal	ini	pulalah	yang	
membuat	kami	terpanggil	untuk	
membantu,”	kata	Ridwansyah.

Di	kesempatan	yang	sama,	
Drg	Imam	Rullyawan,	MARS,	
Direktur	RST	Dompet	Dhuafa	yang	
menerima		bantuan	dari	PT	GSM	
tersebut	mengatakan,	bantuan	

dari	PT	GSM	yang	berkantor	di	Jl.	
Penjernihan	Raya	No.	38,	Jakarta	
Pusat	ini	sangat	bermanfaat	bagi	
kelancaran	pelayanan	di	RST.	

"Alat	kesehatan	yang	
disumbangkan	PT	GSM,	dapat	
menambah	sekaligus	memudahkan	
pelayanan	bagi	masyarakat	dhuafa	
yang	ada	di	RST,"	jelas	Dokter	Imam.

Dokter	Imam	berharap,	
kerjasama	antara	RST	dan	PT	GSM	
ke	depan	tetap	berlanjut,	karena	

PT	GSM	juga	memiliki	kepedulian	
untuk	memudahkan	masyarakat	
dhuafa	mendapatkan	pelayanan	
kesehatan	yang	terbaik.	

“Kita	berharap	PT	GSM	terus	
meningkatkan	kepeduliannya	
kepada	dhuafa	dan	terus	
mensupport	RST.	Siapa	tahu,	suatu	
saat	nanti	akan	muncul	RST-RST	di	
wilayah	lain	berkat	dari	kerjasama	
ini,”	ungkap	Dokter	Imam.

Dokter	Imam	juga	mengurai,	
bantuan	alat	kesehatan	yang	
diberikan	oleh	PT.	GSM	senilai	Rp.	
745	juta	lebih	itu	berupa	alat-alat	
yang	berkaitan	dengan	penanganan	
pasien	osteoporosis	(kerapuhan	
tulang	yang	diderita	pasien	usia	
lanjut),	tempat	tidur	rawat	inap,	
serta	instrumen-instrumen	
pendukung	RS.

Selain	membantu	RST	dengan	
alat-alat	kesehatan,	PT.	GSM	
juga	tercatat	sebagai	mitra	dari	
LKC	Dompet	Dhuafa,	dan	sering	
menyelenggarakan	kerjasama	
berupa	Aksi	Layanan	Sehat	(ALS),	
melakukan	pelayanan	pemeriksaan	
kesehatan	dan	memberikan	
pengobatan	gratis	yang	
dilaksanakan	langsung	ke	kantong-
kantong	dhuafa.•

Ini merupakan 
bentuk kepedulian 
kita kepada 
masyarakat yang 
kurang beruntung. 
Melalui RST inilah 
bantuan kami 
salurkan agar 
mampu menangani 
masyarakat-
masyarakat yang 
kurang terlayani.

Nama Perusahaan : PT Global Systech Medika (GSM) 
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan Raya No. 38, Jakarta Pusat 
Berdiri : 6 Juli 2006
Core Bisnis : Penyedia alat kesehatan di Indonesia.

VISI
Menjadi Perusahaan penyedia alat kesehatan utama di Indonesia yang 
berkualitas, berkomitmen, bertumbuh kembang dan mengutamakan pelayanan.

MISI
1. Menyediakan dan meningkatkan pelayanan penyediaan alat kesehatan 

yang berkualitas dan terjangkau.
2. Menggerakan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat 

melalui Rumah Sakit Pemerintah dan Dinas Kesehatan.

Mitra
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T idak	seperti	biasanya	Kantor	
Camat	Padang	Barat,	Kota	
Padang,	Sumatera	Barat,	
mendadak	ramai	dihadiri	

ka	der-kader	posyandu	se-Kota	
Padang.	Kehadiran	mereka	bukan	
untuk	menyampaikan	aspirasi	kepada	
Camat.	Melainkan	untuk	mengikuti	
"Pelatihan	Mitra	ASI	bagi	Kader	Pos-
yandu	dan	Ormas	Kota	Padang"	yang	
mengha	dirkan	pembicara	Ketua	Ikat-
an	Konselor	Indonesia	untuk	wilayah	
Sumatera	Barat	Dr.	Yessi	Elsandra.

Kegiatan	ini	diadakan	Dompet	
Dhuafa	Singgalang	bertempat	di	Aula	
kantor	Camat	Padang	Barat,	Sabtu	
(8/12/2012).	Acara	ini	bertajuk	"ASI	
Yes,	Susu	Formula	No!"	ini	merupakan	
salah	satu	rangkaian	peringatan	
Milad	Jejaring	Program	Dompet	
Dhuafa	di	Bidang	Kesehatan,	Layanan	
Kesehatan	Cuma-Cuma	(LKC)	Ke-11.

Kepala	Divisi	Program	Dompet	
Dhuafa	Singgalang	Karsini,	me-
ngatakan,	rangkaian	program	yang	
dimulai	sejak	2	September	lalu	
ini,	diawali	dengan	Donor	Darah,	
Pemeriksaan	Gejala	Cacingan	bagi	
Anak	Sekolah,	Program	Untukmu	
Ibu	Indonesia,	Pemeriksaan	Kanker	
Serviks		Metode	IVA	dan	Pelatihan	
Kader	Laktasi	bagi	22	Kabupaten	kota	
di	Indonesia.

"Para	peserta	mitra	ASI	yang	
hadir	dalam	acara	ini	berjumlah	
60	orang.	Mereka	sangat	antusias	
mengikuti	pelatihan	ini.	Banyak	
pengalaman	yang	di	sharing	terkait	
pentingnya	ASI	bagi	pertumbuhan	
anak,"	ungkap	Karsini.

Mewakili	Ikatan	Bidan	Indonesia,	
Ismarni,	yang	turut	hadir	dalam	acara	

Pelatihan Mitra ASI
Kukuhkan 60 
Kader ASI Sumbar
Dompet	Dhuafa	Singgalang	adakan	Donor	Darah,	Pemeriksaan	Gejala	Cacingan	bagi	
Anak	Sekolah,	Program	Untukmu	Ibu	Indonesia,	Pemeriksaan	Kanker	Serviks		Metode	
IVA	dan	Pelatihan	Kader	Laktasi	memperingati	Milad	LKC	Ke-11.

tersebut,	menyatakan	apresiasinya	
atas	program	ini.	Menurutnya,	
program	ini	sangat	efektif	untuk	
menyiapkan	konselor-konselor	ASI	
guna	membantu	tenaga	medis	dalam	
melakukan	penyadaran	masyarakat	
tentang	pentingnya	ASI.

"Terima	kasih	atas	diangkatnya	
program	ini.	Semoga	hal	ini	dapat	
meningkatkan	sinergisitas	peran	
antar	tenaga	medis	dan	masyarakat	
dalam	mewujudkan	Indonesia	sehat,	
terutama	bagi	kesehatan	balita	dan	
anak-anak,"	jelas	Ismarni.

Camat	Padang	Barat,	Amasrul,	
yang	turut	hadir	dalam	acara	tersebut	
juga	mengaku	pernah	menjadi	
kader	Posyandu	di	tahun	1985.	
Dikatakannya,	kegiatan	ini	sangat	
posisif	untuk	mengasah	semangat	
pelayanan	kader-kader	yandu	bagi	
masyarakat.

"Kader	yandu	adalah	pekerja	
sosial	yang	tidak	mengharapkan	
imbal	an	materi.	Baginya	kepuasan	
batin	menjadi	motivasi	untuk	
bergerak	di	lapangan.	Saya	sangat	

senang	karena	kecamatan	kami	yang	
dijadikan	tuan	rumah	pelaksanaan	
acara	ini.	Semoga	ilmu	yang	
didapatkan	dapat	diaplikasikan	untuk	
masyarakat	luas,”	kata	Amasrul.

Sementara	itu	sebagai	pembicara	
Yessi	Elsandra,	dalam	pelatihannya,	
menginspirasi	seluruh	peserta	
yang	hadir	agar	terus	bersemangat	
dalam	aksi	Inisiasi	Menyusui	Dini.	
Selain	itu,	Yessi	juga	memaparkan	
langkah-langkah	menuju	keberhasilan	
menyusui	bagi	ibu	dan	mematahkan	
mitos-mitos	yang	menghambat	para	
ibu	untuk	menyusui	anaknya.

"Kita	ingin	tumbuhkan	kesadar	an	
di	masyarakat,	bahwa	ASI	itu	penting	
dan	menghindari	penggunaan	susu	
formula,"	tegas	Yessi.

Diakhir	acara,	saat	sesi	penutup-
an	pelatihan,	Wakil	Walikota	Padang	
Mahyeldi	Ansharullah	menyempatkan	
hadir	untuk	menutup	acara	secara	
resmi,	sekaligus	menyaksikan	
pembacaan	ikrar	dan	mengukuhkan	
kader	ASI	Sumatera	Barat.•

Dedikasi



18 No. 006 - Maret - Mei 2013

Masyarakat	Jambi		san-
gat	senang,	karena	
meningkatnya	jum-
lah	peserta	Operasi	

Katarak	Massal	Gratis	untuk	kaum	
dhuafa	yang	dilaksanakan	Rumah	
Sosial	Insan	Madani	(RSIM)	Jambi.	
Kegiatan	tersebut	dilaksanakan	dua	
hari;	Sabtu	(6/10/2012)	dan	Kamis	
(4/11/2012)	.

Jika	tahun	lalu	(2011)	hanya		
diperuntukkan	untuk	40	orang	tak	
mampu,	tapi	tahun	2012	ini,	operasi	

Jumlah Peserta Operasi Katarak Meningkat,

Masyarakat Jambi 
Senang

yang	dilaksanakan	di	RS.	dr.	Bratana	
Jambi	ini	meningkat	menjadi	70	
peserta.	Operasi	ini	dilakukan	oleh	
beberapa	dokter	spesialis	mata	di	
Jambi.

"Setiap	peserta	yang	mengikuti	
operasi	ini,	terlebih	dahulu	mengi-
kuti	tahap	seleksi	yang	dilakukan	
oleh	tim	medis	profesional.	Hanya	
orang-orang	yang	lulus	tes	yang	
dinyatakan	layak		untuk	mengikuti	
operasi	katarak	ini,"	ujar	Fuji,	Bagian	
Program	RSIM	Jambi.	

Beberapa	aspek	kesehatan	yang	
diperiksa	sebelum	dilakukan	opera-
si	katarak	adalah	kadar	gula	pasien,	
tekanan	jantung,	tekanan	darah,	
kondisi	penyakit	penglihatan	pasien	
itu	sendiri.	Selain	itu	juga	diperiksa	
berbagai	hal	yang	terkait	dengan	
syarat	kesehatan	untuk	mengikuti	
operasi.

Menurut	Fuji,	kegiatan	ini	
menjadi	suatu	harapan	dan	syukur	
bagi	masyarakat	Jambi,	mengi-
kuti	operasi	katarak	yang	dilakukan	
secara	gratis	oleh	Rumah	Sosial	
Insan	Madani	Jambi	ini,		karena	jika	
melakukan	operasi	katarak	secara	
pribadi,	sangat	membutuhkan	biaya	
yang	besar.	Sementara	itu	keter-
batasan	ekonomi	dari	masyarakat	
tersebut,	membuat	operasi	katarak	
secara	pribadi	menjadi	jauh	dari	
harapan.

Terwujudnya	operasi	katarak	
gratis	yang	dikuhususkan	untuk	ma-
syarakat	kurang	mampu	(dhuafa)
ini,	RSIM	tidak	sendiri.	Kegiatan	ini	
terselenggara	atas	kemurahan	hati	
para	donatur	yang	bermurah	hati	
berbagi	kepada	sesama.

Suksesnya	operasi	katarak	yang	
kedua	kalinya	ini,	kata	Fuji,	menim-
bulkan		rasa	tanggung	jawab	bagi	
RSIM	untuk	terus	melaksanakannya	
setiap	tahun.	Di	Januari	2013	ini,	
RSIM	pun	menjadwalkan	kegiatan	
yang	sama,	tentu	target	pasien	akan	
terus	ditingkatkan,	agar	semakin	
banyak	yang	menerima	manfaat	
dari	kegiatan	ini.•

Jika	ditahun	2011,	operasi	katarak	gratis	hanya	untuk	40	dhuafa.	Di	tahun	2012,	
Rumah	Sosial	Insan	Madani	(RSIM)	Jambi	mengoperasi	70	pasien	dhuafa.	Setiap	tahun	
diusahakan	jumlah	peserta	terus	meningkat.

Dedikasi
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Keuangan
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Donasi

INFAQ
DONATUR JUMLAH
AGUSTUS 2012
Mr.	Peter	Yusuf	Salam	 	500,000	
Konter	Donasi	Giant	Pd.Cabe	 1,780,000	
Konter	Carefour	Pamulang	 	228,000	
Dr.	Deuby	Ulfandi	 	50,000	
Dr.	Aseanne	Famelia	Ramadora	 	300,000	
Reti	 	300,000	
Itje	Rostika	 	10,000,000	
Konter	Carefour	Pamulang	 	470,000	
Konter	Hot	Cwi	Mie	 	433,000	
Konter	Giant	Yasmin	 	2,110,000	
Konter	Giant	Pondok	Cabe	 1,305,000	
Konter	Carefour	Pamulang	 	450,000	
Budi	 	50,000	
Yanuar	 	275,000	
Konter	Rs.Melia	 	450,000	
Konter	Donasi	 	220,000	
Konter	Donasi	Giant	Bsd	 	1,200,000	
Nico	Ishimine	 	100,000	
Intan	 	150,000	
Hamba	Allah	 	10,000	
Konter	Donasi	Lottemart	Ratu	Plaza	 	120,000	
Konter	Donasi	Carefour	Ciputat	 	70,000	
Konter	Donasi	Giant	Pajajaran	 	835,000	
Konter	Donasi	Giant	Yasmin	 	200,000	
Maryana	 	200,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Pt.	Mitra	Grafindo	Mandiri	 1,000,000	
Erika	 	300,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Fitria	Hatiningsih	 	100,000	
Amir	Fauzi	 	1,000,000	
Konter	Donasi	Carefour	Ciputat	 	160,000	
Konter	Donasi	Giant	Pd.Cabe	 	530,000	
Konter	Donasi	Kedai	Sunda	 1,450,000	
Konter	Donasi	Giant	Yasmin	 1,006,000	
Konter	Donasi	Bapeten	 	450,000	
Konter	Donasi	Pasar	Jaya	Depok	 	200,000	
Konter	Donasi	Hot	Cwi	Mie	 	535,000	
Konter	Donasi	Rs.Melia	 	220,000	
Konter	Donasi	Rm.Wongsolo	 	430,000	
Konter	Donasi	Bumi	Putera	 1,190,000	
Konter	Donasi	Bumi	Putera	 	130,000	
Depaf	Teguna	Tarigan	 	1,000,000	
Mitra	Grafindo	 	1,000,000	
Dr.	Haryadi	Wibisono,	Mph	 1,000,000	
Nn.	Barmiyati	 	150,000	
Kholam	Printing	 	300,000	
Konter	Donasi	Giant	Pd.Cabe	 1,650,000	
Konter	Donasi	Carefour	Pamulang	 	60,000	
Konter	Donasi	Giant	Pajajaran	 	350,000	
Dd	Farma	 	66,000	
Nada	Imara	 	100,000	
Dr.	Dr.	Fathema	D.		 	2,000,000	
Dept.	Ilmu	Bedah	 	10,500,000	
Ny.	Latif	 	50,000	
Tahta	Aidila	 	100,000	
Konter	Donasi	Bapeten	 	440,000	
Konter	Donasi	Pasar	Jaya	Depok	 	100,000	
Konter	Donasi		 	2,405,000	
Konter	Donasi		Carefour	Ciputat.	 	443,000	
Konter	Donasi		Rm.Wongsolo	 	199,000	

Konter	Donasi		Rs.Melia	 	1,030,000	
Konter	Donasi		Giant	Pd.Cabe	 1,545,000	
Konter	Donasi		Carefour	Pamulang	 1,776,000	
Konter	Donasi	Giant	Bsd	 	120,000	
Konter	Donasi	Giant	Pajajaran	 	200,000	
Konter	Donasi	Kedai	Sunda	 	580,000	
Konter	Donasi	Hot	Cwi	Mie	 	405,000	
Infaq	Dari	Voucher	 	45,542,000	
Infaq	Dari	Voucher	 	10,000,000	
Lukito	 	200,000	
Marliza	 	100,000	
Chrisni	Utami	 	500,000	
Reno	Endah	Suri	 	500,000	
Untung	Raharjo	 	100,000	
Teti	Hernawati	 	150,000	
Dyah	Rahmawati	 	150,000	
Gusnul	Yakkin	 	105,000	
Otong	Nurdianto	 	50,000	
Ary	Vidya	Mahardik	 	726,000	
Delyasti	Hopi	Tris	 	200,000	
R	Sonny	Tjahjo	Noe	 	200,000	
Reyninta	Sari	 	75,000	
Danang	Prayitno	 	200,000	
Doddy	Vitarya	 	500,000	
Sri	Saparni	 	150,000	
Endang	Widasari	 	500,000	
Nyayu	Asmawati	 	100,000	
Widiyastuti	Kuspur	 	400,000	
Zulfitri	 	100,000	
Rudy	Permana	 	250,000	
Viera	Agriana	Proz	 	200,000	
Bambang	Uthoro	 	100,000	
Agung	Purwo	Widodo	 	50,000	
Vindria	Wulaninggt	 	150,000	
Eko	Nurcahyo	 	100,000	
Eka	Cahyani	 	50,000	
Diah	Agustina	 	200,000	
Ferial	Yanda	 	1,000,000	
Bagus	Handoko	Danu	 	100,000	
Feldy	Hillal	Kurni	 	400,000	
Muharti	Soeleman	 	300,000	
M.	Irfan	 	100,000	
Setia	Nurul	Nadia	 	2,000,000	
Eva	Anova	 	100,000	
Naning	Sulistyarin	 	100,000	
Ahdini	Adhiatma	 	100,000	
Svenska	Nuzulitant	 	400,000	
Hermiati	 	50,000	
Alif	Pusposari	 	100,000	
Krisna	Hartati	 	150,000	
Rofik	Fatonah	 	200,000	
Susanti	Sumangat	 	100,000	
Lili	Sutrisna	 	200,000	
Ressa		 	200,000	
Yuliansyah	 	25,000	
Hamba	Allah	 	330,000	
Jauhari	Muchsin	 	300,000	
Titi	Oktarina	 	5,100,000	
Fitri	Handayani	 1000000
Miranda	Elestiani	 200000
Nur	Endro	Buwono	 1000000
Yuli	Krisnawati	 91925
Merdekawati		 2000000
Sawitri	Sjah	 2150000
Adnan	Yolanda	 200000

M.	Gantiri	 2000000
Desire	Pelita	Dewi	 500000
Nanik	Widayani	 600000
Endang	Catur	 250000
Syawaludin	 5000000
Marsudi	Suwarnoadi	 50000
M.	Alif	Sapi	 1000000
H.	Rajo	Emirsyah	 500000
Abdul	Madjid	Akbani	 1100000
Moh.Rafiq	Akbany	 5000000
Moh.Rafiq	Akbany	 5000000
Otong	Nurdianto	 50000
M.	Irfan	 100000
Farra	Lanova	 450000
Rina	Listiani	 1000000
Nurfatchiyah	Nings	 500000
Rahino	Tri	Sabowo	 150000
Eva	Anova	 100000
Flora	Elba	Maharin	 100000
Rudy	Permana	 125000
Dewi	Wulandari	 75000
Rika	Rafika	Octary	 500000
Vindria	Wulaninggt	 150000
Bambang	Uthoro	 100000
M.	Rachmat	 500000
Titi	Oktarina	 2900000
Rizal	Muska	Kamil	 150000
Muafan	 50000
Freddi	Anshary	 100000
Eka	Novitri	 50000
Viera	Agriana	Proz	 150000
Muslikh	Riza	 100000
Widiyastuti	Kuspur	 250000
Lia	Permanasari	 50000
Ratna	Indarti	 50000
Eko	Ardiantoro	 110000
Titi	Hernawati	 4000000
Harris	Gunawan	 100000
Imelda	 	1,000,000	
Cahya	Awal	 	300,000	
Sony	Kisyono	 	100,000	
Rajo	Emirsyah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Ronggo	Ardhianto	 	500,000	
Marno	Dastrinto	 	500,000	
Herianto	 	100,000	
Farra	Lanova	 	900,000	
Rajo	Emirsyah	 	300,000	
Wiweko	Setiawan	 	250,000	
Irwansyah	Hutabarat	 	200,000	
Rusdiansyah	 	100,000	
Sigit	Andi	Raharjo	 	500,000	
Fatma	Fika	Rahmalia	 	200,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Malian	 	300,000	
Tresty	Andasarie	 	100,000	
Neny	Widyaningsih	 	200,000	
M.	Reza	Falevi	 	100,000	
Hamba	Allah	 	3,000,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Dewi	Ayu	Setiawaty	 	100,000	
Nadia	Fahmi	Silabi	 	100,000	
Heri	Sutapsi	 	100,000	
Machiril	Risandi	 	200,000	
Hamba	Allah	 	1,000,000	

DAFTAR PEMBERI INFAQ, ZAKAT, WAKAF DAN KERJASAMA PROGRAM
KE LKC PERIODE BULAN AGUSTUS - DESEMBER 2012
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Donasi

Wawan	Sumirat	 	500,000	
Barry	Dharmawan	 	50,000	
Made	Indra	Kusuma	 	50,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Djohar	Abas	 	25,000	
Pt	Indofarma	 	-	
Nayla	Hariani	 	100,000	
Yusman	Mursidi	 	500,000	
Munani	 	50,000	
Arum	Titisari	 	100,000	
Imelda	Restaria	 	400,000	
Eva	Maulida	 	1,000,000	
Peni	Aristanti	 	1,000,000	
Nike	Melinda	 	500,000	
Hamba	Allah	 	2,000,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Made	Indra	Kusuma	 	280,000	
Neneng	Mulyani	 	30,000	
Helmi	Yetti	 	1,000,000	
Hendra	Patria	 	1,000,000	
Dahlena	 	500,000	
Sadyudhihingsih	 	300,000	
Siti	Fauziyah	 	300,000	
Wiweko	Setiawan	 	250,000	
Hamba	Allah	 	3,000,000	
Setio	Djuwono	 	3,000,000	
Aditya	Putra	 	450,000	
Erie	Nasibu	 	100,000	
Dahlena	 	500,000	
Hamba	Allah	 	1,000,000	
Csr	Java	Pr	 	1,000,000	
Mayasari	 	100,000	
Marno	Dastrinto	 	500,000	
Ayu	Dia	Riahrita	 	100,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Brammudianto	 	150,000	
Made	Indra	Kusuma	 	57,500	
Herianto	 	100,000	
Hamba	Allah	 	300,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Hamba	Allah	 	300,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Kel.	Erwin	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	158,000	
Hamba	Allah	 	510,000	
Hamba	Allah	 	5,000,000	
Hamba	Allah	 	210,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	145,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	2,500,000	
Hamba	Allah	 	600,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	545,000	
Hamba	Allah	 	72,000	
Hamba	Allah	 	2,000,000	
Hamba	Allah	 	175,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	300,000	
Mila	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Nur	Hid	 	200,000	
Galih	 	100,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Hamba	Allah	 	200,000	

Hamba	Allah	 	200,000	
Mut	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Galih	 	100,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Irfan	 	50,000	
Hamba	Allah	 	150,000 
TOTAL   221,988,425 

SEPTEMBER 2012
Mr.	Peter	Yusuf	Salam	 	500,000	
Ije	Rostika	 	8,329,100	
Robi	 	150,000	
Robi	 	60,000	
Soni	 	150,000	
Pt	Mitra	Grafindo	 	1,000,000	
Bambang	Sumitro	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Ny	Nina	 	100,000	
Hamba	Allah	 	300,000	
Ibu	Tuning	 	50,000	
Ibu	Endang	Susilowati	 	100,000	
Majelis	Ta'lim	Siti	Khodijah	 4,940,000	
Tn.	Julio	 	120,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Dd	Farma	 	2,000,000	
Ny.	Bilis	 	50,000	
Obrih	 	300,000	
Obrih	 	200,000	
M.	Ali	Sastra	 	400,000	
Ajis	Muslim	 	300,000	
Hamba	Allah	 	10,000	
Anwas	Iskandar	 	100,000	
Infaq	Dollar	Brunei	 	7,500	
Crisni	Utami	 	500,000	
Suherman	 	200,000	
Feldy	Hillal	Kurni	 	200,000	
Misriyanti	 	100,000	
Eka	Novitri	 	200,000	
Retno	Supriyanti	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Anny	Slamet	 	500,000	
Setia	Boedi	 	100,000	
Untung	Raharjo	 	100,000	
Nuraeni	 	100,000	
Juang	P.	Panjaitan	 	300,000	
Novita	Anggraini	 	200,000	
Marliza	 	100,000	
Ade	Puspita	 	50,000	
Renita	Trijayanti	 	110,000	
Zita	Reyninta	Sari	 	75,000	
Nurlaila	Mahar	 	100,000	
Endang	Widasari	 	500,000	
Miranda	Elestiani	 	150,000	
Endang	Catur	 	300,000	
Lili	Sutrisna	 	150,000	
Kartina	Damarwati	 	200,000	
Ardhabayu	Pradana	 	100,000	
Nurul	Azimah	 	100,000	
Muchamad	Irfan	 	100,000	
Aprilia	Widyastuti	 	150,000	
Sri	Rahayuningsih	 	50,000	
Zulfitri	 	100,000	
Hafiyzhah	Mumtazah	 	50,000	
Naning	Sulistyarin	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Rivan	Juniawan	 	150,000	
Hen	Priyanto	 	50,000	
Muchamad	Irfan	 	100,000	
Aulia	Damayanti	 	20,000	
Puji	Astuti	 	200,000	
Sari	Asanti	 	100,000	
Maufan	 	50,000	
Miranda	Elestiani	 	200,000	

Freddi	Anshary	 	100,000	
Juang	P.	Panjaitan	 	1,000,000	
Rizal	Muska	Kamil	 	150,000	
Rahmadi	Setiawan	 	100,000	
Azizah	Tohajayadi	 	200,000	
Ardhabayu	Pradana	 	100,000	
Hilmansyah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Rudy	Permana	 	150,000	
Viera	Agriana	 	250,000	
Vindria	Wulanningt	 	150,000	
Ratna	Indarti	 	50,000	
Nur	Endro	Buwono	 	450,000	
Aulia	Damayanti	 	100,000	
Widiastuti	Kuspur	 	250,000	
Diah	Agustina	 100000
Muslikh	Riza	 	100,000	
Ronggo	Ardiyanto	 	50,000	
Nadia	Fahmi	Salabi	 	100,000	
Andi	Andana	Ks	 	250,008	
Hamba	Allah	 	250,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Ronggo	Ardiyanto	 	50,000	
Hamba	Allah	 	4,000,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Marno	Dastrinto	 	500,000	
Arum	Titisari	 	200,000	
Wiweko	Setiawan	 	300,000	
Mutiarani	 	100,000	
Kukuh	Thoriq	 	100,000	
Hamba	Allah	 	1,000,000	
M.	Rifqi	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hidayat	Abrar	 	200,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Mutiarani	 	350,000	
Marno	Dastrinto	 	500,000	
Satida	Fargiani	 	2,000,000	
Dwi	Saponingrum	 	5,000,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Arum	Titisari	 	200,000	
Hamba	Allah	 	850,000	
Rachmat	Subarkah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	2,650,000	
Hamba	Allah	 	1,000,000	
Java		 	1,000,000	
Yusman	Nursidi	 	400,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Aditya	Putra	 	400,000	
Pt.	Gsm	 	1,027,500	
Made	Indra	Kusuma	 	57,500	
Marno	Dastrinto	 	500,000	
Jerri	Rizaldi	 	300,000	
Wiweko	Setiawan	 	200,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Heriyanto	 	100,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	230,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	400,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	600,000	
Hamba	Allah	 	25,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Mt.	Farm	 	150,000	
Hamba	Allah	 	155,000	
Hamba	Allah	 	5,000,000	
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Hamba	Allah	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	350,000	
Mt.	Farm	 	150,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	55,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	30,000	
Mt.	Farm	 	150,000	
Hamba	Allah	 	400,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Mt.	Farm	 	150,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Pb	Bo	 	300,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Nur	 	200,000	
Wie	 	1,000,000	
Mi	 	50,000	
Wahyu	 	300,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	120,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
TOTAL  69,871,608 

OKTOBER 2012 
Bp.	Rochim	 	150,000	
Ajis	Muslim	 	500,000	
Bp.	Yanuar	 	250,000	
Tn.	Dudi		 	250,000	
Ikhsan	Kurniawan	 	250,000	
Dr.	Asti	 	180,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Pt.	Mitra	Grfindo	 	1,000,000	
Agus	Salim	 	300,000	
Ny	Wa	Odi	 	50,000	
Ny.	Nina	 	50,000	
Ny.	Sidarsono	Kasti	 	2,000,000	
Hj.	Rasimah		 	500,000	
Apotik	Prima	Husada	 	259,500	
Fkik	Uin	 	750,000	
An.	Dr.Arum,Reita,Anita,Muhammad	 	

171,000	
Bp.	Obrih	 	300,000	
Azis	Muslim	 	300,000	
Lpm	 	20,000	
Oting	 	300,000	
Ferdiansyah	Dwi		 	200,000	
Eko	Ardiantoro	 	110,000	
Dewi	Wulandari	 	75,000	
Chirsni	Utami	 	500,000	
Rilla	Delima	 	100,000	
Marliza	 	100,000	
Mayasari	 	200,000	
Rika	Rafika	Octary	 	500,000	
Ahdini	Adhiatma	 	100,000	
Flora	Elba	Maharin	 	100,000	
Bambang	Uthoto	 	50,000	
Zulfitri	 	60,000	
M.Irfan	 	100,000	
Latifah	Anandari	 	1,700,000	
Badhry	Djani	 	50,000	
Endang	Catur	 	300,000	
Retno	Supriyanti	 	160,000	
Novita	Anggraini	 	50,000	
Feldy	Hilal	Kurni	 	200,000	
Naning	Sulistya	 	100,000	
Rudy	Permana	 	50,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Eva	Nova	 	100,000	
Kartika	Damarwati	 	200,000	
Haris	Kurniawan	 	100,000	
Totok	Sri	Nugraho	 	350,000	
Rahmat	 	150,000	
Rizka	Ramadania	 	50,000	

Diah	Agustina	 	100,000	
Nurfatchiyah		 	500,000	
Zul	Fitri	 	50,000	
Sofyan	Kaharu	 	50,000	
Tengku	Syahrifa	 	100,000	
Otong	Nurdianto	 	14,012	
Aulia	Damayanti	 	36,000	
Setia	Boedi	 	50,000	
Bayu	Cahyo	Wibowo	 	127,000	
Lili	Sutrisna	 	150,000	
Nurlaila	Mahar	 	100,000	
Ismaya	Sakti	 	550,000	
Hafiyzhah	Mumtazah	 	50,000	
Endang	Widasari	 	500,000	
M.	Gantiri	 	250,000	
Teti	Hernawati	 	200,000	
Ardhabayu	Pradana	 	50,000	
Kusturi	 	100,000	
Aulia	Damayanti	 	58,000	
Hilmansyah	 	50,000	
Aprilia	Widyastuti	 	150,000	
Kusturi	 	100,000	
Hilmansyah	 	50,000	
Widiyastuti	Kuspur	 	250,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Ardhabayu	Pradana	 	50,000	
Miranda	Elestiani	 	225,000	
Juang	P.	Panjaitan	 1100000
Viera	Agriana	 150000
Freddi	Anshary	 100000
Eko	Ardiantoro	 110000
Flora	Elba	Maharin	 100000
A.	Badhry	Djani	 50000
Hamba	Allah	 200000
Rizal	Muska	Kamil	 150000
Fidya	Hasanah	 200000
Faried	Ma’ruf	 350000
Mayasari	 100000
Muafan	 50000
Nurul	Azimah	 100000
Nurfatchiyah		 500000
Tengku	Syahrifa	 95000
Dewi	Wulandari	 75000
Laela	Sani	 50000
M.	Irfan	 100000
Bambang	Uthoto	 50000
Teti	Hernawati	 200000
Vindria	Wulan	 150000
Untung	Raharjo	 100000
Rilla	Delima	 100000
Zul	Fitri	 100000
Chirsni	Utami	 500000
Yandri	Adriadi	 	50,000	
Ronggo	Ardhianto	 	200,000	
Nayla	Hariani	 	250,000	
Nadia	Fahmi	Silabi	 	100,000	
Tresty	Andasarie	 	100,000	
Hamba	Allah	 	4,000,000	
Andi	Andana	 	250,009	
Mutiarani	 	1,000,000	
Risal	Heru	Nurcahyo	 	250,000	
Desire	Pelita	Dewi	 	200,000	
Dyah	Susilowati	 	300,000	
Ayu	Dia	Riahrita	 	100,000	
Suci	Wiranti	Putri	 	100,000	
Hamba	Allah	 	6,000,000	
Nadia	Fahmi	Silabi	 	150,000	
Malian	 	200,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Marno	Dastrinto	 	500,000	
Eldra	Felisa	 	150,000	
Sri	Lestari	 	50,000	
Satida	Fargiani	 	750,000	
Arum	Titisari	 	100,000	

Neneng	Mulyani	 	25,000	
Priyadi	Nugrahadi	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	8,999,000	
Ronggo	Ardhianto	 	50,000	
Heliani	Dwiana	 	8,999,000	
Marno	Dastrinto	 	300,000	
Java	Pr	 	1,000,000	
Andi	Andana	 	250,010	
Yandri	Adriadi	 	100,000	
Widyani	Ayuning	 	50,000	
Irwansyah	Hutabarat	 	100,000	
Erie	Nasibu	 	100,000	
Made	Indra	Kusuma	 	57,500	
Heriyanto	 	100,000	
Satida	Fargiani	 	500,000	
Siti	Mahmudah	 	50,000	
Fatma	Fika	 	200,000	
Nadia	Fahmi	Silabi	 	100,000	
Hamba	Allah	 	120,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	25,000	
Mitra	Tani	Farm	 	150,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Suryanti	 	150,000	
Hamba	Allah	 	300,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	300,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Wahyu	Retno	 	300,000	
R.	Ay	Yu	 	100,000	
Mila	 	100,000	
Nurpri	 	50,000	
Susilo	 	50,000	
Ahkmat	 	25,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
TOTAL  64,276,031 

 
NOVEMBER 2012 
Evi	Syarfianti	 	1,000,000	
Wawan	 	50,000	
Ika	Mustika	Wati	 	30,000	
Mitra	Grafindo	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	600,000	
Dr.	Arum	 	370,000	
Dr.	Imam	 	250,000	
Tn	Ajis	 	200,000	
Endang	 	100,000	
Anazwa	 	100,000	
Aljone	 	100,000	
Dr.	Adi	Widodo.	Spog	 	300,000	
Ny.	Nina	 	50,000	
Apotek	Sumber	Sehat	 	2,000,000	
Fahmi	Fuadi	 	100,000	
Latif	 	50,000	
Anwas	Iskandar	 	150,000	
Zita	Reyninta	Sari	 	75,000	
Marliza	 	100,000	
Azizah	Tohajayadi	 	100,000	
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Mulyadi	 	20,000,000	
Feldy	Hillal	Kurni	 	200,000	
Diah	Agustina	 	100,000	
Nina	Nabriana	Seno	 	50,000	
Aulia	Damayanti	 	100,000	
M.	Gantiri	 	250,000	
Kartina	Damarwati	 	200,000	
Lili	Sutrisna	 	150,000	
Akbar	Juliande	 	30,000	
Adnan	Yollanda	 	200,000	
Itje	Rostika	 	500,000	
Hilmansyah	 	50,000	
Renita	Trijayanti	 	150,000	
Sumarsih	 	50,000	
Haris	Kurniawan	 	100,000	
Bambang	Uthoro	 	50,000	
Kusturi	 	50,000	
Endang	Catur	 	200,000	
Hilmansyah	 	50,000	
Sari	Asanti	 	100,000	
Rudy	Permana	 	100,000	
Rina	Yuyunnoorina	 	1,000,000	
Hilmansyah	 	50,000	
Rofiyanto	 	100,000	
Sumarsini	 	100,000	
Didin	Kusnadi	 	20,000	
Hermiati	 	50,000	
Miranda	Elestiani	 	225,000	
Rini	Widyani	 	2,000,000	
Widiyastuti	Kuspur	 	250,000	
Eva	Anova	 	100,000	
Rizal	Muska	Kamil	 	150,000	
Maufan	 	50,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Freddi	Anshary	 	100,000	
Atek	Setiawan	 	500,000	
Donasiretno	Supriyanti	 	100,000	
Zita	Reyninta	Sari	 	70,000	
Rilla	Delima	 	100,000	
Rizki	Dewi	Rosalin	 	50,000	
Renita	Trijayanti	 	110,000	
Rudy	Permana	 	150,000	
Dewi	Wulansari	 	75,000	
Eko	Ardiantoro	 	110,000	
Vindria	Wulannigt	 	150,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Rika	Rafika	Octary	 	500,000	
Untung	Raharjo	 	100,000	
Adnan	Yollanda	 	300,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Arum	Titisari	 	100,000	
Hamba	Allah	 	3,000,000	
Yusman	Mursidi	 	300,000	
Kukuh	Thoriq	Ariefian	 	120,000	
Nadia	Fahmi	Salibi	 	150,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Artiarini	Puspita	 	300,000	
Artiarini	Puspita	 	200,000	
Hamba	Allah	 	2,000,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hanif	Rahman	Losu	 	100,000	
Csr	Java	Pr	 	1,000,000	
Aditya	Putra	 	425,000	
Yusman	Mursidi	 	300,000	
Ayu	Dia	Riahrita	 	100,000	
Elissa	Kurnia	Dini	 	50,000	
Made	Indra	Kusuma	 	58,000	
Andi	Andana	 	250,011	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Ahmad	Khotib	Ismail	 	500,000	

Yolanda		 	250,000	
Hamba	Allah	 	5,000,000	
Sumarsony	 	500,000	
Hamba	Allah	 	125,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Agung	 	118,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	300,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Lin	 	200,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Wahyu	 	300,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Ra	 	100,000	
Hamba	Allah	 	25,000 
TOTAL  55,436,011 

DESEMBER 2012
Hamba	Allah	 	10,000	
Hamba	Allah	 	25,000	
Hamba	Allah	 	1,335,000	
Lestari	 	20,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Sumanto	 	100,000	
Imah	Haryadi	 	250,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Mitra	Grafindo	 	1,000,000	
Fahmi	Hardiansyah	(Al	Munawwaroh)	 	

2,000,000	
Nico	Ishimine	 	200,000	
Bambang	 	1,000,000	
Yanuar	 	550,000	
Kel.	Nurman	 	100,000	
Hamba	Allah	 	400,000	
Yedy	 	100,000	
Durahaman	 	100,000	
Juju	 	10,000	
Voucer	 	141,000	
Oman	 	50,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Ika	Mustika	Wati	 	100,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Marliza	 	100,000	
Azizah	Tohajayadi	 	200,000	
Siti	Mahmudah	 	50,000	
A.	Badhry	Djani	 	50,000	
Ferdiansyah	Dwi	 	200,000	
Chrisni	Utmai	 	500,000	
Aulia	Damayanti	 	300,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Lili	Sutrisna	 	100,000	
Nurul	Azimah	 	100,000	
Viera	Agriana	 	200,000	
Tunaim	Sandra	H	 	100,000	
Endang	Catur	 	300,000	
Nurlia	Mahar	 	100,000	
Hj.	Rasimah	Wella	 	500,000	
M.	Rachmat	 	500,000	
Diah	Agustina	 	300,000	
M.	Irfan	 	100,000	
Mayasari	 	200,000	

Teti	Hernawati	 	200,000	
Retno	Supriyati	 	100,000	
Svenska	Nuzulitant	 	675,000	
Iri	Yanthi	Kusumawa	 	150,000	
Tenny	Samirahayu	 	750,000	
Pharmaceuti	 	1,000,000	
H.	Ismail	 	500,000	
Azizah	Tohajayadi	 	100,000	
Fidya	Hasanah	 	50,000	
Ahdini	Adhiatma	 	25,000	
Miranda	Elestiani	 	200,000	
Erwin	Taufik	 	100,000	
Widyastuti	Kuspur	 	250,000	
Sari	Asanti	 	100,000	
Isti	Putri	Artanti	 	100,000	
Hilmansyah	 	50,000	
Heni	Fitria	 	200,000	
Rizal	Muska	Kamil	 	150,000	
Endang	Widasari	 	600,000	
Maufan		 	200,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Freddi	Anshary	 	100,000	
Renita	Trijayanti	 	50,000	
Delyasti	Hopi	 	200,000	
Hamba	Allah	 	300,000	
Lia	Permanasari	 	50,000	
Iwan	Hartawan	 	100,000	
Hilmansyah	 	100,000	
Akbar	Juliandie	 	500,000	
Novita	Anggraini	 	100,000	
Maufan		 	50,000	
Dewi	Wulandari	 	75,000	
Juang	P	Panjaitan	 	300,000	
Vindria	Wulanning	 	150,000	
Hamba	Allah	 	2,000,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Dahlena	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	1,200,000	
Nadia	Fahmi	Silabi	 	100,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Anwas	Iskandar	 	50,000	
Risal	Heru	Nurcahyo	 	250,000	
Kharisti	Kartiwa	 	3,601,100	
Satida	Fargiani	 	1,000,000	
Ayu	Dia	Riahrita	 	100,000	
Csr	 	1,000,000	
Riswandi	 	850,000	
Sutardi	 	300,000	
Kasito	 	50,000	
Hamba	Allah	 	1,742,000	
Rongga	Ardhianto	 	200,000	
Darwin	Aryanto	 	150,000	
Hamba	Allah	 	20,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Adesta	 	1,225,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Made	Indra	Kusuma	 	58,000	
Nadia	Fahmi	Silabi	 	100,000	
Andi	Andana	 	250,000	
Rongga	Ardhianto	 	800,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	125,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	250,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	760,626	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	150,000	
Hamba	Allah	 	2,500,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Pb	Bo	 	300,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
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Riswandi	 	1,800,000	
Wahyu	 	300,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Nurni	 	500,000	
Hamba	Allah	 	300,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Hamba	Allah	 	50,000	
Susilo	 	70,000	
Akh	 	25,000 
TOTAL 46,092,726 

TOTAL INFAQ  457,664,801

ZAKAT
DONATUR JUMLAH
AGUSTUS 2012
Nilzahra	Pheni	 	2,000,000	
Konter	Carefour	Pamulang	 1,150,000	
Ny.	Sudarti/Sudarto	 	300,000	
Itje	Rostika	 	4,274,900	
Konter	Carefour	Pamulang	 	500,000	
Konter	Giant	Yasmin	 	270,000	
Konter	Giant	Pondok	Cabe	 	725,000	
Konter	Carefour	Pamulang	 	500,000	
Yanuar	 	225,000	
Nn.	Afryani	Pratiwi	 	100,000	
Konter	Rs.Melia	 	100,000	
Konter	Donasi	 	500,000	
Konter	Donasi	Lottemart	Ratu	Plaza	 	250,000	
Konter	Donasi	Lottemart	(Asep)	 	70,000	
Ilyas	 	100,000	
Fitria	Hatiningsih	 	100,000	
Hamba	Allah	 	750,000	
Amir	Fauzi	 	1,000,000	
Konter	Donasi	Carefour	Ciputat	 	400,000	
Konter	Donasi	Indonesioan	Power	 1,550,000	
Konter	Donasi	Giant	Pd.Cabe	 	200,000	
Konter	Donasi	Kedai	Sunda	 	400,000	
Konter	Donasi	Giant	Yasmin	 9,020,000	
Konter	Donasi	Bapeten	 	100,000	
Konter	Donasi	Pasar	Jaya	Depok	 	200,000	
Konter	Donasi	Hot	Cwi	Mie	 	500,000	
Konter	Donasi	Rs.Melia	 	1,050,000	
Konter	Donasi	Rm.Babenaseri	 	100,000	
Konter	Donasi	Giant	Pd.Cabe	 	250,000	
Konter	Donasi	Carefour	Ciputat	 4,000,000	
Konter	Donasi	Giant	Pajajaran	 1,000,000	
Keman	Assyidik,Se	 	2,000,000	
Dr.Syahril	Mochror	 	500,000	
Iwan	T.	 	400,000	
Iskandar	 	2,000,000	
Ny.	Jumrawati	 	1,500,000	
Konter	Donasi	Rm.Babenaseri	 	100,000	
Konter	Donasi	Rm.Babenaseri	 	845,000	
Konter	Donasi	 	1,400,000	
Konter	Donasi	Pasar	Jaya	Depok	 	150,000	
Konter	Donasi		 	3,855,000	
Konter	Donasi		Carefour	Ciputat.	 1,650,000	
Konter	Donasi		Rm.Wongsolo	 	75,000	
Konter	Donasi		Rs.Melia	 	660,000	
Konter	Donasi		Giant	Pd.Cabe	 4,900,000	
Konter	Donasi		Carefour	Pamulang	 1,700,000	
Konter	Donasi	Giant	Bsd	 	2,100,000	
Konter	Donasi	Giant	Pajajaran	 	750,000	
Rahadiono	Suhadak	 	300,000	
Mulyadi	 	25,000,000	
H.	Ismail	 	2,500,000	
Wahana		 	1,000,000	
Amien	Santoso	 	1,000,000	
Tongat	 	50,000	
Hamba	Allah	 	100,000	

Ekom	Qomariah	 	2,000,000	
Baroto	 	1,000,000	
Segarawati	Trisna	 1000000
Shanti	Soeripto	 496250
Aditia	Seno	 1250000
Anton	Tisna	 1600000
Arifianto	 500000
Wahana		 1000000
Rina	Oktariana	 100000
Rizal	Muska	Kamil	 1000000
Irwansyah	Hutabarat	 	100,000	
Novie	Meta	 	1,500,000	
Yusman	Mursidi	 	400,000	
Irwansyah	Hutabarat	 	100,000	
Hamba	Allah	 	1,000,000	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Lumban	Tobing	 	1,500,000	
Farm	 	150,000	
TOTAL   148,291,750 

SEPTEMBER 2012
Hamba	Allah	 	300,000	
Bpk	Irwan	 	3,750,000	
Hamba	Allah	 	80,000	
Depaf	Reguna	Tarigan	 	1,500,000	
Reno	Endah	Suri	 	500,000	
Rahadiono	Suhadak	 	300,000	
Dr.	H.	Ismail	 	500,000	
Fenty	Herlinda	 	350,000	
Rina	Oktaria	 	100,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
TOTAL  7,980,000 

OKTOBER 2012
bp.	Yanuar	 	250,000	
Mr.	Yusuf	Salam	 	500,000	
Ijte	Rostika	 	14,928,800	
M.	Fajar	Juniatar	 	140,000	
Hermanto	Tato	 	50,000	
Nn.	Afriyani	Pratiwi	 	100,000	
M.	Fajar	Juniatar	 	100,000	
Rahadiono	Suhadak	 	300,000	
Nur	Yeni	Kembara	 	100,000	
Reno	Endah	Suri	 	500,000	
Rina	Oktriana	 	100,000	
Reyninta	Sari	 	75,000	
Dr.	H.	Ismail	 	500,000	
Irwansyah	Hutabarat	 	150,000	
Riswandi	 	380,000	
Riswandi	 	840,000	
Raditya	 	150,000	
TOTAL  19,163,800 

NOVEMBER 2012
Depaf	Reguna	Tarigan	 	2,000,000	
Ijte	Rostika	 	3,358,200	
Rahadiono	Suhadak	 	300,000	
Reno	Endah	Suri	 	500,000	
H.	Ismail	 	500,000	
Aprilia	Widiastuti	 	200,000	
Rina	Oktariana	 	200,000	
Ressa	 	200,000	
Pt.	Gsm	 	1,098,750	
Hamba	Allah	 	200,000	
Hamba	Allah	 	500,000	
Hamba	Allah	 	100,000	
Pt.	Gsm	 	1,098,750	
Riswandi	 	2,120,000	
Hamba	Allah	 	120,000	
Total  12,495,700 

DESEMBER 2012
Yanuar	 	 	 		 	 450,000	

Itje	Rostika	 	 	 		 4,836,100	
M.	Fajar	Juniatar	 		 	 	 	 350,000	
Rahadiono	Suhadak	 		 	 	 	 300,000	
Reno	Endah	Suri	 		 	 	 	 500,000	
Rina	Oktariana	 		 	 	 	 200,000	
Ressa	 		 	 	 	 200,000	
Hamba	Allah	 		 	 	 	 100,000	
Hamba	Allah	 		 	 	 	 100,000	
Total   7,036,100 

TOTAL ZAKAT 46,675,600 
 

KERJASAMA PROGRAM
DONATUR/MITRA JUMLAH
AGUSTUS 2012
Pt	Adira	 ALS	 	10,000,000	
M.	Sediyono	 Kemanusiaan	 	100,872	
Amien	Santoso	 Kemanusiaan	 	500,000	
Wahana		 GS	 	30,000,000	
SSF	TB	GF	 TB	 	136,722,832	
Pondok	Indah		 ALS	 5,680,000	
Prog.	TB   TB		 17,067,000	
Prog.	TB   TB		 	29,750,000	
TOTAL   229,820,704 

SEPTEMBER 2012
Juang	P.	Panjaitan	 Pasien	 	750,000	
Wahana		 GS	 	30,000,000	
Ssf	Tb	Gf		 TB	 	4,290,000	
Tb	Aisyiyah		 TB	 	8,728,200	
TOTAL  43,768,200 

OKTOBER 2012
Fitri	Setiyawati	 Als	 	4,400,000	
Wahana		 GS	 	30,000,000	
SSF	TB		 TB	 	243,454	
Prog	TB		 TB	 	10,500,000	
 TB	 	2,061,000	
Indosat		 ALS														100,000,000	
TB	Aisyiyah		 TB	 	57,982,916		
TOTAL   205,187,370 

NOVEMBER 2012
Dede	S	 ALS	 12,000,000	
Iwan	 ALS	 	7,480,000	
Masjid	Raya	PI ALS	 	6,270,000	
Wahana		 GS	 	30,000,000	
SSF	TB	GF	 TB	 	745,000	
Prog	TB  TB	 	 				741,000	
Indosat		 ALS	 	7,480,000	
TB	Aisyiyah		 TB	 	2,721,600	
TOTAL    67,437,600 

DESEMBER 2012
Wahana		 GS	 	30,000,000	
Prog.	TB		 TB	 	31,500,000	
TB	Aisyiyah		 TB	 	3,262,900	
TOTAL     64,762,900

TOTAL KERJASAMA 
PROGRAM   610,976,774 
    

WAKAF
NOVEMBER 2012
Abdullah	Afiff	 	 	 1,000,000	

DESEMBER 2012
Ketty	 	 	 				100,000	

TOTAL WAKAF     1.100.000
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Konsultasi

Rubrik ini diasuh dr. Jumpa Utama Amrannur. Bagi anda yang 
ingin bertanya tentang penyakit dan pengobatannya, surat dapat 
dikirimkan ke redaksi Majalah Asy Syifa atau lewat email: redaksi@
lkc.or.id

Hidup Sehat dengan CERDIK
Pertanyaaan :

Assalamu ‘alaikum wr.wb.
Kita sudah hidup dalam masyarakat 

modern yang sangat sibuk dengan kerja, 
pulang malam dan langsung istirahat, 
serta kurang olahraga dan makanan yang 
bergizi. Bagaimana cara kita menjaga diri 
kita agar tetap sehat?

Wassalamualaikum wr.wb. 
Irawati, Ciracas.

Jawaban :
Bu Irawati yang baik,
Hidup sehat sangat penting bagi 

setiap orang. Kesehatan adalah nikmat 
Allah swt terbesar setelah iman dan 
ilmu. Untuk itu menjaga kesehatan harus 
diupayakan setiap hari. Bagaimana cara 
yang efektif dan mudah? Kemenkes RI 
memberikan 6 langkah sederhana yang 
mudah diingat untuk menjaga kesehatan 
yaitu CERDIK:
1. Cek Kesehatan dengan Benar
2. Enyahkan Asap Rokok
3. Rajin Beraktivitas dan bergerak
4. Diet Seimbang
5. Istirahat yang Cukup
6. Kelola Stress

* Cek Kesehatan Anda Secara Rutin
Pemeriksaan Kesehatan Rutin sendiri 

atau sering disebut dengan Medical Check 
Up atau MCU merupakan suatu proses 
yang dilakukan oleh seorang dokter dalam 
melakukan pemeriksaan pada tubuh pasien 
untuk mencari adanya kejanggalan atau 
gejala dari suatu penyakit. 

Biasanya pemeriksaan ini dilakukan 
secara rutin satu tahun sekali, untuk 
melihat adanya kejanggalan pada tubuh 
orang yang tidak memiliki keluhan yang 
berarti. Tidak ada keluhan bukan berarti 
tidak ada penyakit dalam tubuh seseorang 
karena ada juga beberapa penyakit yang 
tidak mempunyai gejala. Jadi sifatnya 
seperti air tenang yang menghanyutkan. 
Tidak terlihat gejala apapun dari luar 
tetapi tahu-tahu penyakitnya sudah 
menimbulkan segala macam komplikasi. 

Nah disinilah peranan medical check 
up untuk menemukannya! Pemeriksaan 

medical check up dilakukan secara 
lengkap dari kepala sampai dengan kaki, 
mulai dari anamnesa sampai pemeriksaan 
tambahan. Pemeriksaan ini bertujuan :
1. Mendeteksi secara dini adanya suatu 

penyakit dalam tubuh seseorang. Jadi 
jangan tunggu sudah ada penyakit 
atau sudah lanjut usia baru melakukan 
medical check up seperti pengertian 
beberapa orang karena akan terlambat 
untuk mengetahui adanya penyakit di 
dalam tubuh.

2. Mengatasi secepat mungkin 
gangguan kesehatan yang telah 
ditemukan.

3. Mencegah penyakit yang telah 
dideteksi secara dini tidak belanjut.
Intinya, medical check up adalah 

pencegahan yang dilakukan secara 
dini untuk menemukan adanya suatu 
penyakit untuk menghindari komplikasi 
atau kerugian yang lebih besar yang 
disebabkan oleh gangguan penyakit.

Apa Saja Yang Diperiksa Saat MCU?
1. Keluhan yang mengganggu, Riwayat 

Penyakit Sebelumnya, Riwayat 
Penyakit Keluarga, Pekerjaan, Riwayat 
Alergi, Merokok, Pola Makan,  dan 
lain lain data yang diperlukan untuk 
mengetahui kondisi kesehatan anda. 
Dalam hal ini pasien harus menjawab 
jujur karena dokter akan memeriksa 
lebih seksama pada bagian tubuh yang 
pernah mengalami kerusakan akibat 
suatu penyakit. Tujuannya untuk 
mengetahui apakah kerusakan itu 
masih ada atau sudah sembuh.

2. Pemeriksaan Fisik, mencakup tanda 
vital kehidupan (tekanan darah, 
pernapasa, denyut jantung, suhu), 
kondisi umum, kondisi organ tubuh 
dari kepala sampai kaki, serta panca 
indera. Dalam pemeriksaan fisik 
dokter menggunakan alat bantu seperti 
stetoskop, otoskop untuk pemeriksaan 
telinga, pemeriksaan visus mata untuk 
menentukan kondisi mata.

3. Pemeriksaan Penunjang, yaitu 
umumnya
• Laboratorium : tes darah rutin, 

tes urin lengkap, kadang disertai 
pemeriksaan fungsi liver, fungsi 

ginjal, kadar gula darah, kadar 
kolesterol darah. Selain itu juga 
bisa pemeriksaan lain sesuai 
kebutuhan.

• Rontgen : umumnya foto rontgen 
torax untuk meihat gambaran 
umum fungsi jantung dan paru-
paru

4. Selain itu dapat juga ditambah dengan 
pemeriksaan berikut ini:
• Rekam Jantung atau EKG : untuk 

mengetahui kondisi jantung 
secara lebih detail

• USG Abdomen : untuk 
mengetahui kondisi organ 
dalam rongga perut dan panggul 
yaitu liver, ginjal, limpa, organ 
reproduksi

• USG Payudara dan mammografi 
untuk mendeteksi kemungkinan 
adanya tumor

• Pap Smear : untuk mendeteksi 
kemungkinan adanya kanker 
leher rahim(serviks)

* Enyahkan Asap Rokok
Merokok dapat menyebabkan kanker, 

serangan jantung, impotensi dan gangguan 
kehamilan serta janin. Bagaimana cara 
berhenti merokok? Yang terpenting 
adalah mulai menanamkan kesadaran 
yang kuat untuk berhenti merokok. 
Selanjutnya membuat kebiasaan pengganti 
seperti makan buah-buahan, dan lain-
lain. Kemudian mengubah lingkungan 
pergaulan agar terhindar dari keinginan 
kembali merokok, serta terhindar dari asap 
rokok orang lain.

* Rajin Beraktivitas dan Bergerak
Tubuh kita dirancang untuk bergerak. 

Padahal jenis pekerjaan saat ini ada yang 
membuat kita bergerak sedikit sekali 
seperti pekerjaan yang mengharuskan 
kita duduk berjam-jam atau pekerjaan 
mengemudi antar kota sehingga harus 
duduk lama. Jika dilakukan bertahun-
tahun akan menyebabkan kondisi badan 
kurang sehat. Karena itu kita harus 
memiliki jadwal rutin menggerakkan 
badan/berolahraga. 

Secara umum ada 2 jenis olahraga 
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yang kita butuhkan untuk tetap sehat dan 
bugar. Pertama olahraga yang melatih 
otot lengan, kaki, punggung, dada, dan 
perut. Bentuknya adalah latihan dengan 
menggunakan beban, karena itu sering 
disebut weight exercise atau latihan beban. 
Kedua olahraga yang melatih otot jantung 
dan membakar lemak. Bentuknya adalah 
olahraga yang memacu metabolisme 
sehingga mencapai kadar yang bisa 
membakar lemak dan melatih otot jantung. 
Ini sering disebut olahraga kardiovaskuler 
(latihan kardio) atau aerobik.

Kita bisa menggabungkan latihan 
beban dan latihan kardio secara teratur 
4-5 kali sepekan, masing-masing 30 sd 45 
menit untuk mendapatkan kondisi badan 
yang sehat. Latihan ini bisa dilakukan di 
rumah tanpa perlu menggunakan peralatan 
olahraga yang mahal.

* Diet Seimbang
Berikut adalah isi pesan gizi yang 

seimbang :
1. Makanlah aneka ragam makanan

Tidak satu pun jenis makanan yang 
mengandung semua zat gizi, yang 
mampu membuat seseorang untuk 
hidup sehat, tumbuh kembang dan 
produktif. Oleh karena itu, setiap 
orang perlu mengkonsumsi aneka 
ragam makanan.

2. Makanlah makanan untuk memenuhi 
kecukupan energi
Setiap orang dianjurkan makan 
makanan yang cukup mengandung 
energi, agar dapat hidup dan 
melaksanakan kegiatan sehari-hari, 
seperti bekerja, belajar, berolah 
raga, berekreasi, kegiatan sosial dan 
kegiatan yang lain. 

3. Makanlah makanan sumber 
karbohidrat setengah dari kebutuhan 
energi
Terdapat dua kelompok karbohidrat, 
yaitu karbohidrat kompleks dan 
karbohidrat sederhana.Makanan 
sumber karbohidrat kompleks adalah 
padi-padian (beras, jagung, gandum), 
umbi-umbian (singkong, ubi jalar, 
kentang) dan makanan lainnya seperti 
tepung, sagu, dan pisang. Sedangkan 
gula sebagai karbohidrat sederhana, 
tidak mengandung zat gizi lain.

4. Batasi konsumsi lemak dan minyak 
sampai seperempat dari kecukupan 
energi
Lemak dan minyak yang terdapat 
di dalam makanan berguna untuk 
meningkatkan jumlah energi, 
membantu penyerapan vitamin-
vitamin a, d, e, dan k, serta menambah 
lezatnya hidangan. Konsumsi lemak 
dan minyak yang paling sedikit 10% 
dari kebutuhan energi.

5. Gunakan garam beryodium 
Garam beryodium adalah garam yang 
telah diperkaya dengan kalium iodat 

sebanyak 30-80 ppm.
6. Makanlah makanan sumber zat besi

Kekurangan zat besi dalam makanan 
sehari-hari secara berkelanjutan dapat 
menimbulkan penyakit anemia gizi 
atau yang dikenal dengan masyarakat 
sebagai penyakit kurang darah.

7. Berikan ASI saja pada bayi sampai 
4 bulan dan tambahkan mp – ASI 
sesudahnya
Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan 
terbaik untuk bayi. Tidak ada 
satupun makanan lain yang dapat 
menggantikan asi, karena gizi, aspek 
kekebalan aspek kejiwaan.

8. Biasakan makan pagi
Makan pagi atau sarapan sangat 
bermanfaat bagi setiap orang. 
Bagi orang dewasa, makan pagi 
dapat memelihara ketahanan fisik, 
mempertahankan daya tahan 
saat bekerja dan meningkatkan 
produktivitas kerja. 

9.  Minumlah air bersih yang aman dan 
cukup jumlahnya
Air minum harus bersih dan aman. 
Untuk memenuhi kebutuhan cairan 
yang dikonsumsi untuk orang 
dewasa, sekurang-kurangnya dua 
liter atau setara dengan delapan 
gelas setiap hari. Kekurangan cairan 
tubuh, dan dapat menurunkan risiko 
penyakit batu ginjal.

10. Lakukan aktivitas fisik secara teratur
Aktivitas fisik sangat bermanfaat 
bagi setiap orang. Karena dapat 
meningkatkan kebukaran, mencegah 
kelebihan berat badan, meningkatkan 
fungsi jantung, paru dan otot serta 
memperlambat proses penuan.

11. Hindari minum minuman berakohol
Seseorang yang minum-minuman 
beralkohol akan sering buang air 
kecil sehingga menimbulkan rasa 
haus. Orang ini akan mengatasai rasa 
hausnya dengan minum minuman 
beralkohol lagi. Alkohol hanya 
mengandung energi, tetapi tidak 
mengandung zat gizi lain.

12. Makanlah makanan yang aman bagi 
kesehatan 
Selain harus bergizi lengkap dan 
seimbang makanan harus juga layak 
konsumsi, sehingga aman bagi 
kesehatan. 

13. Bacalah label pada makanan yang 
dikemas
Label pada makanan yang dikemas 
adalah keterangan tentang isi, jenis 
dan ukuran bahan-bahanyang 
digunakan, susunan zat gizi, tanggal 
kadaluwarsa dan keterangan penting 
lain.

* Istirahat Yang Cukup
Sebuah penelitian dilakukan oleh 

Universitas Wincosin, Amerika Serikat 
menemukan bahwa lamanya (durasi) 

tidur seseorang dapat berpengaruh pada  
Indeks Massa Tubuh (IMT). Penelitian 
dilakukan pada 1.024 sukarelawan berusia 
30-60 tahun. Pada penelitian ini, kebiasaan 
tidur yang kurang dari 7,7 jam berkaitan 
dengan peningkatan BMI, baik pada anak, 
remaja, maupun orang dewasa. Mengapa 
hal ini dapat terjadi? Ternyata, setelah 
memeriksa kadar hormon-hormon pada 
sampel penelitian, didapatkan bahwa tidur 
berkaitan dengan perubahan kadar hormon 
yang disebut dengan leptin dan ghrelin. 
(klikdokter.com)

Penelitian tentang lamanya tidur 
ini juga didukung oleh penelitian yang 
dilakukan sebelumnya oleh Kripke, dkk 
di California, Amerika Serikat yang 
mendapatkan bahwa risiko kematian 
meningkat pada waktu tidur 8 jam 
atau lebih, atau tidur kurang dari 7 
jam. Penelitian yang melibatkan lebih 
dari 1 juta individu ini menemukan 
bahwa tidur selama 8, 9, 10 atau lebih 
jam dapat meningkatkan risiko untuk 
meninggal akibat penyakit jantung dan 
pembuluh darah pada baik wanita dan 
pria. Penggunaan pil tidur yang sering 
untuk mengontrol insomnia juga berkaitan 
dengan peningkatan risiko kematian. Nah, 
lalu berapa lama waktu terbaik untuk 
tidur? Pada penelitian ini angka kematian 
terendah didapatkan pada wanita dan 
pria yang mempunyai durasi tidur 7 jam, 
atau lebih tepatnya antara 6,5-7,4 jam per 
malam.  

Dari berbagai penelitian tersebut, 
jelaslah bahwa tidur yang baik dan sehat 
adalah tidur yang cukup, yaitu sekitar 
7 jam sehari. Bila merasa sulit tidur, 
lakukanlah kegiatan-kegiatan yang 
sealamiah mungkin, seperti mandi air 
hangat, meminum secangkir cokelat 
hangat, atau membaca bacaan-bacaan 
ringan dapat merilekskan otot-otot tubuh 
anda sehingga lebih mudah untuk tertidur.

* Kelola Stress
Obat dari stress sendiri adalah tenang. 

Setiap orang memiliki kebutuhan yang 
berbeda-beda untuk mencapai ketenangan. 
Tetapi aspek spiritual selalu menjadi 
bagian penting dalam mengelola stres.

Stres bisa muncul akibat pekerjaan, 
kondisi rumah tangga, pendidikan, 
dan lain-lain. Kunci utama adalah 
menghadapai kehidupan dengan sikap 
ikhlas dan syukur. 

Namun patut diwaspadai jika keluhan 
stres muncul dengan penyebab yang 
tidak jelas, dan mengganggu aktivitas 
serta interaksi anda dengan orang lain. 
Jika demikian , anda perlu memeriksakan 
diri ke dokter  untuk memastikan apakah 
memerlukan bantuan medis atau tidak.

* Sumber: depkes.go.id, klikdokter.com, 
kompasiana.com, dan berbagai sumber 
lainnya.
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Laporan Utama

Awalnya Dompet Dhuafa, 
11 tahun lalu, memulai 
layanan kesehatan dhuafa 
dari klinik praktik dokter 

yang sederhana dengan memberikan 
pelayanan gratis. Tapi klinik 
dokter ternyata terlalu kecil untuk 
memberikan layanan kesehatan pasien 
dhuafa yang setiap minggu jumlahnya 
bertambah banyak. Dari model klinik 
itu dimulailah menyusun konsep 
untuk mendirikan klinik yang agak 
besar dengan dilengkapi berbagai poli 
lengkap dengan dokter spesialis, maka 
lahirlah konsep pelayanan klinik plus 
rawat inap seperti Layanan Kesehatan 
Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa 
yang berlokasi di Ciputat. 

Klinik LKC dengan berbasis 
kememberan ini, kian hari semakin 
terkenal. Semakin banyak dhuafa 
yang menjadi member dan semakin 
banyak pula pasien yang  datang untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
dengan beragam penyakit yang 
diderita. Untuk melayani pasien ini 
seringkali peralatan yang dimiliki LKC 
tidak memadai, karena pasien yang 
datang kebanyakan sudah berpenyakit 
akut.

Ketidakberdayaan ekonomi, 
kebanyakan menjadi alasan bagi pasien 
dhuafa melakukan pembiaran terhadap 
sakit, setelah penyakitnya parah, 
barulah dibawa untuk berobat secara 
serius. Derita dan kedhuafaan mereka 
pun membuat mereka terdampar 
menjadi pasien LKC. Di LKC karena 
penyakitnya sudah akut mau tidak 
mau harus dirujuk ke rumah sakit  lain, 
baik rumah sakit pemerintah maupun 
rumah sakit swasta. Meski LKC tetap 
menanggung biaya rujukan, namun 
biaya yang dikeluarkan LKC untuk 

Hadirnya Rumah Sakit 
Tanpa Kasir
Agar	pasien	dhuafa	selalu	menikmati	layanan	VIP,	Dompet	Dhuafa	hadirkan	
rumah	sakit	tanpa	kasir.

pasien rujukan itu sangatlah besar. 
"Akhirnya terpikirkan,  akan 

lebih baik jika LKC bisa melayani 
pasiennya sendiri. Dari keinginan inilah 
lahir Rumah Sehat Terpadu (RST)," 
ujar Ismail A. Said, Presiden Dompet 
Dhuafa, kepada Asy Syifa, beberapa 
waktu lalu.

Rumah Sehat Terpadu (RST) 
Dompet Dhuafa merupakan model 
rumah sakit yang dibangun dengan 
wakaf dan donasi serta dikelola 
dengan dana zakat. Rumah sakit 
ini selesai dibangun pada 2011 dan 
mulai beroperasi penuh pada 2012 ini. 
Harapannya, rumah sakit ini mampu 
melayani minimal 54.000 pasien 
dhuafa di tahun pertama. Rumah sakit 
ini berada di atas lahan seluas 7.803 m2 
berlokasi di Desa Jampang, Kecamatan 
Kemang, Bogor Jawa Barat dan 

merupakan pengembangan dari
Gedung RST dibangun dengan 

dana Rp. 24,79 Milyar, memiliki 11 
gedung dan bagian. Gedung untuk 
pelayanan antara lain bangunan utama, 
gedung rawat anak, high care unit, 
bersalin, gedung rawat orang dewasa, 
gedung operasi, dapur gizi, power 
house, ground water tank, koridor, 
pos satpam, mushola dan bangunan 
pendukung.

Sedangkan pelayanan yang 
tersedia meliputi; unit gawat darurat, 
poli umum, klinik spesialis, perawatan 
gigi, konseling rohani dan jiwa, 
rehabilitasi medic serta herbal dan 
acupuncture. Rawat inap diperbesar 
dan memisahkan tiga kategori pasien 
yaitu; anak-anak, perempuan dan laki-
laki. Di kawasan ini juga dibangunkan 
pusat keperawatan dan taman untuk 
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pemulihan psikis.
Rumah Sehat Terpadu juga 

dilengkapi dengan ruangan operasi 
bersalin, radiologi dan laboratorium. 
Di auditorium manajemen, RST 
membangun ruangan yang berfungsi 
sebagai teater dzikir. Kekhasan 
pelayanan RST selain pelayanan 
gratis untuk dhuafa, diantaranya 
menggunakan pendekatan pengobatan 
terpadu seperti aspek fisik, rohani dan 
sosial, terpadu dalam pengoabatan, dan 
terpadu dalam arti satu atap pelayanan. 

Pengobatan aspek rohani bukan 
sesuatu yang asing di rumah sakit, 
maka RST juga memberikan pelayanan 
serupa. Namun, penyembuhan secara 
sosial tidak lazim diberikan rumah 
sakit, penyembuhan aspek inilah yang 
membedakan RST dengan rumah sakit 
lain. Dalam terapi pengobatan rohani, 
RST juga mengajak keluarga dhuafa 
hidup dalam lingkungan sehat. Upaya 
ini adalah upaya pencegahan dari 
penyakit, karena kaum dhuafa kerap 
kali mengabaikan aspek kebersihan, 
dan kesehatan lingkungan.

Lingkungan yang tidak 
terperhatikan akan membuat penyakit 
mudah bersarang, tidak heran jika 
kaum dhuafa akan lebih mudah 

diserang berbagai penyakit. Untuk 
itu, dengan gaya hidup sehat yang 
ditanamkan tim RST, pada diri 
pasien, keluarga dan lingkungannya, 
diharapkan akan membantu terhindar 
dari sakit.

Tanpa Kasir
dr. Yahmin Setyawan, MARS 

(Dirut RST Dompet Dhuafa) 
menjelaskan, selain pelayanan 
kesehatan yang diberikan melalui 
pendekatan dan pengobatan tradisional-
komplementer serta pembinaan rohani 
(Holistik), keistimewaan lain dari 
RST adalah: hadir sebagai rumah sakit 
tanpa kasir. Artinya ketika dhuafa sakit 
ia datang dengan assalamualaikum, 
setelah usai dirawat di RST cukup 
mengucapkan wassalamualaikum, 
karena tidak harus mampir ke kasir 
menyelesaikan tagihan.

Rumah sakit RST didirikan 
untuk memberikan pelayanan kuratif 
yang prima bagi kesehatan dhuafa. 
Harapannya dengan adanya RST, agar 
dhuafa terhindar dari penolakan rumah 
sakit, karena alasan tidak adanya kamar 
bagi pemegang jamkes yang diberikan 
kepada keluarga dhuafa, karena kini 
sudah ada rumah sakit khusus untuk 

dhuafa. 
"Rumah sakit ini hadir tanpa kelas, 

semuanya kelas VIP untuk dhuafa. 
Rumah Sakit ini pun hadir tanpa kasir, 
jadi kalau sudah sembuh, pasien dan 
keluarganya dapat pulang dengan 
melenggang," jelas dr. Yahmin.

Sejak resmi beroperasi 4 Juli 2012, 
RST tercatat melayani secara gratis 
125 pasien per hari dengan jumlah 
tempat tidur yang dipergunakan rata-
rata perhari sekitar 65 %.  Sedangkan 
pelayanan Intalasi Gawat Darurat 
(IGD) melayani rata-rata 10 pasien 
setiap harinya, terutama yang 
mengalami kecelakaan lalu lintas di 
jalan raya dekat RST. Kecuali untuk 
pasien IGD, mekanisme dhuafa yang 
dapat berobat di RST secara gratis 
adalah dhuafa yang sudah disahkan 
menjadi peserta ditandai dengan 
memiliki kartu anggota. 

"Artinya, dhuafa yang ingin 
berobat ke RST terlebih dahulu harus 
mengurus keanggotaannya," tegas dr. 
Yahmin.

Setiap pasien yang telah 
mendapatkan pelayanan kesehatan di 
RST, tetap diberikan informasi besar 
biaya yang telah dikeluarkan selama 
proses perawatannnya. Namun, pasien 
tetap tidak ada proses pembayaran atau 
pasien mengeluarkan uang terhadap 
informasi biaya tersebut. Biaya-biaya 
yang digunakan untuk kebutuhan 
pasien sebenarnya sudah terlebih 
dahulu dibayarkan oleh donatur dan 
muzakki yang menyalurkan dananya 
melalui Dompet Dhuafa.

"Dilihatkan biaya perawatan ke 
pasien dimaksudkan agar mereka 
juga tahu besaran dana yang telah 
dikeluarkan dan biaya tersebut sudah 
ditutupi melalui dana Ziswaf dan CSR 
dari para donatur. Dengan demikian, 
yang diharapakan muncul dari dalam 
diri pasien, jika ia diberi rejeki oleh 
Allah SWT hendaknya termotivasi 
pula untuk bersedekah agar dapat 
dinikmati manfaatnya bagi orang orang 
yang belum beruntung, seperti yang ia 
rasakan saat itu," tutur dr. Yahmin.

Pelayanan di RST didukung 
beberapa dokter spesialis; seperti 
spesialis penyakit dalam, kebidanan, 
anak, bedah dan saraf serta beberapa 
dokter umum dan dokter gigi. Juga 

Laporan Utama
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didukung  puluhan perawat, bidan, 
analis lab, petugas radiologi dan 
fisiotherapis. "SDM dikelompokkan 
dalam karyawan dan relawan," tegas 
dr. Yahmin. 

Untuk kepesertaan, sampai saat ini 
sudah hampir 20 ribu KK atau setara 
dengan 100 ribu jiwa yang sudah 
tergabung menjadi peserta mustahik 
kesehatan dari Dompet Dhuafa. 
Kepesertaan ini, diamanahkan kepada 
LKC Dompet Dhuafa, mulai dari 
pendaftaran sampai pada verifikasi dan 
dinyatakan diterima sebagai anggota. 

"Alhamdulillah, beberapa waktu 
lalu, di RST sudah dapat melakukan 
tindakan operasi untuk 2 orang pasien 
anak yang sakit Hidrochephalus, dan 
berjalan dengan lancar. 

Sebagai rumah sakit pertama untuk 
dhuafa, ke depannya RST akan menjadi 

rumah sakit model dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada dhuafa 
di tingkat nasional dan internasional. 
Dimana RST dapat mengikuti standar 
akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 
dan akreditasi JCI, namun juga 
bercirikan nilai-nilai keislaman dalam 
pelayanannya. Tidak muluk-muluk, 
bahkan diharapkan setiap 5 tahun 
sekali, terdapat penambahan 1 RST di 
beberapa wilayah Indonesia, sehingga 
penerima manfaat bisa semakin 
banyak.

Manager SDM PT.Global Systech 
Medika (GSM), Agus Supriyanto, SE, 
setuju dengan apa yang disampaikan 
dr. Yahmin. Bahkan PT. GSM yang 
bergerak di dalam bisnis alat-alat 
kesehatan sebagai bentuk kepedulian 
terhadap sesama juga menyumbang 
senilai Rp750 juta lebih untuk perlatan 

medis RTS, 10 September 2012. 
"Karena di antara kita mungkin 

banyak saudara-saudara yang kurang 
beruntung, karena pada dasarnya yang 
kita memiliki hanya sebatas titipan. 
Jadi bantuan dari PT GSM hendaknya 
dapat meringankan beban para pasien 
dhuafa," jelas Agus. 

Agus yakin, dengan banyaknya 
jejaring Dompet Dhuafa yang sudah 
ada, apa yang diharapkan dr. Yahmin 
untuk mengembangkan RST ke seluruh 
Indonesia mungkin saja terujud. Untuk 
itu, yang penting dilakukan Dompet 
Dhuafa saat ini adalah melakukan 
penguatan internal SDM. Sehingga 
amanah yang dipegang saat ini 
dapat selalu dijaga, begitu juga rasa 
kepedulian dan keihklasan dalam 
bekerja pun dapat ditingkatkan.•

Kendatipun sudah ada Layanan 
Kesehatan Cuma-cuma 
(LKC) Dompet Dhuafa 
yang fokus pada pelayanan 

promotif dan preventif kesehatan 
dhuafa, dilanjutkan dengan pendirian 
Rumah Sehat Terpadu (RST) yang 
memberikan pelayanan kuratif dan 
rehabilitatif. Ternyata Dompet Dhuafa 
tidak berhenti di situ. Tahun 2013 ini 
Dompet Dhuafa akan meluncurkan 
Program Dompet Dhuafa Home Care, 
pelayanan kesehatan ke rumah dhuafa. 
Berikut petikan wawancara Majalah 
Asy Syifa dengan Presiden Dompet 
Dhuafa, Ismail A. Said.

Setelah berdirinya RST, apalagi 
yang akan dipersembahkan Dompet 
Dhuafa untuk Kesehatan Dhuafa?

Setelah sebelumnya Dompet 
Dhuafa mempersembahkan layanan 
kesehatan untuk dhuafa melalui LKC 
dan RST, di tahun 2013 Dompet 
Dhuafa akan meluncurkan  program 
rawat di rumah atau Dompet Dhuafa 
Home Care. Pelayanan ini kita 
luncurkan untuk membantu pasien 

Selanjutnya
Dompet Dhuafa Home Care

yang dananya tidak terlalu besar 
untuk biaya perawatan di RS. Sebagai 
contoh ada seorang pasien yang di 
rawat di RS, dia sudah melampaui 
kondisi darurat dan sudah bisa dirawat 
di rumah. Jadi kita memindahkan 
kamar rumah sakit ke rumah. Layanan 
yang diberikan tergantung kepada 
pasien. Kita bisa menawarkan perawat 
selama 24 jam berarti 3 shift atau 
mungkin hanya 8 jam sehari sambil 
kita mengedukasi keluarga pasien, 
sehingga keluarga dapat melakukan 
tindakan-tindakan sederhana seperti 
tensi, menggunakan thermometer, dll. 
Dengan demikian keluarga tersebut 
dapat tertolong dari biaya rawat inap 
rumah sakit yang mahal.

Dompet Dhuafa juga 
memimpikan suatu hari nanti akan 
ada RS berbayar yang memanfaatkan 
wakaf produktif. Hal ini mengingat 
masyarakat dengan kondisi ekonomi 
menengah (gaji maksimal 5 jt/bulan) 
yang tidak mempunyai jaminan 
kesehatan masyarakat miskin 
membutuhkan fasilitas kesehatan 

yang berkualitas dengan harga yang 
terjangkau sehingga istilah SADIKIN 
(Sakit Sedikit jadi Miskin) masih bisa 
diminimalisir. Misalnya, di RS bonafit 
di Jakarta untuk kelas 2 rata-rata 
tarifnya 700.000/malam. Sedangkan 
untuk kelas 1 sekitar 1.300.000/malam 
dengan tarif dokter Rp. 300.000 untuk 
sekali periksa. Rumah sakit berbayar 
yang diimpikan Dompet Dhuafa 
akan berusaha untuk memberlakukan 
tarif senilai 60-70% dari biaya yang 
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dikeluarkan rumah sakit bonafit.
Beberapa alasan mengapa rumah 

sakit bonafit terkadang memasang 
tarif yang begitu tinggi, dikarenakan 
rumah sakit tersebut harus membayar 
pinjaman ke bank atau memang 
rumah sakit tersebut ingin meraih 
untung sebesar-besarnya (profit 
oriented). Oleh karenanya, Dompet 
Dhuafa dengan mekanisme wakaf 
produktif ingin menjadi rumah sakit 
berbayar dengan fasilitas kelas 1 
yang tidak kalah dengan rumah 
sakit bonafit lainnya. Di mana 
keuntungannya dapat dimasukan 
untuk pendanaan program-program 
bermanfaat lainnya. 

Selain hal di atas tentunya 
Dompet Dhuafa akan terus membuka 
cabang baru LKC di wilayah 
Indonesia dan optimalisasi pelayanan 
RST agar dapat lebih dioptimal 
melayani Dhuafa.

Apakah program yang dijalankan 
Dompet Dhuafa tumpang tindih 
dengan program yang dijalankan 
pemerintah?

Sekarang ini Dompet Dhuafa  
ditawarkan untuk menjadi salah 
satu penyedia layanan jamkesmas 
oleh pemerintah dan sedang dalam 
proses administratif. Pada dasarnya 
program jaminan kesehatan untuk 
masyarakat miskin apapun bentuknya 
(jampersal, jamkesmas, jamkesda, dll) 
dapat disinergiskan dengan program 
Dompet Dhuafa bukan tumpang 
tindih. Intinya yang kita lakukan 

adalah menolong masyarakat miskin 
dengan dana yang halal baik dari 
pemerintah, CSR, donator, dll.

Kalau pada kenyataannya 
pemerintah dapat mengcover semua 
kebutuhan masyarakat miskin 
tentunya menjadi hal yang positif. 
Namun tidak bisa dipungkiri pada 
kenyataannya, rumah sakit penyedia 
layanan jamkesmas terkadang belum 
bisa memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan rawat inap sehingga dompet 
dhuafa dengan RST tetap dibutuhkan 
untuk memfasilitasi masyarakat 
yang kurang mampu yang tidak 
mendapatkan kamar di rumah sakit 
penyedia jamkesmas.

Ke depannya jika 
memang RST bekerja 
sama dengan pemerintah 
untuk menjadi provider 
jamkesmas, apakah Dompet 
Dhuafa siap jika proses 
klaim ke pemerintah 
bermasalah seperti yang 
diberitakan terjadi di 
beberapa rumah sakit?

Kita akan menjalankan 
hal tersebut secara ganda. 
Sebagian pelayanan akan 
tetap menggunakan dana 
zakat sebagian lagi dengan 
mekanisme jamkesmas. 
Hal ini berarti jika dalam 

implementasinya pemerintah tidak 
membayar, kita akan cover dengan 
dana zakat. Asalkan pemerintah tidak 
malu saja. Masa iya, negeri sebesar ini 
menunggak kepada rumah sakit yang 
dibangun oleh masyarakat melalui 
dana wakaf dan dioperasikan dengan 
dana zakat. 

Namun jika hal itu terjadi, Insya 
Allah kita siap. Karena pada dasarnya 
kita memang berniat memberikan 
pelayan kesehatan dengan dana 
zakat dan donasi, namun kalau 
pemerintah menawarkan sepanjang 
itu bisa dilaksanakan, kita laksanakan. 
Namun jika sulit, ya kita kembalikan 
kepada basic kita yakni menjalankan 
operasional RS melalui dana zakat 
dan donasi masyarakat.

Sejauh ini, berapa banyak 
penerima manfaat DD di bidang 

kesehatan?
Jumlah member kita mencapai 

angka 21.000 KK yang setara dengan 
105.000 jiwa. Di RST sendiri, jumlah 
kunjungan tiap harinya untuk rawat 
jalan sekitar 125-150/hari dengan Bed 
Occupy Rate (BOR) 80%. Sedangkan 
di LKC Ciputat jumlah kunjungan 
per hari mencapai 70-100 pasien, 
sedangkan pelayanan kesehatan 
di cabang-cabang LKC di daerah 
angkanya lebih variatif.

Sejauh ini, berapa banyak uang 
yang dikucurkan Dompet Dhuafa 
untuk program kesehatan?

Hal ini bisa dilihat di anggaran 
tahunan Dompet Dhuafa, 30 % dari 
total dana yang dihimpun dialokasikan 
untuk Program Kesehatan, 30 % 
lainnya untuk Program Pendidikan 
dan sisanya untuk Program Relief, 
Ekonomi dan Operasional. Hal ini 
tidak apa-apa terjadi, karena memang 
itu hal yang dibutuhkan. Jika ada 
orang yang bertanya kepada saya 
bagaimanakah cara ‘membenarkan’ 
republik ini, maka saya jawab; 
“majukan pendidikan dan majukan 
kesehatan”.

Hal ini penting karena jika 
anak-anak dan pemuda kita sehat 
dan cerdas, mereka bukan hanya 
bekerja tapi juga bisa menciptakan 
lapangan pekerjaan. Tapi kalau ia 
sakit walaupun ia pintar, tetap saja 
tidak bisa bekerja. Jika ia sehat namun 
bodoh, maka akan menjadi kuli. Dan 
lebih berbahaya lagi jika ia bodoh dan 
sakit.

Siapa saja pihak yang diharapkan 
membantu ‘mengurusi’ kesehatan 
Dhuafa?

Pada dasarnya yang bertanggung 
jawab untuk ‘mengurusi’ masyarakat 
adalah pemerintah. Dompet Dhuafa 
hanya membantu pekerjaan-pekerjaan 
yang belum bisa diselesaikan oleh 
pemerintah. Kita berharap, tentunya 
donasi berupa zakat, infak, CSR 
perusahaan tetap berlanjut karena 
biar bagaimanapun kita tidak bisa 
membebankan semuanya kepada 
pemerintah. Jadi masyarakat juga 
harus berpartisipasi. •

Laporan Utama
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Laporan Khusus

Di Usia 11 Tahun,
LKC pun Berubah
Ada	pembagian	tugas	signifikan	antara	RST	Dompet	
Dhuafa	dan	LKC	Dompet	Dhuafa	pasca	RST	diresmikan	
4	Juli	2012.	LKC	fokus	pada	promotif,	preventif	dan	
kuratif	dasar,	sementara	RST	menangani	kuratif	dan	
rehabilitatif.	

Tahun.
Seperti dikatakan Manager 

Pengembangan Program LKC Dompet 
Dhuafa, Masitoh, AMG., saat ini LKC 
fokus pada program-program preventif 
dan promotif, seperti pendampingan 
terhadap posyandu yang tidak aktif 
dalam bentuk "Program Posyandu 
Berdaya", "Penanggulangan Penyakit 
TB dalam bentuk TB Center" 
(Penegakan Diagnosa, Pengobatan, 
Penyuluhan, Pelatihan untuk Tenaga 
Kesehatan dan Kader).

Selain itu, juga melakukan 
"Kampanye dan Edukasi pentingnya 
ASI" untuk kader kesehatan dan 
masyarakat. Kegiatan juga diarahkan 
pada kesehatan remaja yg meliputi 
kegiatan "Pelatihan Palang Merah" 
buat siswa SMU, galang donasi, donor 
darah dan pemeriksaan golongan 
darah yang dikemas dalam program 
"Pemuda Pejuang Bangsa".  Program 
untuk remaja lainnya, "Pembentukan 
Konselor Remaja", mereka bertugas 
untuk memberikan bimbingan kepada 
remaja tentang cara menghadapi 
permasalahan remaja terutama 
masalah kesehatan .

Konsentrasi lain dari LKC adalah 
penanganan gizi kurang dan gizi buruk 
pada bayi dan balita dalam bentuk 
"Program Positive Deviance Gizi dan 
Pos Gizi", "Program Anak Indonesia 
Sehat" yang kegiatannya meliputi 
"Pemeriksaan Anemia Kecacingan 
dan Pemberian Kacamata pada 
Anak Sekolah", "DM Center" yaitu 
program yangg menangani pasien-
pasien diabetes dengan memberikan 
"Edukasi Perawatan Kaki, Senam DM, 
Konsultasi Gizi dan Penyuluhan.

Untuk Kesehatan Ibu, LKC 
menggulirkan "Program Pemeriksaan 
Dini Kanker Serviks dengan Metode 

pasien yang menunggu. 
Dengan diresmikannya RST 

Dompet Dhuafa, rawat inap 
dipindahkan ke rumah sehat yang 
didirikan di Jampang, Parung, Bogor 
itu. Penekanan pelayanan kesehatan 
untuk dhuafa di LKC pun berubah.  
Ada pembagian tugas yang sangat 
signifikan antara RST dan LKC. 
Tadinya LKC melaksanakan 4 tugas 
pokok dalam kesehatan; Promotif 
(edukasi kesehatan), Preventif 
(pencegahan), Kuratif (pengobatan) 
dan Rehabilitatif (pemulihan). Kini 
dengan adanya RST, LKC fokus pada 
pelayanan promotif dan preventif, 
sementara RST fokus pada pelayanan 
kuratif dan rehabilitatif. Perubahan ini 
bertepatan dengan usia LKC Ke-11 

Gedung berlantai 3 di 
Mega Mall, Jl. Juanda 
Ciputat ini tidak lagi ramai 
seperti biasanya. Hanya 

karyawan saja yang terlihat lalu 
lalang. Sebelum 4 Juli 2012, ketika 
Rumah Sehat Terpadu (RST) Dompet 
Dhuafa diresmikan, gedung Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma Dompet 
Dhuafa (LKC Dompet Dhuafa) ini 
selalu ramai, ambulan pun sering 
bolak-balik mengantarkan pasien. 

Sebelumnya, meskipun berbentuk 
klinik, LKC juga memberikan 
layanan tambahan berupa rawat inap 
gratis untuk pelayanan kuratif dan 
rehabilitatif  bagi dhuafa yang sakit. 
Tidak hayal kalau gedung LKC selalu 
ramai dengan pasien dan keluarga 
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IVA dan Penyuluhan tentang Kanker. 
Sementara untuk Program KIA 
(Kesehatan Ibu dan Anak) LKC 
melaksanakan Senam Hamil, Stimulus 
Janin, Konsultasi Gizi , Penyuluhan 
dan Demo Masak, serta  Pemberian 
Makanan Tambahan (PMT). 

Program untuk lansia, LKC 
melakukan pendampingan posyandu 
lansia, di mana posyandu ini dilengkapi 
dengan kegiatan pemeriksaan, 
penyuluhan penyakit degenatif, demo 
masak dan senam lansia. 

"Selain program promotif dan 
preventif itu, tentu saja LKC juga 
masih memberikan layanan kesehatan 
dalam bentuk kuratif dasar dalam 
program ALS (Aksi Layan Sehat), 
Pos Sehat dan Gerai Sehat," terang 
Masitoh.

Lebih jauh dijelaskan Masitoh, 
LKC memilih program-program  
tersebut karena menginginkan layanan 
kesehatan dhuafa yang paripurna dan 
menyentuh semua lapisan masyarakat, 
sesuai dengan visi misi LKC yang 
baru.

Setelah berjalan beberapa bulan 
dalam menfokuskan diri pada kegiatan 
promotif dan preventif, bukan tak ada 
kendala yang dihadapi LKC. Seperti 
diungkapkan Masitoh, pengalaman 
LKC menjalankan misinya masih 
terhambat karena kesadaran 
masyarakat untuk ikut berkontribusi 

dalam penanggulangan kesehatan 
masih sangat terbatas. Hal ini diikuti 
dengan minimnya pemahaman 
masyarakat terhadap penanganan 
kesehatan secara preventif. 

"Kebanyakan mereka memahami 
penanganan kesehatan hanya dalam 
bentuk kuratif saja, sehingga program-
program LKC dalam bentuk preventif 
dan promotif harus memiliki daya 
dorong yang kuat agar bisa diterima di 
masyarakat," tambah Masitoh.

Target LKC ke depan, tetap 
meneruskan program-program LKC 

yang sudah ada. Target LKC tahun 
2013; memberikan kacamata gratis 
kepada 600 anak sekolah di 6 Propinsi 
di Indonesia, pemeriksaan anemia 
kecacingan untuk 600 anak sekolah 
dasar di 3 propinsi di Indonesia, 
pendampingan 11 posyandu di 
Jabodetabek, jambore anak sekolah, 
jambore remaja, jambore kader sehat, 
pembentukan UKS Se-Jabodetabek, 
sarasehan pos sehat, pembentukan 
pos sehat baru sebanyak 20 pos sehat, 
pendampingan dan pembentukan gerai 
sehat di Jabodetabek, peningkatan 
kegiatan DM Center dengan pelatihan, 
kegiatan positive deviance gizi di 
beberapa wilayah di Indonesia, rehab 
psikotik untuk pasien jiwa, memperluas 
cakupan TB center, penyuluhan-
penyuluhan kesehatan dan pelatihan.

Semua target tersebut, tidak 
lain dalam rangka memperbanyak 
penerima manfaat dari keberadaan 
LKC Dompet Dhuafa, sebagai lembaga 
yang telah berpengalaman melayani 
kesehatan dhuafa secara paripurna. 
Namun program-program ini disadari 
Masitoh dan keluarga besar LKC 
tidak akan dapat melayani kesehatan 
dhuafa tanpa zakat, infaq dan sadaqah 
serta wakaf (Ziswaf) yang disalurkan 
untuk mensupport kegiatan ini. Setiap 
rupiah yang disumbangkan ke Dompet 
Dhuafa dan LKC melalui Ziswaf, 
sangatlah berarti bagi kesehatan dhuafa 
di Indonesia.•



33No. 006 - Maret - Mei 2013

Sosok

Kebanyakan anak-anak 
kalau diajak ke dokter 
selalu ogah, karena kalau 
ke dokter yang terbayang 

dipikiran mereka adalah jarum suntik. 
Tapi akan berbeda situasinya, kalau 
anak-anak tersebut sudah bertemu 
dengan dr. Novelia Z.L. Mardin Sp.A. 
Ia dikenal sebagai dokter sahabat anak 
yang mampu dalam sekejap menjadi 
dekat dengan anak-anak.

Dokter Novelia, memang sosok 
yang ramah dan menyenangkan 
bagi anak-anak. Dengan sikap yang 
hangat itu pula ia mampu mengobati 
anak-anak yang sedang bermasalah 
kesehatannya. Hal ini sejalan dengan 
tugasnya sebagai dokter spesialis 
anak lulusan Fakultas Kedoteran 
Universitas Indonesia

Dokter Novelia  mengawali 
kariernya dengan bekerja sebagai 
dokter umum di Pertamina, setelah 
satu tahun mengabdi di perusahaan 
minyak tersebut, Departemen 
Kesehatan Perusahaan itu memutasi 
dokter ini untuk ditempatkan di 
Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), 
menjadi dokter di Poli Anak. Saat 
berkerja di Poli anak inilah ia pun 
terinspirasi untuk mengambil spesialis 
anak.

Menjadi dokter memang sudah 
cita-cita Novelia dari semenjak kecil. 
Namun di masa kecil itu, belum 
terbayang untuk menjadi seorang 
dokter spesialis anak. Dan ketika itu 
pula Ia yakin benar, bahwa untuk 
menjadi seorang dokter, tidak bisa 
diperoleh dengan mudah. Hal itu 

membutuhkan tekad yang kuat dan 
harus tekun belajar. Ketika duduk di 
bangku SMP, keinginan untuk menjadi 
dokter itu semakin kuat, ia pun 
berusaha sekuat tenaga dan membaca 
banyak buku penunjang.

Alhamdulillah, cita-citanya 
tercapai, bahkan tidak hanya sekedar 
menjadi dokter, melainkan juga 
sebagai seorang dokter spesialis 
anak. Suatu hasil dari perjuangan dan 
ketekunan belajar yang tidak sia-sia. 
Kini dr. Novelia sudah berumur 63 
tahun, dan bukan umur yang muda 
lagi. Banyak pengalaman kedokteran 
yang sudah ia telan dan dirasai. 

Ia sendiri sebenarnya sudah 
memasuki masa pensiun, tapi masa 
itu tidak dinikmati untuk berpangku 
tangan. Pengalaman yang banyak itu 
pun ia bagi untuk pasien dhuafa di 
Rumah Sehat Terpadu (RST), Parung, 
Bogor. Selain di RST, dr. Novelia juga 
masih aktif menjadi dokter spesialis di 
RS. Salak dan RS. Hermina Bogor.

Pengabdiannya di RST sangat 
didukung suaminya yang juga 
pensiunan dari Pertamina. Bahkan 
dr. Novelia kenal dengan RST karena 
suaminya sering membacanya di 
koran. Selain itu, anaknya yang 
bersekolah tidak jauh dari RST, juga 
sering bercerita tentang rumah sakit 
untuk dhuafa ini. Akhirnya ia tertarik 
untuk menjadi relawan di RST.

"RST adalah rumah sakit yang 
unik dan menarik, saya sangat ingin 
berbagi ilmu dan pengalaman dalam 
melayani pasien anak-anak di sini," 
jelas dokter Novelia.

Sebagai imbalan dari 
keikhlasannya menjadi relawan dokter 
spesialis di RST, dr. Novelia hanya 
mendapatkan ucapan terimakasih dan 
doa-doa dari pasien dhuafa yang ia 
layani. Ia hanya berharap usahanya 
itu menjadi amal ibadah di sisi Allah 
SWT. 

Dokter Novelia memiliki banyak 
harapan di RST, karena ia tahu, di 
luar sana masih banyak masyarakat 
yang tidak mampu dan sangat 
membutuhkan pelayanan rumah sakit 
gratis seperti RST. 

Namun demikian, RST diharapkan 
lebih selektif dalam penerimaan pasien 
tidak mampu, terkadang banyak juga 
masyarakat yang mengaku tidak 
mampu padahal ia mampu. 

Selain itu, diharapkan RST lebih 
aktif mensosialisasikan ke masyarakat, 
karena masih banyak pasien-pasien 
yang tidak mampu yang belum tahu 
kalau di RST kaum dhuafa gratis 
berobat. 

"Terkadang dengan hanya melihat 
gedung RST yang besar dan megah, 
mereka jadi tak berani dan tidak 
yakin kalau orang-orang miskin gratis 
berobat di RST," jelas Novelia.

Tentunya, dr. Novelia bukan hanya 
berharap kepada RST. Ia juga berharap 
kepada rekan-rekannya sesama dokter 
untuk ikut bergabung menjadi relawan 
di RST dan kepada para dermawan 
yang ingin mencari ridhonya Allah 
SWT hendaknya selalu mendukung 
RST dengan pendanaan, agar semakin 
banyak pasien dhuafa yang tertolong 
termasuk pasien anak-anak.•

dr. Novelia Z.L. Mardin Sp.A.

Dokter Sahabat 
Anak di RST Dompet 
Dhuafa
Meski dr. Novelia sudah memasuki masa pensiun, 
namun ia tidak mau berpangku tangan saja. Ia pun 
mengisi harinya dengan menjadi relawan dokter 
spesialis anak di RST Dompet Dhuafa, Parung. 
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Hikmah

L ihatlah, dunia kini semakin 
ramai. Sorak sorai, riuh 
rendah pesta dunia bisa 
terlihat dimana-mana. Dunia 

terus berhias dan bersolek. Persis 
seperti yang dikatakan Rasulullah 
SAW, bahwa dunia yang semakin 
tua ini, seperti orang tua yang 
semakin berdandan. Gebyarnya, 
gemerlapnya, kilauannya terasa 
menyilaukan mata.

Zaman kini merupakan 
zaman teknologi. Zaman 
dimana kenikmatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
mencapai puncaknya. Tengoklah, 
sesungguhnya Allah SWT telah 
menganugerahi bangsa ini negeri 
yang elok, tanah subur, indah 
dan permai dengan sumber daya 
alam yang tak ternilai harganya. 
Hamparan kekayaan alam dan 
kandungan bumi yang terus-
menerus dieksploitasi untuk 
mendandani bumi dan bersenang-
senang para pecinta dunia.

Tetapi di tengah hiruk-pikuk 
itu, orang-orang beriman akan kian 
merasa sepi dan sunyi. Sebuah 
keterasingan yang pasti terjadi. 
Tinggallah bagaimana kita bertahan 
dan tetap hidup di tengah kesunyian 
yang kian menajam. Sunyi dari 
cahaya iman dan kedekatan kepada 
Allah. Inilah yang dirasakan oleh 
mereka. Ini pula yang berharap kita 
rasakan.

Ibnu Qoyyim dalam nasehatnya 
mengatakan, “Jika engkau amati, 
kebanyakan manusia rela dengan 
dunia dan berpaling dari ayat-ayat 
Allah. Dan sangat sedikit yang 
sanggup berbeda dengan mereka. 
Karena ia akan menjadi terasing di 
antara mereka.”

Bagian dari hidup dalam 

kebaikan adalah adanya rasa sunyi. 
Sepi, tidak banyak yang bisa berjalan 
sealur. Malah mungkin kita merasa 
terkucilkan. Tak jarang, banyak yang 
kemudian mundur teratur. Lebih 
memilih membunuh kesunyian itu. 
Padahal kesunyian itu adalah bagian 
dari pilihan hidup orang-orang 

shalih. Meskipun tidak mudah untuk 
mengikuti jejak mereka. 

Sunyi akan persaudaraan karena 
Allah. Bukan hanya persaudaraan 
karena satu nasab, satu negara, satu 
almamater atau satu suku. Tapi 
persaudaraan yang diikat oleh satu 
tali agama Allah.

Sunyi akan identitas. Ya, 
identitas kita sebagai muslim. 
Muslim bukan hanya ketika sholat 
atau  ketika menikah. Tapi muslim 
juga ketika berpakaian, ketika 
menyapa orang, ketika bergaul 
dengan sesama. Muslim dari pagi 
hingga pagi kembali, hingga ajal 
menjemput kita.

Sunyi akan kepahlawanan. Kita 
kehilangan pahlawan. Pembela 
dan pelindung. Orang-orang yang 
menjual dirinya untuk Allah. 
Mengabdikan dirinya untuk membela 

hamba-hamba Allah di muka bumi 
ini. Kita hanya bisa berandai-andai. 
Andai saja Shalahudin hidup pada 
hari ini.  

Sunyi akan taman-taman 
kebaikan. Orang-orang baik ingin 
sekali hidup dalam taman-taman 
kebaikan. Lingkungan yang asri, 

bukan saja hijau karena banyak 
pohon, tetapi juga hijau hati 
karena selalu segar tersirami 
air keimanan. Lingkungan yang 
mampu melahirkan generasi 
idaman yang hilang. Lingkungan 
yang mampu menjadi tempat 
tinggal yang damai dan aman 
sekaligus benteng pertahanan 
dari kemaksiatan.

Namun taman-taman 
kebaikan itu mulai sunyi. Masjid 
mulai ditinggalkan. Orang 
hanya berlomba membangun 
masjid dan menghiasinya dengan 
berbagai lukisan kaligrafi. Tetapi 

tidak seimbang dengan usaha mereka 
untuk meramaikannya.

Majelis dzikir dan ilmu hanya 
dihadiri oleh beberapa orang. Itupun 
yang sudah tua-tua dan terlihat 
duduk payah. Atau pegawai-pegawai 
perusahaan yang dipaksa oleh atasan. 
Taman kebaikan pun mulai sunyi.

Kita merindukan taman iman 
di mana-mana. Kita menginginkan 
jalanan kota yang bersinarkan rasa 
malu generasinya. Kita berharap 
kembalinya suasana pasar yang 
cepat ditutup ketika adzan jum’at 
berkumandang.

Sunyi, senyap dan sepi, saat 
malam datang menjelang. Saat semua 
kembali ke peraduannya. Saat-
saat itulah, seorang hamba Allah 
merindukan kekasih-Nya. Saat-saat 
berdua, saat-saat mengadukan segala 
permasalahan kepada Sang Pencipta.•

Ketika Hidup Semakin 
Sunyi
Oleh:	Asep	Hendriana,	SE.,	Manager	Operasional	LKC	Dompet	Dhuafa



LKC Ciputat
Jl. Ir. H. Juanda 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

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 0102 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 
0818 08944 888
atau 
HUBUNGI HOTLINE SERVICE KAMI 
021 7416262 extensi 211 (jam kerja)

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

Kantor Tangsel Pos
Griya Pena, Ville C/32 Nomor 12, Golden Road, 
ITC BSD, Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang 
Selatan

Apotik Cirendeu
Jl.Ir.H.Juanda No.21 Rempoa 
Ciputat Tangerang Selatan

Apotik Prima Husada
Jl.Cinere Raya BI F.1/1
Jakarta Tlp.021-7457382

NIKMATI KEMUDAHAN BERDONASI DI KONTER KAMI:

SMS CENTER LKC
0857 8217 5075

 Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)

 @LKCDompetdhuafa




