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BANYUWANGI – PTPN XII Kebun Kalikempit Afdeling Bendokerep
bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Badan Penelitian Aset
Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Banyuwangi,
melalui Divisi Kesehatan akan menggelar bakti sosial (Baksos)
pengobatan dan terapi gratis pada Rabu (27/3/19). Bentuk
pengobatan gratis itu meliputi kesehatan umum, konsultasi
kesehatan dan kebidanan, tekhnif Seft, thibun Nabawi, bekam
dan terapi qur’anic oleh
problematika kehidupan.
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Sedangkan tenaga dan personal yang disiapkan masing masing
sudah berkompeten dibidangnya. Diantaranta Klinik dr. Didik
Sulasmono (KDS), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
Cabang Banyuwangi, SEFter Banyuwangi, tim terapi qur’anic
Garputala dan tim bekam pria/wanita serta didukung oleh

puluhan media online dan cetak wilayah Banyuwangi. Untuk
pengobatan, dilokalisir di gedung TK Widowati, Afdeling
Bendokerep, masuk Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi Jawa Timur.
Manager Kebun Kalikempit H Sujarwo, mengaku sepenuhnya
memberikan dukungan atas baksos pengobatan dan terapi gratis
yang dilaksanakan diwilayah kerjanya. Terlebih Asisten Tanaman
yang juga pimpinan Afdeling Bendokerep Dedi Krisnanto
menyambut baik kegiatan sosial dilingkungan kerjanya.
“Kami siap memfasilitasi tempat untuk kegiatan sosial ini, dan
yang pasti ini menjadi sesuatu yang istimewa dengan dipilihnya
Afdeling Bendokerep diwilayah Kebun Kalikempit untuk baksos
pengobatan dsn terapi gratis,” papar Sujarwo.
Untuk kepentingan tersebut, Sujarwo menghimbau kepada warga
masyarakat Dusun Bendokerep, Dusun Awu Awu, Dusun Tojo, Dusun
Purwodadi, Plongan, Sasak Kudung, Jayengan dan sekitarnya yang
masuk wilayah Desa Temuasri serta Desa Temuguruh agar
memanfaatkan kesempatan pengobatan gratis ini dengan sebaik
baiknya.
“Baksos akan dimulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 WIB.
Semoga dengan kegiatan ini bisa membuat sehat warga masyarakat
sekitar kita. Kepada jajaran pengurus BPAN LAI Banyuwangi kami
ucapkan terimakasih atas kerjasamanya, semoga kedepan bisa
kita jalin lagi kegiatan yang bisa membawa manfaat kepada
masyarakat banyak,” ungkap Sujarwo diamini Astan Bendokerep
Dedi Krisnanto.
Ketua DPC BPAN LAI Banyuwangi, Alif Hudi Widayat (51)
mengatakan, kerjasama baksos dengan PTPN XII Kebun Kalikempit
Afdeling Bendokerep ini merupakan kegiatan sosial lembaganya
dari Divisi Kesehatan yang diketuai dr. Didik Sulasmono, dan
usecara kebetulan sebagai owner KDS beralamat di Gitik
Rogojampi.
“Divisi

Kesehatan

kita

juga

bekerjasama

dengan

pelaku

kesehatan lainnya, sehingga dalam baksos pengobatan dan terapi
gratis ini, semakin lengkap pelaku kesehatannya yang akan
melayani para pasien,” ucap pria yang juga aktivis Pecinta
Alam Remapenta Sempu Banyuwangi, Senin (25/3/19) malam.
Sementara Kadiv Kesehatan dr. Didik Sulasmono menyatakan,
bahwa baksos tersebut merupakan program kerja Divisi Kesehatan
yang dia ketuai. “Dan masih banyak program program kesehatan
lainnya yang akan kita lakukan dan bisa bekerjasama dengan
semua pihak yang menginginkannya. Untuk baksos Rabu besuk,
kita akan turunkan 2 dokter, 2 bidan, 2 perawat, 3 petugas
obat, 3 tenaga thibbun nabawi dan 3 petugas umum,” lontarnya.
Data yang berhasil dihimpun media ini, jajaran PPNI Cabang
Banyuwangi melalui sekretaris Ns. H Sugiyanto dan Bendahara H
Subroto, akan menurunkan 10 perawat dalam baksos di Afdeling
Bendokerep. “Kami akan turun bersama 10 personil anggota PPNI
untuk agenda pengobatan dan terapi gratis di Afdeling
Bendokerep Temuasri besuk,” tegas Subroto diiyakan Sugiyanto.
(Oni)
Caption : Astan Afdeling Bendokerep Dedi Krisnanto (bertopi),
bersama pengurus DPC BPAN LAI Banyuwangi

