
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. 

 

 

 

  



Chapter 1. BAB I   Mengenal Luka Bakar                

  Luka bakar adalah jenis kecelakaan yang sering terjadi. Cedera luka dapat disebabkan oleh panas, zat 

kimia, listrik dan radiasi. 

  Luka bakar berukuran besar sering menyebabkan hiperplasia (pertumbuhan sel yang berlebihan) dan 

kontraktur pada kulit yang dapat menyebabkan disfungsi tungkai dan kehilangan kemampuan menangani 

aktivitas sehari-hari. Luka bakar yang dalam juga dapat menyebabkan kerusakan saraf, deformasi 

(perubahan bentuk) organ tubuh, atrofi (penyusutan) otot dan masalah lain yang memerlukan 

rehabilitasi berkelanjutan untuk mencapai perbaikan yang efektif. 

 

Mengenal luka bakar 

Luka bakar sama seperti penyakit lain, terbagi atas berbagai tingkat keparahan. Luka bakar dibagi 

berdasarkan kedalaman luka dan luas area luka. 

 

1.Kedalaman luka bakar 

Luka bakar dapat dinilai berdasarkan kedalaman kerusakan kulit 

 

Kedalaman 

Luka Bakar 

Luka Bakar 

Tingkat 1 

Luka Bakar Tingkat 2 Luka Bakar 

Tingkat 3 

Luka Bakar 

Tingkat 4 Dangkal Dalam 

Rentang 

Kedalaman 

Epidermis 

superfisial 

Epidermis+lapisan 

atas dermis 

(sekitar ⅓ atau 

lebih) 

Epidermis+hampir 

seluruh bagian 

dermis 

Semua bagian 

dermis 

Semua lapisan 

kulit, dermis 

dan tulang 

Gejala Kulit merah dan 

bengkak dengan 

rasa sakit yang 

jelas 

Kulit merah 

membengkak, 

melepuh, nyeri 

dan panas 

Kulit merah 

muda, melepuh 

putih besar, tidak 

terasa begitu sakit 

Kulit terbakar 

hitam, kering 

seperti kain kulit 

atau pucat 

putih, sel 

pigmen dan sel 

saraf hancur, 

rasa sakit hilang 

Jaringan lemak, 

otot, saraf dan 

tulang mati dan 

tampak seperti 

arang  

 

Penyembuhan Sembuh dalam 

3-5 hari tanpa 

bekas luka 

Sembuh dalam 14 

hari, 

meninggalkan 

bekas luka kecil 

atau tanpa bekas 

luka 

Butuh 21 hari 

atau lebih untuk 

sembuh. Akan 

meninggalkan 

bekas luka yang 

jelas, harus 

segera 

transplantasi kulit 

untuk 

menghindari 

infeksi 

Tidak dapat 

sembuh sendiri, 

harus 

mengandalkan 

perawatan 

pencangkokan 

kulit, akan 

meninggalkan 

bekas yang 

tebal yang 

menyebabkan 

Memerlukan 

perawatan 

medis khusus 

seperti operasi 

pencangkokan 

flap, terapi 

listrik dan ada 

beberapa 

bagian yang 

perlu 

diamputasi.   



gangguan 

fungsional 

 

 

 

2. Luas luka bakar 

  Luas luka bakar ditentukan melalui persentase luas permukaan tubuh yang terbakar. Pada umumnya 

menggunakan “aturan sembilan” sebagai metode perhitungan. Metode ini menjadikan luas permukaan 

tubuh sebagai 100 bagian, kemudian membagi masing-masing bagian tubuh menjadi beberapa 9% 

(seperti gambar, bagian selangkangan 1%). Luas luka bakar orang dewasa selalu dihitung dengan cara ini, 

tetapi cara ini tidak berlaku untuk anak dan bayi, silakan lihat gambar di bawah ini. 

 

 

3. Derajat luka bakar: 

  Secara umum, ketika luas luka bakar melebihi 2,5 sentimeter persegi (seperti ukuran koin NT$ 10) atau 

luka bakar pada lapisan kulit di bawah dermis atau luka bakar listrik, Anda harus segera mendapatkan 

perawatan medis. 

 

Derajat Luka 

Bakar 

Ringan Sedang Berat 

Kedalaman 

Luka Bakar 

Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 3 Lain-lain 

Luas Luka 

Bakar 

<15% 

Dewasa 

<15% 

<2% 

Dewasa 

Anak-

anak 

<2% 

15-25% 

Dewasa 

15-25% 

2-10% 

Dewasa 

Anak-

anak 

2-10% 

>25% 

Dewasa 

>25% 

>10% 

Dewasa 

Anak-

anak 

>10% 

Luka bakar yang lebih dari 

dua derajat pada wajah, 

leher, tangan, kaki dan 

selangkangan, luka bakar 

inhalasi, luka bakar listrik, 

luka bakar ditambah luka 

luar (seperti patah tulang, 

luka di kepala, dll.), luka 

bakar dengan penyakit 

yang ada (seperti 

diabetes, epilepsi, dll.) 



 <10% 

Anak-

anak 

<10% 

 10-20% 

Anak-

anak 

10-20% 

 >20% 

Anak-

anak 

>20% 

  

Perawatan 

Medis 

Rawat jalan di rumah 

sakit umum 

Rawat inap di rumah 

sakit dengan tim 

perawatan luka bakar 

Rawat inap di rumah sakit atau instansi yang 

khusus menangani luka bakar 

 

 

 

  



Chapter 2. BAB II Perawatan Luka Bakar                    

   

  Setelah keluar dari rumah sakit, luka bakar masih membutuhkan perawatan yang cermat. Jika tidak 

akan mudah menyebabkan efek samping yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari di kemudian 

hari. 

  Dibutuhkan rata-rata satu hingga dua tahun untuk penyembuhan luka hingga bekas luka benar-benar 

stabil. Dalam periode ini, selain sabar, cermat dan gigih dalam perawatan, juga harus memenuhi beberapa 

aspek yang dianjurkan untuk menghindari timbulnya efek samping yang lain dan pemulihan bisa berjalan 

dengan lancar. 

 

1. Perawatan luka/parut bakar 

A. Pembersihan luka 

● Pada prinsipnya harus mandi sekali sehari. Jika dokter menilai bahwa luka tidak boleh menyentuh 

air, maka cukup melakukan lap badan. Suhu air tidak boleh terlalu panas karena akan membuat kulit 

gatal dan mudah terluka. Setelah selesai, lap lagi dengan handuk bersih, kering dan lembut yang 

mudah menyerap air. 

● Gunakan air dingin untuk mencuci luka, gunakan sabun netral jika diperlukan (seperti sabun gading) 

atau gunakan cairan infus Nacl untuk membersihkan luka, keringkan dengan kapas sebelum 

menggunakan obat. 

● Luka yang belum sembuh sepenuhnya harus dijaga sekering mungkin. Jika kotor dan basah, harus 

segera ganti obat untuk menghindari infeksi. 

● Perawatan luka harus dilakukan sesuai dengan saran dokter, jangan mengoles obat secara 

sembarangan agar luka tidak menjadi parah. Perawatan luka harus ditangani sesuai prinsip aseptik 

(bebas kuman) yang diajarkan dokter atau perawat. 

● Luka yang terinfeksi bakteri akan mengeluarkan bau, sering bernanah atau mengeluarkan cairan, 

atau menjadi merah, bengkak dan nyeri. Jika terjadi, segera cari perawatan medis. 

 

B. Perawatan parut luka 

Setelah luka sembuh, oleskan lotion netral yang tidak menyebabkan iritasi (jangan terlalu creamy) 

untuk menjaga kulit tetap halus. Lotion yang dioles jangan terlalu banyak, dengan prinsip menghindari 

kekeringan. Oles beberapa kali sehari sesuai kondisi kulit, jangan oleskan langsung pada luka. 

 

C. Pemijatan parut luka 

● Kulit yang terbakar parah mudah timbul hiperplasia dan kontraktur pada parut luka, sehingga perlu 

mengenakan pakaian tekanan. Pijat parut sesering mungkin agar bekas luka menjadi lembut dan 

rata. 

● Luka operasi pencangkokan kulit biasanya akan sembuh dua hingga tiga minggu kemudian. Saat ini 

sudah dapat memulai terapi pijat (di bawah bimbingan dokter atau terapis), menekan secara 

vertikal dengan telapak tangan atau ibu jari, tidak boleh menggosok atau gerakan yang 

menghasilkan gesekan. Epidermis baru relatif rapuh, maka pijatan harus lembut untuk menghindari 

cedera atau timbulnya lepuhan kulit. 

● Tidak perlu melepaskan perban atau plester saat memijat parut, juga tidak perlu melepaskan 



pakaian tekanan. Tetapi saat memijat parut tanpa perban atau pakaian tekanan, bisa melakukan 

pijatan dengan tambahan lotion. 

 

D. Perawatan parut luka bakar 

● Saat gatal, gunakan air dingin untuk membersihkan atau dinginkan dengan es. Usahakan kurangi 

rasa gatal dengan menepuk luka, hindari dengan cara menggaruk. 

● Untuk anak-anak, usahakan alihkan perhatian mereka dengan permainan atau memberinya 

pekerjaan sederhana agar dia melupakan rasa gatal pada luka. 

● Kuku harus sering digunting agar tidak terkena luka secara tidak sengaja. 

● Saat membersihkan kulit, oleskan sedikit lotion pelembab (hindari luka yang belum sembuh) agar  

tangan tidak menggaruk kulit yang kering dan gatal. 

● Di musim panas, usahakan tinggal di ruang ber-AC atau di ruang berventilasi baik. Pakai pakaian 

bahan katun atau bahan yang mudah menyerap keringat agar tidak menempel pada tubuh karena 

basah sehingga menimbulkan rasa gatal. 

● Hindari minum miras dan makanan pedas untuk mengurangi iritasi kulit yang menyebabkan gatal. 

 

E. Perawatan pelepuhan (blistering) 

● Ketika kulit melepuh, jangan dipecahkan sendiri. Anda dapat ke rumah sakit meminta bantuan staf 

medis untuk menangani luka untuk menghindari infeksi luka. 

 

F. Hindari sinar matahari langsung 

● Untuk mencegah warna kulit menjadi gelap, kenakan topi bertepi lebar, payung atau baju berlengan 

panjang serta oleskan tabir surya saat keluar rumah. 

 

 

 

Terima kasih kepada Dr. Yang Jui-yung dari Rumah Sakit Chang Gung,  

Linkou telah membantu menyunting artikel di atas 

 

 

 

  



2. Perawatan diet teman luka bakar 

Perubahan fisiologi teman luka bakar 

  Pada luka bakar, tidak hanya sakit secara fisik, tetapi juga banyak berpengaruh terhadap fisiologi tubuh: 

a. Metabolisme menjadi cepat 

Stres akibat luka bakar akan membuat metabolisme tubuh menjadi cepat, kebutuhan nutrisi juga 

bertambah, kekuatan kecepatan sebanding dengan luas luka bakar. Jika asupan gizi tidak memadai, 

maka tubuh akan mengambil jaringan tubuh yang lain yang akan menyebabkan penurunan berat 

badan drastis, sehingga kekebalan tubuh juga menurun yang akan menyebabkan infeksi dan berimbas 

pada penyembuhan luka menjadi lamban. 

b. Penurunan berat badan drastis 

Jika berat badan menurun 10% dibandingkan sebelum cedera, penyembuhan luka akan terhambat, 

dan kekebalan tubuh yang menurun meningkatkan risiko infeksi. Jika berat badan menurun lebih 30%, 

mudah menyebabkan kematian. 

c. Kebutuhan protein meningkat 

Penyembuhan luka dan produksi sel imun membutuhkan banyak protein. Luka yang terbuka juga akan 

menyebabkan hilangnya protein. Oleh sebab itu, kebutuhan akan protein meningkat lebih banyak dari 

biasanya. 

 

Singkatnya, teman luka bakar harus mengonsumsi makanan berprotein dan berkalori tinggi untuk 

meningkatkan penyembuhan luka, mempertahankan kekebalan tubuh dan mengurangi komplikasi infeksi. 

 

Makanan apa yang kaya protein? 

● Daging: daging babi, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, produk daging olahan (seperti 

abon dan daging kering). 

● Kacang-kacangan: kedelai, produk kedelai (seperti susu kedelai, tahu, tahu kering, ayam vegetarian, 

tepung kedelai, tempe, dll.). 

● Telur: telur ayam, telur bebek, dll. 

● Susu: susu bubuk, susu sapi, susu kambing, produk susu (seperti milkshake, es krim, dll.) 

 

Bagaimana cara menambah asupan kalori? 

● Perbanyak makan daging, kurangi minum sup (seperti sup ayam, sup ikan dan sup daging). 

● Tambahkan daging giling, telur, tahu atau susu berprotein tinggi ke dalam bubur atau mi. 

● Ganti sup biasa dengan sup kental. 

● Jika jumlah asupan tidak cukup, tambahkan minuman nutrisi yang disetujui. 

● Ganti buah dengan jus untuk mengurangi jumlah buah. 

 

Fungsi vitamin 

  Mendorong terbentuknya sel, mempercepat penyembuhan luka dan memperkuat penyerapan nutrisi. 

Sumber utama vitamin berasal dari buah dan sayuran yang segar. 

 

 



Prinsip diet 

● Jangan minum minuman beralkohol atau makanan yang mengandung rempah yang akan menghambat 

pengumpalan darah dan menyebabkan gatal. 

● Pigmentasi warna pada luka berhubungan dengan kedalaman dan keadaan fisiologi pasien, tidak ada 

hubungan dengan kecap, gula merah, coklat atau kopi. 

● Kafein dapat memengaruhi sirkulasi darah, hindari minum teh, kopi, cola dan coklat. 

● Pilih makanan yang lunak, kenyal, mudah dicerna dan tidak mengandung rempah. 

● Teman luka bakar cenderung kurang nafsu makan karena berkurangnya aktivitas dan rasa sakit, 

disarankan untuk makan sedikit sesering mungkin. 

● Suplemen gizi diutamakan makanan biasa, tidak diharuskan makan suplemen. 

● Jangan merokok agar tidak memengaruhi penyembuhan luka. 
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Chapter 3. BAB III  Perawatan dan Rehabilitasi Luka Bakar                  

 

Terapi tekanan parut luka bakar 

 

1. Apa itu parut? 

  Secara umum, semua jaringan tubuh yang terluka akan sembuh kembali. Tetapi jika terlalu banyak 

jaringan fibrosa menggantikan jaringan tubuh yang rusak akan menimbulkan parut. Parut hipertrofik 

adalah pertumbuhan dermis yang berlebihan sehingga menyebabkan parut yang tebal. 

  Karakteristik parut hipertrofik berupa merah, cembung, keras dan kontraktur yang disertai beberapa 

perasaan tidak nyaman, seperti gatal, nyeri, sensitif dan parut pada kaki dan tangan mudah 

membawakan rasa bengkak dan kesemutan. Gejala ini cenderung muncul beberapa waktu setelah luka 

sembuh. Oleh sebab itu, setelah perawatan pada luka darurat hingga stabil, hal selanjutnya yang tidak 

kalah penting adalah masalah parut luka. 

2. Pakaian tekanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar satu                          Gambar dua 

(Gambar 1: Kulit baru yang telah tumbuh setelah luka sembuh, terlihat halus dan berwarna merah muda;  

Gambar 2: Tiga bulan kemudian, parut sudah mulai tumbuh dan terlihat merah, menonjol dan kasar saat 

disentuh) 

 

  Ada banyak cara untuk mengobati parut hipertrofik, cara yang paling umum adalah mengenakan 

pakaian tekanan. Pakaian tekanan, seperti namanya, akan menghasilkan tekanan untuk terapi parut. 

Studi telah membuktikan pemberian tekanan secara merata yang berkelanjutan di masa awal dapat 

mengurangi pembengkakan jaringan dan membuat pertumbuhan jaringan tubuh mendekati normal 

hingga pematangan parut. Oleh karena itu, pemakaian pakaian tekanan akan membuat parut menjadi 

lebih rata, tipis, lembut dan warna kulit juga lebih terang, rasa sakit dan gatal pada kulit juga berkurang 

  Saat luka mulai sembuh, parut akan mulai tumbuh. Awalnya akan bermerah, agak menonjol, keras dan 

mengerut. Cara mengatasi parut hipertrofik sangat banyak, cara yang paling sering ditemukan adalah 

dengan terapi tekanan pada parut. Baju tekanan, masker tekanan transparan, bantalan tekanan dan 

plester silikon juga menggunakan konsep tekanan untuk mengobati parut. Studi membuktikan 

pemberian tekanan secara merata yang berkelanjutan di masa awal dapat mengurangi pembengkakan 

jaringan dan membuat pertumbuhan jaringan tubuh mendekati normal hingga pematangan parut. 

  



dan bisa mengatasi masalah edema (kaki/tangan bengkak) dan memberikan lapisan pelindung kulit yang 

baru dan lembut. Secara umum, parut membutuhkan dua sampai empat tahun untuk menjadi benar-

benar matang, tetapi juga bergantung pada keadaan setiap orang dan kedalaman luka bakar. Setelah 

matang, warna kulit akan menjadi warna daging dan terkesan lebih lembut dan rata saat di sentuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan sebelum dan sesudah mengenakan pakaian tekanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Setelah 10 bulan 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                    Setelah 12 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Setelah 14 bulan 

 
 

Gambar 3  Manual on Management 

of the Burn Patient 



  Ada banyak faktor yang memengaruhi pembentukan parut, dan saat ini masih belum bisa 

memprediksi secara akurat apakah luka akan berkembang menjadi parut hipertrofik setelah sembuh. 

Secara statistik, situasi berikut cenderung menyebabkan parut, seperti kedalaman luka tingkat dua, 

pemulihan luka diatas 14 hari, orang berkulit gelap, anak kecil, dll. Bagian tubuh yang lebih mudah 

timbul parut antara lain depan dada, lengan atas dan sendi. Jika memenuhi kondisi di atas, harus 

menggunakan pakaian tekanan dengan benar agar dapat mengontrol pertumbuhan parut secara efektif. 

  Kapan pakaian tekanan mulai dipakai? Pakaian tekanan dapat dipakai setelah luka sembuh. Jika masih 

terdapat luka sporadik yang kecil, selama besar luka dibawah koin NT$ 10 dan tidak berada pada bagian 

sendi, pakaian tekanan bisa dipakai setelah menggunakan obat pada luka dan ditutup dengan kain kasa. 

Jika masih ada luka yang belum sembuh, boleh dipakaikan pada bagian yang sudah sembuh, tidak perlu 

menunggu semua luka sembuh sepenuhnya untuk memakai pakaian tekanan.     

  Bagaimana cara memilih model pakaian tekanan? Terapis akan menentukan model pakaian sesuai 

lokasi parut dan bentuk tubuh. Pada prinsipnya, semua parut harus tertutup oleh pakaian tekanan, dan 

tidak boleh terbuka saat bergerak. Panjang pinggiran pakaian tekanan harus melebihi 5 cm dari letak 

luka dan jika parut berada pada sendi, maka seluruh sendi harus terbalut pakaian tekanan. Jangan 

menutup area yang tidak terluka, tetapi kadang-kadang untuk mendapatkan tekanan dan fiksasi yang 

baik, bagian yang tidak terluka juga akan ditutup. 

  Saat mencoba pakaian tekanan, terapis harus membimbing pasien dan keluarganya cara mengenakan 

pakaian tekanan. Urutan pemakaian sangat penting, harus dipakai dari ujung baju, tubuh bagian bawah 

harus dimulai dari penutup kaki sebelum mengenakan celana. Tubuh bagian atas harus mulai dari sarung 

baru dilanjut lengan dan terakhir baju. Pakaian tekanan harus dikenakan dari ujung tangan/kaki agar 

tidak terjadi bengkak tangan/kaki. 

  Jika ingin menggunakan lotion sebelum mengenakan pakaian tekanan, maka harus ditunggu sampai 

lotion menyerap ke dalam kulit dan kering sebelum bisa mengenakannya. Jika terdapat luka sporadis, 

luka tersebut harus diobati dan ditutup kain kasa sebelum mengenakan pakaian tekanan. 

  Sebelum mengenakan pakaian tekanan di lengan dan kaki, dapat ditambahkan lapisan stoking untuk 

mengurangi gesekan. Pada kulit yang lebih halus bisa ditutupi lapisan kasa non-woven sebagai 

pelindung. Setelah memakai stoking masih boleh ditambahkan kain plastik tipis untuk mengurangi 

gesekan. Melalui rujukan petunjuk di atas, pakaian tekanan bagian lengan dan kaki lebih mudah dipakai 

tanpa membuat pasien merasakan sakit karena gesekan. 

 

"Contoh cara pemakaian lengan dan sarung tangan" 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jika ada isian atau bantalan tekanan untuk meningkatkan tekanan, harap ditaruh terlebih dahulu 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Kenakan stoking setelah dilubangi, gunakan stoking untuk mengencangkan isian atau bantalan tekanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kenakan sarung tangan terlebih dahulu, tarik jari ke dalam, dan masukkan sarung tangan ke celah jari, 

jangan ada celah 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bantalan kain di bawah resleting harus diratakan, sebelum diresleting harus ditarik dekat dan kemudian 

tarik ke atas, agar resleting tidak mudah rusak 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Taruh satu lapisan kain kasa non woven pada bagian kulit halus sebagai pelindung di dalam stoking, 

kemudian tambahkan kain plastik tipis 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pakai lengan dan tarik pegangan setelah semua tangan terbuka, setelah tarik sampai posisinya, kain 

plastik tipis boleh ditarik keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tidak boleh ada kerutan setelah selesai memakainya. Gunakan sarung tangan karet untuk meratakan 

kerutan jika ada. 

 

  Tekanan dari pakaian tekanan harus tepat. Tekanan yang berlebihan akan menyebabkan cedera lain 

seperti lecet, lepuh atau edema pada kaki/tangan, mati rasa pada jari dan kesemutan. Pasien diharapkan 

jika mengalami hal tersebut di atas, maka tekanan pakaian perlu dimodifikasi. Harap segera menghentikan 

pemakaian dan hubungi kami. Terapis harus mengatur pasien untuk datang dan mengadakan pemeriksaan 

ulang secara teratur, menilai kesesuaian tekanan pakaian dan apakah perlu dimodifikasi, apakah anggota 

keluarga pasien benar-benar memahami cara pemakaian pakaian tekanan dan hal-hal yang harus 

diperhatikan dengan setidaknya satu atau dua bulan sekali. 

  Lamanya waktu pemakaian pakaian tekanan tergantung pada kondisi parut, pada umumnya sekitar satu 

hingga dua tahun. Pakaian tekanan dipakai sepanjang hari, kecuali saat mandi, perawatan luka atau 

menerima perawatan lainnya dapat melepaskan pakaian tekanan untuk sementara waktu dengan prinsip 

tidak melebihi satu jam. Pakaian juga harus dipakai saat tidur di malam hari. Sarung kepala dilepaskan saat 

makan, dan dipakai kembali setelah selesai untuk menghindari noda minyak yang akan memengaruhi 

elastisitas kain. Elastisitas pakaian akan berkurang setelah lama dipakai, untuk itu persiapkan dua stel 

pakaian untuk ganti setiap hari dan memperlambat berkurangnya elastisitas kain. Cara mencuci pakaian 

tekanan dengan direndam dalam air sabun yang dingin selama 30 menit. Setelah itu gosok dengan tangan 

secara lembut (jangan menggunakan sikat dan pemutih), kemudian bilas dengan air dingin, terakhir peras 

dengan lembut agar kering (gunakan handuk kering untuk menyerap air, boleh dibungkus dalam kantong 

cucian dan keringkan dengan mesin pencuci, tetapi tidak boleh terlalu lama, cukup 1-2 menit), taruh di 

tempat sejuk, hindari sinar matahari, hindari pengering udara panas dan jangan disetrika. 

 

 



3. Masker tekanan transparan 

A. Mengapa perlu mengenakan masker tekanan transparan (selanjutnya disebut masker)? 

  Masker dapat memberikan tekanan pada bekas parut, meningkatkan kelembutan dan kematangan 

parut, meningkatkan fungsi mulut dan meningkatkan penampilan, terutama pada parut dekat hidung, 

garis hidung, sekeliling rongga mata dan sekeliling mulut. Masker dapat memberikan lebih banyak 

tekanan dan lebih merata dibanding dengan sarung tekanan kepala, mengurangi perubahan bentuk 

wajah akibat kontraktur parut seperti valgus kelopak mata dan valgus bibir bawah. 

  Selain memberikan tekanan parut di wajah, masker juga dapat digunakan dalam perlindungan 

cedera olahraga. Misalnya, atlet dengan patah tulang hidung dapat memakai masker untuk 

melindungi jembatan hidung saat mereka kembali ke lapangan olahraga untuk menghindari cedera 

ulang. 

 

B. Kapan waktu yang tepat untuk mulai mengenakan masker? 

Mulailah pakai masker sesuai petunjuk dokter atau terapis. Jika dipakai terlalu awal akan merusak 

kulit baru, jika terlalu lambat, parut akan bertambah dan menghasilkan kontraktur. 

 

C. Bagaimana cara mengenakan masker? 

   

1. Pasang salah satu ujung tali 

bawah di keling (paku buta) 

2. Pakai masker pada wajah 

dengan benar dan tahan 

dengan salah satu tangan 

3. Gunakan tangan yang lain 

untuk memasang tali bawah 

melewati bagian belakang 

kepala ke keling di sisi 

lainnya 



   

4. Pasang kedua tali yang juga 

melewati kepala bagian 

belakang pada keling 

seperti Gambar 

5. Jika merasa keketatan di 

kedua sisi atau atas bawah 

yang tidak sama, ulurkan 

jari di antara tali dengan 

kepala dan gerakkan ke kiri 

dan kanan atau atas dan 

bawah 

6. Sesuaikan posisi: Jika merasa 

tidak enak, angkat masker 

sedikit dari wajah dan 

sesuaikan ke posisi yang 

tepat (atau gerakkan mata 

dan alis) dan pasang kembali 

masker ke wajah. 

 

D. Masker harus dipakai berapa lama? 

  Pakailah masker tekanan transparan sesuai petunjuk dokter atau terapis. Pada prinsipnya, masker 

hanya dapat dilepaskan untuk istirahat sebentar saat makan dan mandi, selain kedua waktu tersebut, 

masker harus terus dipakai untuk mencapai hasil yang maksimal. Setiap kali waktu istirahat tidak 

boleh melebihi satu jam. Jika merasa gerah atau ada luka luar, dapat meningkatkan frekuensi istirahat. 

Disarankan untuk terus memakai masker hingga parut matang dan stabil. 

 

E. Bagaimana cara membersihkan masker? 

  Baik bagian dalam maupun luar masker dapat dibersihkan dengan air dan sabun netral. Setelah 

bersih, keringkan dengan kain atau tisu. Untuk jenis masker yang bagian dalam terbuat dari silikon, 

masker harus dibersihkan dari bagian tengah ke bagian luar agar silikon tidak terlepas karena gosokan 

di bagian tepi masker. 

 

F. Hal-hal lain yang harus diperhatikan: 

(1) Lingkungan penempatan: Masker terbuat dari plastik dan berwarna transparan, hindari lingkungan 

panas agar tidak berubah bentuk, juga jangan ditaruh di kursi agar tidak terduduk serta jauhi dari 

jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. 

(2) Tindak lanjut rutin: Setelah mulai mengenakan masker, terapis harus memeriksa penggunaan 

masker secara teratur setiap bulan, dan mengadakan penyesuaian masker dengan parut wajah. Jika 

melakukan operasi parut, keling masker terlepas atau masalah lainnya harus mengambil inisiatif 

untuk menghubungi terapis. Terutama pada anak yang dalam perkembangan, masker mungkin 

akan tidak cocok lagi dengan pertumbuhan anak yang sangat cepat dan sangat memerlukan 

pemeriksaan rutin. 



(3) Tali: Ketat tali harus sesuai saran terapis, hindari terlalu longgar yang tidak banyak membantu atau 

terlalu ketat yang akan menyebabkan cedera atau lebam. Sesuaikan ketat tali jika merasa 

diperlukan. Tali yang tidak elastis lagi harus segera diganti. 

(4) Luka: Jika masih ada luka yang besar di wajah, disarankan untuk menunggu hingga lebar luka 

mengecil hingga ukuran koin NT$ 1 baru mulai mengenakan masker. Luka harus diobati dan ditutup 

sebelum mengenakan masker, amati penyembuhan luka, jika membesar atau menjadi lebih dalam, 

kurangi waktu pemakaian masker untuk menambah ventilasi atau berhenti untuk sementara 

waktu. 

(5) Cara penggunaan masker bersama sarung kepala dan kerah tekanan leher: saat pasien tidak hanya 

terbakar pada bagian wajah, tetapi bagian kepala dan leher juga terluka, boleh menggunakan 

sarung tekanan kepala setengah tertutup dan kerah tekanan elastis yang bisa dikenakan bersama 

dengan masker. Kenakan sarung dan kerah tekanan terlebih dahulu sebelum mengenakan masker. 

(6) Masker dan olahraga muka: Masker dibuat dari bahan yang keras yang akan memengaruhi ekspresi 

muka dan bicara saat dipakai. Pasien yang punya luka di sekitar mulut atau mengalami kesulitan 

membuka mulut dapat melakukan olahraga buka mulut atau memakai peralatan membuka mulut 

saat istirahat. Pasien dengan parut di wajah juga bisa melakukan gerakan ekspresi wajah saat 

istirahat untuk meningkatkan gerakan otot wajah dan kemampuan mengendalikan otot wajah. 

 

4. Rehabilitasi luka bakar 

Mengapa teman luka bakar harus melakukan rehabilitasi 

  Kulit yang terbakar dan cedera lebih dari dua derajat tetap berkemungkinan mempunyai parut baik 

bagi yang melakukan pencangkokan kulit atau tidak. Terutama pada pasien dengan luka bakar skala 

besar sering menyebabkan kontraktur parut yang menyebabkan disfungsi kaki dan tangan dan 

kehilangan kemampuan mengurus kehidupan sehari-hari. Selain itu, pasien dengan luka yang dalam 

(termasuk luka bakar listrik) yang mengalami kerusakan saraf, amputasi, perubahan organ tubuh atau 

atrofi otot memerlukan rehabilitasi berkelanjutan untuk mendapat perbaikan yang maksimal. 

  Setelah cedera, harus mempunyai konsep rehabilitasi berkelanjutan, baik bagi yang memiliki tindak 

lanjut perawatan bedah atau tidak. Jika tidak melakukan operasi tindak lanjut, rehabilitasi akan 

membantu meningkatkan fungsi; jika melakukan pencangkokan kulit atau operasi persendian, 

rehabilitasi setelah operasi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hasil operasi. 

 

A. Prinsip rehabilitasi luka bakar 

(1) Teknik penentuan posisi tubuh 

  Ketika luka kulit sembuh, parut akan terus berkontraksi, dan posisi yang lebih nyaman lebih 

mudah mengalami kontraktur, maka prinsip penempatan postur menjadi sangat penting agar kita 

mengerti cara menempatkan posisi tubuh untuk memerangi kontraktur parut dan mencegah 

pembentukan perubahan bentuk. Hal ini tidak hanya perlu diperhatikan selama rawat inap, tetapi 

postur yang baik harus tetap dipertahankan setelah keluar dari rumah sakit sampai parut benar-

benar matang dan stabil. Selain itu, alat bantu juga dapat membantu mempertahankan postur 

badan untuk memerangi kontraktur, tetapi penggunaan alat bantu harus sesuai saran dan cara 

yang diberikan terapis. Berikut ini adalah prinsip penentuan posisi dari berbagai bagian tubuh: 

a. Posisi ketika ada luka bakar di leher 



Posisi leher jangan miring ke sisi kanan atau kiri, wajah menghadap ke atas, jika ada luka bakar 

di depan leher, bantal tidak diperbolehkan, tetapi menggunakan handuk yang digulung menjadi 

bentuk tabung dan diletakkan di bagian belakang (Gambar 1 & 2) untuk mempertahankan posisi 

leher sedikit ke belakang (Gambar 3), tetapi jika merasa pusing, jangan taruh bantalan handuk di 

punggung, jika perlu, cari bantuan medis untuk memeriksa penyebab rasa pusing. 

 

  Gambar 1    Gambar 2 

   Gambar 3 

b. Posisi sendi bahu dengan luka bakar 

Angkat bahu hingga berbentuk 90 derajat dengan tubuh, telapak tangan menghadap langit-

langit, boleh letakkan bantal di kedua sisi tubuh (Gambar 4) 

  (   Gambar 4) 



c. Posisi untuk sendi dan siku dengan luka bakar 

 Pada prinsipnya harus mempertahankan posisi tubuh benar-benar lurus (Gambar 5). Jika hanya 

mengalami luka bakar di bagian belakang siku, dapat menekuk menekuk sedikit (Gambar 6); 

 

  Gambar 5   Gambar 6 

 

d. empatan posisi untuk luka bakar pada tangan dan pergelangan tangan 

Gunakan alat bantu untuk menjaga pergelangan tangan terentang sebesar 30-40 derajat ke arah 

belakang tangan. sendi antara jari dengan telapak tangan dari jari kedua hingga kelima 

menghadap telapak tangan dengan sudut 45-70 derajat, sendi jari dipertahankan lurus, ibu jari 

dipertahankan berhadapan dengan telapak, persendian ibu jari harus menghindari terlalu lurus 

(Gambar 7), postur ini mirip dengan posisi memegang cangkir (Gambar 8); 

  Gambar 7   Gambar 8 

 

e. Posisi sendi pinggul dan sendi lutut 

  Saat tubuh bagian bawah rileks, maka mudah terbentuk postur pembengkokan dan valgus 

pinggul serta pembengkokan sendi lutut (Gambar 9). Posisi yang benar adalah menjaga sendi 

lutut untuk lurus, posisi ini bisa tercapai dengan mengenakan alat bantu. Kemudian letakkan 

gulungan handuk atau sprei untuk menghindari posisi kaki menghadap ke luar; Ketika ada luka 

bakar di bagian dalam paha atau selangkangan, kedua kaki harus terbuka 15 hingga 30 derajat, 

gunakan bantal besar di antara kedua kaki untuk membantu penentuan posisi (Gambar 10 & 11)  

 



   Gambar 9 

  Gambar 10  Gambar 11 

 

f. Pergelangan kaki 

Gunakan alat bantu untuk membuat telapak kaki tegak lurus dengan betis pada 90 derajat 

(Gambar 12). Jika tidak ada alat bantu, posisikan telapak kaki pada dinding ranjang bagian kepala 

9 (bagian kaki) dengan jari kaki menghadap langit-langit hingga telapak tangan dan betis 

berbentuk sudut 90 derajat (Gambar 13); 

 

   Gambar 12   Gambar 13 

 

  Saat berbaring terlentang, bagian tubuh yang terbakar diposisikan sesuai dengan 

penempatan posisi persendian di atas, jika ada pembengkakan yang parah, gunakan bantal kecil 

atau handuk untuk sedikit menaikkan ujung setiap anggota tubuh untuk meningkatkan sirkulasi 

dan mengurangi pembengkakan, tetapi siku dan lutut tetap perlu sedikit ditekuk atau diluruskan 

sepenuhnya, dan posisi telapak kaki dan betis tetap harus dipertahankan pada 90 derajat. 

 

 



B. Prinsip-prinsip olahraga 

  Tujuan dari latihan rehabilitasi luka bakar adalah untuk mempertahankan mobilitas sendi bisa 

berfungsi dengan normal dan meregangkan jaringan parut untuk menghindari kontraktur parut 

dan pengerasan sendi. 

(1) Selama dirawat di rumah sakit 

  Pasien akan merasakan luka yang sangat menyakitkan pada awal-awal cedera, kecuali 5-7 hari 

waktu pemulihan setelah pencangkokan kulit, harus rajin melakukan olahraga dengan bimbingan 

staf medis. Olahraga dapat membantu mengatasi masalah pembengkakan pada luka dan menjaga 

mobilitas sendi, menghindari pengerasan sendi yang akan memengaruhi fungsi organ setelah 

sembuh. 

(2) Keluar dari rumah sakit 

  Jika perlu, cari bantuan terapis di lembaga rehabilitasi terdekat untuk melakukan rehabilitasi. 

Dua hingga tiga bulan setelah operasi, kecepatan kontraktur parut akan bertambah yang akan 

membatasi pergerakan sendi. Saat ini, sangat diperlukan kegigihan dalam melakukan olahraga 

secara terus menerus. Prinsip dasar rehabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Ketika melakukan peregangan pada sudut maksimum dan merasa tegang atau sakit, pertahankan 

posisi itu selama 10 hingga 15 detik agar memiliki hasil peregangan yang baik. Lakukan latihan 

peregangan ini 15-20 kali setiap sesi latihan, dan lakukan setidaknya 3 sesi latihan per hari. 

b. Kulit luka bakar relatif rapuh dan mudah lecet atau luka, tetapi tidak memengaruhi pelaksanaan 

latihan rehabilitasi. 

c. Pasien harus berusaha melakukan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri, karena ini 

merupakan rehabilitasi terbaik. 

d. Selain latihan rehabilitasi tetap, harus menjaga penetapan posisi yang benar dalam kehidupan 

sehari-hari. Di samping itu juga harus menghindari gerakan perpendekan pada bagian parut 

terlalu lama. 

(3) Mobilitas sendi dan olahraga teman luka bakar di rumah 

a. Leher 

● Ketika ada luka bakar di depan leher atau dada, tarik kepala ke arah punggung semaksimal 

mungkin (Gambar 14) 

  Gambar 14 

 

 

 



● Ketika ada luka bakar di bagian depan dan kiri leher, tekuk kepala ke kanan semaksimal 

mungkin (Gambar 15), dan lakukan sebaliknya jika luka di bagian kanan. 

  Gambar 15 

● Ketika ada luka bakar di depan atau kanan leher, putar kepala ke arah kiri semaksimal 

mungkin kemudian kembali lagi pada posisi semula(Gambar 16) dan lakukan sebaliknya jika 

luka di sisi kiri. 

 Gambar 16 

b. Batang tubuh 

● Ketika ada luka bakar di sisi depan tubuh (dada dan perut), kebiasaan membungkuk akan 

mempercepat kontraktur parut. Posisi kepala dan badan harus dijaga sepanjang waktu untuk 

tidak membungkuk, pada saat yang sama juga dapat melakukan latihan ekspansi dada dengan 

tangan di pinggul (Gambar 17). 

 

  Gambar 17 



● Ketika ada luka bakar di sisi kanan tubuh, belokkan tubuh ke sisi kiri  (Gambar 18), dan 

lakukan sebaliknya jika luka di sisi kiri. 

  Gambar 18 

● Ketika ada luka bakar di bagian belakang tubuh, Anda dapat berdiri (Gambar 19) atau duduk 

(Gambar 20) untuk membungkuk. 

  Gambar 19   Gambar 20 

● Ketika luka terletak pada bagian depan atau belakang atau sisi kanan dan kiri tubuh, Anda 

dapat duduk dan melakukan gerakan memutar, kedua kaki bertahan untuk tidak bergerak, 

hanya tubuh bagian atas yang bergerak, dan tubuh bagian atas harus selurus mungkin (Gambar 

21). 

  Gambar 21 



c. Sendi bahu 

● Ketika ada luka bakar pada persendian bahu (ketiak) dan area dekat dada depan dan belakang, 

Anda dapat melakukan 3 jenis olahraga berikut: 

● Berdiri (Gambar 22) atau duduk (Gambar 23) menghadap dinding, dengan pinggang Anda 

setidaknya 20 cm dari dinding, angkat kedua tangan dan gapai dinding setinggi mungkin, siku 

dapat diluruskan atau sedikit ditekuk. 

 

 Gambar 22  Gambar 23 

● Berdiri menyamping ke dinding (Gambar 24) atau duduk (Gambar 25), dengan pinggang 

setidaknya 20 cm dari dinding, angkat tangan Anda gapai dinding setinggi mungkin, siku bisa 

lurus atau sedikit ditekuk. 

  Gambar 24  Gambar 25 

● Tempel punggung ke dinding (Gambar 26) atau berbaring, latihan mengangkat tangan, 

usahakan sedekat mungkin dengan dinding atau permukaan ranjang, kedua telapak tangan 

saling berhadapan, ibu jari menempel ke dinding. 

  Gambar 26 



● Ketika luka terletak pada sendi batu (ketiak) atau dada depan, Anda dapat berdiri (Gambar 27) 

atau berbaring untuk latihan ekspansi dada horizontal. Saat berbaring, letakkan handuk di 

punggung seperti gambar petunjuk 1-3 

  Gambar 27 

d. Sendi siku 

  Ketika ada luka bakar pada belakang siku, letakkan handuk di tepi meja dan gunakan berat 

badan untuk membuat gerakan membengkok (Gambar 28). 

 Gambar 28 

● Ketika ada luka bakar di bagian depan siku, lakukan gerakan meluruskan (Gambar 29). 

  Gambar 29 

● Ketika ada luka bakar di sisi depan siku dan lengan bawah (antara lengan dan pergelangan 

tangan), siku ditekuk 90 derajat, lengan bawah diputar menghadap ke atas, dan tangan lain 

membantu untuk memutarkan ke sudut maksimum (Gambar 30). 

  Gambar 30 



e. Sendi pergelangan tangan 

● Ketika ada luka bakar di bagian belakang pergelangan tangan, letakkan handuk di atas meja 

(Gambar 31) atau dinding untuk menekuk pergelangan tangan ke bawah dan tempelkan 

punggung tangan ke meja atau dinding. 

  Gambar 31 

● Ketika ada luka bakar di sisi pergelangan tangan bagian dalam, letakkan handuk di atas meja 

(Gambar 32) atau dinding untuk melakukan gerakan menekuk pergelangan, telapak tangan 

menempel di meja atau dinding. 

  Gambar 32 

● Saat ada luka bakar di kedua sisi pergelangan tangan, lakukan gerakan menyisi ke kiri dan kanan 

untuk meregangkan bekas luka (Gambar 33 & 34) 

 Gambar 33  Gambar 34 

 

f. Tangan 

● Karena sendi tangan mudah mengalami kontraktur, sebaiknya melakukan latihan setiap satu 

jam. 



● Ketika ada luka bakar di punggung tangan, dapat melakukan latihan berikut: 

○ Jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking 

✧ Sendi telapak dengan jari ditekuk dengan ditekan pada permukaan meja atau dinding (alasi 

dengan handuk) (Gambar 35). 

  Gambar 35 

✧ Tekuk sendi jari, tekan dan tekuk pada permukaan meja atau dinding (alasi dengan handuk) 

(Gambar 36) 

  Gambar 36 

✧ Kepalkan tangan (Gambar 37) 

  Gambar 37 

○ Ibu jari 

✧ Kepalkan tangan, gunakan empat jari untuk membungkus ibu jari  (Gambar 38), atau gunakan 

tangan lain untuk membantu menekuk sendi ibu jari (Gambar 39). 

 



  Gambar 38  Gambar 39 

 

● Untuk gerakan telapak tangan, dekatkan ibu jari dengan jari kelingking (Gambar 40). 

  Gambar 40 

● Ketika luka terletak pada permukaan tangan, tekan telapak tangan ke meja atau dinding (alasi 

dengan handuk), luruskan jari sepenuhnya (Gambar 41). 

  Gambar 41 

● Jika ada luka bakar pada sela jari (termasuk sela jari antara ibu jari dan telunjuk), lakukan 

latihan berikut: 

✧ Letakkan kedua tangan di atas meja, lakukan gerakan pembukaan sela ibu jari dan jari telunjuk 

(Gambar 42). 

✧  Gunakan tangan untuk menarik ibu jari, meregangkan sela antara ibu jari dan telunjuk 

(Gambar 43).  



 Gambar 42  Gambar 43  

 

✧ Silangkan jari kedua tangan (Gambar 44). 

  Gambar 44 

✧ Gunakan tangan yang lain untuk membuka sela jari (Gambar 45) 

  Gambar 45 

✧ Buka sela jari sebesar mungkin (Gambar 46). 

  Gambar 46 



g. Sendi pinggul (pantat)  

● Ketika ada luka bakar di sisi depan pinggul kiri dan area sekitarnya, gunakan kuda-kuda dengan 

kaki kiri yang terluka ke belakang untuk meregangkan parut, pertahankan tubuh untuk lurus 

(Gambar 47), lakukan sebaliknya jika sisi kanan yang terluka. 

  Gambar 47 

 

● Jika yang terluka adalah sisi belakang pinggul dan sekitarnya, lakukan latihan: 

✧ Berbaring dengan kedua tangan memeluk kaki yang terluka yang akan diregangkan (Gambar 

48). 

  Gambar 48 

✧ Berdiri (Gambar 18) atau duduk (Gambar 19) dan membungkuk ke depan. 

✧ Letakkan tangan yang berparut yang akan diregangkan, misalnya kaki kanan ke atas kursi, 

pegang belakang kursi dengan kedua tangan, tekuk tubuh ke depan dan rentangkan parut di 

pinggul kanan dengan posisi membusur (Gambar 49), dan lakukan sebaliknya pada sisi yang 

lain. 



  Gambar 49 

✧ Jika luka terletak pada sisi kanan pinggul, berdiri dan tekuk sisi kiri (Gambar 17), dan lakukan 

sebaliknya jika luka terletak pada sisi kiri. 

 

h. Sendi lutut 

● Jika luka terletak di belakang sendi lutut dan di belakang paha dan betis disekitarnya, lakukan 

latihan berikut: 

✧ Lakukan latihan pemanjangan lutut. 

✧ Duduk dengan tumit di tanah, gunakan tangan untuk menekan lutut ke tanah (Gambar 50). 

  Gambar 50 

● Jika luka bakar terletak di lutut, lakukan latihan berikut: 

✧ Jongkok (Gambar 51). 

  Gambar 51 



✧ Berlutut (Gambar 52). 

 Gambar 52 

✧ Berbaring telentang, tekuk lutut atau peluk lutut (Gambar 48). 

✧ Berbaring telungkup, betis dan kaki ditekuk ke arah bokong (Gambar 53). 

 Gambar 53 

i. Pergelangan kaki 

● Jika luka terletak pada sisi depan atau belakang, lakukan latihan berikut: 

✧ tekuk telapak kaki membengkok ke bawah (Gambar 54). 

  Gambar 54 

✧ Berlutut (Gambar 52). 

 

● Jika luka terletak di belakang pergelangan kaki, lakukan latihan berikut: 

✧ Tekuk telapak kaki secara ke atas (Gambar 55). 

✧ Jongkok (gambar 51). 

 



  Gambar 55 

 

j. Jari kaki 

● Ketika luka terletak pada jari kaki, biasakan menekuk jari kaki ke bawah (Gambar 56). 

Catatan: Kenakan sepatu kain untuk menghindari pelepasan sendi karena kontraktur parut. 

  Gambar 56 

k. Bibir dan pipi 

● Saat luka terletak pada bibir atau sekitarnya, lakukan latihan berikut: 

✧ Jika luka pada sudut bibir kiri, miringkan mulut ke arah kanan (Gambar 57), lakukan sebaliknya 

pada bibir kanan. 

✧ Buka mulut lebar-lebar (Gambar 58) 

 Gambar 57    Gambar 58  

 

✧ Tertawa dengan mulut tertutup (Gambar 59). 

✧ Tutup mulut dan kulum kedua bibir ke dalam mulut (Gambar 60). 

● Ketika luka terletak di pipi, lakukan latihan gerakan bibir seperti yang dijelaskan di atas, tetapi 

gerakan mengulum bibir terakhir jangan dilakukan. 



  Gambar 59  Gambar 60  

l.Mata 

● Ketika luka terletak di sekitar mata, lakukan gerakan membuka dan menutup mata sesering 

mungkin. 

Catatan: Jika mata tidak bisa ditutup sepenuhnya, segera cari bantuan medis untuk mencegah 

mata kering atau penyakit mata lainnya. 

 

(4) Pesan untuk orang tua yang anaknya mengalami luka bakar. 

  Prinsip rehabilitasi untuk anak-anak yang mengalami luka bakar pada dasarnya sama dengan 

orang dewasa. Tetapi karena anak kecil tidak mampu melakukannya sendiri, mereka memerlukan 

bantuan anggota keluarga untuk rehabilitasi. Kualitas bantuan yang diberikan anggota keluarga 

sering kali menjadi penentu dalam melakukan latihan dan hasil rehabilitasi yang ingin dicapai. 

Orang tua harus sering berinteraksi dengan terapis untuk memperagakan rehabilitasi dan 

konsultasi dengan terapis tentang kesulitan yang ditemukan saat latihan diadakan di rumah untuk 

memahami kendala yang dialami dan mengadakan penyesuaian program latihan. Selain itu, baik 

parut yang matang atau belum mungkin akan membatasi pertumbuhan anak sehingga 

pengamatan lanjutan jangka panjang sangat diperlukan. Jika diperlukan, perawatan bedah dan 

rehabilitasi pasca operasi juga diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. 

 

(5) Rehabilitasi luka bakar listrik 

  Luka bakar listrik sering disertai kerusakan saraf atau amputasi. Oleh karena itu, selain 

rehabilitasi dan olahraga seperti yang disebut di atas, mungkin memerlukan terapi fungsional dan 

fisiologi setelah cedera. Anda dapat meminta bantuan terapis fungsional atau terapis fisiologi 

untuk membuat program perawatan rehabilitasi secara individu. 

 

  



Chapter 4. BAB IV Koordinasi dan Dukungan Moril Teman Luka Bakar        

I. Rehabilitasi psikologi 

Setelah menderita luka bakar, tantangan berbagai jenis masalah dalam kehidupan nyata yang harus 

dihadapi pasien dan keluarga akan melahirkan reaksi psikologi yang rumit. Masalah yang mungkin perlu 

dihadapi berupa: 

1. Pribadi 

A. Gangguan stres pasca-trauma (PTSD) 

Pukulan kuat saat cedera sering membuat orang tidak mampu bereaksi untuk sementara waktu 

yang akan memunculkan gejala mental seperti mudah kaget, lupa pada keluarga, dsb. Beberapa 

orang mungkin mengalami kesulitan tidur, mimpi buruk dan panik berlebihan. Pada umumnya, 

reaksi ini bersifat sementara dan merupakan reaksi alami setelah mengalami peristiwa traumatis 

dan akan pulih beberapa waktu kemudian. Jika perlu, pasien dapat meminta bantuan psikiater atau 

psikolog untuk menstabilkan suasana hati dan tidur dengan bantuan obat dan psikoterapi. 

B. Kesedihan karena gangguan penampilan dan kehilangan fungsi organ 

Saat pertama kali melihat bagian tubuh yang berubah dan tidak nyaman mungkin akan membuat 

frustasi. Banyak orang bersedih, tertekan atau marah karena kehilangan badan yang semula, dan 

bahkan mungkin akan menolak bekerja sama dalam perawatan atau rehabilitasi. Butuh waktu dan 

keberanian untuk menerima diri yang terluka dan menyakinkan diri sendiri bahwa potensi diri itu 

masih ada. Jika terjebak dalam depresi, cobalah untuk berkonsultasi dengan psikolog, pekerja sosial 

dan orang profesional lainnya untuk mendapat bantuan. 

C. Ketidaknyamanan fisik memengaruhi suasana hati 

Perawatan luka bakar membutuhkan debridemen (pengangkatan jaringan yang rusak), 

pencangkokan kulit dan operasi lainnya, yang akan membawa rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit 

dan gatal yang paling menjengkelkan dan berkelanjutan tidak memberikan sedetik pun momen yang 

nyaman untuk istirahat, perasaan menjadi mudah tersinggung, mudah marah, depresi dan tidak 

sabaran. Temukan cara untuk mengalihkan perhatian ketika merasa tidak nyaman, atau belajar 

teknik relaksasi untuk menghilangkan ketidaknyamanan. 

D. Tantangan rehabilitasi yang berkepanjangan 

Rehabilitasi adalah perjalanan yang sulit dan membutuhkan waktu panjang, semakin cepat 

dimulai semakin baik. Selama proses rehabilitasi, parut yang membaik akan terasa sobek dan 

menyakitkan. Mengenakan pakaian tekanan dan alat bantu juga sangat tidak nyaman. Semua hal di 

atas akan menimbulkan lingkaran setan yang membuat orang stres dan sedih. Namun, rehabilitasi 

pada saat yang sama juga merupakan obat untuk mengembalikan rasa percaya diri yang baik. 

Melalui rehabilitasi berkelanjutan, peningkatan fungsi tubuh yang secara nyata juga akan membantu 

memulihkan kepercayaan diri. 

2. Keluarga 

A. Perubahan peran keluarga 

Setelah teman luka bakar kembali ke rumah akan sangat bergantung pada perawatan dari anggota 

keluarga dalam kehidupan sehari-hari, yang akan membawakan keputusasaan dan rasa bersalah 

yang kuat. Orang rumah juga akan merasa sangat tertekan karena harus merawatnya dan 

mempertahankan kelangsungan hidup keluarga pada waktu yang sama. Pada saat ini, cobalah 

mengambil inisiatif untuk mengekspresikan suasana hati dan kebutuhan pada kesempatan yang 



tepat agar bisa saling memahami untuk menerima dan bersama-sama bekerja keras menghadapi 

masa-masa sulit ini. Juga dapat menciptakan peluang bagi pasien untuk membantu melakukan 

beberapa tugas keluarga yang mampu dilakukannya, seperti memeriksa PR anak-anak, dll., yang 

dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri pasien. 

B. Bantuan dalam kehidupan sehari-hari 

Dukungan dan bantuan keluarga adalah hal terpenting dalam rehabilitasi fisik dan mental, tetapi 

kurangnya pengalaman dalam merawat teman luka bakar, kadang membuat anggota keluarga tidak 

tahu kapan dan bagaimana cara membantu mereka. Hindari perlindungan berlebihan agar tidak 

timbul ketergantungan berlebihan dan menunda waktu pemulihan. Cara yang terbaik adalah 

membiarkan mereka melakukan apa yang bisa dilakukan sebanyak mungkin. Karena kegiatan 

kehidupan sehari-hari adalah rehabilitasi terbaik yang juga dapat meningkatkan rasa pencapaian. 

3. Sosial 

A. Perubahan hubungan masyarakat 

Setelah terluka, berhadapan dengan teman dan kerabat sering memerlukan banyak perjuangan 

mental yang sering berakhir dengan saling menghindar untuk temu muka. Teman dan kerabat 

mungkin juga kurang memahami cara memberikan perhatian yang tepat dan juga tidak berani 

mengambil inisiatif untuk bertemu seperti sebelumnya. Teman luka bakar perlu mempersiapkan diri 

secara mental terlebih dahulu dengan memikirkan pertanyaan atau reaksi yang dimiliki orang lain, 

kemudian memikirkan bagaimana cara merespons untuk menghindari rasa aneh dan memulihkan 

hubungan sosial sebelumnya sesegera mungkin. 

B. Pandangan aneh dari dunia luar 

Memakai pakaian tekanan dan penampilan luka bakar sering membuat orang penasaran atau 

takut. Terutama pada sebagian anak kecil yang akan langsung mengekspresikan apa yang 

dirasakannya secara langsung, hal ini akan menjadi pukulan bagi teman luka bakar. Ketakutan dan 

penolakan orang-orang dikarenakan mereka tidak pernah berhubungan atau memahami tentang 

luka bakar. Coba buat beberapa latihan dan persiapan mental sebelumnya dan coba jelaskan 

keadaan tubuh kepada mereka, caranya dapat dilihat dari pengenalan layanan rekonstruksi 

penampilan di bawah. 

C. Masalah dalam pencarian kerja dan pekerjaan 

Ketika rehabilitasi berakhir dan ingin kembali ke lapangan kerja, kepercayaan diri mungkin akan 

terluka atas sikap majikan yang mungkin akan meragukan kemampuan kerja dan pandangan dari 

rekan kerja lainnya sehingga mengurangi keberanian untuk mencoba. Dengan memiliki 

keterampilan dan berkomunikasi tentang ruang lingkup dari dampak luka bakar terhadap 

kemampuan serta mendapat pengakuan dan rasa hormat dari orang lain melalui kinerja kerja yang 

baik akan menghindarkan kesulitan yang disebutkan di atas. 

 

Kondisi psikologis yang dijelaskan di atas sering dialami teman luka bakar tetapi masih ada 

pengecualian. Beberapa teman yang bermental kuat bisa beradaptasi dengan cepat, rehabilitasi juga 

berjalan dengan lancar secara keseluruhan. Karena keadaan fisik dan mental saling memengaruhi, 

maka rehabilitasi psikologis juga merupakan bagian yang sangat penting. 

 

  Metode penyesuaian psikologi bagi teman luka bakar dibagi menjadi 3 bagian berikut: 



1. Penyesuaian pribadi 

A. Menerima rasa sedih dan kehilangan 

Setelah mengalami trauma, banyak hal telah berubah, seperti kemungkinan kehilangan 

penampilan luar, fungsi tubuh, kekayaan atau juga pekerjaan. Rasa sedih dan kehilangan adalah 

reaksi alami setelah mengalami insiden. Berikan diri sendiri waktu untuk melihat dengan baik apa 

saja yang telah berubah, berikan diri sendiri ruang untuk menghadapi kesedihan, mungkin dengan 

meneteskan air mata, mungkin dengan menangis sekeras-kerasnya, atau berbicara dengan teman 

dekat, berikan kesempatan untuk melampiaskan emosi Anda.  

B. Hadapi masa depan dan bangkit lagi 

Semua teman luka bakar adalah pemberani yang berjuang untuk pulang dari gerbang kematian. 

Namun, rehabilitasi psikologis luka bakar juga merupakan perjalanan yang panjang. Rehabilitasi 

berkepanjangan setelah perawatan diperlukan untuk pulih. Setelah cedera, harus segera bangkit 

untuk rehabilitasi awal secepat mungkin. Di satu sisi bekerja keras untuk diri sendiri dan di sisi lain 

juga menjadi dukungan mental. Banyak teman luka bakar yang berbagi bahwa mereka mengenal diri 

mereka lebih baik setelah cedera atau memiliki lebih banyak ketekunan dan potensi. Seperti kata 

pepatah, “Bencana yang tidak mematikan akan mendatangkan berkat.” 

C. Hargai dan jaga diri sendiri 

Selama rehabilitas, selain menanggung ketidaknyamanan fisik dan mengulangi gerakan yang 

monoton, parut luka juga mungkin akan pecah dan bahkan kadang-kadang merasa keadaan menjadi 

buruk. Saat ini sangat membutuhkan banyak ketekunan dan tekad untuk tetap bertahan. Sesekali 

bisa beristirahat untuk melakukan hal yang disukai. Rehabilitas dan merawat diri membutuhkan 

banyak kerja keras, dengarkan komentar orang lain yang memuji kemajuan diri, melihat orang lain 

yang telah berhasil rehabilitasi juga akan mendorong diri untuk terus melangkah ke depan. 

2. Dukungan keluarga 

Dibalik teman luka bakar yang bisa beradaptasi dengan baik, selalu ada kekuatan dukungan positif 

dari keluarga dan sahabat. Dukungan dan dorongan moril yang positif yang diberikan berupa dorongan 

di saat teman luka bakar merasa terpuruk, pemberian pujian dan tepuk tangan ketika dia ada 

kemajuan dalam rehabilitasi. Sehingga teman luka bakar tahu bahwa orang rumah memahami rasa 

sakitnya, melihat kemajuannya dan berdiri bersamanya. 

3. Dukungan sosial 

A. Dukungan profesional 

(1) Konsultasi dan konseling psikologis individu 

Teman luka bakar sering mengalami masalah tekanan batin yang mendalam yang 

memengaruhi aktivitas kehidupan normal (seperti: gejala depresi, keinginan bunuh diri, dll.) 

Mereka dapat mencari bantuan individu dari psikolog atau pekerja sosial. 

(2) Kelompok pendukung dan perkembangan 

Ketika teman luka bakar datang ke yayasan untuk rehabilitasi fisik, staf yayasan akan 

merancang berbagai kegiatan kelompok untuk membantu rekonstruksi psikologis pasien. 

Seperti membimbing mereka berbagi pengalaman bersama, masukan saat rehabilitasi, 

pertukaran cara beradaptasi yang berbeda dan saling memberi semangat. Selain itu juga 

mengadakan kelompok perkembangan psikologis, seperti kelompok musik, membaca bersama, 



menulis, terapi seni, dll., membantu teman luka bakar untuk mengekspresikan emosi, 

menangani bayang-bayang trauma dan belajar untuk merawat “hati” sendiri. 

(3) Rekonstruksi penampilan 

Teman luka bakar harus belajar menerima perubahan penampilan luar yang baru setelah luka 

bakar. Selain pukulan dalam diri sendiri, sering kali juga perlu menghadapi pandangan aneh dari 

orang lain. 

Yayasan menyediakan layanan rekonstruksi penampilan yang menggabungkan pencarian citra 

diri, pengarah gaya (fashion stylist), tata rias dan keterampilan bersosialisasi. Pencarian citra diri 

akan membantu rekonstruksi psikologi teman luka bakar untuk menerima penampilan barunya, 

sedangkan pengarah gaya dan tata rias akan melatih mencocokkan pakaian yang sesuai untuk 

meningkatkan penampilan dan menggunakan kosmetik yang cocok untuk memodifikasi parut. 

Selain itu juga mempelajari tata krama dan keterampilan sosial dalam berinteraksi secara aktif 

dengan orang lain yang akan membangun rasa percaya diri teman luka bakar dan cedera wajah. 

Layanan ini menggunakan sistem janji temu dan konsultasi individu. Jika memerlukan informasi 

lebih lanjut, silakan hubungi pusat layanan di berbagai tempat. 

Contoh: Riasan memodifikasi - Menggunakan teknik tata rias untuk memperbaiki perbedaan 

penampilan yang berbeda karena penyakit atau parut untuk meminimalisasi perbedaan. 

Kosmetik khusus dapat secara efektif mengubah warna kulit yang berbeda pada wajah (atau 

tubuh). Melalui perbaikan citra penampilan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas 

hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto sebelum dan sesudah modifikasi dengan /sebelum dan sesudah modifikasi dengan tata rias 

 

B. Dukungan teman sebaya 

Yayasan atau rumah sakit adalah tempat berkumpulnya teman-teman luka bakar, mengetahui 

bahwa ada teman sebaya dengan kondisi serupa adalah hal yang penting. Banyak teman luka bakar 

yang sadar bahwa mereka bukan orang paling sial setelah mengenal teman luka bakar lainnya dan 

memutuskan untuk bangkit kembali. Sesama teman luka bakar mudah terbentuk ikatan rasa saling 

memiliki, saling peduli dan saling memberi semangat yang kuat. Yayasan juga akan mengadakan 

kegiatan tahunan untuk memberikan penghargaan kepada teman yang aktif menjalani rehabilitasi, 

menjalin persahabatan sehingga terbentuk suasana positif, bersama-sama bekerja keras untuk 

masa depan. 



C. Partisipasi sosial 

Selama rehabilitasi fisik, Yayasan berharap teman luka bakar mulai berhubungan dengan dunia 

luar. Oleh karena itu, yayasan merancang berbagai kegiatan rekreasi dan terapi seperti ke KTV, 

bioskop, arena bowling dan tempat umum lainnya agar teman luka bakar memiliki kesempatan 

untuk berhubungan dengan orang biasa dan merasa santai dalam menghadapi pandangan yang 

berbeda. Selain itu juga terdapat pembelajaran keterampilan seperti komputer, kerajinan tangan, 

dll., untuk meningkatkan kesenangan hidup dan kembali ke masyarakat dengan santai secara 

bertahap. 

 

II.  Bagaimana membantu penyesuaian mental mentari cilik 

Setelah anak terluka, orang tua sering tidak memiliki keberanian untuk menghadapi anaknya yang 

babak belur, tetapi mereka masih harus segera beradaptasi dengan perilaku dan emosi anak yang telah 

berubah. Perubahan-perubahan ini bukan hanya masalah pribadi si anak, tetapi cenderung 

membahayakan satu keluarga. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, seluruh keluarga akan terpuruk. 

Dalam kenyataan, banyak orang tua yang berhasil mengatasi perubahan ini dan terus menjalani 

kehidupan yang bahagia seperti sebelumnya. Ciri khas yang sama dari keberhasilan orang tua ini adalah 

menerima fakta dengan ikhlas, tekun dan aktif dalam rehabilitasi dan yang terpenting adalah mereka 

percaya bahwa masa ini hanyalah bersifat sementara, masa depan anak masih penuh dengan harapan 

tak terbatas. Untuk membantu penyesuaian mental mentari cilik, kami memiliki saran sebagai berikut: 

       

1. ptasi orang tua memengaruhi adaptasi anak 

Di bawah tekanan luar biasa karena tidak mampu menerima kenyataan, orang tua cenderung 

merasa cemas, bingung, menyalahkan diri sendiri atau saling menyalahkan karena “tidak memahami”. 

Orang tua seharusnya menerima kenyataan bahwa anaknya telah cedera dan menganggap ini sebagai 

kecelakaan serta tidak merasa bersalah secara berlebihan agar bisa kuat untuk merawat anak. Anda 

dapat melakukan cara-cara berikut: 

A. Memahami kondisi anak dan informasi tentang luka bakar.  

Banyak orang tua yang frustasi dan panik karena mereka tidak mengerti tentang luka bakar. Jika 

mereka bisa secepat mungkin memperoleh informasi yang benar dari rumah sakit dan yayasan 

kesejahteraan yang bersangkutan, mereka tidak hanya akan menenangkan diri mereka secepat 

mungkin, mereka bahkan dapat membantu anak mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik. 

B. Mengindikasikan kejadian sebagai musibah, bukan dosa  

Jika orang tua bisa mengindikasi kejadian sebagai musibah, bukan dosa atau kesalahan sendiri, 

mereka akan lebih mampu menghadapi tuduhan dan kesalahpahaman orang lain, tidak 

terganggu oleh perkataan karma, dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Dengan demikian 

akan lebih bisa menerima kenyataan bahwa anak telah cedera. 

C. Membangun pandangan positif dan optimis untuk menyambut masa depan 

Beberapa orang tua akan bersikap pesimis bahwa anak mereka tidak akan pernah sembuh. 

Bahkan jika mereka telah pulih, mereka tidak akan sebagus orang lain di masa depan, mereka 

akan menanggung beban ditertawakan dan dihina orang lain. Pikiran yang mengibai dan 

merendahkan diri sendiri ini membuat mereka sama sekali tidak mampu membantu anak mereka 

menghadapi masa depan. Faktanya, anak mereka hanya kehilangan sebagian dari fungsi mereka, 



dan sebagian besar fungsi dapat dibangun kembali dengan kerja keras. Jika orang tua dapat 

dengan yakin dan percaya bahwa masa depan anak mereka tidak kalah dari orang lain dan selalu 

penuh dengan harapan, orang tua akan mampu membimbing anak bersama-sama mempelajari 

kehidupan baru untuk menghadapi masa depan. 

2. Adaptasi psikologis untuk perawatan dan rehabilitasi anak 

Masalah pertama yang harus dihadapi orang tua adalah bagaimana membantu anak menjalani 

masa sulit perawatan dan rehabilitasi. Hal yang paling menyakitkan bagi orang tua adalah 

ketidakmampuan menenangkan tangisan dan luapan emosi anak. Untuk anak yang lebih kecil dan 

tidak bisa memahami keadaan, orang tua  selain menerima dan menenangkan emosi anak, masih 

harus membantu mereka menerima perawatan medis dan rehabilitasi tanpa pamrih; untuk anak yang 

lebih besar, orang tua dapat mendiskusikan rencana perawatan dengan anak dan menghormati 

pemikiran mereka sesuai kebutuhan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk 

mengekspresikan rasa takut dan sakit. Jika anak mengerti proses perawatannya sendiri, dia juga lebih 

bisa menerima rasa sakit dari perawatan dan tidak meninggalkan pengalaman ketakutan. Anda dapat 

melakukan cara-cara sebagai berikut: 

A. Menyemangati lebih baik daripada memarahi, menerima lebih penting dari menghentikan 

Demi kebaikan anak, sebagian orang tua akan bersikap tegas dan memarahi serta mengancam 

anak untuk bekerja sama dalam perawatan dan menghentikan anak yang menangis. Cara ini 

mungkin efektif untuk waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang, amarah orang tua dan tangis 

anak mudah menjadi ajang tarik tambang untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga 

menyerah! Hal ini tidak saja menyiksa kesabaran orang tua, tetapi membuat anak mengira bahwa 

orang tua tidak mencintai dirinya yang terluka. Terimalah kesedihan dan rasa sakit anak, yakinkan 

anak bahwa ia adalah buah hati orang tua, temani dan beri semangat kepadanya untuk berani 

menerima rasa sakit rehabilitasi. 

B. Usahakan atur waktu dan lokasi yang tetap untuk perawatan dan rehabilitasi 

Gelombang demi gelombang pengalaman sakit saat dirawat membuat anak ketakutan bagai 

burung di ujung busur. Ketakutan akan rasa sakit saat luka disentuh dan takut pergi ke tempat 

lain. Jika bisa, usahakan atur waktu dan lokasi yang tetap untuk perawatan dan rehabilitasi, agar 

anak bisa membedakan pengalaman sakit hanya akan muncul pada waktu dan tempat tertentu 

saja, emosi anak bisa lebih stabil dan memungkinkan anak mendapatkan rasa aman. 

C. Mengalihkan perhatian anak 

Minat dan perasaan anak sangat sensitif. Alihkan perhatian mereka dari rasa sakit dengan 

memperlihatkan sesuatu yang baru dan aneh atau musik yang ringan. 

3. Membangun psikologi anak yang sehat 

Adanya parut dan kegagalan dan kehidupan sehari-hari akan membentuk konsep diri, adaptasi 

sekolah dan adaptasi sosial yang buruk pada anak. Orang tua yang menyalahkan anak atas kesalahan 

hanya akan membuat mereka tidak mampu membangun harga diri dan percaya diri. Cobalah 

temukan kesulitan anak dan alasan mereka melarikan diri dari keadaan dan bantu anak untuk 

menghadapinya. Disisi lain juga harus membangun psikologi anak yang sehat dan membangun rasa 

percaya diri anak. Anda dapat melakukan cara-cara sebagai berikut:  

A. Terima emosi anak dan perhatikan apa yang mereka pikirkan 



Anak yang menangis karena kesakitan atau ketidaknyamanan adalah hal yang lumrah. Jangan 

mencegah anak untuk bersedih atau mengatakan anak berani tidak akan menangis, agar anak 

memiliki tempat untuk mengekspresikan kesedihannya. Anak-anak pasti akan berbuat salah dan 

menghadapi kesulitan dalam hidup. Pada saat ini, orang tua seharusnya memahami motif dan 

pikiran anak terlebih dahulu dengan menanyakan alasan daripada menjadi wasit moral; karena 

jika orang tua sendiri saja tidak dapat memahaminya, anak akan menjadi lebih tidak berdaya lagi, 

dan tidak tahu harus percaya kepada siapa untuk mencari bantuan. 

B. Catat proses rekonstruksi anak 

Luka bakar tidak sama dengan penyakit lain yang pulih setelah keluar dari rumah sakit. Mereka 

masih akan menghadapi tantangan baru lainnya. Ketika dirawat di rumah sakit, masih ada staf 

medis yang membantu dan orang tua hanya perlu bekerja sama sebaik mungkin. Tetapi setelah 

pulang ke rumah, tugas mengawasi anak melakukan rehabilitasi menjadi tanggung jawab orang 

tua. Orang tua sering merasa kecil hati karena pertumbuhan parut yang cepat dan merasa sedih 

akan kesakitan anak saat rehabilitasi, terutama saat mereka tidak melihat perkembangan yang 

signifikan dari rehabilitasi. Orang tua dapat mencatat kemajuan medis anak, catat dengan jelas 

setiap proses dan kemajuan anak agar tidak berkecil hati dengan kemunduran sementara dan 

melupakan upaya sebelumnya. Selain itu juga dapat menguasai rencana rehabilitasi sesuai 

catatan spesifik. Di sisi lain, catatan setiap upaya dan hasil rehabilitasi bisa menjadi pendorong 

terbaik bagi anak atas pencapaian mereka yang terus bekerja keras dan menghindarkan anak 

mundur dari latihan dan frustasi. 

C. Dorong anak untuk mandiri dan bantu mereka membangun kepercayaan diri 

Setelah cedera, seseorang akan menjadi peka terhadap penampilannya yang berbeda, 

ditambah keterbatasan fungsi organ yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan banyak hal 

dalam kehidupan sehari-hari membuat dia merasa lebih rendah dari orang lain dan frustasi. Jika 

orang tua terlalu melindungi dan mengasihani anak, dia akan menjadi rendah diri lagi dan 

semakin tidak percaya diri. Pertama, orang tua harus memiliki harapan dan kepercayaan pada 

masa depan anak agar anak juga memiliki harapan dan kepercayaan diri; orang tua sebaiknya 

mulai menyemangati anak untuk mandiri sejak anak cedera, berilah pujian atas prestasi anak 

dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk rasa pencapaian yang akan mengembangkan 

minat dan kemampuan anak dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. 

D. Mencari bantuan konseling psikologis profesional 

Jika waktu cedera anak Anda telah lewat beberapa waktu, tetapi dia masih dalam kepanikan, 

mimpi buruk, ketergantungan berlebihan, emosional atau terbentuk kebiasaan menangis dan 

tidak mau rehabilitasi, dan hal ini membuat Anda sangat pusing, tidak tahu bagaimana cara 

mengasuhnya, Anda dapat mencari bantuan profesional untuk membantu anak Anda 

membangun penyesuaian diri dengan baik. 

4. Belajar bagaimana menghadapi reaksi orang lain 

Orang tua harus membantu anak mereka untuk menghadapi pandangan orang lain. Pertama-tama, 

orang tua sendiri juga harus bisa menghadapi pandangan orang lain, belajar bagaimana menanggapi 

kesalahpahaman dan tuduhan orang lain. Kebanyakan orang tua akan berada di bawah tekanan 

“orang tua yang gagal” dan dituduh lalai oleh keluarga mereka dan masyarakat umum. Pada 

kenyataannya, orang tua mungkin memiliki kelalaian, tetapi kesalahan ini juga merupakan kesalahan 



umum yang kerap dilakukan banyak orang, hanya saja nasib sial yang menyebabkan anak cedera 

parah. Sikap, perilaku dan kata-kata orang tua akan menjadi contoh bagi anak untuk ditiru. Jika orang 

tua dapat meletakkan tekanan atas kelalaiannya dan menghadapi masalah dengan tenang dan biasa 

saja, anak Anda juga akan menghadapi orang lain dengan tenang dan biasa saja. Anda dapat 

melakukan cara-cara berikut: 

A. Ambil sikap positif terhadap reaksi orang lain 

Ketika anak kembali ke masyarakat, apakah reaksi orang lain kepadanya sering mengganggu 

dia? Faktanya, reaksi khusus orang lain tidak sepenuhnya mewakili rasa takut atau cemoohan, 

tetapi lebih karena mereka tidak tahu bagaimana merespons, atau bahkan semacam perhatian 

dan kepedulian. Jika orang tua dapat mengarahkan anak untuk melepaskan kecanggungan 

mereka, tidak menganggap bahwa orang lain sedang mengejek, melainkan merasakan 

pandangan orang lain dengan sikap optimis. 

B. Ajari anak bagaimana melakukan dan bagaimana mengatakan 

Orang tua harus mengajari anak mereka cara memberitahu orang lain tentang situasi mereka 

agar orang lain memahami karakteristik parut mereka. Pada saat yang sama juga mendorong 

anak untuk tersenyum dan menyapa orang yang tidak tahu cara merespons untuk meringankan 

suasana yang kaku; jangan menolak pertanyaan orang, pikirkan terlebih dahulu bagaimana 

menjawab perhatian orang lain atas penyebab luka dengan jawaban sederhana agar tidak grogi; 

Anda juga dapat mengajari anak cara menanggapi ketika ada orang yang menyakitinya dengan 

kata-kata dan perbuatan agar mereka tahu bahwa tindakan mereka telah menyakiti anak Anda; 

dan yang terpenting Anda harus menyakinkan anak Anda untuk percaya bahwa dengan cara ini, 

ia akan mendapatkan lebih banyak teman dan disayangi. 

C. Bantu anak membangun persiapan psikologis yang sesuai 

Orang tua perlu membuat anak mereka mengerti bahwa tidak semua orang akan menerima 

diri mereka. Yang penting adalah membuat mereka mengerti bahwa setiap orang tidak mungkin 

berteman dengan semua orang, cukup menemukan seseorang yang cocok untuk mereka dan 

dapat menerima kita apa adanya. 

5. Upayakan anak memahami alasan dan proses masalah 

Selain rasa bersalah orang tua atas kelalaian mereka, sebagian besar anak juga akan memiliki rasa 

bersalah yang kuat. Sifat alami anak akan membuat mereka secara keliru berpikir bahwa mereka 

terluka karena tidak patuh. Kesedihan dan perselisihan orang tua akan memperkuat rasa bersalah 

mereka sebagai penyebab masalah, yang akan memperkuat rasa takut mereka akan kemarahan orang 

tua yang bahkan akan membuangnya karena tidak patuh atau penampilan setelah cedera, hanya saja 

mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Untuk membantu anak dan anggota keluarga 

lainnya melupakan peristiwa menyedihkan ini sedini mungkin, kebanyakan orang tua akan berusaha 

untuk tidak menyebutnya dan bahkan tidak mengizinkan anak mempertanyakannya. Pada 

kenyataannya, orang tua sendiri belum dapat menghadapi fakta kejam ini, tetapi mereka malah 

menghambat anak untuk mencari jawaban masalah, rasa bersalah dan trauma akan terbawa seumur 

hidup. Jika orang tua dapat menerima emosi positif atau negatif dari peristiwa ini, dan bersama-sama 

membahas proses insiden dengan bahasa yang dimengerti oleh anak akan sangat membantu anak 

dalam menghilangkan rasa bersalah dan takut. 

 



6. Jangan abaikan saudaranya 

  Orang tua juga harus memberikan perhatian kepada kakak adik dari anak yang cedera. Mereka 

juga membutuhkan orang tua untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dalam 

keluarga dan bagaimana menghadapi saudara mereka yang terluka di tubuh dan wajah. Di rumah, 

jangan memberikan perhatian khusus kepada anak yang sakit, hal ini akan menimbulkan persaingan 

tidak sehat antara anak-anak dalam memenangkan perhatian orang tua, yang tidak hanya 

menyebabkan anak yang cedera menjadi arogan yang memengaruhi hubungan interpersonal masa 

depannya, juga membuat saudaranya merasa orang tua pilih kasih dan memengaruhi kesehatan 

mental mereka. Orang tua dapat menjadikan rekonstruksi anak setelah cedera sebagai tugas seluruh 

keluarga, berdiskusi dengan semua anggota keluarga dan mendorong mereka untuk ikut membantu. 

  Orang tua sering takut kalau anaknya akan terluka lagi, dan tentu saja mereka akan merawat dan 

memanjakan anak mereka dengan hati-hati. Cara ini akan menghilangkan kesempatan bersosialisasi 

dan pembelajaran anak sehingga mereka terus bergantung pada orang tua mereka dan tidak dapat 

menghadapi hari-hari setelah cedera secara mandiri. Seharusnya, orang tua harus mulai mendorong 

anak untuk bangkit sejak cedera, biarkan dia mengerjakan kebutuhan hidupnya sendiri sebisa 

mungkin dan temani dia untuk melakukan kegiatan di luar ruangan agar anak bisa bergaul dengan 

anak-anak lain secara normal. Dengan demikian, anak bisa menjalani kehidupan seperti sebelumnya 

lagi, tumbuh dengan sehat dan bahagia. 

 

  



Chapter 5. BAB V  Persiapan Teman Luka Bakar untuk Kembali Bekerja          

  Setelah serangkaian rehabilitasi dan operasi rekonstruksi, banyak teman luka bakar akan 

mempertimbangkan peluang untuk kembali bekerja di masa depan. Persiapan berikut akan mengingatkan 

kita untuk kembali bekerja dengan lancar. 

 

1. Beberapa arah pemikiran sebelum terjun ke lapangan kerja 

Ketika fungsi fisiologis mulai stabil, momen untuk kembali bekerja dapat didiskusikan dengan dokter, 

terapis dan konseling ketenagakerjaan tentang penyesuaian kerja dalam batasan pasca-cedera, misalnya: 

mendesain ulang isi pekerjaan, menyesuaikan lingkungan tempat kerja, mengubah jenis pekerjaan, atau 

memikirkan kembali arah pekerjaan. Dengan adanya persiapan awal, Anda dapat menghindari 

kesenjangan dalam mencari kerja dan meningkatkan adaptasi setelah bekerja. 

 

A. Kembali ke tempat kerja semula 

(1) Kembali ke pekerjaan semula 

  Jika tempat kerja semula masih menyediakan lowongan bagi Anda setelah cedera, Anda dapat 

berdiskusi dengan dokter dan terapis pada tahap rekonstruksi menengah dan akhir untuk menilai 

kemungkinan untuk kembali pada pekerjaan semula pasca-cedera, apakah membutuhkan bantuan 

medis profesional, atau melalui desain ulang alat bantu secara profesional untuk memenuhi 

persyaratan kembali pada pekerjaan semula. Jika tidak, dapat meminta bantuan lebih lanjut dari 

staf konseling ketenagakerjaan menemani Anda untuk membahas dengan majikan tentang 

rencana alternatif untuk kembali bekerja. 

(2) Kembali ke tempat kerja semula dengan pekerjaan yang berbeda 

  Setelah berdiskusi dengan dokter dan terapis, jika pemulihan fungsi fisiologis terbatas dan tidak 

dapat memenuhi persyaratan pekerjaan semula, tetapi setelah berdiskusi dengan majikan, tempat 

kerja semula dapat mengatur pekerjaan yang lain, maka pelajari lebih lanjut tentang posisi baru, 

apakah terdapat perubahan jam kerja, upah dan isi pekerjaan, Anda dapat konsultasi dengan staf 

konseling ketenagakerjaan untuk membantu Anda memahami hak-hak dan kepentingan yang 

bersangkutan. Disisi lain juga menilai kondisi fisik dan mental saat ini, apakah pengetahuan dan 

keterampilan memenuhi persyaratan posisi baru. 

B. Tidak dapat kembali ke tempat kerja semula 

(1) Memikirkan kembali arah pekerjaan 

  Jika setelah berdiskusi dengan para pakar, dan Anda juga menilai status fungsi fisiologi pasca-

cedera tidak cocok untuk kembali ke tempat kerja semula, maka selain memperjuangkan hak-hak 

perburuhan, Anda juga dapat mendiskusikan perubahan pekerjaan dengan staf konseling 

ketenagakerjaan, keluarga dan teman secara aktif dan mendefinisikan kembali karir Anda setelah 

cedera. 

(2) Cari evaluasi konseling karir profesional 

  Jika Anda merasa bahwa keluarga dan teman tidak dapat memberikan Anda saran pekerjaan 

yang baik, Anda dapat mencari tenaga profesional (terapis rehabilitasi, psikolog, staf konseling 

ketenagakerjaan) untuk memberikan saran evaluasi konseling karir profesional melalui alat 

pengujian standar, tujuan utamanya adalah sebagai berikut: 

a. Memahami status kesehatan fisik dan mental Anda. 



b. Memahami kaitan fungsi fisik dengan pekerjaan dan kemungkinan keterbatasan serta 

kesulitannya. 

c. Memahami apakah emosi Anda sudah stabil? Mampukah Anda mengatasi stres pasca cedera 

secara matang? 

d. Memahami bakat kerja, kemampuan belajar dan nilai norma Anda. 

e. Memahami keterampilan pekerjaan apa yang dapat Anda transfer atau gunakan ke pekerjaan 

lain. 

(3) Adaptasi dan persiapan ganti pekerjaan 

  Setelah luka bakar dan menjalani serangkaian perawatan intensif dan rehabilitasi, Anda harus 

mulai beralih dari mode kehidupan rehabilitasi medis ke mode pekerjaan secara bertahap, 

terutama bagi Anda yang ingin mengubah jalur kerja, Anda akan merasakan lebih banyak 

kekhawatiran dan kecemasan. Saat ini Anda boleh merencanakan terlebih dahulu persiapan pra-

kerja, Anda dapat mencari konseling ketenagakerjaan untuk memahami fasilitas apa yang tersedia 

yang akan membantu Anda membuat persiapan pra-kerja, dan penyesuaian apa yang diperlukan 

dalam pengalihan mode medis ke mode kerja. Berikut ada beberapa pertanyaan sederhana untuk 

membantu Anda memahami Apakah Anda sudah siap untuk kembali bekerja: 

a. Ada tujuan dan rencana yang jelas tentang arah pekerjaan setelah cedera. 

b. Memahami sepenuhnya kondisi fisik dan mental setelah cedera. 

c. Saya bisa menerima perubahan penampilan setelah cedera dan pandangan penasaran orang 

lain. 

d. Saya tahu kelebihan dan kelemahan saya ketika ganti pekerjaan. 

e. Saya tahu harus kemana untuk mencari bantuan dan dukungan profesional. 

f. Dalam persiapan dan diskusi untuk kembali bekerja, anggota keluarga memberikan dukungan 

penuh. 

2. Beberapa poin evaluasi sebelum kembali bekerja 

A. Pemulihan dan peningkatan kondisi fisiologis 

(1) Pemahaman kondisi fisiologis 

  Setelah luka bakar, teman luka dapat memahami status pemulihan fisiologi mereka melalui 

dokter dan terapis rehabilitasinya, seperti: fungsi dan sudut persendian, apakah dapat kembali 

bekerja, atau apakah luka bakar memengaruhi tubuh berkeringat, adaptasi diri dan pertimbangan 

lingkungan yang dipilih. Anda disarankan menggunakan kesempatan kunjungan waktu berobat 

untuk berdiskusi dengan dokter dan terapis Anda agar mengetahui tingkat pemulihan fisik dan 

kemampuan kerja, sehingga Anda dapat merencanakan waktu yang tepat untuk kembali bekerja 

dan memilih lingkungan yang sesuai. 

(2) Peningkatan daya tahan fisik dan sudut fungsional 

  Banyaknya operasi bedah dan proses rekonstruksi memakan banyak kekuatan fisik dan daya 

tahan tubuh, ditambah pekerjaan dan kehidupan sehari-hari merupakan hal yang berbeda, 

kekuatan fisik dan daya tahan tubuh yang diperlukan juga berbeda. Untuk itu disarankan pada 

tahap akhir rehabilitasi, Anda harus mengikuti saran dokter dan terapis untuk memperkuat 

mobilitas persendian pada bagian cedera, perkuat dan perbanyak latihan ketahanan fisik untuk 

mengumpulkan daya tahan fisik untuk kembali ke lapangan kerja dan keterampilan kerja yang 

dibutuhkan. 



B. Penyesuaian jadwal hidup 

(1) Kehidupan sehari-hari harus memenuhi persyaratan tempat kerja 

  Dalam tahap rekonstruksi, banyak teman luka terfokus pada pemulihan fungsi fisik dan operasi. 

Pada masa ini, banyak teman luka mengalami pola hidup dan tidur yang terbalik karena efek dari 

sakit dan gatal parut. Jika ingin kembali ke lapangan kerja, teman luka disarankan untuk 

mengembalikan pola hidup yang teratur secara bertahap dalam memenuhi persyaratan tempat 

kerja agar bisa cepat beradaptasi dengan kehidupan kerja. 

(2) Penyesuai kebiasaan penggunaan obat 

  Insomnia sering disebabkan kulit yang sakit dan gatal setelah cedera, banyak teman luka akan 

meminum pil tidur untuk membantu tidur mereka, atau menggunakan obat penghilang rasa sakit 

untuk mengurangi ketidaknyamanan dan menggunakan obat psikoaktif untuk membantu 

menstabilkan suasana hati, dll.; Ketika kulit dan luka pulih dan stabil, rasa sakit dan gatal juga akan 

berkurang dan mulai beradaptasi dengan kehidupan setelah cedera. Jika Anda mempunyai rencana 

kembali bekerja, teman luka disarankan untuk mendiskusikan rencana pengobatan dengan dokter 

dan terapis pada tahap akhir rehabilitasi, dan meminta dokter untuk membantu menyesuaikan obat 

atau jumlah obat untuk membantu beradaptasi dengan tempat kerja.  

C. Persiapan psikologi sebelum bekerja 

  Setelah cedera dan menjalani rehabilitasi, fisik, mental dan aspek kehidupan teman luka bakar 

akan kembali pada jalurnya secara perlahan. Tetapi dengan banyaknya perubahan, ia yang akan 

bekerja, apakah mentalnya sudah siap untuk menyambut kehidupan kerja yang baru? 

(1) Perubahan penampilan dan fisiologis 

  Perubahan penampilan atau fungsi fisiologis setelah cedera bakar, meskipun seiring dengan 

proses rehabilitasi menjadi mulai terbiasa atau adaptasi, tetapi ketika kembali ke lapangan kerja, 

mereka akan hidup dan bekerja bersama majikan dan rekan kerja, atau harus berhubungan dengan 

orang lain karena kebutuhan pekerjaan. Dalam menghadapi pandangan dan interaksi dengan orang 

lain, apakah telah mempunyai penyesuaian dan persiapan psikologis, cara menanggapi dan 

menghadapi akan memengaruhi stabilitas pekerjaan. Untuk itu disarankan selama masa rehabilitasi, 

teman luka bakar bersama keluarga harus mulai berhubungan dengan dunia luar, dan ketika bersiap 

untuk kembali ke lapangan kerja, juga dapat berdiskusi dengan pakar Sunshine untuk menemukan 

solusi yang cocok dengan mereka. 

(2) Hubungan interpersonal 

  Untuk gejala sisa setelah cedera, seperti perubahan penampilan atau perubahan fungsi fisiologis, 

atau kemampuan berkeringat, hubungan dengan rekan kerja bisa terpengaruh karena mereka tidak 

paham, apakah teman luka bakar sendiri sudah siap berinteraksi dengan rekan kerja, atau 

berhadapan dengan rasa penasaran dan perhatian dari rekan kerja dan orang lain, apakah sudah 

memiliki cara respons dan strategi untuk mengatasi masalah sendiri. Untuk mendapatkan hubungan 

interpersonal yang nyaman di lingkungan kerja dan meningkatkan kemampuan beradaptasi di 

tempat kerja, disarankan untuk mengangkat kekhawatiran yang telah dipikirkan terlebih dahulu 

untuk dibahas bersama keluarga atau pekerja sosial dan menemukan cara penanggapan Anda 

sendiri. 

(3) Kembali ke lokasi kecelakaan 



  Jika Anda terluka karena pekerjaan, Anda perlu menilai persiapan mental Anda untuk kembali ke 

lokasi kecelakaan sebelum kembali ke tempat kerja semula pada tahap akhir rehabilitasi. Apakah 

Anda masih memiliki ketakutan yang melekat atau tidak ingin bekerja di tempat kejadian, Anda 

perlu mendiskusikan kemungkinan penyesuaian pekerjaan dengan majikan. Anda juga dapat 

mendiskusikan hal ini dengan majikan bersama staf konseling ketenagakerjaan agar bisa kembali 

bekerja dengan lancar. 

D. Persiapan keluarga 

  Anggota keluarga yang menemani teman luka bakar merupakan unsur yang sangat penting, karena 

rehabilitas fisik luka bakar berlangsung selama 1 hingga 3 tahun. Dalam menghadapi perubahan 

emosional atau perubahan fisik atau keterbatasan lainnya, saat ini selain menemani dan memberi 

dukungan kepada mereka, anggota keluarga perlu berkomunikasi sepenuhnya dengan staf medis 

untuk memahami peluang kerja teman luka di masa depan. Pada saat yang sama mereka juga harus 

percaya bahwa meskipun fungsi fisik teman luka terbatas, mereka dapat kembali ke lapangan kerja 

melalui bantuan berbagai layanan profesional. 

 

 

 

  



Chapter 6. BAB VI Jaringan Fasilitas Sosial Untuk Teman Luka Bakar         
 

Semua jenis cacat, baik berupa bawaan atau disebabkan kecelakaan akan membuat kita merasa 

tidak nyaman. Ketekunan yang kuat dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah dan 

masyarakat akan membantu Anda mempersingkat masa pemulihan dan rekonstruksi kehidupan 

Anda. 

Kami telah mengumpulkan berbagai fasilitas sosial bagi teman-teman Sunshine, Anda dapat 

menggunakannya sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat berkonsultasi dengan instansi 

bersangkutan atau langsung menghubungi Yayasan Sunshine. 

 

Cedera Parah 

1. Cakupan cedera parah 

Saat ini, ada 30 jenis cedera parah yang diumumkan yang mungkin akan bertambah di masa depan.  

Anggota yayasan cenderung memenuhi kriteria cedera parah berikut: 

A. Area luka bakar lebih dari 20% dari seluruh tubuh, atau wajah terbakar dan disfungsi indera wajah. 

(1) Luka bakar dengan luas permukaan tubuh lebih dari 20%. 

(2) Luka bakar pada wajah. 

a. Luka bakar pada mata dan organ-organ pelengkapnya. 

b. Luka bakar pada kepala, nekrosis jaringan dalam (tingkat tiga), disertai dengan kerusakan 

bagian tubuh lain. 

 B. Cedera parah dengan tingkat keparahan mencapai nilai 16 ke atas. 

 

2. Cara memohon Kartu Cedera Parah: 

Pemohon diminta untuk menyiapkan fotokopi kartu identitas dan dokumen yang berlaku dalam satu 

bulan berupa surat diagnosa dokter, formulir pendaftaran, ringkasan patologis atau laporan 

pemeriksaan untuk dimohon ke Biro Asuransi Kesehatan Nasional (NHI). Formulir pendaftaran dapat 

diperoleh di rumah sakit, Biro Asuransi Kesehatan Nasional atau diunduh dari situs resmi NHI. 

 

3. Bantuan bagi masyarakat yang berhutang pada premi asuransi NHI 

Jika Anda memiliki kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar premi asuransi, Anda dapat 

mengajukan pinjaman dana bantuan untuk membayar premi asuransi kesehatan pada Kantor Cabang 

Biro Asuransi Kesehatan Nasional.  

 

Subsidi khusus penyandang disabilitas 

Kartu penyandang disabilitas adalah sebuah fasilitas yang disediakan secara hukum kepada teman yang 

membutuhkan dan ini juga merupakan sebuah hak mendapatkan perlindungan martabat yang paling 

mendasar dalam aspek ekonomi, kehidupan, pendidikan, pekerjaan, dsb., sehingga memiliki lebih banyak 

dukungan untuk menghadapi rekonstruksi fisik dan mental setelah cedera. 

 Berhubung adanya perbedaan per individu, untuk memohon kartu penyandang disabilitas, Anda perlu 

ke rumah sakit untuk mengadakan penilaian dan evaluasi oleh tim dokter spesialis. Untuk informasi lebih 

lengkap, silakan hubungi kantor pemda setempat (kecamatan, kota, distrik) dan melakukan permohonan. 

Mengenai fasilitas dan layanan juga dapat dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota. 



Permohonan subsidi medis dan alat bantu bagi penyandang disabilitas 

1. Catatan prinsip: 

A. Subsidi alat bantu berbagai instansi dirancang sesuai identitas Anda. Subsidi alat bantu yang sering 

digunakan teman luka adalah sbb.: 

a. Penyandang disabilitas: mengajukan permohonan untuk subsidi ke Departemen Sosial dan 

Keluarga atau Divisi Biro Sosial dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan ‘MOHW’, pilih 

salah satu. 

b. Korban kecelakaan pekerjaan: mengajukan permohonan subsidi dari Biro Asuransi Tenaga Kerja. 

c. Anak-anak di bawah usia 18: mengajukan subsidi pada yayasan luka bakar (harus menandai 

nomor kartu identitas anak di atas struk pembayaran) 

d. Bagi yang tidak termasuk dalam status tersebut di atas dan mengalami luka bakar di tubuh atau 

wajah yang mempunyai kesulitan ekonomi: silakan hubungi pekerja Yayasan Sunshine untuk 

mencari kemungkinan subsidi lainnya. 

B. Harap pahami peraturan yang relevan dari masing-masing instansi subsidi dan menghubungi staf 

pelayanan sebelum struk pembayaran dikeluarkan. Jika struk pembayaran telah dikeluarkan, maka     

tidak dapat mengubah tanggal faktur, pemesan, dll. 

 

2. Proses permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas 

A. Memiliki kualifikasi dasar (untuk konfirmasi kualifikasi): 

Memiliki kartu/bukti penyandang disabilitas, dan memenuhi standar pemohon subsidi alat bantu 

(Rujukan: Tabel Standar Subsidi Biaya Peralatan Bantu, Biaya Medis, Alat Bantu Medis untuk 

Penyandang Disabilitas) dan tinggal di Taiwan lebih 180 hari dalam setahun. 

B. Proses permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas 

Lampirkan semua 

dokumen yang 

diperlukan ke Biro 

Sosial Kantor Pemda 

atau Pusat Alat Bantu 

Setelah menerima 

persetujuan dari 

pemerintah daerah 

baru mulai membeli 

alat bantu yang 

diperlukan 

Lampirkan struk 

perbelanjaan, kartu 

garansi asli dan 

dokumen lain yang 

diperlukan 

Pemerintah transfer 

biaya subsidi alat bantu 

 

C. Dokumen yang diperlukan berupa: 

★  Formulir permohonan (dapat diunduh dari situs pemda, Biro Sosial atau Biro Kesehatan) 

★  Kartu/bukti penyandang disabilitas 

★  Kartu identitas pemohon asli, akan dikembalikan setelah pemeriksaan 

★  Surat diagnosa medis dalam waktu 3 bulan, dalam isi harus menunjukkan kebutuhan 

penggunaan alat bantu (pakaian tekanan, plester silikon) 

★  Laporan penilaian alat bantu (Anda dapat meminta penilaian dari lembaga medis atau pusat alat 

bantu atau pada Yayasan Sunshine) 

D. Formulir menerima uang adalah sbb.: 

★  Formulir penerimaan uang 

★  Fotokopi surat resmi penerimaan uang yang telah disegel 

★  Fotokopi sampul buku tabungan 



★  Struk belanja atau bukti pembayaran alat bantu yang asli dalam waktu 6 bulan 

★  Surat tanda terima dan stempel 

★  Fotokopi buku garansi dari pabrik 

★  Foto alat bantu 

★  Untuk dokumen lain, silakan merujuk ke dokumen yang ditentukan dalam tabel standar 

bantuan. Surat garansi pembelian alat bantu (asli). 

※ Catatan: 

★  Desain subsidi alat bantu: Pemohon mengajukan permohonan, setelah dievaluasi dan disetujui 

pihak otoritas, pemohon akan memperoleh alat bantu individual sesuai yang dibutuhkan. Oleh 

karena itu, tanggal setiap dokumen harus dalam urutan berikut: surat diagnosa medis → laporan 

penilaian alat bantu → surat resmi yang disetujui → struk belanja/tanda terima dan surat/kartu 

garansi. Jika tidak sesuai, permohonan akan dikembalikan! (Jadi disarankan agar Anda jangan 

membeli terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan!) 

★  Setelah permohonan disetujui, pihak otoritas akan mengirimkan surat resmi dan pemohon 

harus menyelesaikan prosedur penerimaan uang dalam tempo 6 bulan, surat menjadi tidak valid 

setelah batas waktu. 

★  Setiap orang dapat mengajukan maksimal 4 alat bantu setiap dua tahun sesuai kebutuhan 

aktual. 

★  Jumlah permohonan alat bantu memiliki batasan maksimal dalam setahun, maka jika Anda 

memiliki beberapa jenis alat bantu yang akan diajukan (seperti: pakaian tekanan, plester silikon, 

kursi roda listrik, dsb.), silakan satukan semuanya dalam satu permohonan untuk menghindari 

jumlah permohonan yang diizinkan yang akan menyebabkan tidak dapat mengajukan 

permohonan lagi. 

 

Pencairan Klaim Asuransi Tenaga Kerja 

  Ada total 9 jenis tunjangan dari asuransi tenaga kerja yang bisa dicairkan. Berikut akan menjelaskan 3 

jenis tunjangan utama yang bermanfaat bagi teman-teman SunShine yaitu klaim(cedera/sakit, cacat dan 

perawatan medis kecelakaan kerja) & alat bantu sesuai Hukum Perlindungan Kecelakaan Kerja, klaim 

tenaga perawat dan klaim biaya hidup disabilitas fisik. Jika Anda ingin mengetahui informasi secara 

terperinci, Anda bisa mengunjungi situs Biro Asuransi Tenaga Kerja http://bli.gov.tw/, atau menghubungi 

saluran (02-2396-1266), Kantor Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja, OSHA (02-8995-6666), semua 

kantor cabang di Taiwan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. 

 

1. Klaim Perlindungan Kecelakaan Tenaga Kerja--Klaim Alat Bantu 

Setelah mengalami kecelakaan kerja, Anda mungkin memerlukan alat bantu (misalnya: baju tekanan, 

plester silikon, masker tekanan wajah transparan, dll.), Anda dapat mengajukan aplikasi klaim! Subsidi 

ini terlepas dari apakah Anda mengikuti asuransi tenaga kerja atau tidak, Anda dapat memohon selama 

dipastikan bahwa Anda terluka karena bekerja! 

 

 

http://bli.gov.tw/


Prosedur permohonan & persiapan dokumen 

Prosedur permohonan persiapan dokumen 

Pekerja terdampak bencana didiagnosa medis 

harus menggunakan alat bantu oleh dokter atau 

tenaga profesional lainnya 

 

Dokter ortopedi atau rehabilitasi 

mengeluarkan surat diagnosa yang 

mengharuskan penggunaan alat bantu 

  Alat bantu harus dibeli dalam waktu 6 bulan 

sejak surat diagnosa dikeluarkan 

Produksi alat bantu yang dibeli Persiapkan formulir permohonan, surat 

diagnosa medis, struk belanja/bukti pembayaran 

dalam 6 bulan, fotokopi sampul buku tabungan, 

bagi pekerja yang tidak mengikuti asuransi 

tenaga kerja, perlu melampirkan “Surat bukti 

cedera akibat kecelakaan saat datang/pulang 

kerja atau dinas”. 

Permohonan diproses  

 

※ Catatan kecil 

★  Klaim alat bantu dibatasi maksimal 4 alat bantu per tahun, dan jumlah total klaim dibatasi 

hingga NT$ 60 ribu. Jika alat bantu belum digunakan lebih dari waktu pemakaian minimum, 

tidak boleh mengajukan permohonan alat bantu yang sama. (Misalnya: baju tekanan dan plester 

silikon harus digunakan setidaknya 6 bulan sebelum mengajukan pembuatan atau pembelian 

ulang) 

★  Hal yang perlu diperhatikan untuk klaim alat bantu: Tanggal surat diagnosa medis yang 

dikeluarkan harus lebih awal dari tanggal struk belanja/bukti pembayaran. Jika tanggal surat 

diagnosa medis yang dikeluarkan lebih lambat dari struk belanja/bukti pembayaran, maka surat 

diagnosa harus menunjukkan tanggal mulai penggunaan, dan waktu selang dengan struk 

belanja/bukti pembayaran tidak boleh lebih dari 6 bulan. 

★  Klaim alat bantu yang dapat diajukan pekerja terdampak kecelakaan kerja adalah baju tekanan, 

plester silikon, masker tekanan wajah transparan, dan perlengkapan medis bagi pasien luka 

bakar seperti wig untuk melindungi kulit kepala, kosmetik concealer, telinga buatan, hidung 

buatan, dll. 

★  Jika Anda telah menerima alat bantu melalui jalur hukum lain, Anda tidak dapat mengajukan 

klaim alat bantu untuk item yang sama (Misalnya: Anda telah menerima subsidi untuk 

disabilitas) 

 

 



2. Klaim Perlindungan Kecelakaan Tenaga Kerja--Klaim Tenaga Perawat 

Setelah kecelakaan kerja, dokter mendiagnosa bahwa Anda tidak dapat bekerja seumur hidup dan 

membutuhkan perawatan medis profesional secara intensif, atau memerlukan bantuan orang lain 

dalam kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup dapat mengajukan klaim ini! Klaim ini terlepas dari 

status mengikuti asuransi tenaga kerja atau tidak, permohonan dapat diajukan selama dipastikan 

bahwa cedera terjadi saat bekerja! 

 

Persiapan dokumen 

1. Formulir permohonan 

2. Surat diagnosa disabilitas asuransi kerja 

3. Pernyataan tidak menerima subsidi perawatan lain sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya 

4. Fotokopi sampul buku tabungan 

 

Catatan 

★  Untuk cedera yang sama, saat mengajukan permohonan subsidi, semua klaim harus digabungkan, 

dan dihitung dengan periode gabungan 5 tahun. 

★  Untuk klaim ini, harus mengirimkan surat diagnosa disabilitas asuransi tenaga kerja dalam tiga bulan 

ke Biro Keselamatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebelum tanggal habis masa setiap tahun 

untuk mendapatkan perpanjangan. Terkecuali yang dibebaskan oleh biro, bagi yang tidak mematuhi 

langkah pengiriman tersebut diatas, subsidi tidak akan diperpanjang. 

★  Klaim ini akan berhenti dibayarkan pada bulan berikut kematian penerima, pemohon atau anggota 

keluarga harus memberitahu Biro Keselamatan Kerja tentang kematian penerima dalam waktu 30 

hari kematian. 

 

3. Klaim Perlindungan Kecelakaan Tenaga Kerja--Klaim Biaya Hidup Disabilitas Fisik 

Setelah kecelakaan, jika dokter mendiagnosis hilangnya sebagian atau seluruh kemampuan kerja dan 

bagi penerima klaim perlindungan tenaga kerja atau klaim biaya hidup disabilitas fisik yang habis masa 

berlaku dapat mengajukan permohonan! Jenis klaim ini terlepas dari apakah memiliki asuransi tenaga 

kerja atau tidak, selama dipastikan bahwa pekerja tersebut cedera oleh kecelakaan kerja bisa 

mengajukan permohonan! 

 

Persiapan dokumen 

1. Formulir permohonan 

2. Surat diagnosa disabilitas asuransi kerja 

3. Setelah diperiksa melalui peralatan visual medis, lampirkan laporan dan gambar 

4. Fotokopi sampul buku tabungan 

 

Catatan 

★  Untuk cedera yang sama, saat mengajukan permohonan subsidi, semua klaim harus digabungkan, 

dan dihitung dengan periode gabungan 5 tahun. Hanya boleh pilih satu dari klaim perlindungan 

tenaga kerja atau klaim hidup disabilitas fisik. 



★  Untuk klaim ini, harus mengirimkan surat diagnosa disabilitas asuransi tenaga kerja dalam tiga bulan 

ke Biro Keselamatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebelum tanggal habis masa setiap tahun 

untuk mendapatkan perpanjangan. Terkecuali yang dibebaskan oleh biro, bagi yang tidak mematuhi 

langkah tersebut diatas, pencairan klaim tidak akan diperpanjang. 

★  Klaim ini akan berhenti dibayarkan pada bulan berikut kematian penerima, pemohon atau anggota 

keluarga harus memberitahu Biro Keselamatan Kerja tentang kematian penerima dalam waktu 30 

hari kematian. 

    

4. Subsidi cedera dan sakit kerja 

Pekerja yang memiliki asuransi tenaga kerja yang tidak dapat bekerja selama rawat inap dan 

perawatan medis yang menyebabkan kurangnya penghasilan, dapat mengajukan subsidi kepada Biro 

Asuransi Tenaga Kerja! 

Terdapat 2 jenis subsidi, yakni subsidi cedera karena kecelakaan kerja dan cedera biasa karena 

pekerjaan, disesuaikan dengan penyebab cedera dan sakit. Mari simak penjelasan berikut:  

A. Klaim cedera kecelakaan kerja 

Cedera karena kecelakaan kerja yang menyebabkan tidak dapat bekerja karena butuh perawatan 

atau rawat inap dan mengajukan cuti sakit 4 hari ke atas, dapat mengajukan permohonan. Jika 

mengajukan permohonan cuti cedera kerja dalam waktu satu tahun, Anda dapat mengajukan klaim 

cedera kecelakaan kerja 70% dari rata-rata upah (6 bulan sebelum kecelakaan) sebagai klaim cedera 

karena kecelakaan kerja, jika masa cuti diperpanjang hingga tahun kedua, persentase tunjangan akan 

dikurangi menjadi 50%, keseluruhan waktu tunjangan yang diberikan dibatasi hingga 2 tahun. 

★  Ingat~ Pada periode menerima klaim cedera kecelakaan ini, perusahaan perlu untuk 

memberikan Anda gaji bulanan sebanyak 30% sesuai undang-undang standar 

ketenagakerjaan! Jika Anda mengambil cuti cedera selama dua tahun, maka proporsi gaji 

disesuaikan menjadi 50%. 

 

B. Klaim cedera/sakit biasa 

Sakit karena penyakit atau cedera umum yang perlu rawat inap 4 hari ke atas dapat mengajukan 

permohonan. Metode perhitungan dimulai dari hari ke-4 perawatan di rumah sakit hingga tanggal 

pulang ke rumah. Selama waktu perhitungan dapat mengajukan klaim cedera/sakit biasa sebanyak 

50% dari rata-rata upah (6 bulan sebelum kecelakaan) untuk paling lama 1 tahun. 

(Metode perhitungan → upah ÷ 30 hari × 50% × jumlah hari permohonan = jumlah pembayaran) 

 

★ Harap perhatikan! 3 hari awal rawat inap cedera/sakit umum tidak termasuk dalam 

perhitungan!! Berbeda dengan klaim cedera kecelakaan kerja, periode rawat jalan dan 

perawatan di rumah setelah pulang dari rumah sakit cedera/sakit biasa tidak dapat 

dimasukkan dalam jumlah hari permohonan!! 

 



C. Prosedur Permohonan & Persiapan Dokumen  

Prosedur permohonan persiapan dokumen 

Tidak dapat bekerja karena rawat inap di atas 4 

hari, tanpa menerima gaji asli. 

Siapkan dokumen- 

Permohonan klaim subsidi cedera/sakit 

asuransi tenaga kerja dan kwitansi pembayaran,  

Surat diagnosa cedera yang asli 

Jika kecelakaan terjadi saat datang/pulang 

kerja atau waktu dinas kerja, seharusnya mengisi 

“Surat bukti cedera akibat kecelakaan saat 

datang/pulang kerja atau dinas” 

Dokumen pendukung yang relevan (surat bukti 

pemberi kerja dan saksi mata, catatan hadir dan 

cuti, catatan gaji, dll.) 

Mengajukan permohonan ke Biro Asuransi 

Tenaga Kerja(Harus diajukan dalam 5 tahun) 

 

Setelah disetujui, uang akan ditransfer ke akun 

bank pemohon yang ditunjuk pemohon sendiri 

 

 

Catatan 

★  Untuk formulir aplikasi menerima uang dan kwitansi pembayaran asuransi kecelakaan kerja dapat 

diperoleh dari lembaga penjaminan asuransi (perusahaan/pemberi kerja) atau biro asuransi tenaga 

kerja. Jangan lupa untuk meminta perusahaan dan pemberi kerja untuk memberikan stempel tanda 

tangan!! 

★  Jika pekerja memiliki asuransi tenaga kerja yang berlaku saat kecelakaan kerja, di kemudian hari jika 

keluar dari asuransi kerja (kecuali wajib keluar dari asuransi karena dinilai “tidak mampu bekerja 

seumur hidup”), masih dapat menikmati tunjangan cedera/sakit dalam satu tahun setelah keluar dari 

asuransi. Jangan abaikan hak Anda sendiri!



5. Klaim disabilitas 

Setelah kecelakaan atau penyakit parah, setelah masa perawatan, jika tubuh masih belum bisa 

sembuh, Anda dapat mengajukan klaim disabilitas! Dengan catatan pada saat kecelakaan atau 

penyakit parah memiliki status asuransi tenaga kerja yang efektif! 

A. Prosedur Permohonan & Persiapan Dokumen 

Prosedur permohonan persiapan dokumen 

Mengajukan permohonan setelah 

selesai proses pengobatan atau setelah 

menerima tunjangan klaim cedera/sakit 

Mengisi lengkap formulir permohonan 

subsidi cedera asuransi tenaga kerja dan 

kwitansi pembayaran 

Surat diagnosa disabilitas asuransi tenaga 

kerja 

Bawa surat diagnosa disabilitas asuransi 

tenaga kerja ke lembaga medis untuk 

diagnosis dan buka surat diagnosa, 

biasanya rumah sakit akan membantu 

mengirimkannya ke Biro Asuransi Tenaga 

Kerja dalam 5 hari setelah surat diagnosa 

medis keluar. 

 

Setelah membantu mengirimkan surat 

diagnosa disabilitas ke Biro Asuransi 

Tenaga Kerja, rumah sakit juga akan 

mengirim surat diagnosa yang sama 

kepada pemohon. Harap diingatkan untuk 

mengirimkan surat ini bersama-sama 

dengan formulir permohonan klaim 

disabilitas dan kwitansi pembayaran, 

laporan diagnosa dan gambar terkait 

(perlu dilampirkan bagi pemeriksaan 

medis) ke Biro Asuransi Tenaga Kerja. 

 

Mengajukan permohonan ke Biro 

Asuransi Tenaga Kerja(Harus diajukan 

dalam 5 tahun) 

 

Setelah disetujui, tunjangan akan 

ditransfer ke akun bank pemohon yang 

ditunjuk pemohon sendiri 

 

 

B. Catatan 

★  Jangan lupa meminta tempat kerja Anda dan penanggung jawabnya untuk memberikan 



stempel tanda tangan pada formulir klaim disabilitas kerja dan kwitansi pembayaran!! 

★  Untuk mengajukan klaim disabilitas kerja kehilangan fungsi keringat kulit dan cacat kepala, 

leher dan wajah; diagnosis kehilangan fungsi hanya dapat dilakukan oleh lembaga medis 

setelah satu tahun ke atas seusai hari bedah terakhir,  harap dikonfirmasi terlebih dahulu.  

★  Waktu pengajuan klaim cacat kerja kehilangan kemampuan mengunyah, menelan atau 

kemampuan bicara harus berselang 6 bulan ke atas setelah hari operasi terakhir. Jika menerima 

perawatan radiasi atau kemoterapi tanpa operasi, pengajuan klaim harus berselang waktu 6 

bulan setelah penghentian perawatan radiasi atau kemoterapi. 

★  Bagi pemohon klaim cacat kerja, jika dinilai sebagai “tidak mampu bekerja seumur hidup”, 

Anda akan diwajibkan keluar dari asuransi kerja dan tidak dapat meneruskan status peserta 

asuransi. 

 

Klaim disabilitas asuransi tenaga kerja terbagi atas dua cara sesuai situasi kecacatan: 

A. Klaim disabilitas pembayaran tunggal  

Jika didiagnosis sebagai cacat permanen oleh rumah sakit rujukan Asuransi Kesehatan Nasional 

‘NHI’, dan memenuhi persyaratan penerima klaim disabilitas, tetapi belum mencapai “tidak dapat 

bekerja seumur hidup”hanya dapat mengajukan klaim disabilitas pembayaran tunggal dan tidak 

dapat menggunakan pembayaran anuitas (tahunan). 

Namun, bagi yang telah mencapai status “tidak dapat bekerja seumur hidup”dan telah 

mengikuti asuransi sebelum 1 Januari 2009, Anda dapat memilih klaim disabilitas pembayaran 

tunggal, jika tidak memilih, pembayaran akan diterapkan dengan metode anuitas. 

 

B. Klaim disabilitas anuitas 

Jika didiagnosis sebagai cacat permanen oleh rumah sakit rujukan Asuransi Kesehatan Nasional 

‘NHI’, dan memenuhi persyaratan penerima klaim disabilitas atau cacat fisik dan mental yang 

ditetapkan UU Perlindungan Hak dan Kepentingan Penyandang Cacat, dan dinilai sebagai “tidak 

dapat bekerja seumur hidup” dapat mengajukan klaim disabilitas anuitas. Jika status pemohon 

memenuhi persyaratan ❶memiliki anak di bawah umur ❷anak usia 25 tahun kebawah yang 

masih sekolah atau penghasilan tidak melebihi persyaratan yang ditentukan, dapat menerima 

tambahan 25% tunjangan untuk anggota keluarga, jumlah maksimal anggota keluarga 2 orang. 

Selain itu, untuk jumlah di bawah NT$ 4 ribu, akan dibulatkan menjadi NT$ 4 ribu. Kecacatan  

yang disebabkan kecelakaan kerja akan menerima kompensasi cedera dan kecacatan kerja 20 

bulan tambahan sebanyak satu kali.  

 

Catatan: Biro Asuransi Tenaga Kerja mendefinisikan “tidak dapat bekerja seumur hidup” 

kepada yang memenuhi tingkat kecacatan 1-7 tingkat, dan menurut penilaian profesional 

secara individu atas kemampuan kerja berkurang lebih dari 70%, dan tidak dapat kembali 

ke tempat kerja. 



  

6. Klaim biaya perawatan medis kecelakaan kerja 

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mendapat perawatan medis di bawah “asuransi 

tenaga kerja”, baik rawat jalan maupun rawat inap, dapat mengajukan klaim biaya perawatan medis 

yang harus ditanggung sendiri menurut ketentuan NHI dan potongan harga separuh biaya makan 

dalam 30 hari rawat inap.  

 

A. Prosedur permohonan & persiapan dokumen 

Situasi Pertama 

Saat terjadi kecelakaan kerja, perawatan darurat dan rawat inap diperlukan dan tidak sempat 

mendapatkan “Formulir Klinik Cedera Kerja Asuransi Tenaga Kerja” atau “Formulir Aplikasi Rawat 

Inap Cedera Kerja Asuransi Tenaga Kerja” untuk berobat ke lembaga medis yang ditentukan NHI, 

cara penanganan adalah sebagai berikut: 

★Ketika mendaftar di rumah sakit/klinik, harus segera menyatakan bahwa Anda memiliki “status 

kecelakaan kerja asuransi tenaga kerja” dalam pendaftaran. 

★Lunasi biaya perawatan sesuai ketentuan NHI dan minta kwitansi pembayaran medis. 

★Harap kirimkan formulir kecelakaan kerja asuransi tenaga kerja dan perawatan medis dalam waktu 

10 hari sejak tanggal perawatan medis, lembaga medis akan mengembalikan biaya asuransi medis 

yang dipungut sebelumnya. 

 

Situasi 2 

Jika dalam keadaan yang disebutkan di atas, dan terlambat mengirimkan formulir kecelakaan 

kerja dan perawatan medis ke rumah sakit dalam 10 hari dan telah melunasi biaya perawatan medis 

sesuai ketentuan NHI, cara penanganan adalah sebagai berikut: 

Jangan lupa dalam waktu 6 bulan (dalam 2 tahun bagi yang memiliki alasan khusus) sejak hari 

rawat jalan atau keluar dari rumah sakit, lampirkan surat-surat berikut untuk permohonan 

pengembalian uang: 

★Formulir aplikasi pengembalian biaya medis yang telah dilunasi terlebih dahulu 

★Formulir rawat jalan atau aplikasi rawat inap cedera kecelakaan kerja asuransi tenaga kerja. 

★Kwitansi pengeluaran medis asli dan perincian biaya (jika hilang atau digunakan untuk tujuan lain, 

harus melampirkan fotokopi sesuai yang asli yang telah dilegalisasi rumah sakit yang sama serta 

melampirkan alasan tidak mampu melampirkan dokumen yang asli. 

★Surat diagnosa medis atau dokumen pendukung (misalnya, surat tidak dalam bahasa Mandarin 

atau Inggris, silakan lampirkan terjemahannya). 

★Jika kecelakaan kerja berada di luar area yang ditetapkan asuransi tenaga kerja, maka harus 

melampirkan fotokopi visa keluar masuk negara atau bukti pendukung dari tempat kerja. 

★Jika kecelakaan terjadi saat datang/pulang kerja atau dalam dinas, maka masih harus mengisi 

“Surat bukti cedera akibat kecelakaan saat datang/pulang kerja atau dinas”. 

 

 



B. Catatan 

★  ❶Formulir permohonan pengembalian biaya pengeluaran medis yang telah lunas dan 

diverifikasi❷Surat keterangan cedera/sakit asuransi kerja atau formulir permohonan rawat 

inap, dapat diperoleh dari lembaga penjaminan asuransi (perusahaan, pemberi kerja) atau biro 

asuransi tenaga kerja. Jangan lupa meminta tempat kerja dan penanggung jawabnya untuk 

memberikan stempel tanda tangan. 

★  Jika pekerja memiliki asuransi tenaga kerja yang berlaku saat kecelakaan terjadi, jika di 

kemudian hari keluar dari asuransi kerja dan masih perlu dirawat di rumah sakit karena 

cedera/sakit kerja yang sama dalam waktu satu tahun setelah keluar dari asuransi kerja, Anda 

masih dapat mengajukan “Klaim rawat inap cedera kerja asuransi tenaga kerja” dan akan 

mendapat tunjangan rawat inap, tetapi tidak dapat mengajukan klaim rawat jalan. Anda harus 

kembali mengikuti asuransi tenaga kerja untuk dapat menggunakan “Formulir cedera kerja 

asuransi tenaga kerja” untuk menikmati manfaat asuransi tenaga kerja rawat jalan. 

 

7. Hal hal lain yang perlu diperhatikan 

A. Cara mengajukan klaim asuransi tenaga kerja sangat sederhana, Anda tidak perlu menggunakan 

calo untuk mengajukannya! Semua jenis klaim dapat diajukan oleh pekerja atau pemberi kerja 

sendiri selama mengikuti prosedur permohonan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dan 

dikirim melalui pos. Setelah Biro Asuransi Tenaga Kerja menerima dokumen permohonan, butuh 

waktu sekitar 13-15 hari untuk pencocokan data dan pencairan klaim asuransi. Jika ada 

pertanyaan, silakan hubungi Biro Asuransi Tenaga Kerja dan pekerja sosial Sunshine! 

B. Bergantung pada keadaan keuangan setiap daerah, terdapat peluang untuk mengajukan 

permohonan dana bantuan kecelakaan kerja. Tetapi keadaan dan ketentuan permohonan dana ini 

berbeda di setiap daerah. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dianjurkan untuk 

menghubungi Biro Tenaga Kerja sesuai daerah registrasi atau setempat untuk mempelajari lebih 

lanjut tentang rincian permohonan. 

 

Layanan konsultasi hukum 

Setelah kecelakaan terjadi, seringkali perlu untuk menghadapi masalah hukum yang kompleks.  

Lembaga berikut tersedia sebagai referensi. 

Nama Lembaga Alamat Telepon Keterangan 

Legal Aid 

Foundation 

Tersedia di seluruh Taiwan Hubungi 104 untuk 

informasi lokal 

 

Taiwan Association 

for Victims of 

Occupational Injuries 

(TAVOI) 

No. 22, Ln. 181, Sec. 4, Bade 

Rd., Songshan Dist., Taipei City 

105, Taiwan (R.O.C.) 

02-25282938 

02-25282938 

Layanan 

konsultasi 

Rerum Novarum 

Center 

No. 24, Ln. 183, Sec. 1, Heping 

E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 

106, Taiwan (R.O.C.) 

(02)2397-1933 

(02)2397-1933 

Layanan 

konsultasi 



Firma Hukum 

Quanying - 

Pengacara Tang Jin-

quan 

No. 24, Ln. 162, Zhongzheng 

3rd Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung 

City 800, Taiwan (R.O.C.) 

07-2350333 

07-2350333 

Layanan 

konsultasi 

 

Daftar penyedia peralatan rehabilitasi 

Penggunaan peralatan rehabilitasi yang tepat (seperti pakaian tekanan tinggi, alat bantu, dll.) akan 

mendukung kemajuan rehabilitasi Anda, tetapi cara penggunaan dan cara mengenakan harus sesuai 

dengan instruksi dokter.  

 

Nama Produsen Alamat Telepon 

Yayasan Kesejahteraan 

Sosial Sunshine 

Pusat Rekonstruksi Taipei 

3F., No. 91, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) 

(02)2507-8006 210 

(02)2507-

8006#210 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Taoyuan 

dan Hsinchu 

6F., No. 46, Fuxing Rd., Zhongli Dist., Taoyuan 

City 320, Taiwan (R.O.C.) 

(03)427-6512 

(03)427-6512 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Wilayah 

Tengah 

2F.-6, No. 168, Anhe Rd., Xitun Dist., Taichung 

City 407, Taiwan (R.O.C.) 

(04)2463-7999 

(04)2463-7999 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Yunlin dan 

Chiayi 

6F.-3, No. 347, Ren’ai Rd., West Dist., Chiayi 

City 600, Taiwan (R.O.C.) 

(05)228-0300 

(05)228-0300 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Wilayah 

Selatan 

7F., No. 77, Liwen Rd., Zuoying Dist., 

Kaohsiung City 813, Taiwan (R.O.C.) 

(07)550-9517 

(07)550-9517 

Stasiun Kerja Tainan Pusat 

layanan Yayasan Sunshine 

Cabang Wilayah Selatan 

4F., No. 138, Xiaodong Rd., East Dist., Tainan 

City 701, Taiwan (R.O.C.) 

(06)200-8047 

(06)200-8047 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Wilayah 

Timur 

5F., No. 150, Ziyou St., Hualien City, Hualien 

County 970, Taiwan (R.O.C.) 

(03)8350-380 

(03)8350-380 

Stasiun Kerja Taitung 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Wilayah 

Selatan 

No. 91, Ren 7th St., Taitung City, Taitung 

County 950, Taiwan (R.O.C.) 

(089)230-759 

(089)230-759 

Chenyang Industrial Co., 

Ltd. 

7F., No. 13, Sec. 1, Minsheng E. Rd., 

Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 

(02)2523-1632 

(02)2523-1632 

Chenyang Global Group 

Co., Ltd. (Cabang Taichung) 

9F.-2, No. 910, Sec. 2, Taiwan Blvd., Xitun 

Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.) 

(04)2312-9963 

 0936-302486 

(04)2312-9963 

 0936-302486 



Pakaian elastis Jingtai No. 75, Sec. 1, Yanping Rd., Pingzhen Dist., 

Taoyuan City 324, Taiwan (R.O.C.) 

(034)222-484 

(034)222-484 

Zhengde Disabled 

Appliance Manufacturing 

Co., Ltd.  

No. 326, Sec. 3, Taiwan Blvd., Xitun Dist., 

Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.) 

(04)2311-0656 

2311-0657 

(04)2311-0656 

2311-0657 

Perusahaan Tianxiang 

 

No. 86-34, Wenwu 2nd St., Qianjin Dist., 

Kaohsiung City 801, Taiwan (R.O.C.) 

(07)282-3301 

(07)282-3301 

 

 


