
Kata Penganta                                             

  Yayasan Sunshine didirikan pada tahun 1981. Sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1991, Pusat 

Rehabilitasi Khusus Korban Luka Bakar pertama hadir di Taiwan dan memberikan layanan rehabilitasi bagi 

korban luka bakar di seluruh Taiwan. Yayasan selalu aktif dalam meningkatkan teknik rehabilitasi 

profesional dan menemani para korban luka bakar parah seperti pasien insiden ledakan gas di Kaohsiung 

(2014) dan ledakan di taman hiburan Formosa Fun Coast (2015), di sepanjang jalan rehabilitasi jangka 

panjang baik secara fisik maupun mental. Hingga saat ini telah melayani lebih 20 ribu pasien luka bakar 

dan kerusakan wajah dengan membangun kembali lingkungan, fisik, psikologis dan sosial untuk menjaga 

martabat dan hak asasi manusia. 

  Teman-teman yang mengalami luka bakar membutuhkan waktu rata-rata satu hingga dua tahun 

perawatan intensif untuk penyembuhan hingga bekas luka benar-benar stabil. Selama itu, luka harus 

dirawat dengan sabar dan teliti, di samping itu juga harus aktif menjalankan rehabilitasi untuk 

menghindari terjadinya berbagai cedera/penyakit di kemudian hari serta memaksimalkan pengembalian 

fungsi organ dan pemulihan kehidupan sesegera mungkin. Oleh karena itu, Sunshine secara khusus 

menerbitkan “Buku Pegangan Perawatan Luka Bakar”, yang mencakup perawatan luka, rehabilitasi fisik, 

dukungan mental dan sosial, konseling ketenagakerjaan dan fasilitas masyarakat untuk membantu teman-

teman yang mengalami luka bakar dan anggota keluarganya dalam mendapatkan informasi terkait dikala 

membutuhkan dan mengatasi masalah ketidaknyamanan dalam kehidupan. 

 

  Akhirnya, saya mewakili Sunshine dengan tulus menyampai doa kami dan berharap dengan adanya 

penemanan Tim Profesional Sunshine, kami bisa membantu teman-teman dan keluarga menjalani masa 

rehabilitasi yang sulit. Mari kita berdoa sambil membangun harapan untuk menyambut mentari. 

                                                             

 

 

 

Yayasan Kesejahteraan Sosial Sunshine 

 

                                                           Ketua 

Dr. YANG JUI-YUNG 

 

  



Cerita Yayasan Sunshine                                          

  Pada tahun 1980, seorang teman yang mengalami luka bakar, Shen Shiao-ya (沈曉亞)menuliskan buku 

“Orang Yang Takut Sinar Mentari”, mengungkapkan dilema teman yang mengalami luka bakar di wajah dan 

terpojok pada sudut yang gelap. Buku ini sepenuhnya menggambarkan kesakitan, frustasi, keterpurukan 

yang kemudian bangkit kembali dari seseorang yang wajahnya terbakar, yang tidak hanya membangunkan 

rasa iba seseorang tetapi juga meluas pada masyarakat. Terpanggil oleh tanggapan, harapan dan dukungan 

dari semua lapisan masyarakat, “Aksi Kasih Sunshine” mulai melakukan pengumpulan dana dari pendonor 

yang renjana dan menyediakan klinik gratis bagi teman-teman yang membutuhkan.  

  Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Sunshine secara resmi berdiri pada 18 Desember 1981 yang juga 

merupakan akhir dari Hari Difabel Internasional. Setelah melayani selama delapan tahun, nama yayasan 

diubah menjadi Yayasan Kesejahteraan Sosial Sunshine, dengan harapan dapat menggunakan kekuatan 

kepedulian sosial dan profesionalisme untuk membantu teman-teman yang mengalami luka bakar dalam 

perjalanan rehabilitasi yang panjang dan sulit. 

  Sunshine yang telah berdiri lebih dari 30 tahun telah mengembangkan berbagai layanan profesional 

bagi penderita kerusakan wajah dan luka bakar, pengalaman layanan selama bertahun-tahun telah 

membentuk dasar pelayanan yang solid. Dalam beberapa tahun terakhir juga mulai melayani pasien 

dengan lesi oral (tumor ganas wajah), sehingga lebih banyak pasien dengan kerusakan wajah beserta 

keluarga mereka juga bisa kembali menikmati sinar mentari karena adanya layanan Sunshine. 

 

  



Berbagi Cerita                                                  

Terima Kasih Atas Bantuan Sunshine   

Artikel/Teman Luka Bakar   Chen Si-en 

 

Kecelakaan membuat hidup saya menjadi hitam dan putih 

  Sebelum kecelakaan itu, saya adalah anggota Lions Club di kawasan 300B. Semuanya berjalan lancar dan 

saya memiliki keluarga bahagia. Saya tidak pernah siap untuk kecelakaan ini. Pada suatu sore di tanggal 6 

Januari 2005, sebuah musibah mendadak mendatangkan perubahan besar dalam hidup saya, 

menjadikannya hitam dan putih. Saat bekerja, saya terkena sengatan listrik bertegangan tinggi 22,8 KV. 

Seluruh tubuh saya terbakar dan diantar ke rumah sakit Chang Gung, kemudian saya dipindahkan ke ruang 

perawatan intensif (ICU) dan mulai menjalani perawatan medis yang panjang. Istri saya bercerita bahwa 

saat saya pertama kali memasuki ICU, dia menerima beberapa pemberitahuan keadaan kritis dan berpikir 

bahwa saya tidak akan terselamatkan. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya, mereka 

tidak meninggalkan saya, sehingga saya memiliki kesempatan untuk berbagi cerita tentang perjalanan saya 

setelah cedera. (Berikut adalah rujukan dari istri saya karena saat itu saya dalam keadaan tidak sadarkan 

diri)  

 

Tarik tambang dengan dewa kematian 

  Pada malam pertama di ruang ICU, istri saya tidak berani meninggalkan ruang tunggu. Rumah sakit 

menghubunginya untuk menandatangani surat persetujuan operasi. Operasi ini mendesak karena kaki 

saya membengkak seperti kaki gajah, darah tidak bisa bersirkulasi, sehingga kaki kiri saya dibukakan 

sebuah luka yang panjang seperti parit. Pada malam berikutnya, istri saya kembali dihubungi untuk operasi 

kaki kanan yang juga disebabkan pembengkakan. Waktu itu saya dinilai memiliki luka bakar 55% dengan 

tingkat 2-3 derajat luka bakar dan memulai serangkaian debridemen (Debridemen adalah  pengangkatan 

jaringan mati dari luka dan sekitar agar tidak menyebabkan sepsis). Pada saat itu, hanya kulit kepala yang 

bisa diambil untuk menutupi luka, kulit kepala saya diambil setiap 10 hari selama 4 kali. Dalam 40 hari ini, 

10 operasi besar dan kecil terus dilakukan saat saya berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada 

Malam Tahun Baru Imlek 17 Februari, istriku membawa anak-anak untuk makan malam bersama. Saya 

mulai sadarkan diri pada hari itu, dan kemudian saya menjalankan beberapa operasi pencangkokan kulit. 

Sekitar dua bulan setelah cedera, istri saya berkata, “Apakah kamu mau menggunakan waktu 2 sampai 3 

tahun rehabilitasi untuk mendapatkan kehidupan di 2-30 tahun mendatang?” Saya menjawab saya 

bersedia melakukannya! Istri saya menjawab bahwa hanya Yayasan Sunshine yang bisa membantu kami, 

tidak ada badan atau organisasi lain di Taiwan yang merawat luka bakar, hanya Sunshine yang 

menyediakan tempat untuk teman-teman yang mengalami luka bakar. Sehingga pada saat itu kami telah 

memutuskan untuk melakukan rehabilitasi di Sunshine. 

 

Menahan rasa sakit dalam perawatan rehabilitasi 

  Rehabilitasi mempunyai masa emas tersendiri, jadi saya telah melakukan rehabilitasi saat masih berada 

di ICU. Selama kurang lebih 70 hari, kaki kiri dan tangan kiri saya membengkak seperti paha sapi, telapak 

tangan saya bengkak seperti kue penyu. Dari Senin hingga Jumat, setiap pagi hingga sore selalu ada guru 

rehabilitasi yang membantu saya melakukan pijat rehabilitasi dan pelipatan tangan secara teratur. Jalan 

rehabilitasi sangat keras dan benar-benar menyakitkan, terkadang saya ingin menyerah karena kesakitan. 



Saya juga tidak bisa berjalan dan tidak mampu berdiri. Setiap hari, istri saya memaksa saya belajar naik 

kursi roda dan mendorong kursi roda untuk berdiri. Tetapi karena kesakitan, saya sering marah-marah 

terhadap istri saya. Saya sangat menyesal jika terpikir kembali, waktu itu saya hanya ingin segera 

meninggalkan rumah sakit dan rehabilitasi di Sunshine House. Saya tinggal selama 110 hari di RSUD luka 

bakar Chang Gung dan menjalani 23 operasi. Saya langsung menuju Sunshine House saat keluar dari 

rumah sakit pada 26 April dan memulai perjalanan rehabilitasi yang panjang. 

  Pada awalnya, saya tinggal berdua bersama istri saya di Sunshine House. Pada waktu itu, saya tidak 

mampu memakai pakaian dan sepatu sendiri, saya bahkan tidak mampu melepas celana sendiri, jadi saya 

membutuhkan seseorang untuk membantu saya di toilet dan orang itu tidak lain adalah istri saya. Saya 

sangat berterima kasih kepada Sunshine House yang telah melatih saya berpakaian dan bersepatu serta 

beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan setelah cedera hanya dalam satu bulan, sehingga istri saya 

dapat pulang ke rumah dan saya tinggal sendirian di Sunshine House. (Setelah kembali ke kediaman) kami 

di Xindian, saya harus naik mobil ke pusat rehabilitasi di jalan Nanjing East Road setiap hari untuk 

rehabilitasi. Saya tidak bisa berjalan, maka saya menggunakan alat bantu jalan berkaki empat. Saya tidak 

bisa duduk di kursi belakang taksi dan hanya bisa duduk di depan. Guru rehabilitasi saya, guru Zhuang, 

membantu saya membuat alat bantu saya secara khusus. Saya sering merasa sedih, menarik kembali sendi 

yang terluka pada tempat semula adalah hal yang sangat menyakitkan, tetapi saya harus bersabar dan 

berlatih dengan tekun. Tangan atau kaki saya dikenakan alat penopang di malam hari, hal itu membuat 

saya tidak bisa tidur, saya juga tidak bisa tidur karena kepanasan, dan berhubung leher saya juga terluka, 

maka leher saya juga harus diregangkan, kepala saya harus diletakkan di tepi ranjang pada malam hari, 

tetapi saya tetap kesulitan tidur meski badan berada di atas ranjang. Terkadang ketika obat tidur tidak 

ampuh, saya benar-benar melewati hari bagaikan tahun. 

 

Sunshine membantu mengatasi kesulitan ekonomi 

  Selain itu, tekanan lain yang harus segera dihadapi adalah ekonomi keluarga. Perusahaan saya bangkrut 

dan istri yang merawat saya juga tidak bisa bekerja. Pada siang hari di bulan Mei, istri saya hanya membeli 

satu bento, dia mengatakan bahwa cuaca panas membuat dia tidak berselera makan. Saya yang ceroboh 

bahkan tidak tahu kalau dia sudah kehabisan uang. Kemudian, melalui bantuan pekerja sosial Sunshine, 

kami mendapatkan beberapa subsidi untuk bertahan sementara waktu di masa krisis. Proses rehabilitasi 

itu sangat menyakitkan dan sangat keras. Setiap hari harus melipat tangan dan membalut perban, luka 

akan kembali terbuka dan berdarah. Kadang-kadang saya merasa sangat frustasi, tetapi jika memikirkan 

apa yang telah dilakukan guru rehabilitasi Sunshine, pekerja sosial, konselor psikologis dan istri saya, saya 

tetap gigih bertahan, betapapun sulitnya. Butuh waktu satu setengah tahun untuk menempuh perjalanan 

rehabilitasi seperti itu. Terima kasih kepada yayasan yang memberikan saya kemungkinan untuk kembali 

ke dalam masyarakat, menikmati sinar mentari di luar sana dan juga memberikan saya kesempatan untuk 

membantu teman-teman terluka lainnya. 

  Hidup saya banyak berubah setelah cedera. Saya menjadi bisa membagikan kasih dan peduli tentang 

hal-hal di sekitar saya, menjadi tidak begitu perhitungan dan tidak begitu mempermasalahkan hal-hal 

yang besar dan kecil. Sekarang, saya masih membutuhkan pencangkokan kulit di tubuh saya. Saya tidak 

mampu kembali pada pekerjaan saya yang semula sebagai pemborong proyek listrik dan air. Saya ujian 

SIM dan surat usaha untuk menjadi sopir taksi sementara. Kedua anak saya telah kuliah, subsidi uang 

sekolah banyak mengurangi beban saya. Dengan membawa taksi dan hidup dengan hemat, ditambah 



kedua anak saya bekerja sebagai guru privat, kehidupan kami masih bisa berjalan normal. Rehabilitasi 

adalah sebuah jalan yang sangat panjang untuk dilalui, ada yang harus operasi pencangkokan kulit hingga 

bertahun-tahun, dan tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang mapan saat melakukan rehabilitasi. 

 

Sangat bersyukur bisa bertemu dengan Sunshine 

  Akhir kata, saya harus mengatakan bahwa Yayasan Sunshine, selain membantu pemulihan, juga 

membantu mencarikan pekerjaan sehingga Teman luka bakar juga mempunyai mata pencaharian untuk 

bertahan hidup. Yayasan membantu banyak teman yang mengalami luka bakar untuk bangkit dan mandiri 

serta kembali ke masyarakat. Saya adalah orang yang dibantu oleh Yayasan Sunshine, saya sangat 

bersyukur bisa bertemu dengan Sunshine sehingga dapat menikmati sinar mentari lagi. Terima kasih 

Sunshine, kami cinta kamu. 

  



Jenis layanan Sunshine                                        

Tim profesional kami akan menyusun rencana layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anggota 

untuk memenuhi setiap kebutuhan yang berbeda. 

Layanan utama adalah sebagai berikut: 

 

Jenis 

layanan 

Isi Keterangan 

Bantuan 

keuangan 

Agar teman yang mengalami luka bakar di badan dan wajah bisa 

melakukan rehabilitasi dengan sepenuh hati, kami menyediakan 

bantuan keuangan dalam perawatan medis, rehabilitasi, alat bantu, 

kehidupan, transportasi dan nutrisi. 

Lihat daftar 

tunjanganuntuk 

detailnya 

Rehabilitasi 

fisiologi 

Terapis profesional kami akan memberikan saran tentang rehabilitasi 

luka bakar dan tumor mulut pasca operasi, dan menyediakan layanan 

rehabilitasi seperti pengendalian parut bekas luka, terapi olahraga, alat 

bantu dan pembuatan pakaian tekanan. 

 

Rehabilitasi 

penampilan 

Melalui konsultasi individu atau kelompok, membuka kelas tata rias 

dan mengajarkan cara mengenakan pakaian ditambah dukungan 

mental dan pelatihan bersosialisasi untuk meningkatkan citra 

pencerahan dalam penampilan dan percaya diri. 

 

Konseling 

Psikologi 

Psikoterapis profesional menggunakan terapi permainan anak, 

konsultasi individu, kelompok pendukung, musik dan kegiatan menulis 

serta pendidikan pengasuhan, seminar berbagi cerita keluarga pasien 

untuk membantu teman yang cedera membangun kembali rasa 

percaya diri. 

 

Konseling 

Pendidikan 

Mengadakan berbagai jenis kegiatan dan seminar tentang kepedulian 

dan empati di sekolah dan memberikan beasiswa secara periodik untuk 

membantu siswa beradaptasi dengan sekolah dan belajar dengan 

tekun. 

 

Konseling 

Ketenagake

rjaan 

Menyediakan konsultasi ketenagakerjaan, persiapan pra-kerja dan 

layanan pencocokan kerja bagi penderita luka bakar dan kerusakan 

wajah, dan membantu mereka untuk persiapan kerja dan peningkatan 

kemampuan profesional sehingga mereka dapat kembali ke lapangan 

kerja dengan lancar, hidup mandiri dan kembali ke masyarakat 

sesegera mungkin. 

 

Layanan 

Perumahan 

Teman luka bakar jika tidak mendapat dukungan keluarga dan fasilitas 

rehabilitasi di sekitar rumah akan kehilangan waktu emas untuk 

rehabilitas. Yayasan Kesejahteraan Sosial Sunshine sejak tahun 1991 

telah menyediakan layanan akomodasi. Model layanan perumahan 

jangka pendek ini menyediakan fasilitas yang memadai sehingga pasien 

bisa melakukan berbagai aktivitas rehabilitas secara intensif agar bisa 

kembali pada kediaman semula sesegera mungkin. 

Rehabilitasi fisiologis 

 

 

 

 



● Menurut penilaian memerlukan rehabilitasi intensif setidaknya 

dua kali dalam seminggu, atau karena tidak ada fasilitas yang 

memadai di sekitar rumah, atau karena keadaan khusus 

tertentu lainnya. 

● Mentari cilik berusia tiga tahun ke bawah atau tidak dapat 

hidup sendiri dan harus ditemani oleh anggota keluarga. 

1. Penyesuaian diri secara mental: Pasien yang stres dan kesulitan 

beradaptasi dengan kehidupan karena cedera. 

2. Rekonstruksi pekerjaan: Mereka yang membutuhkan akomodasi 

karena sedang menerima evaluasi konseling pekerjaan, 

penyesuaian pekerjaan, pelatihan pra-kerja dan masa awal bekerja. 

3. Pengasuhan anak: Sistem keluarga yang tidak memadai sehingga 

tidak memungkinan rehabilitasi bagi anak berusia 3 hingga 18 

tahun. 

Akomodasi sementara: Anggota keluarga yang memenuhi kualifikasi di 

atas dan yang datang menjenguk penghuni Sunshine House. 

Himbauan 

Masyarakat 

Menyelenggarakan berbagai kegiatan publisitas untuk pencegahan luka 

bakar dan perawatan darurat guna mengurangi terjadinya kecelakaan. 

Mengadakan publisitas pencegahan kanker mulut dan advokasi 

kebijakan pencegahan bahaya konsumsi buah sirih untuk mengurangi 

bahaya kesehatan bagi masyarakat Taiwan. Selain itu, mengadakan 

kegiatan solidaritas bagi masyarakat untuk memahami, peduli dan 

menerima pasien yang mengalami luka wajah untuk mempromosikan 

lingkungan sosial yang ramah. 

 

 

  



Daftar Tunjangan Luka Bakar Yayasan Kesejahteraan Sosial Sunshine 

Jenis tunjangan Penerima 

tunjangan 

Dokumen yang 

diperlukan 

Isi tunjangan Keterangan 

Tunjangan Medis (1) Mereka yang 

membutuhkan 

perawatan medis 

karena luka bakar. 

(2) Status ekonomi 

berada pada 

setengah dari tabel 

perbandingan 

pekerjaan-

pendapatan 

"Standar Penilaian 

Ekonomi" 

Yayasan. 

(1) Formulir 

permohonan 

yayasan 

(2) Surat diagnosa 

dokter dalam waktu 

3 bulan masa 

permohonan. 

(3) Kwitansi asli 

biaya medis dalam 

3 bulan. 

 

(1) Jenis dan 

jumlah 

tunjangan: 

1. Biaya yang 

tidak dibayar 

oleh asuransi 

kesehatan NHI, 

jumlah tunjangan 

maksimal 

setengah dari 

biaya. 

(1) Dengan konsep 

mendukung pasien 

aktif menerima 

perawatan. 

(2) Situasi berikut 

tidak akan diberikan 

tunjangan: 

1.Beban tarif (kecuali 

beban tarif UGD) 

2.Biaya makan rawat 

inap dan selisih harga 

kamar (peninjauan 

ulang bagi yang tidak 

memiliki kartu askes 

NHI) 

3.Terapi laser bagi 

pasien yang 

mengalami luka 

bakar dan teknologi 

baru yang tidak 

dibayar asuransi 

kesehatan NHI 

(kecuali yang 

terdaftar dalam 

tunjangan bahan 

medis khusus) 

Tunjangan alat 

bantu (Pakaian 

tekanan, masker 

tekanan 

transparan, 

plester silikon, 

alat bantu 

prostetik) 

 

(1) Teman luka 

bakar 

(2) Status ekonomi 

berada pada 

setengah dari tabel 

perbandingan 

pekerjaan-

pendapatan 

"Standar Penilaian 

Ekonomi" 

Yayasan.. 

(1) Formulir 

permohonan 

yayasan 

(2) Surat diagnosa 

dokter asli dalam 

tiga bulan dan 

berlaku untuk dua 

tahun. Jika masih 

membutuhkan 

tunjangan alat bantu 

setelah dua tahun, 

maka harus ada 

surat diagnosa 

(1) Batas waktu 

dan jumlah 

tunjangan: 

1. Pakaian 

tekanan dan 

masker tekanan 

transparan: ½  

hingga jumlah 

biaya 

sepenuhnya. 

2. Tunjangan 

plester silikon 

dan alat bantu 

(1) Prioritas 

tunjangan diberikan 

kepada mereka yang 

telah terdaftar pada 

pemerintah. 

(2) Pakaian tekanan 

yang bukan dibuat 

oleh yayasan dan 

dibeli sebelum 

kontak dengan 

yayasan akan 

diadakan evaluasi 

status ekonomi sesuai 



dokter dalam tiga 

bulan yang baru. 

Dalam surat 

tersebut harus 

tercantum 

kebutuhan akan 

peralatan bantu. 

(3) Kwitansi asli 

biaya medis dalam 

3 bulan. 

prostetik: 

maksimal ½  dari 

biaya. 

ketentuan yayasan 

untuk satu kali. 

Untuk seterusnya, 

tunjangan tidak akan 

diberikan untuk 

pakaian yang bukan 

dibuat oleh yayasan. 

(3) Batas waktu 

permohonan: 

Permohonan diajukan 

beserta bukti 

pembelian alat bantu 

medis dalam tiga 

bulan. 

Tunjangan 

rekonstruksi 

kehidupan 

 

 

(1) Teman luka 

bakar yang butuh 

rehabilitasi fisik, 

mental dan 

pekerjaan. 

1. Rehabilitasi 

fisiologis: 

Kesulitan ekonomi 

akibat rehabilitasi, 

mempunyai 

rencana 

rehabilitasi yang 

jelas dan aktif 

melakukan 

perawatan. 

2. Rehabilitasi 

psikologis: Pasien 

yang sedang 

menjalani 

konseling 

psikologis atau 

perawatan 

psikiater karena 

kesulitan 

penerimaan diri 

atau adaptasi 

sosial dan 

memiliki kesulitan 

(1) Rehabilitasi 

fisiologis: 

1. Formulir 

permohonan 

yayasan. 

2. Daftar penilaian 

rehabilitasi dalam 3 

bulan (yang ditulis 

dokter rehabilitasi 

rumah sakit atau 

terapis rehabilitasi) 

atau Surat Diagnosa 

Dokter. 

(2) Rehabilitasi 

Psikologis: 

1.  Formulir 

permohonan 

yayasan. 

2. Surat konsultasi 

yang bertanggal 

(kwitansi atau 

dokumen yang bisa 

membuktikan 

adanya perawatan 

berkelanjutan) 

(3) Rekonstruksi 

(1) Jenis 

tunjangan: 

Termasuk 

pengeluaran 

pribadi yang 

diperlukan 

kehidupan dan 

perawatan pasien 

saat melakukan 

rehabilitasi 

(termasuk 

akomodasi, 

layanan 

kebersihan dan 

perawatan, 

barang sekali 

pakai) dan biaya 

kunjungan 

kembali 

 (2) Batas waktu 

dan jumlah 

tunjangan 

1. Pengguna jasa 

kebersihan dan 

perawatan 

Sunshine, 

tunjangan 

tertinggi 

(1) Batas waktu 

permohonan: 

1. Rehabilitasi 

fisiologis: 

permohonan diajukan 

selama rehabilitasi. 

2. Rehabilitasi 

psikologis: 

Harus diajukan sejak 

konsultasi/perawatan  

awal atau 

mengajukan 

permohonan dalam 

tiga bulan. 

3. Rekonstruksi 

pekerjaan:  

Harus mengajukan 

permohonan sejak 

menerima konsuler 

pekerjaan atau dalam 

tiga bulan selama 

bekerja. 

(2) Tunjangan akan 

dihentikan jika 

rehabilitasi terputus. 

(3) Bagi yang sedang 

menjalankan lebih 

dari satu jenis 



keuangan selama 

perawatan. 

3.Rekonstruksi 

pekerjaan: Bagi 

yang sedang 

menerima evaluasi 

pekerjaan, 

adaptasi 

pekerjaan, 

pelatihan kerja 

atau masa awal 

bekerja yang 

berada dalam 

kesulitan 

keuangan. 

(2) Pengasuh 

utama mentari 

cilik dan 

menengah yang 

tidak dapat bekerja 

karena harus 

merawat pasien 

dalam jangka 

panjang yang 

memengaruhi 

ekonomi keluarga. 

(3) Status ekonomi 

berada pada 

setengah dari tabel 

perbandingan 

pekerjaan-

pendapatan 

"Standar Penilaian 

Ekonomi" 

Yayasan.. 

pekerjaan: 

Formulir 

permohonan 

yayasan (Lampiran 

dokumen lainnya) 

maksimal sesuai 

gaji pokok 

tahunan. Sisanya 

(termasuk 

rehabilitasi 

psikologis dan 

pekerjaan) sesuai 

standar biaya 

hidup terendah 

(Sesuai 

pengumuman 

masing-masing 

kabupaten dan 

kota tahunan)  

2. Tunjangan 

diberikan per 

bulan untuk satu 

periode, dan 

maksimal 3 

bulan untuk 

setiap 

permohonan. 

Untuk 

rehabilitasi 

fisiologis, 

perpanjangan 

jangka waktu 

akan ditinjau 

yayasan jika 

diperlukan 

dengan batas 

maksimal 6 

bulan. 

3. Jika ada 

keperluan 

khusus, dapat 

melaporkan 

untuk evaluasi 

kasus. 

rehabilitasi sekaligus, 

hanya dapat 

memohon satu jenis 

tunjangan. 

Tunjangan 

transportasi 

medis 

(1) Teman luka 

bakar (beserta  

anggota keluarga 

(1) Formulir 

permohonan 

yayasan. 

(1) Jenis dan 

jumlah 

tunjangan: 

(1)Tunjangan hanya 

diberikan kepada satu 

anggota keluarga 



  yang menemani) 

yang berdasarkan 

diagnosis dokter 

atau penilaian 

terapis 

memerlukan 

perawatan dan 

rehabilitasi medis 

yang 

berkelanjutan. 

(2) Status ekonomi 

berada pada 

setengah dari tabel 

perbandingan 

pekerjaan-

pendapatan 

"Standar Penilaian 

Ekonomi" 

Yayasan.. 

 

(2) Surat diagnosa 

dokter atau formulir 

penilaian kesehatan 

dalam tiga bulan. 

(3) Pemohon yang 

memohon karena 

kebutuhan 

rehabilitasi harus 

melampirkan 

fotokopi surat 

perawatan 

berkelanjutan 

(catatan perawatan) 

(4) Pemohon yang 

memohon karena 

kebutuhan 

perawatan harus 

melampirkan 

fotokopi kwitansi 

medis dalam tiga 

bulan. 

(5) Bukti pembelian 

tiket 

1.Tunjangan 

sepenuhnya 

untuk 

transportasi 

umum sesuai 

kwitansi. 

2.Tunjangan ½  

dari tiket taksi, 

THSR dan 

pesawat sesuai 

kebutuhan 

3.Tunjangan 

NT$ 3/km untuk 

pembawa mobil 

pribadi dan  

NT$ 2/km untuk 

sepeda motor. 

4.Batas 

tunjangan 

transportasi NT$ 

5.000 per bulan. 

(2) Batas 

tunjangan: 

1. Permohonan 

dilakukan sekali 

3 bulan per 

periodik. 

2. Tunjangan 

untuk pengguna 

taksi diberikan 

maksimal 6 

bulan, evaluasi 

ulang akan 

dilakukan untuk 

perpanjangan 

waktu. 

yang menemani 

rehabilitas. 

(2)Batas waktu 

permohonan: Dalam 

tiga bulan setelah 

pembayaran. 

Tunjangan bahan 

medis khusus 

(dermis buatan, 

bantalan 

perluasan 

mikrodermabrasi) 

(1)Dermis buatan 

1. Pasien fase akut:  

Untuk luka bakar 

akut seperti salah 

satu kondisi 

berikut: 

(1) Dermis buatan: 

1. Surat diagnosa 

yayasan Sunshine: 

minta dokter 

menandatangani 

alasan dan area 

 (1) Jumlah 

tunjangan 

maksimal 

setengah dari 

biaya.        

 

(1) Batas waktu 

permohonan: 

Permohonan diajukan 

sebelum operasi. 

(2) Pasien rehabilitasi 

harus mengajukan 



a. Kedalaman luka 

mencapai tingkat 2 

keatas, ukuran luka 

orang dewasa 

capai >40%, 

ukuran anak kecil 

capai >20% yang 

kekurangan 

pendonor. 

b. Tidak cocok 

untuk 

pencangkokan 

kulit sendiri atau 

operasi parut 

lainnya. 

(2) Bantalan 

perluasan  

mikrodermabrasi: 

1.Terbatas 

penggunaan pada 

luka bakar akut. 

2.Luka bakar capai 

tingkat 2 keatas, 

ukuran luka orang 

dewasa >40%, 

ukuran luka anak 

kecil >20%. 

3.Status ekonomi 

berada pada 

setengah dari tabel 

perbandingan 

pekerjaan-

pendapatan 

"Standar Penilaian 

Ekonomi" 

Yayasan.. 

penggunaan dermis 

buatan. 

2. Faktur atau 

kwitansi asli rumah 

sakit. 

(2) Bantalan 

perluasan  

mikrodermabrasi:  

1. Surat diagnosa 

yayasan Sunshine: 

minta dokter 

menandatangani 

alasan dan area 

penggunaan 

bantalan perluasan  

mikrodermabrasi. 

2. Faktur atau 

kwitansi asli rumah 

sakit. 

 

permohonan sebelum 

operasi dan 

lampirkan formulir 

permohonan yayasan. 

Tunjangan tenaga 

perawat 

 

 

Pemohon, teman 

luka bakar akut 

dalam waktu enam 

bulan setelah 

keluar rumah sakit 

harus memenuhi 

(1) Formulir 

Permohonan 

Yayasan. 

(2) Surat diagnosa 

dokter atau formulir 

penilaian kesehatan 

(1) Batas waktu 

dan jumlah 

tunjangan: 

1. Tunjangan 

paling lama 

diberikan selama 

(1) Batas waktu 

permohonan: Boleh 

dimohon terlebih 

dahulu. Paling lambat 

dalam tiga bulan 

perekrutan tenaga 



semua persyaratan 

berikut: 

(1) Ada kebutuhan 

rehabilitasi 

insentif dan butuh 

orang untuk 

membantu 

(Misalnya untuk 

pindah tempat, ke 

toilet, suap makan, 

dll.) 

2.Teman luka 

bakar yang harus 

hadir di yayasan 

untuk menerima 

rehabilitasi 

tertentu 3 kali per 

minggu.  

3.Anggota 

keluarga tidak 

dapat memberikan 

perawatan. 

4.Hanya 

merupakan tenaga 

perawat 

sementara, tidak 

untuk jangka 

panjang. 

5. Status ekonomi 

berada pada 

setengah dari tabel 

perbandingan 

pekerjaan-

pendapatan 

"Standar Penilaian 

Ekonomi" 

Yayasan.. 

dalam tiga bulan. 

(3) Pengasuh atau 

layanan perawat 

atau petugas 

layanan kehidupan 

yang memenuhi 

syarat sertifikasi.   

3 bulan, jumlah 

tunjangan per 

bulan tidak 

melebihi ⅔ dari 

biaya tenaga 

perawat. 

2. Jika ada 

kebutuhan 

khusus, bisa 

melaporkan 

kasus untuk 

penilaian 

tersendiri. 

perawat. 

Bantuan darurat 

 

    

(1) Teman luka 

bakar atau 

keluarga 

mengalami hal 

darurat, seperti: 

(1) Wajib 

dilampirkan: 

Formulir 

pendaftaran 

yayasan 

(1) Batas waktu 

dan jumlah 

tunjangan:  

1. Jumlah 

tunjangan 

(1) Batas waktu 

permohonan: 

Permohonan harus 

diajukan dalam tiga 

bulan saat situasi 



sakit, meninggal, 

kecelakaan, 

bencana alam atau 

lainnya yang 

menyebabkan 

kesulitan dalam 

hidup dan butuh 

dukungan 

ekonomi. 

(2) Status ekonomi 

berada pada 

setengah dari tabel 

perbandingan 

pekerjaan-

pendapatan 

"Standar Penilaian 

Ekonomi" 

Yayasan.. 

(2) Persiapkan: 

Bukti dari situasi 

darurat, seperti: 

Surat Diagnosa 

dokter, fotokopi 

KK atau surat 

pendaftaran 

keluarga, bukti 

berpenghasilan 

rendah, kartu 

difabel, dll. 

 

tunggal adalah 

NT$ 10 ribu. 

Jumlah 

tunjangan untuk 

kasus yang sama 

dalam setahun 

tidak boleh 

melebihi NT$ 20 

ribu. 

darurat terjadi. 

Pekerja sosial 

memerlukan waktu 

seminggu untuk 

menjalankan semua 

prosedur. 

Tunjangan sewa 

rumah 

 

 

(1) Perlu 

melakukan 

rehabilitasi 

intensif pada 

yayasan karena 

luka bakar yang 

mengalami salah 

satu dari keadaan 

berikut: 

1. 

Ketidaknyamanan 

fisik, tidak ada 

transportasi umum 

dan tinggal di 

tempat yang 

sangat jauh. 

2. Lingkungan 

rumah tidak 

mendukung untuk 

bergerak. 

(2) Pasien dinilai 

perlu melakukan 

rehabilitasi 

intensif oleh 

(1) Formulir 

permohonan 

yayasan. 

(2) Formulir 

penilaian 

rehabilitasi yang 

ditulis oleh terapis 

dalam tiga bulan. 

(3) Fotokopi catatan 

rehabilitasi 

berkelanjutan setiap 

bulan. 

(4) Fotokopi 

perjanjian sewa 

rumah atau kwitansi 

pembayaran biaya 

hotel. 

(1) Batas dan 

jumlah 

tunjangan: 

1. Biaya sewa 

rumah per bulan 

ditetapkan 

sebanyak NT$ 12 

ribu. Pekerja 

sosial bisa 

mengadakan 

penyesuaian 

dengan wilayah 

setempat hingga 

maksimal NT$ 

15 ribu. 

2. Setiap 

permohonan 

ditetapkan 

setengah tahun 

sebagai satu 

periodik, 

perpanjangan 

hingga satu tahun 

akan diberikan 

(1) Batas waktu 

permohonan: Dalam 

tiga bulan setelah 

mulai sewa rumah. 



terapis yayasan. 

(3) Status ekonomi 

berada pada 

setengah dari tabel 

perbandingan 

pekerjaan-

pendapatan 

"Standar Penilaian 

Ekonomi" 

Yayasan.. 

jika ada 

keperluan. 

 

● Jumlah total tunjangan tahunan berdasarkan prinsip tidak melampaui anggaran tunjangan tahunan 

yayasan. 

● Setelah membaca pengantar di atas, jika Anda masih membutuhkan bantuan kami atau ingin tahu 

lebih banyak tentang layanan kami, silakan hubungi pekerja sosial Pusat Layanan Daerah Sunshine. 

 

 

 

 

 


