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Kawal Sekolah
Perempuan

Kontrol Paska Operasi Dipersoal Pasien
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Soerati Mardhiyaningsih

KEBERHASILAN sekolah perempuan tidak lepas dari tangan dingin
Soerati Mardhiyaningsih. Pagawai
BKKBN ini sangat lihai dalam
menggandeng baik instansi pemerintahan, LSM bahkan berbagai komunitas perempuan di Gresik. “Saya hanya
ingin perempuan di Gresik ini maju,”
kata Soerati.
Dijelaskannya, sekolah perempuan
terus melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menyasar perempuan
miskin. Itu dilakukan untuk inovasi
bagi pemerintah kabupaten Gresik,
dengan Sekolah Perempuan Pemda
Gresik. Penghargaan ditingkat nasional
yang berkaitan dengan Gender. “Tidak
hanya diprioritaskan pada pembangunan infrastuktur namun juga
pembangunan manusianya, terlebih
untuk pembangunan yang mampu
menanggulangi kondisi kemiskinan di
tingkat desa,” jelas dia.
Pembangunan kemiskinan pada
perempuan melalui sekolah perempuan
untuk memperkuat dan meningkatkan
kemandirian perempuan. Perempuan
disebut sebagai kader di sekolah
perempuan sudah dikatakan mampu
jika mereka sudah dapat membuat
keputusan secara mandiri dan berbuat
aksi di lingkungan.
Kemampuan kader-kader sekolah
perempuan ini yang menarik perhatian
pada pimpinan daerah bahkan pimpnan partai sering mendorong mereka
terjun ke ranah politik praktis. Namun
bagi kader-kader sekolah perempuan,
politik itu tidak harus menjadi pejabat
publik atau harus menjadi wakil
rakyat. (han)
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RAMAI : Pasien RSUD Ibnu Sina usai menjalani tindakan dan kontrol di RSUD Ibnu Sina Gresik.

KOTA-Pelaksanaan rujukan
online menulai protes. Terutama,
pasien yang menjalani kontrol
kesehatan paska operasi. Dengan
berlakukanya sistem online,
pasien paska operasi hanya boleh
melakukan kontrol satu kali.
Seterusnya, mereka kembali ke
faskes bahkan rujukan RS di
bawahnya.
Direktur RSUD Ibnu Sina, dr
Endang Puspitorini mengatakan,
penanganan kontrol paska operasi itu harus berkelanjutan. Sehingga, tidak serta merta diputus
dan dirujuk ke tempat lainnya.
“Semua riwayat sakit di rumah
sakit ini, terus mau dipindah ke
tempat lainnya itu berat,” jelas
dia. Hal itu justru menyulitkan
pasien sendiri. Terlebih, mayoritas penderita mengalami penyakit katastropik.
Sementara itu, data penyakit
katastropik mematikan justru
terus meningkat. hal itu sesuai

dengan data belanja BPJS
Kesehatan yang menunjukkan
besarnya jumlah klaim. Seperti
diketahui, pada tahun 2017 BPJS
mencatatkan klaim untuk kasus
penyakit jantung sebesar Rp 9,25
triliun, klaim untuk pengobatan
kanker Rp3 triliun, klaim untuk
gagal ginjal Rp 2,2 triliun, serta
penanganan stroke Rp 2,2 triliun.
Sementara itu klaim non katastropik pada tahun 2017 seperti
klaim operasi katarak tercatat Rp
2,6 triliun serta klaim fisioterapi
Rp 965 miliar.
Kepala BPJS Gresik, dr Galih
Anjungsari menambahkan, salah
satu rekomendasi yang akan disampaikan terkait rujukan online
kepada BPJS Pusat. “Rekomendasi
kami terkait kontrol paska operasi
di RS, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sehingga
berharap rekomendasi tersebut
nantinya bisa disetujui oleh BPJS
pusat,” ungkap dia. (han)

Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Terus Diedukasi

KOTA-Retardasi mental,
pelepasan orang dengan
gangguan jiwa (OGDJ) berat
tidak bisa secara instan. Bagi
penderita butuh edukasi dan
pengobatan. Tapi berbeda
dengan OGDJ dengan retardasi mental. Kesembuhan
penderita ini terbilang cukup
sulit. Retardasi mental ini
sudah dialami penderita sejak
usia dini. Sementara Kasi
Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa Dinkes
Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Moh.
Nukhan, yakni tingkat
intelektualnya dibawah ratarata. “Terutama Iqnya bisa
hanya 45, “ucap Moh. Nukhan.
Kemudian penderita
butuh pengawasan ekstra
yakni seluruh aktivitas
keseharian penderita ini
harus terpantau. Kalau

tidak dikawatirkan akan
bertindak berlebihan. Meski
terasa sulit untuk penyembuhan OGDJ dengan retardasi mental masih ada peluang. Tapi membutuhkan
waktu yang tidak sebentar.
Kemudian Nukhan mencontohkan Majid yang kondisinya tahun lalu sangat
parah. Dia tidak mau bertemu dengan orang berpakaian
putih. “Orang berpakaian
putih dikira dokter, “kata
Nukhan yang mengaku
sempat dilempari saat
mengunjungi rumahnya.
Setelah itu perlahan
kondisinya membaik meski
belum sembuh, saat ini
Iqnya sudah naik dan tidak
lagi 45. “Saya ajak salaman
juga sudah mau. Ini berkat
peran keluarga,”ujarnya.
Namun, penderita asal

Pulau Bawean itu tidak mau
tidur di rumah. Untuk itu,
keluarga membuatkan sendiri gubuk untuk tempat
tinggalnya. “Sampai sekarang masih tidak mau tidur
di rumah. Tetapi kondisinya
sudah membaik. Keluarga
harus mengawasi terus,”imbuhnya.
Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik belum
bisa membebaskan 3 dari
tujuh penderita dari pulau
Bawean. “Yang dua mungkin
sebentar lagi. Yang satu
karena retardasi mental
kami belum bisa memastikan. Ini tergantung peran
keluarga. Ditambah, petugas
kesehatan desa setiap hari
melakukan pengecekan baik
ke pasien maupun konsultasi
keluarga,”pungkas dia. (jar/
han)
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PENDAMPINGAN : OGDJ sedang mendapatkan pembinaan supaya bisa sembuh.

PELUKIS KAOS, MUHAMMAD ANHAR CUSNANI

Butuh Ketelatenan Saat Melukis, Karakter Couple Bikin Romantis
Banyak masyarakat Gresik yang terjun ke
dunia usaha. Mereka bergerak dalam
Usaha Kecil Menengah ( UKM) . Muhammad
Anhar Cusnani ini misalnya. Anhar
membuat lukisan kaos serta tas. Dia
melakoni dunia usaha sejak mulai 2015.
FAJAR YULIYANTO,
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SERIUS
: Pelukis
Kaos,
Muhammad Anhar
Cusnani
sedang melukis kaos
lukisan di
rumahnya.

Wartawan Radar Gresik

AWALNYA mula membuka usaha itu
karena mempunyai bakat melukis. Sehingga
tinggal melanjutkan untuk melukis. Pertama
kali melukis kaos hanya asal –asalan. Yang
terpenting bisa dilihat dulu. Dari ketekunan
itu, Anhar mendapatkan banyak pesanan
lukisan kaos dan sampai sekarang sudah
banyak memesannya.
Dikatakannya, hobi harus di salurkan.
Jika tidak maka tak akan berkembang.
“Untuk itu saya langsung mencoba melukis
di kaos dan tas, “ucap pria yang sering

mendapatkan pesanan kaos. Untuk melukis
di kaos maupun di tas, Anhar melihat
kesenian itu seperti ia melukis di sebuah
kertas. “Hanya butuh ketelatenan dan
konsentrasi serius,” ungkap dia.
Jika kalau melukis di kaos biasanya
pertama kali harus menggambar terlebih
dahulu dengan pensil. Tujuannyna supaya
bisa di hapus jika ada keselahan. Ia
menghindari menggunakan kuas kecil dan
cat takut banyak yang keliru. Setelah
selesai menggambar dengan pensil baru
menggunakan kuas cat yang kecil.
Untuk gambar yang paling disukai adalah
gambar kartun, wajah orang dan abstrak.
Biasanya, dibuat kado atau buat couple
dengan dambar wajahnya sendiri.
“Kebanyakan untuk pasangan membuat
kaos couple biar lebih romantis dan berkesan,” ungkap dia. Untuk tas kebanyakan
batik atau gambar kartun juga. “Jadi
kebanyakan yang beli kaos dan tas biasanya
orang yang sedang mempunyai hajatan atau
di buat kado, “pungkas Anhar. (*/han)

LOWONGAN

KEHILANGAN
HILANG
STNK
Honda’96
Hitam
W3070DB
a/n
Subiyan d/a Ds.
Wedani RW2/RT5
Kec. Cerme Gresik

HILANG STNK Honda’17
Merah Putih W3098AW
a/n Syirin Bahasuan d/a
KH. Zubair 26/06 RT4/
RW2 kel. Gapurosukolilo
Gresik. 081803822001

HILANG
STNK
Honda’18 W2955BD
a/n Sholehd/a Dsn.
Kutil RT002/RW001
ds. Gempol Kurung
Menganti Gresik

HILANG STNK Honda’09
Merah W6048FV a/n maarif
Huda d/a Sidojangkung
RT017/RW001
Kel.
sidojangkung Kec. Menganti
Gresik. 085785351126

HILANG STNK Honda’06
Hitam W2316KHa/n Tri
Hermanto d/a Griya Suci
Permai Blok A5/4 RT01
RW08 Kel.suci Kec.Manyar
gresik. 085806955788

HILANG
STNK
Honda’96
Hitam
W3070DB
a/n
Subiyan d/a Ds.
Wedani RW2/RT5
Kec. Cerme Gresik

HILANG STNK Honda’17
Merah Putih W3098AW
a/n Syirin Bahasuan d/a
KH. Zubair 26/06 RT4/
RW2 kel. Gapurosukolilo
Gresik. 081803822001

HILANG
STNK
Honda’18 W2955BD
a/n Sholehd/a Dsn.
Kutil RT002/RW001
ds. Gempol Kurung
Menganti Gresik

HILANG STNK Honda’09
Merah W6048FV a/n maarif
Huda d/a Sidojangkung
RT017/RW001
Kel.
sidojangkung Kec. Menganti
Gresik. 085785351126

HILANG STNK Honda’06
Hitam W2316KHa/n Tri
Hermanto d/a Griya Suci
Permai Blok A5/4 RT01
RW08 Kel.suci Kec.Manyar
gresik. 085806955788

HILANG
STNK
Honda’96
Hitam
W3070DB
a/n
Subiyan d/a Ds.
Wedani RW2/RT5
Kec. Cerme Gresik

HILANG STNK Honda’17
Merah Putih W3098AW
a/n Syirin Bahasuan d/a
KH. Zubair 26/06 RT4/
RW2 kel. Gapurosukolilo
Gresik. 081803822001

HILANG
STNK
Honda’18 W2955BD
a/n Sholehd/a Dsn.
Kutil RT002/RW001
ds. Gempol Kurung
Menganti Gresik

HILANG STNK Honda’09
Merah W6048FV a/n maarif
Huda d/a Sidojangkung
RT017/RW001
Kel.
sidojangkung Kec. Menganti
Gresik. 085785351126

HILANG STNK Honda’06
Hitam W2316KHa/n Tri
Hermanto d/a Griya Suci
Permai Blok A5/4 RT01
RW08 Kel.suci Kec.Manyar
gresik. 085806955788

DIBUTUHKAN
ADMINISTRASI KOPERASI SETIA ARTHA
MANDIRI Balung Panggang
Gresik Pria/ WanitaMinimal Pendidikan - SMAkirim Lamaran: Jl.
Jagalan No. 102 Surabayaatau
Hub: 0877-8887-7078
Layouter: Belladestia

