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“Terimalah apa yang ada, lepaskan 

apa yang dulu, dan percayalah 

pada apa yang akan terjadi.” 

- Sonia Ricotti -



Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo,SpPD-KHOM, FINASIM, FACP

Sambutan Ketua Umum
Yayasan Kanker Indonesia



Sambutan Ketua Umum
Yayasan Kanker Indonesia

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala bahwa Yayasan Kanker Indonesia (YKI)
tetap berdiri sejak 17 April 1977. Selama perjalanan 45 tahun, YKI senantiasa menempatkan
kanker sebagai prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian seksama dari
masyarakat, tenaga kesehatan, berbagai institusi serta pemerintah, agar dapat menekan
kejadian kanker di Indonesia.

Pengendalian kanker tak lepas dari pemahaman masyarakat akan kanker, yang sangat
didukung oleh informasi yang benar dan jelas tentang penyakit dan ragam penyakit kanker
sepanjang perjalanan kontinuum perawatan kanker mulai dari pencegahan, deteksi dini,
skrining, serta akses, perawatan dan pengobatan, hingga perawatan paliatif.

Dalam kaitan tersebut, kami mengapresiasi YKI Cabang Koordinator Daerah Istimewa
Yogyakarta atas inisiatifnya menerbitkan “Warta YKI DIY.” Kami berharap, media ini akan
terus hadir secara berkesinambungan dan tersedia dalam bentuk digital, sehingga dapat
diakses oleh masyarakat secara luas, dalam upaya meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan akan kanker, serta mempersempit kesenjangan dalam perawatan kanker.

Selamat membaca, dan bersama-sama kita menanggulangi kanker di Indonesia.

Salam sehat,

Ketua Umum
Yayasan Kanker Indonesia

Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo,SpPD-KHOM, FINASIM, FACP
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Sambutan Ketua YKI Cabang DIY

 Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua.
 Dengan  mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa  
Warta YKI DIY dapat terbit perdana pada peringatan hari ulang  
tahun YKI ke 45 ini. Warta YKI DIY dibutuhkan sebagai salah satu sarana  
komunikasi antar pengurus dan antar YKI Cabang maupun sarana informasi yang  
bermanfaat dalam penaggulangan kanker bagi mitra kerja dan masyarakat luas.  
Kehadiran warta YKI DIY ini akan dapat melengkapi upaya promotif,  
preventif dan suportif yang selama ini telah dilakukan. 
 YKI Cabang DIY memasuki usia 35 tahun, lahir setelah 10 tahun  
terbentuknya YKI. Jalan panjang dilalui dengan segala macam liku - liku 
yang menjadikan YKI Cabang DIY semakin matang. Kesibukan pengurus,  
terbatasnya fasilitas, tidak membuat YKI Cabang DIY berhenti berkarya.  
Dimulai dengan tertatih, pengurus tetap melaksanakan misi YKI untuk  
menuju ke visi yang di idam idamkan. Strategi menggalang  
kemitraan dengan pemda, rumah sakit, institusi pendidikan, PKK, organisasi  
profesi, kelompok masyarakat dan lain sebagainya, membuat kegiatan  
berjalan dengan lancar serta sarana penunjang semakin lengkap.  
Tempat perkantoran, perlengkapan serta transportasi secara bertahap dapat  
terpenuhi. Di ulang tahun YKI tahun 2011, YKI Cabang DIY menerima  
penghargaan dari YKI Pusat sebagai juara I Karya Utama atas  
prestasi mengembangkan kegiatan YKI Cabang dalam pengabdian  
masyarakat. Kejuaraan tersebut bukan hanya membanggakan, tetapi  
dituntut untuk meningkatkan pelayanan menuju masyarakat peduli kanker, 
sesuai dengan dinamika yang ada.

Diharapkan, warta YKI DIY edisi perdana ini dapat diikuti edisi berikutnya.

Wassalamualaikum

Gusti Kanjeng Ratu Hemas



 Yayasan Kanker Indonesia (YKI) adalah organisasi nirlaba yang  
bersifat sosial dan kemanusiaan di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya  
penanggulangan kanker dan memiliki jaringan kerja di seluruh Provinsi di In-
donesia.

 Yayasan Kanker Indonesia pertama kali didirikan pada 17 April 
1977 oleh para pendiri yang terdiri dari 17 orang, dengan nama Yayasan  
Lembaga Kanker Indonesia. Yayasan tersebut merupakan satu – satunya wadah  
tingkat Nasional kegiatan masyarakat dalam bidang penanggulangan penyakit  
kanker yang mempunyai jaringan di seluruh Provinsi di Indonesia. Anggaran Dasar  
dikukuhkan di Jakarta dengan Akta tertanggal dua belas Mei  seribu  sembilan  
ratus  tujuh  puluh  tujuh  (12-5-1977) nomor 17, dibuat dihadapan Notaris 
Imas Fatimah, SH.

 Pada tahun 1987 berubah menjadi ” Yayasan Kanker Indonesia ”,  
disingkat YKI, sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal tujuh belas  
November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (17-11-1987) nomor 
140, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH.

YKI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan mempunyai 
Cabang di Provinsi serta di Kabupaten / Kota. YKI Cabang Daerah Istimewa  
Yogyakarta dikukuhkan oleh Pengurus Pusat Yayasan Kanker Indonesia pada 
tanggal 21 Desember 1987.

TENTANG 
YAYASAN KANKER INDONESIA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PERHATIAN  

Memberikan
PErhatian bahwa

kanker bukan hanya
masalah individu atau
keluarga pasien tapi

masalah semua orang

DUKUNGAN

Memberikan DUkungan 
baik

moral maupun material,
sesuai dengan 
kemampuan

dan kapasitas pasien

LINDUNGAN

Memberikan
LIndungan untuk

memacu semangat
mencari pengobatan

terbaik demi
meningkatkan
kualitas hidup

pasien

PE                DU                  LI 

VISI 
MENDORONG MASYARAKAT PEDULI KANKER

MISI  
 Mengupayakan penanggulangan kanker dengan 
menyelenggarakan kegiatandi bidang promotif, 

preventif, dan supotif

MOTTO

Kanker dapat disembuhkan jika ditemukan da-
lam stadium dini dan diobati dengan cepat dan 

tepat



Program Promotif
 Dilakukan melalui kegiatan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) penanggulangan masalah kanker. Advokasi dilakukan kepada 
para pihak yang mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan lebih 
lanjut penanggulangan masalah kanker. KIE dilakukan melalui penyuluhan dan  
pendidikan kepada masyarakat baik melalui KIE massa, KIE kelompok,  
maupun KIE yang lebih bersifat personal. Pendidikan diberikan kepada para 
petugas kesehatan dan sukarelawan YKI. Fokus program promotif adalah  
memasyarakatkan perilaku sehat guna mengurangi resiko terkena kanker.

Program Preventif
 Dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan pemeriksaan  
deteksi dini kanker.

Program Supportif
 Dimaksudkan untuk memberikan layanan dalam meningkatkan  
kualitas hidup pasien kanker, penelitian dan kegiatan – kegiatan lainnya.
:: Membentuk Paguyuban :
 – Paguyuban Relawan Kanker
 – Paguyuban Pasien & Mantan Pasien Kanker
 – Paguyuban Orang Tua Kanker Anak
 – Indonesian Ostomy Association
:: Menyediakan Tempat Singgah bagi Pasien Kanker beserta keluarga yang 
berobat jalan ke Rumah Sakit (Sasana Marsudi Husada).
:: Bantuan pembelian obat yang tidak tercover BPJS Kesehatan (obat di RS 
kosong).
:: Bantuan uang tranport dan makan.
:: Outbound Survivor Kanker.

MITRA KERJA

- Dinas Kesehatan DIY
- Kantor Perwakilan BKKBN DIY
- Fakultas Kedokteran, Keperawatan & Keseha-
tan Masyarakat UGM
- RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
- Dinas Sosial Daerah Istimewa 
Yogyakarta
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
- Dinas Sosial Kabupaten Sleman
- Lembaga Penyiaran Publik TVRI 
Yogyakarta

- Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta
- PRSSNI DIY
- PWI Cabang Yogyakarta
- TP. PKK Daerah Istimewa Yogyakarta
- PD. IBI Daerah Istimewa Yogyakarta
- POI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial 
Kabupaten Sleman
- Lions Club Yogyakarta Sekar Kedhaton



“Optimism is the faith that 
leads to achievement. 

Nothing can be done without 
hope and confidence.”

 
-Helen Keller-

Photo by Giorgio Trovato - Unsplash.com



MENUTUP 
BERBAGAI KESENJANGAN 
DALAM PELAYANAN KANKER
Dr Mardiah Suci Hardianti PhD SpPD KHOM
Ketua POI Cabang DIY

“Close the Care Gap”

Photo by Brett Jordan - Unsplash.com



 “Close the Care Gap”  
Tema peringatan Hari Kanker  
Sedunia atau yang dikenal  
dengan World Cancer Day (WCD) 
untuk tiga tahun kedepan  
sepanjang 2022-2024 adalah “Close 
the Care Gap”. Tema ini secara  
ringkas menekankan pentingnya  
menutup berbagai kesenjangan  
dalam penanganan kesehatan  
termasuk untuk kanker. Kesen 
jangan dalam penanganan  
kanker  dapat  disebabkan  oleh   berbagai  
faktor seperti  pendapatan,  
tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan,   
lokasi  tempat  tinggal dan  kondisi   
geografis,  stigma  atau  penilaian  
yang  keliru  terkait  kondisi  kanker  
pada seseorang, dukungan keluarga 
dan masyarakat. 
 Kesemua faktor ini  
berpengaruh besar terhadap hasil 
perawatan pasien kanker. Sepanjang  
tahun  2022, kata kuncinya adalah  
Realising  the  problem. Kita  
diharap-kan menyadari dan terus  
berusaha semakin  memahami   
faktor-faktor yang menjadi penyebab 
kesen-janganan untuk penanganan 
kanker dan menularkan pemahaman 
ini kepada orang lain. Hal ini bisa 
kita lakukan dengan membuka hati 
dan pikiran kita terhadap kenyataan- 
kenyataan yang ada di  
masyarakat terkait kanker. Mendengar,  
melihat dan merasakan dengan hati  
merupakan kunci awal untuk 
kemudian mengenali, menerima,  
berusaha memahami masalah yang 
ada dan akhirnya memperbaiki 
keadaan. 
 
Pada tahun 2023, kata kuncinya  
adalah “Uniting our voices and 
taking action”. Kita diharapkan  
menyatukan persepsi yang sudah kita  

pahami sepanjang tahun 2022, mulai 
dan terus meningkatkan kerjasama. 
Siapa pun kita, apa pun pekerjaan 
kita, dimana pun kita berada, kita  
harus terus bersatu untuk dapat meng-
hasilkan kekuatan yang lebih besar.  
Kerjasama antara seluruh  
unsur layanan kesehatan dan juga  
dengan dan antara berbagai yayasan 
ataupun kelompok-kelompok peduli  
kanker harus terus ditingkatkan.  
Tahun 2024, tahun terakhir dari 
tema kampanye kanker “Close the 
Care Gap”, meng-ambil kata kunci  
Together, we challenge those in  
power. Dengan pemahaman 
yang lebih baik mengenai faktor- 
faktor penyebab kesenjangan dalam  
penanganan kanker serta kerjasama  
yang telah terbina dengan baik  
antara kita semua yang berpikiran 
dan berhasrat sama, kita harus terus  
berusaha menyuarakan pemahaman  
dan dorongan kita kepada para 
pemimpin dan pemangku kebijakan  
agar mereka mengetahui dan  
mendukung keinginan dan 
komitmen kita untuk terus  
memprioritaskan pelayanan 
kanker, menciptakan terobosan- 
terobosan baru untuk menutup  
kesenjangan-kesenjangan yang ada 
dan untuk menanamkan modal yang 
cukup untuk menuju pelayanan kanker  
yang lebih baik. Secara ringkas,  
dalam tiga tahun kedepan ini, dimulai  
dengan semakin memahami akar-
akar masalah kesenjangan yang 
ada dalam penanganan kanker, 
kita bercita-cita  bersama untuk  
menutupnya ! 

So, Let’s Close the Care Gap. 

Semoga Tuhan selalu memberi  
kekuatan kepada kita semua.  



 Menurut sudut pandang ilmu 
agama kedokteran pandemi covid 
yang menimpa dunia ibaratnya “kita 
jatuh mendapatkan tangga baru” yakni  
orientasi  hidup baru pemurnian  
akal budi yang lebih kontekstual  
spiritual. Diyakini, covid tidak  
menyebabkan kematian massal  
melainkan pertobatan massal hdiup 
baru yang lebih komunikatif relasional  
dengan Tuhan. Sesuai perintah  
Allah, manusia yang diciptakan  
dengan anugerah potensial akal budi 
harus memberdayakannya secara  
holistik maksimal untuk menghadapi  
dan menyelesaikan setiap masalah- 
tantangan hidup. Dengan akal budi 
bersama Allah kita menghadapi covid; 
demikian halnya dalam menghadapi  
masalah kanker. Tema hari Kanker  
sedunia 04 Februari 2022  
“Mempersempit Kesenjangan  
Pelayanan Kanker” dapat diakseler-
asikan dengan hari Kasih Sayang 14  
Februari menjadi  “Mengasih Sekaligus  

Mencegah Kanker Reproduksi”
Permasalahan VS Akal Budi
 Estafet dan interaksi holistik 
pendidikan, bekerja dan berkeluarga  
antar generasi adalah soko guru 
bangsa. Ironisnya edukasi reproduksi 
holistik terkait sekolah-keluarga-kerja 
sejak remaja, belum menjadi budaya; 
sementara pornografi, pelecehan 
seksual, pengangguran, keserakahan  
korupsi pejabat idola, sebagai referensi   
semakin terbuka. Akibatnya pernika-
han dini sebelum bekerja bahkan 
karena “hamil kecelakaan sebelum 
diberkati” meningkat; semua itu  
disebabkan tak kuasa mengendalikan  
nafsu birahi. Dampaknya pun sangat  
komplek menyangkut kualitas SDM 
antar generasi, resiko kematian 
Ibu Anak saat melahirkan, kanker,  
hambatan tumbuh kembang, stunting,  
KDRT, percekcokan keluarga,  
perceraian, bahkan kriminalitas aborsi  
dan pembunuhan. Di dalam  
konteks ini, keterbukaan pendidikan  

MENGASIHI 
SEKALIGUS MENCEGAH 
KANKER REPRODUKSI
JB.Soebroto 



reproduksi “sakralitas nafsu birahi”  
(yang disalahartikan sebagai  
pendidikan seks praktis) relevan  
difasilitasi secara edukatif dalam  
keluarga sekaligus menjembatani 
hubungan anak-orang tua-pendidik 
sebagai sahabat dan sebagai pintu  
masuk berdiskusi mengasah 
akal budi menghadapi masalah  
kehidupan yang semakin komplek; 
“Blessing to be blessed” akseleratif  
program BKKBN dalam mengendalikan  
kependudukan, keluarga bahagia  
bermutu, menurunkan stunting.

Solusi Edukasi Akal Budi
 Hakekat pernikahan adalah 
perintah Allah“diberkati dan beranak 
cuculah”; sehingga kita berkewajiban 
mempersiapkannya secara holistik. 
 Kalau hewan dan tumbuhan  
sebagai konsumsi dibudidayakan 
berlipat ganda, manusia justru harus 
menunda perkawinan dan membatasi  
kelahiran agar mampu mendidiknya.  
Karya penciptaan dan penugasan Allah  
ini mulia dan berat; karenanya  
manusia dianugerahi  imajinasi  
ketertarikan antar jenis serta  
sensasi seks yang spesial serta anugerah  
anak titipan Allah sebagai buah  
cinta, tali kasih mesra, hiburan sekaligus  
kebanggaan sampai akhir hayat. Hal 
ini dibudayakan menjadi cita-cita,  
tujuan hidup antar generasi yang harus  
disertai upaya kendali proses.
 Tugas ortu – pendidik mem-
persiapkan, memfasilitasi kematangan  
akal budi emosional, sosial, ekonomi, 
spiritual, rasional menuju keluarga  

yang kokoh. Ketertarikan antar  
jenis yang sakral dan indah  
diarahkan sebagai pemicu inspirasi,  
motivasi, inovasi, kreasi, prestasi   
belajar; kemudian untuk  “mencari” 
pekerjaan, memilih calon pasangan 
idola dan mempersiapkan pernikahan,  
mendiskusikan fungsi keluarga  
tanggung jawab suami istri. Budaya  
pacaran pun harus betul-betul  
diluruskan, diarahkan konstruktif  
sebagai tonggak penting menuju  
pernikahan, hubungan seks 
yang sakral penuh berkah.  
Budaya keluarga menjaga privasi  
dan nilai tinggi alat reproduksi  
mulai dari menutup aurat sejak  
bayi, seterusnya mempertahankan  
kesucian keperjakaan keperawanan 
sampai pernikahan adalah bernilai 
holistik. Filosofi “keluarga sakinah 
tentrem tenang, mawadah penuh  
cinta, warohmah penuh rasa syukur 
dan  kasih sayang”, perlu dipahami  
sebagai idiologi “surga dunia”.
 Kesimpulannya, mengasihi  
organ reproduksi secara konkret  
dengan proses seperti di atas sampai  
bekerja menikah, seksualitas sehat  
pada umur sekitar 27 tahun,  
mempunyai anak 2-3  sebelum umur 
35 tahun, menyusui, membentuk  
keluarga bahagia adalah menyehatkan  
organ reproduksi sekaligus mencegah  
kanker leher rahim, rahim, indung 
telur, payudara, kanker penis, testis,  
prostat.... luar biasa bukan ?! 

 Kita memang memiliki Allah 
yang luar biasa!



 Apabila kita membaca atau 
mendengar kata relawan, yang  
pertama-tama terlintas di sebagian 
besar benak kita adalah orang-orang 
yang membantu saat terjadinya  
bencana baik itu bencana alam  
maupun bencana yang terkait manusia.   
Kalau kita melihat lebih dalam arti 
dari relawan bisa dikatakan bahwa 
relawan adalah individu yang rela 
menyumbangkan waktu, tenaga, jasa, 
kemampuan, tanpa mengharapkan 
upah finansial atau mengharapkan 
keuntungan materi dari organisasi 
pelayanan yang terorganisasi secara 
formal.  Dalam menjalankan tugasnya 
seorang relawan akan melayani orang 
lain dan memberikan banyak manfaat  
dan kebaikan bagi banyak pihak.  
Relawan kanker adalah relawan jangka  
panjang yang memiliki kepedulian dan 
komitmen yang tinggi terhadap isu / 

visi atau kelompok dan mempunyai  
ikatan emosi yang kuat terhadap tugas  
yang sedang dikerjakan dan sejalan 
dengan lama partisipasinya dalam 
suatu lembaga.
 Seorang relawan kanker  
sejatinya memiliki perilaku altruist  
yakni tindakan sukarela dan membantu  
orang lain tanpa pamrih, dan ingin  
sekadar beramal baik yang diberikan  
secara murni tulus, tanpa  
mengharapkan balasan (manfaat) 
apapun untuk dirinya dan tidak  
mementingkan diri sendiri dengan  
tujuan akhir meningkatkan  
keselamatan penyandang.
 Tiga hal yang mempengaruhi 
sikap altruistic: empati, sukarela dan 
keinginan untuk memberi. Empati  
berarti menempatkan diri pada 
perasaan orang lain khususnya pada 
orang yang menderita.  Tindakan  

Relawan 
Pendamping Penyandang Kanker
Dra. Emmy Putraningrum, M.Si., Psikolog

Photo by Courney Hedger - Unsplash.com



sukarela: tindakan seseorang untuk  
menolong orang lain tanpa  
mengharapkan suatu apapun kecuali  
perasaan melakukan kebaikan.  
Keinginan untuk memberi diujudkan  
memberi sesuatu agar bermanfaat 
bagi orang lain.     
 Sebagai relawan kanker berarti  
seseorang mempunyai kepedulian 
dan komitmen tinggi terhadap visi dan 
bersedia mendedikasikan perjuangan 
visi yang diyakininya dan harus bisa 
berempati, mempunyai rasa suka 
rela dan berkeinginan memberikan  
manfaat pada penyandang- 
penyandang kanker yang didampingi  
demi untuk meningkatkan  
keselamatannya.
 Tugas-tugas relawan kanker:
-   Memberikan perhatian dan dukungan  
sesuai kemampuan untuk setiap  
kegiatan Pemerintah maupun oleh 
Lembaga non-pemerintah yang  
kredibel terkait kanker.
-Berpartisipasi dalam kegiatan  
promotif dengan strategi komunikasi,  
informasi dan edukasi, dimana  
relawan kanker membawakan kepada  
penyandang kanker gaya hidup  
sehat dan cara-cara mempertahankan 
stamina jiwa-raga.
-Kegiatan preventif berupa pelayanan 
dan pemeriksaan deteksi dini kanker.
-Kegiatan suportif:  relawan kanker 
menjalankan kegiatan-kegiatan yang 
mendukung proses pengobatan,  
termasuk mengenali masalah- 
masalah psikologis, sosial, ekonomi 
dan spiritual yang dapat mengganggu 
kelancaran proses pengobatan pen-
yandang kanker.
-Aktif dalam komunitas media  
sosial (facebook, Whatsapp dan lain-
lain) yang dikoordinasi oleh Yayasan  
Kanker Indonesia untuk menunjang 
program dan kegiatan penanggulangan  
kanker di masyarakat.

 Relawan kanker merupakan  
pendamping kanker disamping  
pasangan penyandang kanker,  
anggota keluarga, teman dekat dan 
team medik. Dukungan relawan kanker  
berefek pada lancarnya proses  
perawatan / pengobatan penyandang 
kanker,  mempunyai peranan kunci 
dalam pemecahan masalah bilamana  
ada persoalan yang timbul walau  
tidak setaraf dengan anggota keluarga 
dan anggota team medik.
 Dalam berkomunikasi relawan  
kanker harus memberikan respek  
kepada perasaan, kebutuhan dan 
keinginan penyandang kanker,  
berfokus pada kondisi yang dihadapi  
saat ini dan tidak mengungkit  
kejadian yang menyakitkan  
di masa lalu.  Relawan kanker harus  
fleksibel sebagai pendamping, tahu  
menempatkan diri dalam  
berkomunikasi. 
 Dengan demikian tugas dan 
peran relawan kanker yang merupakan  
bagian / salah satu pendampingan 
penyandang kanker merupakan peran 
yang tidak bisa dikatakan sederhana 
tetapi turut menentukan keberhasilan 
pengobatan pada penyandang kanker.
 Walaupun sebagai relawan 
kanker tidak berharap mendapatkan 
apapun, sebenarnya dalam menjadi 
relawan berbagai manfaat didapatkan;  
tidak dalam bentuk upah finansial 
ataupun material akan tetapi sungguh  
beragam. Karena persoalan kanker  
menyangkut banyak bidang  
kepentingan hidup dan perawatan  
kanker maka relawan akan  
berkesempatan belajar sesuatu yang 
baru, mendapat keterampilan teknis 
dan bahkan menambah keahlian dan 
keterampilan baru. Menjadi relawan  
kanker meningkatkan hubungan  
dengan orang lain, membangun  
hubungan dengan orang lain,  



memperluas koneksi dan jaringan  
sosial.
 Secara mendalam, seorang  
relawan kanker terbantu men- 
dapatkan, menumbuhkan atau 
mengembangkan nilai-nilai  
kehidupan. Relawan bisa mendapatkan  
kepuasan hati dari tindakan  
melayani. Relawan kanker mengasah  
empati dan kepekaan terhadap  
permasalahan lingkungan: orang lain, 
komunitas para penyandang kanker  
dan lingkungan kehidupan mereka.  
Bekerja sama dengan penyintas 
atau penyandang kanker akan lebih  
meningkatkan perasaan empati  
bagi relawan dan meningkatkan  
keberhasilan memotivasi penyandang 
kanker untuk bersedia mendapatkan 
perawatan pengobatan kedokteran. 
Karena perawatan kanker itu tidak 
sederhana, kesempatan membangun 
kerjasama tim dalam mendukung 
perawatan penyandang kanker 
akan didapatkan. Soft skills relawan  
terasah.
 Ketika nilai-nilai hidup relawan  
berkembang, kepuasan hati diperoleh,  
kesehatan mental relawan terpelihara,  
mood kebahagiaan meningkat, 
fikiran segar terpelihara, kepercayaan 
diri meningkat, dan relawan dapat 
lebih mudah mensyukuri hidup.  
Pengalaman hidup relawan dalam  
memecahkan masalah dan  
berketerampilan berkembang.
 Bila dalam kemudaannya  
seorang relawan masih akan lanjut  
berkarir maka ia mendapat  
pengkayaan dalam CV (Curriculum 
Vitae, Riwayat Hidup).  Kegiatan  
relawan akan merupakan personal  
branding yang keren. Seorang  
manajer HRD akan melihat bahwa 
kandidat mempunyai pengalaman,  
bukan sekadar wacana, dalam  
memberikan andil bagi masyarakat, 

suatu kelebihannya dibandingkan 
dengan kandidat lain.
 Siapapun bisa menjadi relawan  
kanker dengan niat dan ketangguhan 
dalam melayani.  Bahkan seorang 
penyintas atau penyandang kankerpun  
bisa menjadi relawan kanker dan  
berbagi pengalaman dengan  
penyandang kanker yang lain.
 Kejadian penyakit kanker  
berlangsung terus di Indonesia.   
Kondisi menyandang kanker  
umumnya meliputi waktu yang panjang  
sehingga penyandang kanker  
bertambah terus. Penanganan kanker 
dengan demikian memerlukan peran 
dari banyak relawan untuk membantu  
kualitas hidup penyandang kanker.  
Siapa tergerak untuk menjadi relawan  
kanker disambut dengan tangan  
terbuka di Yayasan Kanker Indonesia  
Cabang Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta.  

 Yang berminat bergabung 
sebagai relawan dipersilahkan  
menghubungi telepon HP. 0815 7922 
002 di alamat Yayasan Kanker Indonesia  
(YKI) Cabang Koordinator DIY Jalan 
Sendowo G-1B, RT 013 RW 056,  
Sinduadi, Kecamatan Mlati,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta 55284.  



 Dahulu seseorang yang 
memiliki penyakit kanker hanya  
mampu bertahan selama tiga hingga 
lima tahun, namun sekarang harapan  
hidup seseorang dengan penyakit 
kanker jauh lebih besar, lebih lama, 
bahkan masih mampu memiliki  
aktivitas sehari-hari secara normal. 
Apa rahasia dibalik “keberhasilan” 
ini?
 Didiagnosis sebagai pasien  
kanker payudara tahun 2008,  
pasien kanker langsung dihadapkan 
pada tantangan operasi, radioterapi,  
kemoterapi dan terapi hormon. 
Sikap pasien yang menonjol dan  
mendukung adalah, tidak banyak  
berfikir, langsung menjalani terapi  
demi terapi, dan mau belajar.  
Tidak banyak berfikir, namun 
lebih banyak bertindak. Sikap 
ini penting sebab penanganan  
penyakit kanker perlu kecepatan dan 
kesigapan bertindak, tanpa perlu 

bermanja-manja dan mengasihani  
diri sendiri. Terapi demi terapi langsung 
dijalani. Meski pada tahap awal ada 
sedikit kebingungan juga, namun  
kepatuhan pada perintah dokter,  
dan hanya berpikir satu langkah  
ke depan, amat perlu dilakukan.  
Beruntung pada saat itu tidak tahu 
bahwa terapi akan berurutan, 
satu dilanjut yang lain, dan LAMA.  
Sebagai akibatnya pikiran dan langkah  
pasien sederhana, yaitu menyelesaikan  
satu persatu apa yang harus dijalani 
saat itu, dan kami bersyukur semesta  
mendukung perekonomian secara 
ajaib. Semua ada pada waktunya, 
dan terselesaikan, meskipun dengan  
berbagai cara. Mau belajar yang  
dimaksud adalah sungguh mau  
belajar, seperti belajar menerima 
keadaan, belajar melepas sesuatu, 
belajar dari situasi dan kondisi dan 
tetap waspada. Sebagai contohnya  
perpindahan dari satu dokter  

SIKAP YANG BENAR MEMUNGKINKAN 
EMPAT BELAS TAHUN HIDUP BERSAMA 
KANKER
Felicia Zahida
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spesialis ke dokter spesialis berikutnya,  
perlu memilih dokter yang tepat, sesuai  
keahlian yang dibutuhkan dan  
punya ketelitian. Beberapa terapi  
membutuhkan tes tertentu sebelum 
terapi dilakukan, dalam beberapa  
kasus, bisa saja ada yang terlewatkan,  
dalam hal ini kewaspadaan amat  
diperlukan. Disinilah kita harus  
memiliki pikiran yang terbuka, mau 
bertanya dan melatih kepekaan. 
 Evaluasi tahun 2015 
mendapati adanya sebaran di paru- 
paru. Menyadari adanya peningkatan  
keparahan sungguh bukan hal yang 
ringan untuk dihadapi, namun pasien  
tidak memiliki banyak pilihan kecuali  
tetap bertahan dan berusaha  
mengatasi penyakit semaksimal  
mungkin. Saat itu amat diperlukan  
pemikiran diluar kotak, dan  
belajar melihat situasi diri kita diantara  
beragam kasus di dunia ini. Dengan  
pemahaman seperti itu dunia  
pengobatan medis terlihat lebih 
jelas dan terbuka. Disinilah tampak  
bahwa, sesunguhnya saat ini beragam 
teknologi sudah berkembang, baik  
teknologi terapi maupun obat. Banyak  
alternative terapi medis dan  
pengobatan baru sesungguhnya  
sudah dijalankan diberbagai tempat 
didunia. Hal inilah yang kemudian 
membawa pasien menelusuri kembali  
berbagai penawaran terapi baru 
yang materinya pernah kami terima,  
diantaranya adalah:   cryotherapy. 
 Penelusuran dilakukan cukup  
comprehensive dan diputuskan untuk  
melakukan terapi “baru” ini, dan 
saat itu dilakukan di luar negeri.  
Konsultasi tetap kami lakukan, dan juga  
didapatkan masukan riset apa lagi yang 

perlu dilakukan, hingga didapatkan  
rumah sakit yang tepat. Beres. Temuan 
baru yang didapatkan setahun  
kemudian lebih menenangkan lagi 
yaitu dengan adanya informasi bahwa 
cryoterapi untuk paru-paru dapat di 
lakukan di Indonesia.  
 Penelusuran atas obat-obatan 
yang diresepkan perlu dilakukan,   
dengan fokus untuk mengerti cara 
kerja obat. Beragam obat kemoterapi  
yang diresepkan ternyata ditemukan  
sudah menggunakan teknologi 
baru. Temuan seperti ini sungguh  
menentramkan hati, memunculkan  
ketenangan, keyakinan, dan harapan 
atas      kesembuhan. 
 Empat belas tahun terapi  
kanker sudah  dijalani, ups and 
downs kami hadapi, namun dengan 
sikap yang tepat, pikiran terbuka dan          
kemauan belajar terus-menerus  
(lebih baik bersama grup)  
memampukan pasien  kanker untuk 
terus              menghadapi  hidup lebih  normal  
dan bertahan lebih lama.

KEHIDUPAN PASIEN BERSAMA  
PAGUYUBAN PASIEN DAN MANTAN 
PASIEN KANKER, YAYASAN KANKER  
INDONESIA CABANG DIY
 
 Pasien kanker yang mengalami  
sederet pengalaman terapi yang  
beruntun, satu diikuti yang lain, akan 
segera menyadari bahwa pasien  
harus saling menolong.  
Spontanitas yang muncul justru  
adalah membantu pasien lain  
disekeliling kami dengan beragam 
informasi yang diperlukan. Tidak  
jarang kami mendapati seorang  
pasien kelelahan bersama keluarganya,  



karena pengurusan administrasi  
Rumah Sakit yang panjang, kami  
menyadari bagaimana keluarga ikut 
direpotkan dengan beragam prosedur. 
Di titik tersebut, kami secara sukarela  
membantu memperlancar urusan 
mereka. Dari sini berkembangkah 
kelompok pasien yang sungguh saling 
membantu. 
 Bersama Paguyuban Pasien 
dan Mantan Pasien Kanker, dibawah 
naungan Yayasan Kanker Indonesia 
cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, 
komunitas pasien kanker berkembang.  
Dari yang semula membantu urusan 
Rumah Sakit, komunitas berkembang 
dalam beragam kegiatan. 
 Saat ini pasien bahkan dapat 
bergabung dalam kelompok Pasar 
Survivor yang mewadahi jual beli  
beragam produk bagi pasien dan  
keluarganya. Grup ini merupakan grup 
rehabilitasi bagi pasien yang perlu 
segera kembali ke kehidupan normal 

sekaligus menafkahi keluarga.  Pasien 
juga dapat bergabung di grup kegiatan  
atau aktivitas Line Dance, sebuah 
grup yang berkembang karena adanya  
kebutuhan yang sama untuk  
beraktivitas sehat namun  
menggembirakan. Pembinaan rohani  
secara khusus baik bagi yang muslim  
maupun yang kristiani, juga  
diselenggarakan secara terpisah,  
bahkan kegiatannya cukup beragam. 
Kegiatan lain diselenggarakan teratur 
setiap tahun yaitu adanya berbagai 
lomba dalam rangka World Cancer 
Day  atau HUT YKI (cabang DIY). Selain  
itu kegiatan outbound pasien juga 
diselenggarakan secara teratur  
meski adanya pandemi cukup  
mempengaruhi kegiatan.  Akhir-akhir 
ini kegiatan baru berkembang yaitu 
kegiatan jalan sehat di seputar taman 
kota. 

“Kelilingi diri Anda 
hanya dengan orang-orang 

yang akan mengangkat Anda lebih tinggi.” 
- Oprah -



Pambuka
 Pada tahun 2020 diperkirakan angka kematian akibat penyakit kanker 
sekitar 10 juta di dunia dan 58% nya terjadi di Asia. Kanker payudara merupakan  
proporsi terbesar secara global, termasuk di Indonesia. Sayangnya, pasien 
kanker payudara di Indonesia  ditemukan pada saat stadiumnya telah lanjut,  
sehingga tingkat kesembuhannya rendah. Berdasar kajian sebelumnya, diketahui  
bahwa penyebab keterlambatan dapat berasal dari pelayanan dan pasien. 
Penyebab yang berasal dari pelayanan berupa waktu bertemu pasien dengan 
pelayanan kesehatan, sedangkan penyebab dari pasien dikarenakan pasien 
berusaha mencari pengobatan sendiri seperti ke pengobatan tradisional atau 
alternatif. 

 Kajian tentang perjalanan pasien kanker payudara dalam mencari  
kesembuhan telah dilakukan pada pasien kronis dan pasien kanker, terutama 
di luar negeri. Penelitian tentang pengalaman pasien kanker payudara sendiri  
di Indonesia masih terbatas, terutama yang menggali pengalaman sakit  
mulai dari gejala hingga pengobatan Penelitian yang dijelaskan pada bagian ini  
bertujuan untuk menggali perjalanan pasien kanker payudara mulai dari gejala, 
diagnosis, akses ke pelayanan kesehatan hingga pengobatan. 

Metode dalam Kajian
 Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian besar dengan judul 
“Analisis toksisitas kemoterapi pada pasien kanker payudara” yang dilakukan di 
RS Dr. Sardjito. Bagian penelitian ini  dilakukan secara kualitatif pada 20 orang 
pasien kanker payudara berusia antara 40-69 tahun yang telah mengikuti  
penelitian besarnya selama 1 tahun dan setuju untuk berpartisipasi. Data  
dikumpulkan melalui wawancara semi struktur dengan durasi 45-60 menit.  
Hasil rekaman wawancara ditranskirpsikan, dan dianalisis secara tematik. 

Hasil Penelitian 
 Berdasar hasil dari wawancara pada 20 pasien kanker payudara  
stadium lanjut yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMP ke 
bawah (70%), diperoleh empat tema utama. Penjabaran ke empat tema  
disajikan pada table berikut.

Seputar Jurnal Penelitian

“Sakitku menjadi Beban Keluargaku” 
- Pengalaman  Pasien Kanker Payudara Stadium Lanjut -

*Cuplikan Kajian Kualitatif Perjalanan Pasien Kanker Payudara dari Gejala hingga Pengobatan
Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si, Ph.D



  
No Tema 

Utama 
Penjelasan dan Kuotasi (cuplikan kata pasien dalam wawancara) 

1 Pengalaman 
awal 
sebelum 
akses ke 
pelayanan 
kesehatan 

Semua pasien yang berpartisipasi menyatakan bahwa di awal mereka 
merasakan adanya benjolan.  Selama tidak mengganggu atau tidak sakit 
mereka mengabaikan atau diobati dengan obat alternatif atau 
tradisional.  Ketika gejala memburuk mereka baru ke pelayanan 
kesehatan. Hal yang menjadi pertimbangan tertundanya ke pelayanan 
kesehatan adalah biaya, ketakutan untuk operasi, dan alasan keluarga. 
 
“Pada saat awal sakit, anak saya masih kecil dan sekolah, mereka adalah 
prioritas, jadi kondisi saya nanti sajalah setelah mereka selesai sekolah” 
 

2 Mengikuti 
sistem 
kesehatan 
untuk akses 
ke 
pelayanan 
kesehatan 

Perjalanan pasien dalam akses ke pelayanan kesehatan dilaporkan cukup 
panjang. Setelah konsultasi ke Puskesmas berulang, pasien lalu dirujuk ke 
RSUD, masih bolak balik dan akhirnya ditangani dokter spesialis. 
Perjalanan tersebut membutuhkan transportasi dan akomodasi karena 
pasien tidak semua dari Yogyakarta. Keluarga pasien dan pasien juga lalu 
tidak bekerja karena harus menjalani pengobatan 
 
“Untuk pergi ke RS yang jauh butuh 300 ribu sekali jalan, kalau pp jadi 600 ribu, 
belum lagi saya harus tinggal 2-3 hari dan biaya penginapan perhari 200 ribu….” 
 

3 Ketahanan 
dalam 
kemoterapi 
dan 
penyakit 
yang 
berlanjut 
dengan 
dukungan 
keluarga 

Pasien melaporkan kemunduran fisik karena efek kemoterapi dan 
tekanan (stress) psikologis. Efek kemo berupa mual, kehilangan nafsu 
makan, sulit menelan, meski juga merasakan lapar dan haus. Sebagian 
mengalami penurunan berat badan dan kelelahan. Dukungan keluarga 
pada periode ini sangat dirasakan. Beberapa pasien dapat menyesuaikan 
diri  melalui pencarian hiburan (mendengarkan music dan aktivitas 
menyenangkan) dan spiritualitas 
 
“Saya hanya ingin sembuh, titik …jadi saya setiap malam Zikir, mohon 
pada Allah untuk kesembuhan, Allah tidak akan menguji manusia di luar 
kemampuan” 
 

4 Pencarian 
untuk 
kembali 
pulih dan 
keyakinan 
pada 
pengobatan 

Pasien menyatakan setelah pengobatan dijalani, efek pengobatan mulai 
dapat diatasi, kualitas hidup mereka membaik dan  merasakan 
kembalinya hidup normal. Mobilitas sehari-hari dapat dilakukan kembali, 
sehingga pasien merasa yakin dengan pengobatan yang dijalani. Pasien 
lalu semangat menjalani pengobatan, mencoba lebih berkomunikasi 
dengan dokternya dan sekaligus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. 
 
“ setelah menjalani kemo, saya merasa lebih baik, lebih sehat dan bisa jalan 
kembali setelah sebelumnya harus pakai kursi roda…terima kasih Tuhan ..sudah 
banyak perkembangan..”  
 

 
 



Pamungkas

 Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan pasien kanker payudara  
ditangani di pelayanan kesehatan disebabkan karena pasien mengabaikan  
gejala awal, lalu mencari pengobatan alternatif, serta kuatir biaya dan takut  
operasi. Akses ke pelayanan kesehatan mengharuskan pasien untuk menghadapi  
perjalanan jarak jauh ke fasilitas, berjenjang dan proses rujukan yang  
berbelit-belit, serta efek samping dan dampak finansial dari perawatan.  
Namun demikian, tekad pasien, kepercayaan pada Tuhan, dan peran keluarga  
sangat penting sepanjang perjalanan penyakit. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan untuk mengidentifikasi tantangan dan perjalanan  
pasien kanker payudara dalam menjalani pengobatan. Selain itu juga memberikan  
masukan agar proses rujukan berjenjang dapat difasilitasi sehingga pasien yang 
telah terlambat karena factor individu, tidak mengalami keterlambatan lagi  
dalam menerima pengobatan. Untuk factor individu pasien, diperlukan  
pemahaman melalui edukasi multi saluran agar pasien segera ke pelayanan 
kesehatan jika alami benjolan dan tidak takut untuk biaya dan pengobatan. 

*disarikan dari : Prabandari, YS., Hartanti, W., Syafrianii, Widiastuti, W, Hutajulu, SH, & Alsop, 
M. 2022. “Alas…my sickness becomes my family’s burden”: A nested qualitative study on the 
experience of advance breast cancer patients across the disease trajectory in Indonesia”. Breast 
(63): 168-176.  https://doi.org/10.1016/j.breast.2022.04.001 
oleh Yayi Suryo Prabandari – professor di Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Ke-
dokteran Sosial, FK KMK UGM, anggota Divisi Penyuluhan dan Edukasi YKI Prop. DIY
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. “Jangan hitung hari, buat hari jadi berarti.” 
- Muhammad Ali -
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tanya: 

Saya sedih teman saya dari purworjo bareng kalau Radio terapi dan akrap 
namanya mbak Sri selalu bersama, setelah selesai sinar bulan oktober  
masih komunikasi,  eh bulan Desember meninggal ybs. Baru pulang jalan2 dari  
jakarta katanya trombositnya turun,  saya juga senang pergi ke luar kota,  dan 
minum obat hormon apakah penderita kangker yang sudah selesai proses                   
pengobatannya tidak boleh aktif kerja fisik?  Nuwun. Ibu Lilik

Jawab :

Pasien kanker yang sdh menyelesaikan proses pengobatannya dapat kembali 
aktif bekerja. Tentunya dengan menyesuaikan adaptasi kondisi fisik masing2 
individu. Diharapkan lingkungan kerja juga dapat memberikan dukungan moral 
kepada pasien yang kembali bekerja.

TANYA JAWAB
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Tuhan, andai aku bisa kembali
aku berharap tidak ada lagi

hal yang sama terjadi padaku
terjadi pada orang lain

Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menjadi dewasa
agar aku bisa memberikan

arti kehidupan kepada siapapun
yang mengenalku

Tuhan, surat kecil ini adalah surat terakhir dalam hidupku
andai aku bisa kembali

ke dunia yang Engkau berikan

Surat Kecil untuk Tuhan
(Perjuangan Gita Sesa Wanda Cantika melawan kanker)

RAGAM PANTUN
Oleh Ibu Ken
Di dapur masak rendang 
Untuk sarapan rasanya lezat 
Survivor YKI ayo berjuang 
Berkah Allah kita sehat 
 Hari Minggu hujan gerimis 
 Pakai payung sudahlah pasti 
 Survivor YKI tetap optimis 
 Kita mohon berkah Illahi 
Bunga cantik warnanya ungu 
Jika dipandang sedap sekali 
Mitra YKI ayo berlagu 
Dendang riang senang di hati 
 Hari ini masaknya opor 
 Untuk sarapan pasti nikmat 
 Selamat pagi para survivor 
 Hati mapan badanpun sehat 
Lari pagi membawa parang 
Untuk membelah kayu jati 
Survivor YKI ayo berjuang 
Sehat segar berkah Illahi



SOSOK

GKR HEMAS



 GKR Hemas, ketua YKI cabang 
DIY periode 2021-2026, sudah  
menjadi pengurus sejak yayasan ini 
lahir 35 tahun yang lalu. Masyarakat 
mengenalnya sebagai permaisuri raja 
Kraton Yogyakarta yang berkiprah 
di berbagai lembaga di DIY maupun  
tingkat nasional.
 GKR Hemas sebagai pimpinan 
lembaga sosial terkait dengan  
perempuan, kesehatan, anak, lansia, 
orang cacat, kerajinan, antara lain  
sebagai ketua TP PKK DIY,  ketua  
Dekranasda DIY,  ketua Yayasan Gerakan  
Pemberdayaan Swara Perempuan,  
penasehat Badan Pembina Olahraga  
Cacat Pusat, Pembina Utama Badan 
Koordinasi Paguyuban Lansia DIY, 
ketua Pembina Yayasan Perlindungan 
anak DIY serta sebagai anggota DPD 
RI mulai tahun 2004 sampai sekarang 
dan pernah pula sebagai wakil ketua 
DPD RI. 
 Bagaimana kesan masyarakat 
terhadap GKR Hemas dan kiprah 
nya, penulis melakukan survei pada 
puluhan perempuan dewasa di DIY  
secara acak. Responden menilai,  
kiprah yang dilakukan mencerminkan  
sosok pejuang perempuan yang  
berkarakter, pintar berpolitik, aktif 
dalam memenangkan isu perempuan, 
inspiratif, pantang ketidakadilan.  
Responden mengamati, GKR Hemas 
terus berbuat dan berkarya antara 
lain sangat support ke organisasi  
perempuan, mendorong majun-

ya UMKM serta peduli pada yang  
membutuhkan. Responden  
menyatakan, GKR Hemas sebagai 
 ibu sederhana, ramah, dekat dengan  
rakyat. Berfikiran modern walaupun 
hidup dalam budaya dan aturan ketat  
Kraton.   
 Setelah melakukan kegiatan  
berbagai bidang, GKR Hemas  
menyandang penghargaan antara 
lain, Satya Lencana Kebaktian Sosial 
dari Presiden RI, Lencana Kesetiaan 
YKI, Pengemban Kain Tradisional  
Nusantara dari Deperindag RI,  
Manggala Karya Kencana dari BKKBN, 
Anggana Nisita Andhesthi dari  
Kementerian PPPA, Medali Yubelium  
dari Universitas Mahendradata  
Denpasar di bidang perempuan. Pada 
peringatan Hari Kemerdekaan RI  
tahun 2018, memperoleh tanda  
Kehormatan Bintang Mahaputera 
Utama.  
 Sampai kini, GKR Hemas 
melakukan banyak hal dan masih 
menjabat di DPD RI dan di berbagai 
lembaga. Perjuangan perlu berlanjut  
karena masih adanya ketimpangan  
keberadaan perempuan, masalah  
kesehatan, pendidikan, juga  
pendidikan politik perempuan.  
Perempuan harus bisa maju dalam 
membangun bangsa dan negara. 

Inspirasi bagi perempuan lain ! 



 Puluhan tahun yang lalu,   
pengurus YKI DIY melihat beberapa 
pasien beserta keluarganya tiduran di 
gang-gang RS Sardjito, juga di masjid. 
Selanjutnya terungkap, diantaranya 
adalah pasien kanker berasal dari luar 
kota yang sedang menunggu proses  
pengobatan penyakitnya. Pikiran 
melayang, bak mimpi indah di siang 
bolong, YKI DIY mampu menyediakan  
tempat singgah pasien agar   
mendapatkan tempat beristirahat  
yang layak untuk melanjutkan  
pengobatannya, seperti yang dilakukan  
oleh YKI pusat. Mimpi, karena YKI 
DIY saat itu masih nebeng di ruangan 
RS Pantirapih yang kemudian diberi  
pinjaman pavilyun di Puskesmas  
Mergangsan oleh walikota  
Yogyakarta. 
 Menurut UU NO 36 tahun 
2009 tentang Kesehatan, setiap orang 
mempunyai hak untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang aman, 
bermutu dan terjangkau. Sedangkan  
pengobatan bertujuan untuk  
memelihara kesehatan dan  
meningkatkan kualitas hidup pa-
sien, sehingga jarak rumah dan unit  
pelayanan kesehatan yang jauh akan 
mengganggu proses pengobatan dan 

hak-hak pasien. Pemerintah perlu 
dibantu masyarakat untuk memecah-
kan masalah tersebut. Rumah singgah 
dapat berpengaruh terhadap individu  
pasien dalam aspek ekonomi, sosial, 
psikologi dan spiritual, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas hidup pasien. 
Pasien akan bertemu pasien lain,  
saling tukar informasi, pengalaman 
dan interaktif, sehingga pasien merasa  
tidak berjuang sendiri. Di rumah  
singgah ada relawan yang  
mendampingi untuk mendengarkan  
kecemasan, mencari solusi serta  
mengajak suatu kegiatan  
sehingga pasien merasa bernilai 
karena diikutsertakan suatu aktifitas.  
Mampukah YKI DIY membantu  
pemerintah menyediakan rumah 
singgah tersebut? 
 Pengurus YKI DIY dikukuhkan  
pada tahun 1987, mempunyai  
idealisme mencapai visi masyarakat 
peduli kanker dengan melakukan misi  
promotif, preventif dan suportif. 
Suatu idealisme tinggi, agar tidak 
dikatakan halusinasi, maka harus 
mencari jurus dan upaya agar mimpi  
menjadi kenyataan. Konsep kerja 
YKI adalah PKTP (Penanggulangan 
Kanker Terpadu Paripurna). Terpadu, 

RUMAH SINGGAH PASIEN KANKER, 
MIMPI MENJADI KENYATAAN
I.M. Sunarsih Photo by Steven Su - Unsplash.com



semua potensi dipadukan, paripurna  
adalah melakukan semua kegiatan  
dari promotif sampai suportif. Untuk  
itu, jurus yang tepat adalah  
menjalin kemitraan. Kemitraan telah 
dilakukan dengan pemda DIY untuk 
bantuan peralatan kantor dan biaya  
penyuluhan, dengan walikota  
Yogyakarta untuk peminjaman  
pavilyun puskesmas Mergangsan  
untuk kantor dan biro kon-
sultasi, dengan BKKBN DIY  
untuk bantuan obsgyn bed.
 Kemitraan dilanjutkan  
dengan bupati Sleman, mohon  
sebidang tanah kas desa untuk 
mendirikan bangunan kantor YKI 
DIY dan rumah singgah. Dua tahun  
berlalu, suatu hari Tuhan memberi 
kejutan yang indah. Penulis mendapat 
informasi dari  istri bupati Sleman  
bahwa di Sendowo ada makam yang 
akan dipindah yang lokasinya elok 
dekat RS Sardjito dan ini peluang 
bagi YKI. Esok harinya, informasi  
tersebut ditindak lanjuti dengan surat  
ditujukan kepada bupati Sleman 
ditanda tangani oleh ketua YKI 
DIY, GKR Hemas. Setelah melalui  
rapat koordinasi dengan beberapa  
pihak terkait, ternyata tanah tersebut  
milik Kraton. Tak pakai lama,  
dibuatlah permohonan kepada  
Kraton dan berhasil diijinkan pinjam 
pakai selama 10 tahun dan dapat 
diperpanjang untuk tanah seluas 
7.278 m2.
 Pencarian dana dimulai  
dengan malam dana serta upaya-  
upaya lain, bangunan berhasil berdiri  
dua lantai secara bertahap. Tang-
gal 4 Juni 2005 peresmian oleh  
Gubernur DIY, bangunan untuk kantor,  
ruang pertemuan dan kamar-kamar 
untuk singgah pasien kanker yang 
dapat menampung 13 pasien dengan 
dua kamar isolasi. Rumah singgah  

tersebut diberi nama  
Sasana Marsudi Husada (SMH)  
dengan tarif murah dan gratis  
untuk yang kekurangan. Mimpi telah  
menjadi kenyataan.
 Kebutuhan pasien akan  
rumah singgah meningkat.  
Diawali pengumpulan dana   oleh 
Prof Adi Utarini dan prof Laksono 
melalui konser amal, maka SMH  
dikembangkan dengan membangun 
fasilitas untuk 15 pasien lagi oleh tim 
yang andal dan dibuka pada tanggal 
3 Juli 2020. SMH dilengkapi taman  
bermain anak dan tempat santai  
untuk pasien dan pendampingnya.  
Donatur mengalirkan donasinya  
untuk membantu pasien di SMH  
dengan beras, telur, minyak, sayur,  
biaya perawatan dan sebagainya. 
Pendampingan relawan dilakukan  
secara terprogram. 
 Pelayanan rumah singgah 
makin berkualitas.
 Terimakasih kepada para  
aktivis perdana:
Ibu Anglingkusumo dan tim  
penggalangan dana di akhir  
tahun 1999 dan dr Rahardjo, SpR  
almarhum sebagai pengawas  
pembangunan dan konsultan YKI 
DIY. Ibu Normani, staf Pemda DIY  
merintis kerjasama dengan Pemda 
DIY dan Pemda Yogyakarta. Dr Ediati, 
SpPA sebagai konsultan perdana dan 
deteksi dini kanker dibantu oleh bidan 
Petronela, juga almarhumah bidan 
Hanifah dan bidan Mulatsih dari  
puskesmas Mergangsan. Dr Prijono, 
SpPA dan dr JB. Soebroto, SpPA se-
bagai penyuluh perdana. 



Fasilitas YKI DIY
Sasana Marsudi Husada (SMH) 1 & 2

 Yayasan Kanker Indonesia  
(YKI) wilayah D.I. Yogyakarta tahun  
2000 mendapatkan pinjaman dari 
Sri Sultan Hamengkubuwono X  
berupa tanah milik Keraton Yogyakarta  
seluas 9311m² yang berada di dusun 
Sendowo, desa Sinduadi, kecamatan 
Mlati, kabupaten Sleman. Hingga 
tahun 2002, YKI DIY telah berhasil 
mewujudkan rumah singgah yang 
terintegrasi dengan kantor YKI DIY di 
area tersebut. Pembangunan tahap I 
Sasana Mardi Husada telah terwujud  
dan menjadi tempat singgah bagi  
pasien kategori dewasa, anak dan isolasi  
serta 1 orang keluarga pasien untuk  
memudahkan dan meringankan pasien  
menjalani perawatan dan pengobatan 
di Rumah Sakit. 
 
 SMH 1 
 Berkapasitas 13 pasien terdiri 
7 pasien dewasa, 4 pasien anak dan 2 
pasien isolasi.
 Sasana Marsudi Husada 
memberikan fasilitas bagi penderita 
kanker dan keluarganya berupa :
1. Tempat singgah untuk pasien dewasa,  
anak-anak maupun pasien isolasi  
dengan 2 orang penunggu
2.Pasien mendapatkan bed dan meja
3.Dilengkapi musholla, kamar mandi, 
dapur dan ruang makan bersama
4.Laundry bed cover

 Fasilitas tersebut dapat diak-
ses dengan harga sangat terjangkau 
bahkan gratis untuk pemegang kartu 
miskin.

Kamar Pasien Dewasa

Kamar Pasien Anak

Dapur Bersama

Taman



 SMH 2
 Dengan berkembangnya / 
meningkatnya kebutuhan tempat  
singgah bagi pasien kanker yang 
sedang menjalani pengobatan 
(kemoterapi, penyinaran dll), maka 
pengurus YKI DIY memutuskan untuk 
membangun SMH 2 dengan fasilitas 
yang lebih baik, lebih lengkap.
 Pada Maret 2018, mulai 
dibentuk panitia pembangunan SMH 
2, dengan tanggung jawab :
 1.Penggalangan donasi
 2.Pembangunan SMH 2
 3.Mengisi kebutuhan gedung 
 4.Peresmian SMH 2
 Anggaran pembangunan 
SMH 2 sebesar Rp 5.071.319.648, 
dan untuk perlengkapan sebesar  
Rp 6.065.119.648 menempati  
timur kantor YKI, dengan area  
seluas 2.831,6 m². 

Penggalangan dana dilakukan dengan 
:
1. Proposal ke pemerintah daerah, 
badan hukum, pengusaha hingga 
pribadi.
2. Bekerjasama dengan platform do-
nasi (Benihbaik).
3. Konser musik bekerjasama den-
gan penggiat seni, kampus dan  
perbankan.

 Di antara donatur tersebut 
yaitu :
1. Sri Sultan HB X dan GKR Hemas
2. KGPAA Paku Alam X  
(Wakil Gubernur DIY)
3. Fakultas Kedokteran, Kesehatan 
Masyarakat dan Keperawatan  
(FK-KMK) UGM
4. RSUP Dr. Sardjito 
5. Panitia Konser Amal Life Passion & 
Music FK-KMK UGM
6. PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido 
Muncul Tbk
7. PT Bank BPD DIY
8. PT Bank Mandiri Tbk
9. Bapak Soekeno (Muncul Group)
10. PT. Profesional Telekomunikasi  
Indonesia
11. Keluarga H. Herry Zudianto  
(Margaria Group)
12. Bapak Diantoro  
(CV. Dian Kencana)
13. PT. Berlico Mulia Farma
14. Wardah - PT. Paragon Technology 
and Innovation
15. Bapak Tjia Eddi Susanto
16. Ibu Hj. Noor Liesnani Pamella 
Sunardi (Pamella Supermarket)
17. BenihBaik.com –  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk – 
Grab Indonesia
18. PT Bank negara Indonesia Tbk
19. Bapak Taufik Fathoni (PT. Tri Uta-
ma Putra Mataram)
20. Bapak Suwignyo Budiman 

 Dan ratusan donatur lain baik 
untuk pembangunan, mengisi keleng-
kapan dan peralatan gedung (genset, 
mesin cuci dll) hingga beroperasi.



Fasilitas SMH 2 terdiri :

1. 15 kamar pasien, dengan 2 kamar diantaranya ber AC.
2. 8 toilet bersama, 2 diantaranya toilet difable.
3. Selasar, ruang serbaguna, musholla, ruang doa, ruang cuci jemur, parkir.
4. Pustaka mini, kebun sayur, playground.

Kegiatan bersama pasien & pendamping :
1. Senam
2. Makanan sehat
3. Yoga
4. Pengajian

Pasien SMH :
1. Berasal tidak hanya dari DIY dan Jawa Tengah saja, tapi juga dari luar Jawa 
antara lain Kalimantan, Papua
2. Dominan pasien Tulip RSUP Dr. Sardjito
3. Dominan kanker rahim, payudara, leher rahim, nasofaring.
4. Tingkat hunian SMH 1 dan 2 meningkat, rata-rata terisi 70-80% dari  
tersedianya kamar yang ada.





G A L E R I

Rumah Singgah YKI DIY
Sasana Marsudi Husada



Ragam Kegiatan YKI DIY



DONASI

Fundraising 

Photo by Kelly Sikkema - Unsplash.com



Tata Cara Donasi
DONASI TUNAI
 Mengharapkan uluran tangan Bapak / Ibu / Saudara / Saudari semua  
untuk bersama-sama membantu penanggulangan penyakit kanker di Daerah Istimewa  
Yogyakarta yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan mulai dari penyuluhan tentang 
kanker, deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara serta membantu uang 
makan, uang transport pasien kanker dari rumah ke Rumah Sakit.

 Donasi Operasional   
 Bank Mandiri KCP Yogyakarta Fisipol UGM
 No. Rekening  : 137-00-2000898-9 
 Atas Nama  : Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY

 Donasi Pasien Kanker
 Bank Central Asia KCP Katamso
 No. Rekening  : 445 068 9900
 Atas Nama       : Yay Kanker Indonesia Wil DIY

 Donasi Pembangunan
 Bank Rakyat Indonesia
 No. Rekening  : 1753-01-000027-56-1
 Atas Nama       : Yayasan Kanker Indonesia Wilayah DIY

DONASI BARANG
 Sasana Marsudi Husada (SMH) disediakan untuk pasien kanker dan  
keluarganya yang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit.
 Untuk itu SMH membutuhkan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari 
seperti kebutuhan:
Pangan : beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, susu, telur, teh, kopi dan lainnya
Mandi cuci : sabun mandi, shampoo, pasta gigi, sikat gigi dan lainnya
Pembersih : sabun cair pencuci piring, deterjen / sabun cuci pakaian, pembersih 
lantai dan lainnya
Perlengkapan dapur

DONASI BARANG
Menghubungi Sekretariat YKI Cabang DIY
Sendowo G-1B RT 013 RW 056 Sinduadi Mlati Sleman-55284
Telp. / Fax. (0274) 555394 , 0851 0156 3490 , HP. 0815 792 2002
e-mail : yki_diy@yahoo.com
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