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Warta YKI Sebagai Pemersatu  

 Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberkati terbitnya  
Warta YKI edisi kedua ini. Tema Hari Kanker Sedunia tahun 2022,  
Close The Care Gap yang menjadi tema terbitan perdana Warta YKI 
DIY masih berlanjut ke terbitan kedua Warta YKI ini. Hal ini dikarenakan  
tema tersebut de facto sesungguhnya telah menjadi program kerja 
semua bidang mewujudkan visi misi YKI.
 Untuk itulah, tema tersebut perlu kita hayati bersama. 1). Gap, 
artinya jurang, pemisah, jarak. 2). Care artinya pelayanan yang menjadi  
salah satu hambatan sekaligus tantangan utama dalam interaksi  
pelayanan kanker. baik secara fisik misalnya jarak kilometer, transportasi,  
teknologi, biaya, maupun non fisik misalnya persepsi dalam segala 
hal, budaya hidup, budaya kerja, perasaan. 3). Close sebagai solusi  
dimaksudkan mempersempit, mendekatkan, mempersatukan, atau 
menutup gap jarak-jarak tersebut. 
 Di dalam konteks ini Warta YKI berasumsi dan memahami  
perannya sebagai “penggerak” segala arah baik dari arah/pihak  
pasien, keluarga, masyarakat, maupun layanan Kesehatan dan  
stakeholder-nya, saling mempersatukan, saling mempersempit, saling 
mendekatkan, saling menyamakan. Sebagai pemahaman pembanding,  
Warta YKI tidak memaknai close sebagai jembatan menjembatani yang 
asumsinya membangun “infrastruktur” tambahan  baru yang sifatnya 
sementara tanpa memberdayakan secara aktif YKI dan para pihak  
terkait; namun tepatlah kalau Edisi Pertama mengilustrasikan sebagai 
jembatan hati yang bernuansa suprastruktur batiniah  holistik ilahi.  
Untuk lebih memahami makna “Close The Care Gap” ini,  
sumonggo kita cermati sekali lagi isi materi Edisi Pertama bersambung ke  
Edisi Kedua Ini. Selamat Menikmati. Terima kasih untuk semuanya dan 
demi semuanya.

       Pemimpin Redaksi



kepada Sang Pencipta dan melakukan hal-hal yang bermakna, marilah kita 
menjadi aktivis atau Pengurus YKI dengan melayani sepenuh hati. Dengan 
istilah kerennya service with heart.

 Bagaimana caranya ya? Tidak sulit kalau kita siapkan hati kita  
dengan ketulusan. Tanpa maksud untuk mendapat pujian dan keuntungan 
pribadi, melainkan siap berkarya bagi organisasi dalam misi pelayanan  
dengan hati.
 Seperti apa ya? Pasti itu yang kita ingin tahu. Iya, kan?  
Pertama, cintailah status kita, sebagai Pengurus atau aktivis atau sebagai 
karyawan  di YKI. 
1. Janganlah merasa terpaksa. 
2. Sambut tugas & aktivitas dengan antusias ( semangat penuh sukacita ). 
3. Lakukan sesuatu yang bermakna bagi organisasi. Pikirkan dan sampaikan 
ide / gagasan yang unik & spesifik. 
4. Jangan menunggu kita didesak atau diminta .
Tawarkanlah bantuan apa saja yang kita bisa berikan. Tidak harus dana. Tapi 
bisa berupa gagasan yang unik , plus tenaga dan waktu untuk siap bantu 
melakukan sesuatu. 
5. Kenali rekan kerja kita dan sesama Pengurus di mana kita bekerjasama.
6. Lakukan aktivitas yang bisa mendukung perkembangan & pengembangan 
organisasi kita.
7. Miliki semboyan : MELAYANI DENGAN HATI. 
Wuiih...kok mirip  SAPTA MARGA ? 7 kiat melayani dengan hati di YKI . 

 Yuk, kita wujudkan dengan semboyan SERVICE WITH A HEART. 
Seperti apa contohnya ? 
1. Binalah pertemanan dan kerjasama dalam beraktivitas.
2. Mendahului menyapa jika berjumpa. 
3. Sebut dengan ucapkan Bapak/ Ibu /Mas/ Mbak/ Dik.
4. Hindari menunjuk dengan telunjuk jari. Tapi lakukan dengan menggerakkan 
telapak tangan ke arah mana yang kita maksudkan.
5. Tidak berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh. Melainkan dengan 
mengangguk atau tersenyum.
6. Jangan lupa ucapkan kata-kata yang mengesankan. Misalnya : “Semoga 
kita bisa bertemu lagi ya, Mbak “. “Saya tunggu kunjungan berikutnya , Ibu”.... 
dsb.
7. Lakukan semua yang di atas dengan penuh sukacita.
Tidak sulit dan tidak rumit, kan? 

Selamat mempraktekkan!

 Bagaimana  saya  bisa  ditarik  menjadi  Pengurus  YKI  
selama dua  periode ? Dan sampai sekarang masih ada jalinan antar hati ? ( 
Aiih, romantis niyee.)
 Begini asal mulanya. Ketika saya menjabat Advisor di Lippo Bank dari  
1991 - 2003. Saya mendapat kunjungan seorang tokoh wanita Pakualaman. 
KRAy Anglingkusumo yang diutus GKR Hemas untuk mengajak saya  
bergabung di YKI. Hadeeuuh, Unik bin ajaib deh. Baru masuk kok langsung 
jadi salah seorang pengurus? Malah dua periode dan sampai sekarang dari  
jarak jauh  masih berlaku “siap bantu” YKI Wilayah DIY? Ya, karena  
kekuatan para  Ahli Sihir ( canda ajaa nih). Membantu apa? Menjadi  
penembak  jitu para  pengusaha yang kena sihir sehingga bersedia menjadi  
donatur  dalam pembangunan Rumah Singgah khusus untuk penyandang 
Cancer Marsudi Husada.  Dan sekarang di usia 83-84 tahun mendapat  
“tugas” menulis tentang BERORGANISASI & MELAYANI DEN-
GAN HATI, dimulai dengan mengisi Warta YKI Edisi Kedua ini. 
 Yuk , kita renungkan, 
 Untuk apa sih kita berorganisasi? Ayoo..siapa bersedia memberi  
jawaban ? Angkat tangan, donk ! Eh..kok jadi orang Betawi ya. Pakai DONK 
..He hee..
 Yuup.. Bapak Ibu..Apa sih alasan kita berorganisasi dan berada di 
YKI? Mengisi waktu luang? Mencari pengalaman? Mencari teman/ relasi/ 
klien? Menambah percaya diri? Atau karena YKI organisasi yang “WAH”? 
Jawaban yang pas pas pas dan bagus adalah jika kita menjadi aktivis  
organisasi sebagai 
 Pertama, Persembahan kepada Tuhan atau ungkapan syukur. Kedua,  
Untuk mengembangkan semangat memberi sebagai tindakan Positif. Dan 
meningkatkan rasa peduli kepada sesama yang membutuhkan, sehingga  
hidup kita bermakna. Bagaimana mewujudkannya dalam aktivitas kita di 
YKI? Jawabnya sederhana, bagi yang ingin mempersembahkan kasih & bakti  

BERORGANISASI & MELAYANI DENGAN HATI
Oleh : Magdalena Sukartono



 Penyakit kanker merupakan penyakit yang mendapat prioritas  
penanganan oleh semua pihak karena peningkatan jumlah kasus,  
beban sakit, tingkat kematian, serta dampak pada psiko sosial, ekonomi dan  
pembiayaan kesehatan. Di seluruh dunia, jumlah kanker berdasar umur adalah  
190 per 100.000 penduduk. Perkiraan jumlah kematian akibat kanker di 
seluruh dunia untuk semua jenis kelamin dan semua umur adalah 100 per 
100.000 penduduk. Di Indonesia, jumlah kejadian kanker 181 per 100.000 
penduduk dengan tingkat kematian 100 per 100.000 penduduk.
 Hampir 30% kasus kanker yang yang datang pertama kali di  
rumah sakit adalah kanker stadium local lanjut dan stadium dengan  
penyebaran. Semakin lanjut stadium kanker ditemukan, maka upaya  
kesehatan untuk menangani kanker menjadi lebih banyak dan berbiaya  
besar. Upaya penanggulangan kesehatan yang menitik beratkan pada  
tindakan skrining dan deteksi dini menjadi sangat penting, karena akan  
menentukan kasus-kasus kanker dengan stadium yang masih awal di mana 
kesembuhan dan harapan hidup lebih panjang bisa dicapai. 
 Skrining adalah upaya untuk menentukan adanya penyakit kanker 
pada individu sehat atau normal. Deteksi dini adalah upaya untuk menegak-
kan diagnosis kanker pada seseorang dengan gejala penyakit tertentu yang 
belum secara khusus mengarahkan pada kanker. Untuk bisa mendiagnosis 
kanker secara dini diperlukan kecakapan dalam proses pemeriksaan, ketepa-
tan tindakan medis, dan pemilihan alat-alat diagnosis yang terandal. 
 Setelah diagnosis kanker bisa ditegakkan melalui pemeriksaan fisik, 
pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, pencitraan (usg, radiologis, 
computed tomografi scanning /CT scan, magnetic resonance imaging, posi-
tron emission tomography) dan pemeriksaan jaringan histopatologis, dan pe-
meriksaan molekuler, maka proses penetapan stadium kanker segera dilaku-
kan untuk menentukan jenis dan lanjutan terapi kanker.
 Ada beberapa jenis modalitas terapi kanker. Modalitas terapi kanker 
yang bersifat terapi lokal adalah operasi, dan radiasi atau radioterapi. Operasi 
bertujuan untuk mengangkat tuntas semua massa tumor bila memungkink-
an, atau mengambil bagian tumor yang memungkinkan diangkat untuk men-
gurangi ukuran tumor, dan untuk penyidikan jaringan tumor lebih mendetail. 
Setelah terapi operasi selesai, untuk jenis kanker tertentu bila ada indikasi,  
diperlukan terapi sistemik atau kemoterapi dan terapi target. Tujuan pembe-
rian terapi sistemik dan terapi target pada kanker ini adalah untuk mencegah 
kekambuhan dan memperpanjang harapan hidup dengan mencegah mun-
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culnya penyebaran atau metastasia. Pada pasien dengan stadium lanjut dan 
metastasis pun kadang masih diperlukan untuk mendaptkan terapi sistemik 
dengan tujuan untuk mengendalikan atau mengontrol gejala. Terapi radiasi 
atau radioterapi adalah terapi lokal yang menggunakan radiasi pengion untuk 
mematikan sel-sel kanker. Selain terapi utama pada kanker yaitu operasi, ra-
dioterapi,  terapi sistemik dan terapi target kanker, diperlukan beberapa terapi 
penunjang atau suportif yang mungkin dibutuhkan oleh pasien sesuai den-
gan kebutuhan klinis masing-masing. Beberapa contoh terapi suportif ada-
lah transfusi darah, pemberian faktor penstimulasi pertumbuhan darah, anti 
nyeri, terapi penghambat perluasan sebaran tulang, terapi untuk mengatasi 
kegawatan dan infeksi, terapi nutrisi, dukungan psikologis dan terapi paliasi. 
Rawatan paliasi adalah rawatan untuk mengurangi penderitaan akibat kanker 
dan gejala yang ditimbulkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hid-
up yang tetap baik meskipun menderita kanker.
 Ada banyak dokter ahli dan tenaga kesehatan yang bekerja bersa-
ma-sama, berkolaborasi, bahu-membahu dalam memberikan layanan kanker 
secara paripurna, sesuai dengan kompetensi keahlian utama tertinggi yang 
dimilikinya.  Penetapan kewenangan penanganan kanker ini ditetapkan oleh 
Direktur rumah sakit yang ditunjuk untuk memberikan layanan kanker sesuai 
standar kompetensi tertinggi yang dimiliki. Hal ini untuk menjamin layanan 
kanker yang mengedepankan keamanan dan keselamatan pasien. Standar 
pengobatan disusun para ahli kanker secara bersama-sama berdasarkan 
bukti-bukti ilmiah yang telah teruji berhasil guna untuk mengendalikan kanker 
dan meningkatkan kesintasan pasien dan kualitas hidup.
 Evaluasi pengobatan dan upaya memantau kekambuhan dilakukan 
secara berkala. Jenis, cara, dan jadwal pemantauan dan evaluasi pengo-
batan juga ditentukan berdasarkan standar dan bukti ilmiah sesuai apa yang 
direkomendasikan dalam panduan praktek klinis penanganan kanker  interna-
sional dan nasional.
 Secara bersama-sama layanan paliatif rawat Rumah Singgah YKI, 
rawat hospice, rawat rumah juga dikembangkan untuk bisa melayani berb-
agai tahap penyakit dan kebutuhan pasien dengan kanker. Informasi, eduka-
si, dan sistem dukungan untuk para keluarga dan care giver pasien kanker 
disiapkan di tiap lini layanan kesehatan agar bisa merawat pasien dengan 
kanker secara lebih baik.
 Semoga tulisan singkat ini bisa memberikan manfaat untuk mengenal-
kan pelayanan kanker secara paripurna. 

 



 PENDAHULUAN
 Artikel ini bukan jurnal ilmiah, lebih merupakan opini pribadi  
penulis selaku Ketua Bidang Organisasi  YKI Cabang Kabupaten Sleman, 
semata-mata bertujuan memberikan konstribusi pemikiran khususnya 
aspek peningkatan manajerial kemanfaatan program pencegahan dan 
penanggulangan kanker dimasyarakat. Bidang Organisasi YKI Cabang  
memiliki fungsi untuk mengembangkan internal organisasi, sekaligus 
meningkatkan hubungan eksternal dengan mitra yang bergerak di 
bidang sejenis baik di dalam negeri maupun luar negeri; antara lain  
membentuk MoU pengembangan program. Dengan fungsi yang strategis 
dan dilaksanakan secara konsekuen dan profesional maka bidang  
organisasi menjadi motor organisasi YKI untuk bergerak dan berkembang  
maju mencapai visi misinya.
 
 USAHA MENUJU HARAPAN 
 Beberapa bulan lalu , tepatnya tanggal 4 Februari , masyarakat 
relawan kanker dunia termasuk di tanah air memperingati World  
Cancer Day (WCD)  ke-22 dengan tema “Close the Care Gap” yang 
bertujuan untuk mempersempit kesenjangan dalam pelayanan kanker.  
Mengusung tema tersebut maka banyak kegiatan serta aktivitas yang 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Yayasan dan  
institusi yang bergerak dibidang penanggulangan kanker, Lembaga  
Swadaya Masyarakat peduli kesehatan serta lembaga sosial  
kemasyarakatan lainnya. didaerah maupun nasional. Selama lebih  
kurang 1 bulan kalangan masyarakat disuguhi kegiatan yang bervariasi 
dari seminar, sosialisasi, webinar dan talkshow,  aksi kampanye kreatif, 
charity konser - konser amal - untuk penggalangan dana pasien kanker, 
sampai pada aktivitas deteksi dini  kanker payudara dan kanker  
leher Rahim di klinik ataupun di Puskesmas yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Diharapkan pengetahuan dan peran serta masyarakat 
akan meningkat secara bermakna sehingga upaya pencegahan dan  
penanggulangan kanker di masyarakat lebih efektif yang ditandai  

MENGELOLA JARINGAN  KEMITRAAN  UNTUK 
MENDONGKRAK KINERJA YKI CABANG
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dengan  terjadinya  penurunan angka insidensi dan angka kematian  
kasus-kasus kanker. Hal ini sejalan dengan harapan WHO yang  
menyatakan 43% kasus kanker dapat dicegah dengan cara deteksi dini 
dan hindari faktor risiko.

 REFLEKSI DATA YANG MENYADARKAN 
 Jika kita mencermati data-data insidensi kanker selama kurang 
lebih satu periode 5 tahunan, kita jadi tersadar bahwa harapan adanya 
pengaruh peran serta masyarakat untuk mengurangi prevalensi kasus 
kejadian kanker di masyarakat masih jauh dari harapan, bahkan ke-
cenderungannya justru terjadi peningkatan kasus baik kuantitas dan 
kualitasnya.

Tabel  Provinsi dengan Prevalensi Kanker Tertinggi Berdasarkan
Diagnosis Dokter (perbandingan periode 5 tahunan)

 

Sumber : Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar 2013-2018 (data diolah)

Provinsi dengan Prevalensi Kanker Tertinggi Berdasarkan Diagnosis 
Dokter 

Tahun 
2013 

Tahun 
2018 

Provinsi Prevalen
si 

Provinsi Prevalen
si 

D.I. Yogyakarta 0,41% D.I. Yogyakarta 0,48% 

Jawa Tengah 0,21% Sumatera Barat 0,24% 

Bali 0,20% Gorontalo 0,24% 

Bengkulu 0,19% D.K.I. Jakarta 0,23% 

D.K.I. Jakarta 0,19% Bali 0,22% 

Sumatera Barat 0,17% Sulawesi Tengah 0,22% 

Kalimantan Timur 0,17% Jawa Timur 0,21% 

Sulawesi Utara 0,17% Kalimantan Utara 0,21% 

Sulawesi Selatan 0,17% Kalimantan 
Selatan 

0,21% 

Kalimantan Selatan 0,16% Jawa Tengah 0,21% 

Kepulauan Riau 0,16% Aceh 0,20% 

Jawa Timur 0,16% Kepulauan Riau 0,18% 

Jambi 0,15% Sulawesi Utara 0,17% 

Aceh 0,14% Riau 0,16% 

Bangka Belitung 0,13% Sulawesi Selatan 0,15% 

 



 Tabel diatas menunjukkan prevalensi kanker di 10 provinsi di  
Indonesia dengan kenaikan angka penderita kanker tertinggi berdasarkan  
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Kemenkes 
RI pada tahun 2018. DIY menjadi provinsi tertinggi prevalensi kanker 
baik pada tahun 2013 dan 2018. Riskesdas juga menyatakan bahwa  
kejadian penyakit kanker di Indonesia mencapai angka 13,62%,  
dengan prevalensi kanker yang mencapai 0,18%. Yang mana angka  
tersebut mengalami kenaikan sebanyak 0,04% dari tahun 2013 yang 
hanya mencapai 0,14% penduduk. 
 Data tersebut mengartikan bahwa dalam lima tahun terakhir  
terjadi kenaikan angka insidensi kanker di Indonesia, yang menunjukkan  
permasalahan kesehatan di Indonesia khususnya terhadap penyakit  
kanker tidak bisa dianggap sebagai permasalahan sederhana.  
Berdasarkan data-data empirik yang telah dibahas, penanggulangan  
penyakit kanker di Indonesia tampaknya belum sesuai harapan, dan 
permasalahan setiap tahunnya belum juga dapat dituntaskan. 
 Karena realita tersebut kadang-kadang  muncul keraguan  
masyarakat mengenai sejauh mana efektifitas kontribusi pemerintah 
dan mitra terkaitnya termasuk peranan Yayasan Kanker Indonesia 
(YKI) Pusat dan Cabang  dalam penanggulangan kanker di Indonesia 
selama ini.
 
 MEMAHAMI PENTINGNYA JARINGAN KEMITRAAN
 Seakan menjawab tantangan tersebut sebanyak lebih dari 200 
perwakilan dari Yayasan Kanker Indonesia Pusat dan Cabang seluruh 
Indonesia berkumpul pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) 
2019 YKI lima-tahunan di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta pada 
tanggal 24-26 Juli 2019, guna merumuskan penanggulangan kanker  
kedepannya di Indonesia secara lebih efektif dan berdaya guna. 
Melalui Rakornas 2019 YKI, diharapkan dapat mempererat kerjasama  
dan koordinasi antara Pemerintah dengan YKI untuk melakukan program- 
program peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan akan pentingnya  
deteksi dini serta mengubah perilaku masyarakat. Hal ini sejalan dengan  
data WHO yang menyatakan 43% kanker dapat dicegah dengan cara 
deteksi dini dan hindari faktor risiko. 
 Rapat Koordinasi Nasional 2019 YKI menghasilkan 7 rekomendasi  
langkah penanganan kanker di Indonesia, dan rekomendasi yang  
pertama adalah:

“Pembenahan organisasi untuk meningkatkan jaringan kemitraan serta  
kerjasama efektif dan berdaya guna dengan melaksanakan koordinasi 
dan komunikasi dua arah antara YKI Pusat dan YKI Cabang secara 
aktif “.
 Didalam hal ini, penulis memfokuskan pada rekomendasi pertama  
karena erat kaitannya dengan salah satu fungsi strategis YKI yaitu  
upaya menggalang Kemitraan (Partnership). Kita diingatkan kembali  
bahwa sebagai organisasi non-profit bidang kesehatan  yang  
bersifat sosial dan kemanusiaan, tanpa ada dukungan anggaran rutin  
operasional dari pemerintah, YKI khususnya YKI Cabang  harus 
bisa luwes bergerak berkreasi menggalang dana/ anggaran untuk  
menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif, menyediakan 
aset untuk pelayanan suportif (rumah singgah dan ambulans), dan 
berbagai kegiatan kemasyarakatan  lainnya. Untuk itu YKI Cabang  
harus mampu membangun kemitraan dengan banyak pihak, baik  
pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, 
Perguruan Tinggi,  organisasi profesi, asosiasi, lembaga swadaya  
masyarakat, swasta dan dunia usaha yang berada di dalam negeri 
maupun di luar negeri. 
 Oleh karena penting dan strategisnya kemitraan, maka  
pemerintah RI sampai mengaturnya dalam UU no 20 tahun 2008  
tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam UU tersebut  
Kemitraan dalam versi lain juga disebut sebagai “partnership“, secara 
etimologis istilah “partnership” berasal dari kata “partner” yang berarti  
pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon. Dengan demikian  
kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk hubungan antar dua 
pihak atau lebih dari satu bidang usaha tertentu sehingga semua pihak 
dapat memperoleh manfaat hasil yang lebih baik. 
 Membangun  Jaringan Kemitraan pada hakikatnya adalah  
sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan , berbagi ide, 
informasi dan sumber daya atas dasar  saling percaya (trust) dan  
saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra, yang  
dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman  Memorandum of  
Understanding (MoU) atau perjanjian kontrak tertentu. Jadi jelas  
disini bahwa salah satu indikator terbentuknya Jaringan Kemitraan adalah  
terselesaikannya MoU atau perjanjian kontrak tertentu. Diharapkan  
kedepan Kemitraan bisa ditingkatkan dibangun menjadi Jaringan  
Kemitraan yang sifatnya lebih stabil dan berjangka panjang (long lasting). 



 MENGELOLA JARINGAN KEMITRAAN YKI CABANG 
 Beberapa pihak yang dapat dijadikan Kerjasama kemitraan dan 
atau ditingkatkan sampai level MoU (Jaringan kemitraan) ditingkat YKI 
Cabang  antara lain adalah :

1. Pemerintah Daerah c/q MoU dengan Kepala Daerah Provinsi,  
Kabupaten dan Kota nantinya sebagai payung legal standing MoU 
dengan Badan Usaha Milik Daerah (BMUD), Forum Kota-Kabupaten. 
Sehat dan SKPD terkait lainnya;

2. Pengelola program Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, seperti  
Kementrian Kesehatan (MoU dengan setingkat Direktorat atau  
Dirjen), Kementrian Sosial (MoU dengan setingkat Direktorat 
atau Dirjen),  Dinas Kesehatan , Dinas Sosial,  dan Instansi atau 
Unit  Pelaksana Teknis program (UPT/ UPTD/ RUMAH SAKIT/  
PUSKESMAS); 

3. Asosiasi Profesi Pelaku pelayanan dalam masyarakat, seperti 
MoU atau kerjasama kemitraan  dengan asosiasi profesi dokter, 
pekerja sosial, psikolog, perawat,ikatan profesi bidan, dsb;

4. MoU dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta;
5. Swasta yang perduli, Asosiasi Dunia Usaha dalam bentuk MoU 

atau Kerjasama Kemitraan
6. Lembaga Filantropi skala lokal, nasional ( misal MNC Peduli, 

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, dll) maupun skala Global ( 
misal Bill Gates Foundation)

 Tak dapat dipungkiri bahwa merancang dan merealisasikan  
jaringan kemitraan seperti diatas bukanlah hal mudah dan sederhana,  
diperlukan kemampuan advokasi dan lobby tingkat tinggi serta  
ditunjang juga skill pembuatan legal standing seperti MoU dan aspek 
hukum lainnya. Disinilah diperlukan peningkatan kapasitas manajerial  
(Capacity Buiding) dari sumber daya manusia yang mengelola YKI 
Cabang, yang pada kenyataanya masih banyak dijumpai mereka relatif  
minim jam terbangnya dibidang advokasi dan legal standing.  
Diperlukan pelatihan-pelatihan tehnis, dan pendampingan serta  
bimbingan dari para ahli akademik atau dari para senior yang telah 
terbukti sukses mengelola kemitraan. Untuk skala DIY bisa mengambil  
pelajaran dari kemitraan dan Jaringan Kemitraan yang dibangun  
selama kurang lebih 45 tahun oleh YKI Koordinator Cabang DIY 
yang dinakhodai oleh ibu GKR Hemas beserta seluruh pengurus inti 

yang terbukti sukses menghadirkan pelayanan YKI yang Paripurna  
berkelanjutan  dibidang Promotif, Preventif dan pelayanan Suportif 
beserta sarana penunjangnya baik berupa asset Gedung, kendaraan 
maupun operasionalnya.

 PENUTUP
 Tantangan dalam penanggulangan  kanker di Indonesia dan di 
DIY pada khususnya semakin berat setiap tahunnya, karenanya perlu 
dihadapi bersama-sama bahu membahu dari semua unsur yang peduli 
dan berkomitmen dalam bidang Kesehatan, kesejahteraan sosial dan 
kemanusiaan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus 
YKI Cabang Kabupaten/ Kota se-DIY dibidang advokasi dan bidang  
legal standing menjadi kebutuhan yang prioritas untuk direalisasikan, 
agar mereka para pengurus itu dapat memberikan nilai tambah  
(mendongkrak)  terhadap kinerja pelayanan YKI Cabang di DIY 
melalui optimalisasi pengelolaan  kemitraan dan membangun jaringan  
kemitraan yang solid. 

 Blessing to be blessed, momentum lahirnya WARTA YKI yang 
akseleratif dengan program “Close The Care Gap” ini menjadi salah 
satu pemersatu Langkah kemandirian dalam kebersamaan kita  
slogannya “dimulai dengan lingkup kecil pelan namun pasti” pelan  
namun pasti!
 

 
       dr. Andung Prihadi , MKes



 Dokter Fansiskus Xaverius Soebroto, SpOG adalah  seorang  
dokter yang mengemban tugas sebagai ketua Yayasan Kanker  
Indonesia wilayah DI Yogyakarta (YKI DIY) yang pertama pada  
tahun 1987. Saat itu baru 9 propinsi yang membentuk YKI, sedang DIY  
adalah propinsi ke sepuluh yang dikukuhkan pada tanggal 21 Desember  
1987 oleh Pengurus Pusat Yayasan Kanker Indonesia  sepuluh tahun 
setelah YKI pusat berdiri. Saat itu dr FX. Broto, panggilan akrabnya, 
menjabat sebagai direktur RS Panti Rapih Yogyakarta.

SOSOK TOKOH

Dr FX Soebroto, SpOG
Ketua YKI DIY pertama

 Dr FX Soebroto, SpOG lahir di Yogyakarta pada tanggal  
27 Februari 1932, lulus dokter dari fakultas Kedokteran  
UGM tahun 1960. Dr Broto dikaruniai satu putri dan  
tiga putra sebagai buah perkawinannya dengan ibu Theresa Kiswati  
yang sangat aktif sebagai Pengurus  Ikatan Istri Dokter Indonesia DIY 
dan di organisasi sosial Sayap Ibu bersama ibu Utaryo. 
  Beberapa hobi yang ditekuni dokter Fx. Broto yang  
berperawakan tinggi besar ini adalah membaca buku, mendengarkan  
musik klasik dan memasak. Rumah dr FX. Broto dekat dengan RS 
Panti Rapih (tepatnya disamping Mirota Kampus), sehingga pulang 
pergi kerja naik sepeda. Ini merupakan salah satu ciri khasnya. Dr FX 
Soebroto mempunyai tiga tugas pokok yang diemban; sebagai direktur 
rumah sakit terbesar saat itu, sebagai dokter spesialis kandungan yang  
masih langka saat itu dan sebagai ketua YKI Wilayah DIY yang tumbuh 
pesat saat itu. Belum lagi kepedulian beliau membina dokter-dokter  
junior baik lewat organisasi IDI maupun Paguyuban Marganingsih;  
rumah beliaupun menjadi berkah tempat kumpul-kumpul bersama beliau  
yang tak kenal lelah.
 Dr Broto memimpin YKI DIY dengan sedikit bicara dengan  
banyak langkah konkrit. Di tahap awal, dengan keterbatasan dana 
dan personalia, dr Broto mengijinkan satu ruangan rumah sakit Panti  
Rapih untuk kantor YKI DIY. YKI DIY sudah mulai melaksanakan  
misinya terutama misi yang pertama yalah promosi dengan memberikan  
penyuluhan kepada kelompok masyarakat. Beberapa dokter yang banyak  
berperan membantu ialah dr Prijono, SpPA dan dr JB Soebroto,  
SpPA (dr.Broto,JB). Sayang sekali, Tuhan memanggil dr FX.Broto dalam  
usia masih cukup muda (58 tahun).  Pada tanggal 9 September  
1990, dr FX.Broto menghadap Tuhan selamanya; dimakamkan di  
Ganjuran Bantul. Beliau wafat “dikenang sebagai pahlawan profesi” 
karena terduduk dan meninggal saat melakukan tindakan operasi di 
RSPR tempat kerja kesayangannya. Semoga Tuhan memberikan tempat  
terbaik di sisi-Nya; kita generasi penerus dianugerahi kekuatan semangat  
untuk meneladani meneruskan perjuangannya.



Pertanyaan:

 Saya ibu Crl (inisial), usia 54 tahun, sudah berkeluarga, dan  
mempunyai  dua anak. Beberapa waktu lalu, terasa ada benjolan pada 
payudara sebelah kanan dekat ketiak, kemudian saya datang pada 
dokter praktek.  Oleh dokter dirujuk ke dokter spesialis,  kemudian saya 
 disarankan untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Perasaan saya  
sudah tidak karuan, sehingga saya bertanya kesana kemari untuk 
mendapat informasi tentang kemungkinan penyakit saya, bagaimana 
kalau nanti sampai betul-betul hasilnya adalah kanker.
 Pertanyaan saya: kemana saya harus berkonsultasi, sehingga  
saya mendapatkan informasi yang jelas, dan bagaimana dapat  
menenangkan perasaan saya yang sedang kacau, mulai tidak mau 
makan karena pikiran tidak tenang, serta suami saya yang belum tahu 
perihal penyakit saya ini.

Q&A
Question And Answer

Jawaban:

 Ibu Crl yang baik, pertama kali ibu tentunya dapat berkonsultasi 
pada dokter spesialis yang kemudian menyarankan ibu untuk melakukan  
beberapa pemeriksaan. Apakah ibu sudah melakukan pemeriksaan 
seperti yang disarankan  dan telah mendapatkan hasil pemeriksaan? 
Jika sudah, dengan membawa hasil pemeriksaan tersebut, ibu  
menyampaikan hasil sekaligus meminta penjelasan dan berkonsultasi  
langkah selanjutnya yang perlu ibu ambil. Dengan demikian ibu akan 
mendapatkan informasi sebagaimana yang ibu harapkan. Karena  
kejelasan akan diperoleh ketika sudah ada hasil pemeriksaan.

 Bisa dimengerti, jika ibu merasa cemas sehingga mungkin 
ibu saat ini bahkan belum berani untuk melakukan pemeriksaan.  
Namun rasanya ibu perlu menenangkan diri dan menguatkan hati  
untuk melakukan pemeriksaan, hasilnya juga belum tentu sebagaimana  
yang ibu khawatirkan. Dengan berbagi pada orang orang terdekat, suami  
misalnya, akan membuat ibu merasa lebih lega dan tenang. 

Ibu dapat berkunjung ke kantor YKI, menemui petugas yang ada di sana, 
berkonsultasi pada  yang bertugas pada saat itu dan bertemu dengan  
relawan yang siap untuk memberikan penjelasan dan memberikan  
ketenangan pada ibu. Sebagian para relawan adalah para mantan  
penderita kanker yang telah sembuh, yang tentunya paham sekali 
karena pernah mengalami sebagaimana kecemasan yang ibu rasakan. 
JIka perasaan cemas masih juga ada maka ibu sebaiknya berkonsultasi  
pada seorang psikolog klinis. Ibu akan dipandu dan didampingi secara 
sistematis untuk mengatasi rasa cemas ibu.

 Semangat ibu, yakinlah bahwa ibu tidak sendiri, banyak  
pihak yang akan membantu dan ibu akan baik-baik saja jika ibu segera  
mengambil langkah.



 Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
telah memasuki tahun kesembilan. Meningkatnya akses terhadap  
layanan kesehatan menyebabkan program ini semakin dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat. Inovasi pun terus dikembangkan demi 
meningkatkan kualitas layanan bagi peserta, khususnya yang ditujukan 
untuk mempermudah akses dan pemanfaatan layanan.
 Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis yang 
dilakukan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan paripurna  
terhadap peserta JKN. Salah satu wujud transformasi digital yang  
terus dikembangkan oleh BPJS Kesehatan adalah Aplikasi Mobile JKN. 
Melalui aplikasi ini, beberapa layanan utama JKN dapat diakses oleh 
peserta dalam satu genggaman.
 Sebut saja, kemudahan layanan dalam pendaftaran peserta 
JKN, perubahan data, pindah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(FKTP) dan cek tagihan iuran. Semuanya dapat dilakukan melalui  
Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, kini peserta tidak perlu khawatir apabila  
lupa membawa Kartu JKN, karena di aplikasi ini terdapat fitur Kartu 
Digital. Selain itu, aplikasi Mobile JKN juga dilengkapi dengan fitur  
permintaan informasi dan penyampaian keluhan.
 “Peserta dapat mengunduh Aplikasi Mobile JKN melalui  
playstore atau appstore di telepon seluler masing-masing. Cukup  
mengikuti alur dan petunjuknya. Pastikan nomor telepon yang  
digunakan adalah nomor telepon yang terdaftar dalam database 
kepesertaan BPJS Kesehatan,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan 
Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Dwi Martiningsih, Jumat (26/08).

Aplikasi Mobile JKN, Hadirkan Kemudahan 
Layanan Hanya Dalam Satu Genggaman

Advertorial Selain kemudahan yang bersifat administrasi kepesertaan, Aplikasi  
Mobile JKN juga menghadirkan layanan kesehatan yang dapat  
dimanfaatkan peserta JKN, misalnya saja fitur “telekonsultasi”. Melalui 
menu ini, peserta JKN dapat terhubung dengan FKTP-nya untuk 
menangani keluhan kesehatan yang dialami tanpa perlu tatap muka. 
Tentunya, di masa pandemi covid-19, layanan ini sangat membantu.
 Dwi menjelaskan, BPJS Kesehatan juga memperhatikan  
kesehatan peserta JKN dengan menghadirkan fitur skrining riwayat 
kesehatan dalam Aplikasi Mobile JKN. Peserta JKN yang berusia lebih 
dari 15 tahun dapat memanfaatkan layanan ini untuk mendeteksi dini 
potensi risiko penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, gagal 
ginjal kronik dan jantung. Layanan skrining riwayat kesehatan dilakukan  
hanya satu kali dalam satu tahun.
 “Dengan mengetahui potensi risiko maka dapat dilakukan  
penatalaksanaan lebih lanjut sesuai dengan hasil skrining yang dilakukan,”  
ungkapnya.
 Selain fitur konsultasi dengan dokter di FKTP, baru-baru ini 
BPJS Kesehatan mengembangkan sistem antrean online yang  
terintegrasi dengan Aplikasi Mobile JKN. Sistem ini diyakini  
meningkatkan kepuasan peserta JKN dengan memberikan kepastian  
waktu layanan. Peserta tidak lagi harus datang lebih awal ke fasilitas  
kesehatan untuk mengambil nomor antrean. Melalui Aplikasi  
Mobile JKN, peserta bisa mengambil antrean satu hari sebelum jadwal  
kunjungan ke rumah sakit.
 “Jadi peserta tidak perlu lagi datang pagi-pagi untuk mengambil  
antrean di rumah sakit. Dengan Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat  
mengambil antrean dimana saja dan datang sesuai jadwalnya. Sehingga,  
tidak ada lagi penumpukan antrean di rumah sakit. Pelayanan yang 
diberikan pun lebih nyaman, tertib dan pasti,” ungkap Dwi.
 Dengan melihat kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui 
Aplikasi Mobile JKN ini, BPJS Kesehatan terus mengkampanyekan 
penggunaan aplikasi ini dalam hal pengurusan administrasi kepesertaan  
ataupun layanan kesehatan. Peserta JKN terus diajak untuk mengunduh  
Aplikasi Mobile JKN dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya  
secara optimal.
 “Silakan unduh Aplikasi Mobile JKN dan manfaatkan kemuda-
han-kemudahan dalam pelayanan Program JKN, hanya dalam satu 
genggaman,” tutup Dwi. (dw)
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You have to figure out your own way to deal with this diagnosis. 
You learn about yourself, what you are made of.  

This can be extraordinary and you want to share this,  
help others who go through the same thing.



PERJUANGAN  
EMOSIONAL SPIRITUAL 
PASIEN KANKER
Oleh: JB.Soebroto
Pendamping Pasien Kanker, Dosen Agama Kedokteran dan Seksi Ilmiah YKI DIY

• PENDAHULUAN
 Artikel ilmiah populer ini membahas kita manusia sebagai ciptaan 
mulia Allah, tujuan penciptaannya, perjuangan emosional spiritual saat 
sehat, saat dinyatakan mengidap penyakit kanker, sembuh dan atau  
menghadapi kematian; ditinjau dari pengamatan-pengalaman  
mendampingi pasien kanker dan Analisis Agama Kedokteran.
• MANUSIA CIPTAAN  ALLAH PALING MULIA
 Kita manusia diciptakan segambar seperti Citra Allah dengan 
tujuan menerima tugas amanah mengendalikan mengelola sekaligus 
menikmati ciptaan lain dalam kemuliaan (bersama) Allah. Namun,  
akibat dosa khianat terpikat bujuk rayu iblis, manusia “diusir-diampirkan 
-diuji” ke dunia fana salah satunya dengan penyakit; tetap dengan  
tujuan yang sama (kembali ke surga) namun sekaligus tetap menyertakan  
iblis dengan tugasnya yang juga sama menetang kehendak Allah, 
menjauhkan jalan ke surga mengarahkan ke neraka bersamanya  
Tantangan hidup adalah untuk memenuhi kehendak-keinginan Allah 
bukan keinginan diri-iblis, Manusia sebagai ciptaan segambar Citra  
Allah (sangat berbeda dengan ciptaan lain), terdiri dari raga fisik (berotak  
berpancaindera istimewa), Roch (representasi dari Roch Allah), jiwa 
(spirit semangat hidup); yang dari interaksi ketiganya, manusia tumbuh  
mewujud dengan akal budi, mental (kepribadian, karakter, emosi)  
dibawah anugerah “kehendak bebas merdeka yang bertanggung jawab 
(bukan robot)”, termasuk pilihan ke surga atau neraka. Di dalam hal ini 
kita manusia harus menyadari bahwa Allah, “menghendaki” walau/justru  
kita hidup mampir sementara didunia fana ini, harus mengutamakan  
hidup rochani sebagai modal penghakiman saat kematian; sehingga 
kita sekaligus harus menyadari saat kematian yang merupakan hak 
prerogratif Allah sebagai momentum siap siaga penting akhir hidup kita.  
 Allah memang merahasiakan saat kematian, dengan tujuan 
agar yang lebih penting kita senantiasa siap siaga pertaubatan “husnul  
khatimah”. Sekali lagi diingatkan, bahwa tujuan hidup di dunia adalah transit  
ke Surga. Allah berbelas kasih selama kita hidup, namun akan  
menghakimi saat kematian dengan Ke-Maha AdilanNya.Relevansinya  
kalau saat ini kita menggerakkan program “merdeka belajar”,  
Allah menghendaki hidup rochani kita dalam suasana bebas merdeka  
dari segala intimidasi iblis-pergunjingan duniawi, karena hidup kita dijiwai- 
dikuatkan-dipersenjatai ajaran kebenaran Allah; disinilah letak aktualisasi  
hakikat tujuan pendidikan-ujian hidup beragama. 



 Didalam konteks inilah kita bahas pergulatan perjuangan pen-
didikan ujian mentalitas emosional spiritualitas yang sangat mewarnai 
proses liku-liku jalannya hidup sampai akhir hayat.
• NALURI (EMOSI SPIRITUALITAS) HIDUP BERAGAMA SAAT SEHAT
 Selagi umur muda dan atau dalam keadaan sehat, umumnya 
agama baru dihayati sebagai teologi kemakmuran. Allah diposisikan 
sebatas sumber berkat sukses-sukses duniawi dalam belajar, bekerja, 
jodoh, karier jabatan, usaha uang kekayaan, kesehatan; tanpa lewat 
iman sebagai sumber kehidupan rochani menuju damai sejahtera sejati 
yang berlanjut satu paket hidup surgawi.
 Pergulatan emosional spiritualitasnya “hanya” bertujuan utama 
sukses duniawi dengan spekulatif mengharapkan bonus surga; ibaratnya  
(terbalik) beli helm mengharapkan bonus sepeda motor. Akibatnya, mereka  
bermental egois narsistis cinta diri, sombong kurang menghargai/ 
menyadari anugerah campur tangan penyertaan Allah dalam meraih 
sukses tersebut.
• NALURI (EMOSI SPIRITUALITAS)  HIDUP BERAGAMA SAAT 
DINYATAKAN SAKIT KANKER
Hampir setiap orang emosional protes menolak takut penderitaan- 
kematian saat tiba-tiba dinyatakan mengidap penyakit kanker; bahkan 
tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan, katanya “kok saya, dosa saya 
apa Tuhan” . Mereka fokus pada penyakitnya sehingga semakin merasa  
khawatir takut cemas bahkan depresi, tidak fokus untuk solusinya.  
Disinilah gesekan godaan intimidasi dan provokasi kerja iblis yang  
konsisten sangat gencar; terjadilah tarik menarik pergulatan  
pertandingan antara kekuatan godaan tekanan iblis (tidak mempercayai 
Allah) dengan kekuatan iman (mempercayai Allah). Secara umumnya 
pula, bagi mereka yang tingkat spiritualitasnya lebih tinggi, imannya telah  
teruji melawan iblis; rasa penolakan tersebut berangsur-angsur lebih 
cepat adaptif, diterimanya  dengan fokus untuk berobat sekaligus lebih 
fokus ke Tuhan; berusaha medis disertai lebih banyak berdoa mohon 
kekuatan dan kesembuhan Ilahi. Mereka tidak fokus pada penyakitnya  
yang kelihatan dan penderitaan sakit yang dirasakan, namun lebih 
fokus “mengalihkannya” ke urapan kasih kuasa Allah. Anugerah “bonus”  
kesembuhan akan membuahkan tumbuhnya rasa syukur dan iman yang 
lebih subur, perubahan kemajuan kedewasaan manusia rochani akan 
berproses lebih signifikan. Disisi lain untuk kasus-kasus penyakit kanker  
orang beriman yang tidak tersembuhkan akan membuat emosional  

spiritualiatas mereka lebih bertahan dan pada akhirnya lebih cepat 
berserah diri bersiap-siap menuju kematian dalam keyakinan sebagai 
panggilan surga yang indah.....Innalillahi Wa innaillaihi Roji’un, percaya 
yakin bahwa “dari Allah Kembali ke Allah”; Sementara Iblis menggoda 
dunia ini lebih indah, terlalu sayang kalau ditinggalkan.
• PENUTUP
 Demikianlah diharapkan uraian ini lebih mendorong kedewasaan 
hidup beragama keintiman pribadi dengan Tuhan lebih berkualitas yang 
semestinya mulai dibina sejak umur muda/dini sebagai energi senjata  
promotif preventif dalam menghadapi berbagai masalah peziarahan 
hidup kita; setidaknya dapat merupakan pendampingan emosional 
spiritualitas kuratif bagi kita yang “merasa tiba-tiba” tak terduga dinya-
takan mengidap penyakit kanker. Agama yang menyelamatkan adalah 
agama yang membina pertaubatan kekudusan hubungan intim dengan 
Allah, kedewasaan hidup rochani. Agama yang menghadirkan Roch 
Allah menghidupi roch kita. Agama yang mengantarkan hakikat hid-
up dan mati, Eling Waspada Sangkan Paraning Dumadi. Last but not 
least, opini ini dapat merupakan bahan sharing bersama opini penulis 
lain mendukung tema terbitan edisi kedua, Agustus 2022 WARTA YKI 
DIY serta budaya menulis beropini secara bebas merdeka bertanggung  
jawab. Gayung bersambut sekaligus menggugah saling mendidik  
beragama berfilosofi hidup yang benar dalam mengisi kemerdekaan 
17 Agustus 1945 NKRI. Mengisi Kemerdekaan lewat “bekerja dan  
melayani dengan hati” menuju sukses yang barokah. Secara psikologis 
sukses kebahagiaan dunia tidak akan membuat hidup tenang tentram 
tanpa didasari upaya kedekatan ilahi. Kedekatan ilahi adalah tujuan 
hidup sedangkan sukses kebahagiaan duniawi adalah bonus yang  
subyektif dan labil. Semoga bermanfaat khususnya dalam menya-
makan persepsi spiritualitas emosional hidup beragama. 
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Kantor YKI Cabang
Kabupaten Kulon Progo

Jl. Tamtama No. 5 Wates Kulon Progo, 55611
0813 2875 8053
Email :
andris.dyah@gmail.com
Phone
HP. 0813 2875 8053

Kantor YKI Cabang
Kabupaten Gunung Kidul

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul
Jl. Kolonel Sugiyono No.17 Purbosari Wonosari
Email :
indiyahsarwiningsih@gmail.com
Phone
(0274) 391322 HP. 0812 2947 1119

FIND ME
Alamat-alamat Kantor Cabang YKI di Wilayah Yogyakarta
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