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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) didirikan pada tanggal 24 Mei 

1993, oleh beberapa orangtua, sebagai ungkapan rasa syukur karena salah satu 

putra/putrinya yang pernah menderita kanker telah berhasil disembuhkan, dibantu 

simpatisan, relawan, psikolog dan dokter. Anak-anak berhak memperoleh fasilitas 

yang sama dalam perawatan dan penanggulangan penyakit kanker. Screenshoot 

dari situs web YOAI dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. Dalam situs ini dapat 

dilihat informasi seputtar YOAI. 

 

 

Gambar 1  Website Yayasan Onkologi Anak Indonesia 

 

VISI YOAI adalah embantu usaha pemerintah dalam pembangunan dibidang 

kesehatan anak khususnya penanggulangan penyakit kanker pada anak di 

Indonesia dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyakit kanker 

pada anak. 
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MISI YOAI adalah: 

1. Membantu biaya pengobatan atau perawatan bagi pasien kanker anak yang 

tidak mampu 

2. Menyebarluaskan informasi mengenai penyakit kanker pada anak, deteksi dini 

dan penanggulangannya berupa : 

3. Seminar bagi kelompok masyarakat, sekolah-sekolah dan penyuluhan bagi 

Petugas Sosial Masyarakat (PSM) 

4. Kursus Ilmiah dan Workshop untuk dokter 

5. Memberikan konseling, berbagi rasa dan pengalaman antar pasien kanker anak 

dan keluarganya melalui program “Family Supporting Group” 

6. Mewujudkan fasilitas atau pusat sarana penanggulangan kanker pada anak 

yang terpadu, memadai, terjangkau dan berstandar internasional 

7. Menjalin hubungan dengan lembaga atau yayasan sosial, rumah sakit maupun 

organisasi-organisasi baik di dalam maupun luar negeri. YOAI bekerjasama 

dengan 5(lima) Rumah Sakit di Jakarta yaitu RSUPN dr. Cipto 

Mangunkusumo, RS Kanker “Dharmais”, RSUPN Fatmawati, RS Anak & 

Bunda Harapan Kita, RSPAD Gatot Subroto.  

 

Sejak tahun 1999 YOAI telah bergabung menjadi anggota dari International 

Confederation of Childhood Cancer Parents Organizations (ICCCPO) yang 

didirikan di Spanyol tahun 1994. Sampai saat ini mempunyai anggota 147 

organisasi dari 81 negara di dunia.  

 

YOAI mulai menjalankan program yang disebut Program PITA EMAS. Pita 

Emas adalah simbol resmi internasional untuk kanker anak. Emas adalah logam 

mulia, dan ini melambangkan bahwa anak-anak dengan kanker sangatlah 

berharga. 

 

Pita Emas adalah: 

1. Simbol keberanian dari semua pahlawan kecil kami yang saat ini berjuang 

melawan kanker anak. 
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2. Menunjukkan dukungan kami untuk semua orang tua dan keluarga yang anak-

anaknya berjuang melawan kanker anak. 

3. Mengakui perlawanan anak-anak yang selamat dari kanker dan merayakan 

kemenangan mereka 

4. Menghormati kenangan dari setiap kehilangan nyawa Anak Kanker dan turut 

merasakan sakit dan kesedihan orang tua mereka 

 

Program Pita Emas terdiri dari 6 Program yaitu: 

1. Bantuan Pengobatan 

2. Program Pemulihan 

3. Konseling 

4. Realisasi Ruang Rawat Anak Kanker yang Terpadu 

5. Penyebarluasan Informasi 

6. Hubungan Internasional 
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BAB II 

METODE PELAKSANAAN 
 

 

Untuk melaksanakan program Pita Emas yang telah dibahas pada bab 1 di 

depan, YOAI memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan 

donasi pada program berikut ini: 

1.  Program Online Fundraising Website Yayasan Onkologi Anak Indonesia: 

yaitu Program donasi ini diperuntukan pasien kanker anak yang sedang 

menjalani pengobatan kemoterapi dan setelah menjadi penyitas ( Survivor). 

Anda dapat berdonasi melalui Bank BCA Cabang Wisma Slipi dengan No. 

Rek. 482 492 8888 atas nama Yayasan Onkologi Anak Indonesia, atau melalui 

Bank Cimb Niaga Syariah Cabang Fatmawati dengan No. Rek. 86000 4250 

600 atas nama Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Bagi donatur yang telah 

berpartisipasi dalam program Online Fundraising Website   ini, YAYASAN 

ONKOLOGI ANAK INDONESIA (YOAI) akan mengirimkan Sertifikat  

sebagai Bukti bahwa Bapak/Ibu telah berdonasi  yang dikirimkan melalui 

email donatur dan nama-nama donatur akan kami tampilkan di website 

yoai.vemine.com. 

2.  Program Hand To Hand Donation yaitu program langsung donasi GOLD 

RIBBON ke Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Seberapa pun donasi yang 

Anda berikan, sangat berarti bagi pasien anak yang terkena kanker yang 

membutuhkan bantuan dan dukungan dalam menjalankan program YOAI 

Gold Ribbon. Donasi Anda dapat dikirim melalui rekening Program YOAI 

Gold Ribbon di Bank BCA Cabang Kemang dengan No. Rek. 286 300 9090  

atas nama: Yayasan Onkologi Anak Indonesia, atau melalui Bank Mandiri 

Cabang RS Kanker Dharmais 

Yayasan Onkologi Anak Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat 

untuk memberikan donasi, yang dapat dilakukan dengan  salah satu dari 2 (dua) 

cara berikut ini: 

1. Melalui Transfer antar rekening pada Bank BCA Cabang Kemang dengan 

nomor rekening 286.301.8706 atas nama Yayasan Onkologi Anak Indonesia. 
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2. Melalui Kartu Kredit, untuk metode pendonasian melalui kartu kredit ini, 

Yayasan Onkologi Anak Indonesia mengharapkan Donasi dari Bapak/Ibu 

secara berkesinambungan untuk membantu Anak-Anak Penderita Kanker, 

dimana Team Tele-Donasi kami akan menghubungi Bapak/Ibu dengan 

menawarkan 3 (tiga) pilihan jangka waktu dan besaran Donasi yaitu: 

a.  Jangka Waktu 3 Bulan dan nilai Donasi Rp. 500.000,- 

b.  Jangka Waktu 3 Bulan dan nilai Donasi Rp. 500.000,- 

c.  Jangka Waktu dan nilai Donasi ditentukan oleh donatur, sesuai 

kesepakatan antara donatur dan team Tele-Donasi yang menghubungi 

donatur. Contoh donasi dengan menggunkan kartu kredit dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut ini, 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Contoh tagihan pada kartu kredit untuk donasi YOAI 
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BAB III 

 

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui donasi kepada YOAI yang 

dilaksanakan mulai pada bulan Juli sampai Desember 2020 dilakukan dengan 

memberikan donasi yang dapat dilihat adanya tansaksi ke Yysn Onkologi Anak 

Indonesia pada rekening kartu kredit yang terbit setiap bulan. Hasil dari donasi 

yang dikumpulkan digunakan untuk menjalankan program-progamyang telah 

direncanakan oleh YOAI. Secara berkala program yang telah dilaksanakan 

dilaporkan pada Buletin Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Contoh bulletin dapat 

dilihat pada gambar 3 di bawah ini. 

 

 

Gambar 3 Contoh Bultetin YOAI 
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BAB IV 

 

KESIMPULAN 

 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa pemberian donasi ini 

dapat membantu program yang dilaksanakan oleh Yayasan Onkologi Anak 

Indonesia dalam membantu keluarga yang kurang mampu yang mempunyai anak 

yang menderita kanker untuk mendapatkan pengobatan yang layak karena 

pengobatan untuk kanker membutuhkan biaya yang banyak serta waktu yang 

cukup lama. Dengan demikian pengobatan yang diberikan dapat memberikan 

kesembuhan bagi anak-anak tersebut.  
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