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“Selamat jumpa kembali”
2 tahun lebih majalah Suara IIDI vakum, tidak terbit dikarenakan
dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk
negara kita Indonesia yang tercinta.
Keadaan tersebut sangat memprihatinkan, Indonesia berduka dengan
banyaknya korban termasuk saudara-saudara kita, para tenaga
kesehatan berguguran ketika sedang menjalankan tugas menolong
korban COVID-19.
PB IIDI dan Pantap majalah Suara IIDI turut berbelasungkawa
atas meninggalnya para tenaga kesehatan. Semoga amal ibadahnya
diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran
dan kekuatan.
Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi pada era digitalisasi saat
ini, majalah Suara IIDI sudah dapat terbit kembali, namun bukan
berbentuk media cetak melainkan bentuk PDF.
Pantap Suara IIDI mohon maaf karena pada edisi ini tidak dapat
menyajikan kegiatan pelaksanaan program kerja IIDI secara lengkap
sehubungan kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual, namun
redaksi tetap berusaha menyajikan rangkuman pelaksanaan kegiatan
beberapa Cabang, antara lain laporan Cabang Ponorogo “Eliminasi
TBC 2030 dan pada halaman berwarna dapat disimak flyer yang dibuat
Cabang IIDI dalam rangka Bulan Bakti Istri Dokter tahun 2021 dengan
tema “ IIDI Dukung Vaksinasi COVID-19”.
Redaksi senantiasa menanti sumbangan tulisan dan masukan dari para
pembaca untuk kemajuan majalah tercinta sebagai sarana komunikasi
para istri dokter.
Akhir kata, Pengurus Besar IIDI dan Pantap majalah Suara IIDI
mengucapkan :
Selamat Tahun Baru 2022
Semoga sehat dan semangat selalu
Redaksi
Desember 2021
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Dari Ketua Untuk Cabang
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Salam sejahtera untuk kita semua

Apa kabar Ibu-ibu ?
Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia.
			
Untuk mengawali tulisan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi,
Tuhan Yang Maha Penyayang, atas nikmat sehat, kebahagiaan dan karunia yang telah kita
rasakan dalam kehidupan ini.
Ibu-ibu yang saya cintai,
Alhamdulillah, Majalah SUARA IIDI dapat terbit kembali pada edisi kali ini, walaupun dalam bentuk yang berbeda,
bukan lagi dalam bentuk cetakan melainkan bentuk soft copy (PDF).
Saya harap hal ini tidak mengurangi semangat Ibu-ibu dalam mengisi Majalah SUARA IIDI ini agar lebih semarak lagi
dengan tulisan dari Ibu-ibu.
Ibu-ibu yang saya sayangi,
Rasanya baru saja kita melaksanakan Muktamar IIDI XXI Tahun 2018 di Samarinda, tanpa terasa hampir 3 (tiga) tahun
kepengurusan Masa Bakti 2018 - 2021 kita jalani, dan kini kita sudah dipenghujung kepengurusan ini.
Setengah dari kepengurusan Masa Bakti 2018 - 2021 ini kita jalani ditengah pandemi Covid-19, cabang IIDI harus
melaksanakan Program Kerja ditengah keadaan yang sulit dan terbatas.
Saya selaku Ketua Umum Pengurus Besar IIDI mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada cabang IIDI
yang telah melaksanakan Program Kerja Hasil Keputusan Muktamar IIDI XXI Tahun 2018.
Pada bulan Januari 2021 yang lalu, kita telah melaksanakan RAKER IIDI XV secara virtual dengan lancar dan
menghasilkan usulan-usulan yang akan kita ajukan pada Muktamar IIDI yang akan datang.
Muktamar IIDI XXII ini juga akan dilakukan secara virtual. Di awali dengan PraMuktamar pada tanggal 26 - 27 Januari 2022
(secara daring) dan dilanjutkan dengan Muktamar IIDI XXII pada tanggal 23 - 24 Maret 2020 (secara daring dan luring).
Kami menghimbau kepada cabang IIDI untuk segera bersiap-siap dan mendaftarkan wakilnya untuk hadir pada
PraMuktamar dan Muktamar IIDI XXII yang akan datang.
Saya mengucapkan Selamat Bekerja, semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Amin.
Tak lupa, dipenghujung tahun ini, Pengurus Besar IIDI mengucapkan :

Selamat Natal 2021
dan
Selamat Tahun Baru 2022
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Dr. Ny. Murdiati Umbas
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Warta PB IIDI

Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
Kurun waktu tahun tahun 2019 - 2021, bangsa
Indonesia melewati banyak kejadian luar biasa.
Keadaan pandemi COVID-19 yg melanda seluruh
dunia sejak tahun 2019, membuat banyak perubahan
tata cara hidup semua orang. Kita dituntut untuk
memberikan perhatian kepada gaya hidup yg lebih
sehat dan lebih bersih dan seimbang.

Di tahun 2021, Bencana alam banjir besar melanda
daerah Mamuju (Sulawesi Barat) & beberapa daerah
di Kalimantan Selatan). Cepat tanggap terhadap situasi
bencana tersebut diatas, IIDI memberikan bantuan dana
untuk pembuatan MCK dan sumur bor karena korban
bencana & masyarakat kekurangan fasilitas tersebut.
Bantuan disalurkan dalam beberapa tahap :

Pandemi ini menggerakkan IDI bersama IIDI tiap
cabang di masing-masing daerah untuk memberikan
sumbangan dalam bentuk sembako, makanan sehat
dan masker, obat-obatan kepada masyarakat umum
yg terkena dampaknya.

TAHAP 1
Waktu pelaksanaan : bulan Februari s/d bulan Maret
2021, IIDI turut aktif membantu membangun kembali
fasilitas umum yang rusak yaitu :

Berkaitan dengan perayaan hari Kemerdekaan tahun
2020, atas usulan beberapa cabang, IDI dan IIDI
seluruh Indonesia pada 17 Agustus 2020 serentak
mengadakan aksi sosial bertema “Kami Cinta
Pejuang Kemanusiaan” dengan menyumbangkan
masker, APD, hand sanitizer dan makanan bergizi
untuk tenaga nakes dan medis di RS Pusat masingmasing daerah. Di Jakarta, sumbangan diberikan
di RSCM, RSGS, RS Persahabatan. Begitu pula di
daerah-daerah, bantuan diberikan di Rumah sakit2
utama.
Memasuki bulan Ramadhan di bulan Mei 2021, PB
IIDI mengadakan kegiatan Baksos Ramadhan 1442
H. Kegiatan berupa pemberian makanan berbuka
puasa untuk 50 orang anak yatim dan pengurus
serta santunan tunai untuk 35 orang anak yatim dan
bantuan tunai untuk keperluan operasional Panti
Asuhan Bamaditha Rahman. Dikarenakan masih
dalam situasi pandemi, pemberian sumbangan
diberikan melalui transfer dan kiriman paket ke
pengurus yayasan.

1. Lokasi bencana Mamuju (Sulawesi Barat) :
a. Pembangunan MCK darurat untuk 457 jiwa
pengungsi daerah Bone.
b. MCK permanen untuk 200 orang santri di Ponpres
Al Munawarah, desa Taui
c. Sumur Bor di Masjid Baitul ikhsan, untuk +/- 79
penduduk
2. Lokasi bencana Kalimantan Selatan :
Pembuatan sumur bor di daerah Hulu Sungai
Tengah, untuk dimanfaatkan 256 penduduk
TAHAP 2 :
Waktu pelaksanaan bulan Juni 2021, pembuatan
1. Lokasi Sulawesi Barat
a. Pembangunan MCK permanen dan sumur bor
di Kecamatan Simboro yg dimanfaatkan 460
penduduk
2. Lokasi Kalimantan Selatan
a. MCK permanen di lokasi kecamatan Hantakan
yang dimanfaatkan oleh 473 penduduk

Sumur bor Masjid Baitul Ikhsan Jl. M. Husni Tamrin no. 9, Mamuju. 19 KK, 79 jiwa.
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Warta PB IIDI
Adapun besar beasiswa adalah sbb :
1. Tingkat SD
: Rp. 150.000,- /bulan
2. Tingkat SMP : Rp. 200.000,- /bulan
3. Tingkat SMA : Rp. 300.000,- /bulan
4. Mahasiswa
: Rp. 500.000,- /bulan
Sumber dana program Beasiswa adalah dari iuran
cabang IIDI se-Indonesia.
A) Iuran bagi cabang non otonom besarnya :
Rp. 1000,- /anggota/bulan
B) Iuran bagi cabang otonom besarnya :
Rp. 50.000,- /cabang/bulan
Selama periode 2019 - 2021, penerima beasiswa
berjumlah total 23 orang, dengan pembagian sbb :
Penerima tingkat SD
: 4 orang
Penerima tingkat SMP
: 6 orang
Penerima tingkat SMA
: 5 orang
Penerima tingkat Perguruan Tinggi : 8 orang

Sumur bor Dusun Pasada Barat, Desa Botteng Utara,
Kec. Simboro, Mamuju. 109 KK / 460 Jiwa.

TAHAP 3
Waktu pelaksanaan bulan September - Oktober
2021. Dibangun MCK permanen dan sumur bor di
kecamatan Adonara, Flores Timur yang dimanfaatkan
oleh 474 penduduk.
Bidang Kesejahteraan Sosial juga memberikan
beasiswa untuk putra/putri anggota IIDI sesuai
permohonan dari cabang.

Salah seorang penerima beasiswa tingkat perguruan
tinggi dari IIDI cabang Rembang, ananda Fauziyya
Shofiyyatul Hana berhasil menorehkan prestasi, lulus
dengan predikat Cum Laude dari jenjang D3 di Fakultas
Administrasi Kantor - Universitas Diponegoro, yaitu.
PB IIDI memberikan apresiasi atas prestasi ananda
Fauziyya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah,.. semua
kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial selama tahun
2020 - 2021 berjalan lancar, sesuai rencana dan
diharapkan juga tepat sasaran. Semoga Bidang
Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari IIDI menjadi
bagian dari membangun masyarakat Indonesia
menjadi lebih baik lagi. 

Sumur bor Masjid Baitul Ikhsan Jl. M. Husni Tamrin no. 9, Mamuju. 19 KK, 79 jiwa.
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Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2012-2015

IIDI Cabang Paser
IIDI Cabang Paser masa bakti 2018 – 2021 dengan Ketua
Dr. Ny. Nurlailah Rudi Mahmud dengan jumlah anggota
15 orang telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

melakukan pembinaan posyandu Dahlia, Kelurahan
Tanah Grogot, Kecamatan Grogot, memberikan PMT
setiap 6 bulan untuk balita.

Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, menyanyikan Hymne & Mars IIDI,
menyediakan kelengkapan atribut organisasi, menjalin
hubungan baik dengan IDI serta melaksanakan kegiatan
bersama dan mengadakan HUT IIDI.

Memberikan perhatian kepada panti asuhan dengan
mengumpulkan pakaian layak pakai setiap menjelang
hari raya, mengumpulkan zakat mal, sodaqoh, infak
untuk anak pesantren, yatim piatu dan kaum dhuafa,
memberikan bantuan sembako kepada cleaning service
RSUP Sebaya pada bulan Ramadhan dan turut serta
memberi bantuan untuk korban bencana banjir dan
kebakaran.

Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
mengirim wakil IIDI untuk duduk di kepengurusan
GOW (2 orang) dan KLA (2orang), mengikuti Upacara
17 Agustus, Upacara HUT Kabupaten dan upacara
hari besar lainnya di Kantor Bupati Paser setiap tahun,
ditunjuk sebagai Ketua Panitia Peringatan Hari Ibu 2018
dan acara puncak Hari Kartini tingkat Kabupaten 2018.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
kegiatan dalam album foto, membuat kliping tentang
kiat-kiat praktis kegiatan keluarga sehari-hari, menjadi
sumber informasi untuk anggota, mendistribusikan
majalah Suara IIDI dan menyebarkan surat edaran serta
informasi organisasi.

Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi IIDI Cabang
Paser mengupayakan pencarian dana yang sah dengan
mengadakan penjualan kebutuhan rumah tangga,
menyiapkan konsumsi acara IIDI dan mendirikan café di
RSUD P Sebaya sejak tahun 2013.
Seksi Pendidikan
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggota dalam mengikuti lomba rias wajah tanpa cermin,
mengikuti kursus rias wajah minimalis, mengikutsertakan
anggota dalam kursus memasak.

Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan

Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
seminar kesehatan selama berpuasa, penyuluhan
tentang stunting, penyuluhan tentang pentingnya cuci
tangan diera covid-19 untuk anggota IIDI, meningkatkan
pengetahuan kader dengan ilmu tumbuh kembang anak
dan nutrisi untuk balita, penyuluhan KDRT di lingkungan
Kecamatan Tanah Grogot. Selain itu, IIDI Cabang Paser
juga mensosialisasikan jam wajib belajar (19.00 - 21.00
WITA). 

Memberikan bantuan kepada orang tidak mampu dalam rangka
Hari Kartini (2020)

Bersama IDI mengikuti Lomba Dongeng dalam rangka Hari Anak
Nasional Tahun 2018 dan mendapat Juara 3

Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan keluarga
dengan memberikan perhatian kepada anggota yang
mendapat musibah, melahirkan serta anggota yang
mendapatkan kebahagiaan. Selain itu IIDI Cabang
Paser juga mengadakan arisan rutin setiap bulan.
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Dokumentasi Kegiatan
IIDI Cabang Makassar

IIDI Cabang Makassar
Peduli Korban Gempa
dan Tsunami Palu,
Kegiatan Trauma
Healing bagi anak-anak
korban bencana

Peringatan HUT IIDI ke-64
dan Hari Ibu ke-90 bersama
Yayasan Pembinaan Anak
Cacat (YPAC) Makassar
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Dokumentasi Kegiatan Cabang IIDI
IIDI Cabang
Kuningan

Penandatanganan komitmen bersama
dengan seluruh organisasi dalam
memasyarakatkan GERMAS di halaman
pendopo Kabupaten Kuningan

Pemberian bantuan APD untuk RS
Jantung Hasna Medika Kuningan
yang diterima oleh Dr. Mela
Roselawati Direktur RS Jantung
Hasna Medika Kuningan

IIDI Cabang
Mojokerto

Pelatihan menenam
secara hidroponik

Serah terima dan pengesahan
pengurus IIDI Cabang Mojokerto
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Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2018-2021

IIDI Cabang Sragen
IIDI Cabang Sragen masa bakti tahun 2018 - 2021 dengan
Ketua Ny. Dwi Wahyuti Ismail dan jumlah anggota 18
orang telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan Hasil Keputusan
Muktamar IIDI dan penerapan tata kerja Organisasi IIDI
bagi seluruh anggota IIDI, meningkatkan kemampuan
berorganisasi bagi seluruh anggota, memasyarakatkan/
membudayakan Hymne dan Mars IIDI, menyediakan
kelengkapan atribut Organisasi IIDI, menjalin hubungan
baik dan kerjasama dengan IDI dan Cabang IIIDI lainnya,
melaksanakan Kegiatan HUT IIDI dan peringatan Hari
Besar Nasional Wanita Indonesia.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan istansi
pemerintah; Dinkes dan Dinsos Kabupaten Sragen,
Puskesmas Kecamatan Gemolong dan organisasi wanita
lain.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan IIDI, sumber informasi bagi anggota dan
masyarakat.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan
anggota IIDI dan
keluarga dengan memberi perhatian kepada anggota
yang sakit / mendapat musibah, melahirkan dan lain-lain.
Mengadakan pengajian rutin. Memperingati hari besar
agama.

Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membina kegiatan posyandu. Turut
berperan serta mensukseskan program pemerintah
dibidang kesehatan termasuk melaksanakan Program
Kerja IIDI Peduli Covid 19, “Tebar 1000 Masker dan
santunan untuk relawan. 600 Paket makanan instan,
snacks dan minuman untuk pejuang Kesehatan dalam
rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke 75. Di bulan
Ramadhan IIDI Berbagi.
Seksi Usaha
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Sragen, mengupayakan pencarian dan dana yang sah
dari dan untuk anggota IIDI.
Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggota.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
Penyuluhan Pencegahan Stunting, bertempat di SMA
Science Plus Baitul Qur'an Boarding School Sambirejo,
Sragen Jawa Tengah.
Mohon diperhatikan penempatan kegiatan Seksi
disesuaikan dan mengacu yang tertera pada buku
Pedoman Organisasi IIDI serta mohon foto yang
dilaporkan di buku laporan bukan scaning.
Selamat bekerja.
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Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2018-2021

IIDI Cabang Kabupaten Tegal
IIDI Cabang Kabupaten Tegal masa bakti 2018 - 2021
dengan Ketua Dra.Ny. Yani Fajar Danu Aji, MSi, Apt dan
jumlah anggota 30 telah melaksanakan kegiatan sebagai
berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan Hasil Keputusan
Muktamar IIDI dan Pedoman Organisasi IIDI pada
seluruh anggota IIDI dilaksanakan pada saat pertemuan
rutin, meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi
seluruh anggota dilaksanakan dengan mengikuti dua kali
Konsolidasi Organisasi bersama PB IIDI yaitu pertama
dengan Pengurus Cabang IIDI se-eks Karesidenan
Pekalongan dan yang kedua bersama Pengurus
Cabang IIDI se-Jawa Tengah & DIY pada acara Seminar
Ketahanan Keluarga dalam rangka HUT IIDI ke-65,
memasyarakatkan/membudayakan Hymne dan Mars
IIDI dilaksanakan pada pertemuan rutin dan pertemuan
gabungan se-Karesidenan Pekalongan, menyediakan
kelengkapan atribut Organisasi sesuai dengan
permintaan anggota.
IIDI Cabang Kabupaten Tegal menjalin hubungan baik
dan kerjasama dengan IDI Cabang Kabupaten Tegal
dalam acara Bakti Sosial dalam rangka memperingati Hari
Kesehatan Nasional (HKN) di Kabupaten Tegal, Selain
itu IIDI Cabang Kabupaten Tegal juga berhubungan baik
dengan Cabang IIDI lainnya dengan menghadiri acara
Pengesahan Pengurus IIDI Cabang Kota Tegal pada
tanggal 6 April 2019, mengikuti pertemuan gabungan seEks Karesidenan Pekalongan yang diadakan secara rutin
minimal 6 bulan sekali.

Penyuluhan bahaya merokok dan napza kepada siswa SMP 1
Balapulang, BBID Oktober 2019

10

Suara IIDI No. 172, Desember 2021

Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan instansi
pemerintah/swasta dan organisasi wanita antara lain
dengan mengirimkam utusan untuk menghadiri kegiatan
yang diadakan oleh instansi/organisasi lain yaitu
- Mengirimkan wakil IIDI untuk hadir pada pertemuan
rutin GOW setiap bulan.
- Menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional dan
Hari Keluarga Nasional yang diadakan Pemerintah
Kabupaten Tegal.
- Menghadiri tasyakuran / resepsi HKN yang
diselenggarakan Panitia HKN Kabupaten Tegal.
- Mengikuti ziarah ke Taman Makam Pahlawan dalam
rangka Hari Kartini dan Hari Ibu yang diselnggarakan
Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Menghadiri Serah terima Ketua PKK Kabupaten Tegal
dan Seminar Perempuan Sadar Vagina secara online
diselenggarakan oleh PKK Kabupaten Tegal.
- Menghadiri Refleksi satu tahun Kepemimpinan Bupati/
Wakil Bupati Kabupaten Tegal.
- Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB diselenggarakan Dinas Pember
dayaan Perempuan, Anak dan KB Kabupaten Tegal.
- Menghadiri Musrenbang untuk Komunitas Perempuan
diselenggarakan Bappeda dan Litbang Kabupaten
Tegal.
- Mengikuti Deklarasi dan Sosialisasi Sekolah Ramah
Anak Tingkat Kabupaten Tegal disenggarakan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
& P2KB.
- Menghadiri resepsi Hari Kartini di Pendopo Kabupaten
Tegal.
- Menghadiri resepsi Hari Ibu ke 90 dan Hari Ibu ke 91 di
Pendopo Kabupaten Tegal.

Penyerahan bantuan berupa APD kepada tenaga medis,
2 April 2020

Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2018-2021

IIDI Kabupaten Tegal mendapat juara favorit dalam lomba batik
karnival dalam rangka Hari Ibu ke-90 tanggal 20 Desember 2018
bersama peraga dan narator lomba batik karnival

Baksos ramadhan bekerjasama dengan IDI Kabupaten Tegal di
desa Sigentong Warureja Kabupaten Tegal, tanggal 19 Mei 2019,
pembagian sembako dan pakaian pantas pakai

Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi IIDI
kepada masyarakat dengan mendokumentasikan setiap
kegiatan IIDI, membagikan majalah Suara IIDI kepada
anggota, membuat spanduk / banner setiap mengadakan
kegiatan, membagikan brosur tentang Asupan Gizi
dan brosur tentang Bahaya Merokok pada siswi SMP
1 Balapulang, serta membagikan brosur tentang Gizi
Seimbang pada Ibu Hamil di Desa Tembok Lor Adiwerna.

dengan Puskesmas Adiwerna. Dalam upaya perbaikan
kesehatan dan gizi Ibu Hamil, IIDI Cabang Kabupaten
Tegal memberikan susu yang mengandung zat besi serta
memberikan telur, susu dan snack bergizi untuk Balita.

Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan keluarga
dengan memberi perhatian dan menjenguk 11 anggota
/ keluarga yang sakit, mengunjungi 6 anggota IIDI
yang mendapat kebahagiaan kelahiran anak/cucu,
menyalurkan/memberikan uang duka kepada 3 anggota.
Membina keharmonisan dan keakraban antar anggota
dengan mengadakan kegiatan wisata / piknik Bersama.
Mengadakan Halal bihalal Keluarga Besar IDI dan IIDI
Kabupaten Tegal, setiap tahun.

Selain kegiatan tersebut, IIDI Cabang Kabupaten Tegal
juga memberikan perhatian kepada panti asuhan dengan
memberikan santunan kepada anak yatim berupa uang,
sembako dan pakaian pantas pakai, pada setiap bulan
Ramadhan. Mengadakan Bakti Sosial dalam rangka
HKN bekerjasama dengan Panitia HKN IDI memberikan
sembako pakaian pantas pakai kepada masyarakat
setempat di desa Danareja Balapulang, Bakti Sosial
pembagian sembako dan pakaian pantas pakai dalam
rangka bulan Ramadhan 1440 H di Desa Sigentong
Warureja.

Dalam meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat, IIDI Cabang
Kabupaen Tegal berperan aktif dalam membudayakan
hidup sehat dengan memberi bantuan wastafel / tempat
cuci tangan untuk SMP I Balapulang dan memberikan
bantuan bibit tanaman buah-buahan kepada masyarakat
di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten
Tegal.
Berperan aktif dalam membina kegiatan Posyandu
dengan mengadakan pemeriksaan HB pada Ibu Hamil
dan penimbangan berat badan balita di Posyandu Anggrek
di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna bekerjasama

Turut berperan serta mensukseskan program pemerintah
dibidang kesehatan dengan memberikan suplemen zat
besi (Fe) kepada remaja putri di SMP I Balapulang dan
mengadakan Donor Darah bekerjasama dengan PMI.

Turut berperan serta menanggulangi korban bencana
alam dengan memberikan donasi berupa uang yang
disalurkan melalui PB IIDI untuk korban bencana alam
gempa bumi di Lombok dan Palu, IIDI Cabang Kabupaten
Tegal Peduli Covid-19 memberikan bantuan berupa
APD kepada RSUD dr. Soeselo Slawi, memberikan
bantuan berupa faceshield kepada seluruh Puskesmas
di Kabupaten Tegal yang diserahterimakan melalui Dinas
Kesehatan Kabupaten Tegal. Dalam rangka Peduli
Covid-19, pada tanggal 14 April 2019 bekerjasama
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dengan IDI melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat
secara serentak di Puskesmas yang berada di wilayah
Kabupaten Tegal dengan membagikan masker, sabun
dan hand sanitizer.
Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Kabupaten Tegal mengupayakan pencarian dana yang
sah dengan pengadaan dan penjualan barang kepada
anggota, ikut serta dalam Bazaar yang diadakan oleh
GOW Kabupaten Tegal, penjualan barang dan makanan,
mengumpulkan dana jimpitan saat pertemuan rutin.
Menjalin kemitraan yang tidak mengikat dengan pihak
lain, yaitu : Bank BRI, Bank Jateng, Bank CIMB Niaga
Syariah, Bank Bukopin, Outlet penjualan makanan dan
pakaian.
Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggota dalam Pelatihan dan demo membuat pot gantung
dari tali (macrame) pada pertemuan rutin tanggal 15 Maret
2019, mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman) dari bahan non beras untuk
keluarga yang diadakan oleh Bidang Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Tegal pada tanggal 28 November 2019, mengikuti
webinar tentang Menjaga Kesehatan Keluarga di Masa
Pandemi Covid-19 yang diadakan oleh IIDI Cabang
Medan, mengikuti webinar Cegah Bullying Anak Melalui
Pendidikan di Sekolah yang diadakan oleh Pengurus
Besar IIDI, mengikuti webinar Ketahanan Keluarga di Era
Revolusi Industri 4.0 yang diadakan oleh Pengurus Besar
IIDI, Orientasi Seksual Sehat bagi SDM Unggul yang
diadakan oleh Pengurus Besar IIDI, mengikuti Seminar
tentang Manajemen Stress dan Seminar tentang Tips/
Trik Keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah yang
diselenggarakan DWP Kabupaten Tegal.
Meningkatkan pendidikan/pembinaan rohani dengan
mengadakan pengajian rutin membaca Al Qur’an dan
kajian Hadist setiap hari selasa dan kamis
Meningkatkan pengetahuan tentang kehumasan dan
dokumentasi dengan mengikuti webinar dengan tema
“Dengan Fotography Belajar Menata Rasa dan Mengelola
Energi Positif” yang diadakan oleh Pengurus Besar IIDI.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
penyuluhan tentang gizi bagi remaja untuk mencegah
stunting di SMP 1 Balapulang.
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Suara IIDI No. 172, Desember 2021

Melaksanakan
dan
mengembangkan
Program
Kerja Unggulan secara berkesinambungan dengan
mengadakan penyuluhan gizi bagi wanita hamil dan gizi
1000 hari pertama anak diadakan pada bulan Oktober
2019 di Posyandu Anggrek Desa Tembok Lor Kecamatan
Adiwerna.
Mensosialisasikan dan menerapkan lingkungan yang
bersih dan sehat dengan memberi contoh cara mencuci
tangan yang baik dan benar sesuai standar WHO yaitu 6
langkah cuci tangan diadakan pada bulan Oktober 2019
di SMP 1 Balapulang.
Mensosialisasikan dan menerapkan GERMAS dengan
mengadakan penyuluhan hidup sehat dengan banyak
makan sayur dan buah disertai demo pembuatan jus dari
buah dan sayuran di SMP 1 Balapulang.
Mensosialisasikan bahaya narkoba dan obat-obatan
terlarang dengan mengadakan penyuluhan tentang
bahaya merokok dan NAPZA kepada murid laki-laki di
SMP 1 Balapulang.
Sub Seksi Olahraga dan Kesenian
Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani anggota
IIDI dan keluarga dengan mengikuti senam bersama yang
diadakan pada saat peringatan hari besar perempuan
dan Harganas di Kabupaten Tegal dan memimpin senam
pada saat peringatan Hari Kartini di Lapangan Pendopo
Kabupaten Tegal.
Mengadakan kegiatan kesenian, antara lain dengan
mengisi acara pertemuan gabungan se-Eks Karesidenan
Pekalongan dengan kesenian berupa tari, gerak dan
lagu dan mengirimkan perwakilan IIDI sebagai peserta
Paduan Suara dalam rangka Peringatan Hari Kartini.
Turut berperan serta dalam melestarikan budaya bangsa
dengan mengikuti Lomba Baju Batik Carnival dari kain
perca pada tanggal 13 Desember 2018 (mendapat Juara
Favorit).
Kegiatan yang dilakukan IIDI Cabang Kabupaten Tegal
sudah cukup banyak.
Semoga dimasa yang akan datang dapat lebih
ditingkatkan lagi.
Tetap semangat dan selalu berusaha memberikan yang
terbaik bagi anggota dan masyarakat..

Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2018-2021

IIDI Cabang Probolinggo
IIDI Cabang Probolinggo masa bakti tahun 2018 – 2021
dengan Ketua Ny. Hj. Rita Fitriani Ilyas dan jumlah
anggota 23 orang telah melaksanakan kegiatan sebagai
berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan Hasil Keputusan
Muktamar IIDI ke XX di Medan 2015, dan penerapan
tata kerja Organisasi IIDI bagi seluruh anggota
IIDI meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi
seluruh anggota, memasyarakatkan / membudayakan
Hymne dan Mars IIDI, menyediakan kelengkapan
atribut Organisasi IIDI, menjalin hubungan baik
dan kerjasamadengan IDI dan Cabang IIDI lainnya,
melaksanakan Kegiatan HUT IIDI dan peringatan Hari
Besar Nasional Wanita Indonesia.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan
Instansi Pemerintah, Dinkes, RSUD dan bekerjasama
dengan GOW dengan menempatkan 2 orang anggota
IIDI cabang Probolinggo dalam kepengurusan GOW.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan IIDI, sumber informasi bagi anggota
dan masyarakat, menyebarluaskan kegiatan IIDI
melalui media elektronik Radio Suara Kota dan melalui
media cetak / koran dan lainnya.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan keluarga
dengan memberi perhatian kepada anggota yang
sakit / mendapat musibah, melahirkan dan lain-lain,
menyalurkan/memberikan uang duka dan beasiswa
kepada putra putri anggota IIDI, mengadakan pengajian
rutin, memperingati hari besar agama.

Menghadiri sosialisasi Perundangan Orkemas, pendataan
dan peningkatan, peran serta LSM dan ORMAS oleh
KESBANGPOLINMAS pada tanggal 19 November 2019

Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat,
berperan aktif dalam membina kegiatan Posyandu
Mawar Asem Binaan IIDI dan PAUD Adinda. Memberikan
bantuan rutin ke Kampung Dogen Binaan IIDI Cabang
Probolinggo dalam mendidik anak-anak mencintai
membaca buku dan pandai bercerita. Mengunjungi
Panti Asuhan Muhammadiyah (NU). Mengadakan Bakti
Sosial, mengunjungi dan memberikan perhatian kepada
Kaum Duafa, keluarga pengemudi Becak, dan lainnya,
khususnya di bulan Suci Ramadhan. Turut berperan
serta dalam korban bencana alam di Lombok dan Palu,
dan turut memberikan tambahan bantuan untuk warga
Palestina.
Seksi Usaha dan Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Jombang, mengupayakan pencarian dana yang sah
dengan Penjualan baju / kosmetik; menggalang
dana dari anggota pada setiap rapat anggota;
bersambung ke halaman 15

Pemberian bantuan peralatan menggambar dan tas sekolah serta pemberian gizi susu, snack, minuman kepada PAUD Adinda
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IIDI Cabang Kabupaten Pasuruan
IIDI Cabang Kabupaten Pasuruan masa bakti tahun
2018 – 2021 dengan Ketua Ny. Hj. Erna Rahmasari
Panca Kencana dan jumlah anggota 17 orang telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
Seksi Organisai
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan Hasil Keputusan
Muktamar IIDI dan penerapan tata kerja Organisasi IIDI
bagi seluruh anggota IIDI, meningkatkan kemampuan
berorganisasi bagi seluruh anggota, memasyarakatkan/
membudayakan Hymne dan Mars IIDI, menyediakan
kelengkapan atribut Organisasi IIDI, menjalin hubungan
baik dan kerjasama dengan IDI dan Cabang IIDI lainnya,
melaksanakan Kegiatan HUT IIDI dan peringatan Hari
Besar Nasional Wanita Indonesia. Pertemuan rutin
anggota dilaksanakan 2 (dua) bulan sekali.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan
istansi pemerintah/ swasta dan organisasi wanita
lain, antara lain dengan menempatkan anggota dalam
kepengurusan GOW Pasuruan.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan IIDI, sumber informasi bagi anggota
dan masyarakat, menyebarluaskan kegiatan IIDI
melalui media cetak dan elektronik secara aktif dan
terus menerus, menvisualisasikan hasil kegiatan IIDI
melalui Pameran Foto, membuat dan membagikan
brosur kegiatan IIDI.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan
anggota IIDI dan
keluarga dengan memberi perhatian kepada anggota

Family gathering dan peringatan HUT IIDI di pantai Ngudel, Malang
Selatan tanggal 8 Desember 2019
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yang sakit / mendapat musibah, melahirkan dan lainlain, menyalurkan / memberikan uang duka, beasiswa
kepada putra putri anggota IIDI. Mengadakan Family
Gathering untuk mempererat hubungan solidaritas
antar anggota IIDI dalam rangka peringatan HUT IIDI
yang ke-64. Memperingati hari besar agama.
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat
bagi masyarakat dan lingkungan; berperan aktif
dalam membina kegiatan Posyandu Usila Binaan IIDI
dan Posyandu Balita; membantu kegiatan Posyandu
dalam upaya perbaikan kesehatan dan gizi ibu Hamil,
ibu Menyusui dan Anak Balita, turut berperan serta
mensukseskan program pemerintah dibidang kesehatan
termasuk bakti sosial dampak Pandemi Covid 19
kepada korban yang terkena dampak langsung dengan
pemberian sembako bingkisan dan masker. Turut
berperan serta menanggulangi korban bencana alam di
Palu.
Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Pasuruan mengupayakan pencarian dana yang sah
dengan menjual Koran bekas yang kemudian dibagikan
ke masing-masing seksi. Mengembangkan kegiatan
simpan pinjam yang telah terbentuk dan memberikan
kemudahan peminjaman dan angsuran yang tidak
memberatkan anggota.
Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan

Bakti sosial peduli dampak pandemi COVID-19
pada tanggal 18 April 2020

Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2012-2015
anggota dalam pelatihan dan penyuluhan kecantikan
dengan dibantu oleh pihak kosmetik JAFFRA.
Memberikan ketrampilan kewanitaan, diantaranya
membuat kue dan sebagainya.
Meningkatkan pengetahuan tentang kehumasan dan
dokumentasi.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
penyuluhan sederhana tentang bahaya psikotropika
dan HIV.
Selamat bekerja.
Penyerahan bingkisan sembako IIDI kepada lansia sebagai korban
terdampak langsung pandemi COVID-19

IIDI Cabang Probolinggo

..... dari halaman 13

Bakti Sosial memberikan sumbangan berupa makanan dan uang
kepada kaum dhuafa tukang becak

Pemberian bantuan keuangan melalui IDI untuk pembelian Alat
Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan di Probolinggo pada
tanggal 30 Maret 2020

Mencari Donatur disesuaikan dengan keperluan sasaran
dari Sponsor dan Anggota.

Menghadiri Sosialisasi Perundangan Orkemas, dengan
tema “Pendataan dan Peningkatan Peran serta LSM
dan Ormas” diselenggarakan oleh Kesbang Polinmas.
Menghadiri undangan untuk Ormas dengan tema
“Penguatan Organisasi Perempuan Kota Probolinggo.

Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggota dalam mengadakan penyuluhan, ke Posyandu dan
Sekolah dan lain-lain. Pembinaan SDM; memberikan
keterampilan kepada anggota dan masyarakat dengan
mengikuti lomba-lomba.
Dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan turut
mengikuti Webinar.

Meningkatkan Kesenian dan Olah Raga; mengadakan
Latihan Line Dance, mengikuti Senam dan Yoga.
Mohon diperhatikan penempatan kegiatan Seksi
disesuaikan dan mengacu yang tertera pada buku
Pedoman Organisasi IIDI.
Selamat bekerja. 
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Eliminasi TBC 2030
Program Unggulan IIDI
Cabang Ponorogo
Indonesia merupakan salah satu negara dengan
beban TBC tertinggi di dunia. Menurut Global TB
Report (WHO, 2019), insiden TBC di Indonesia pada
2018 adalah 845.000 kasus dengan estimasi TBC RO
mencapai 12.000 kasus. Dengan mempertimbangkan
tingkat notifikasi pada 2018 sebanyak 67% sudah
terlaporkan sementara sisanya 33% masih belum
ditemukan (Kemenkes RI, 2019). Penderita TBC
yang tidak terdeteksi tersebut menjadi sumber
penularan
kepada
orang
lain
di sekitarnya.
Sementara kematian akibat TBC saat ini berjumlah
98.3 ribu orang, dimana 5.3 ribu adalah penderita
TBC dengan status HIV positif (WHO, 2019). Oleh
karena itu hingga kini Indonesia masih terus dan
harus berjuang dalam eliminasi TBC.
Diantara orang dengan riwayat diagnostic tuberculosis
dan tidak lagi minum obat, 40,2% melaporkan
menghentikan obat tanpa dinyatakan sembuh.
Sebanyak 26% menghentikan pengobatan karena
merasa lebih baik atau tidak memiliki gejala lagi
(Kementerian Kesehatan RI, 2015). Berdasarkan
analisis patient pathway, 27% dari total perkiraan
beban tuberculosis berhasil diobati, 5% tidak

berhasil diobati dan sisanya (68%) tidak diketahui
hasilnya. Pada tahun 2017, tingkat keberhasilan
pengobatan di antara kasus baru dan kambuh adalah
85% dan di antara kasus tuberkulosis sensitif obat
yang sebelumnya diobati 72%. Angka ini di bawah
target global 90%. Menurut laporan WHO, seiring
meningkatnya tren penemuan kasus TB resistan
obat, tren angka keberhasilan pengobatan pasien
tuberkulosis resistan obat menurun - 74% pada tahun
2011 menjadi 49% pada tahun 2018 (WHO, 2019b).
Sehubungan dengan hal tersebut IIDI Cabang
Ponorogo merasa terpanggil untuk ikut berperan
dalam rangka eliminasi TBC tahun 2030. Dalam hal ini
tentunya kita tidak berjalan sendiri melainkan dengan
bersinergi dengan organi lain. IIDI Cabang Ponorogo
bersinergi dengan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah
Ponorogo yang mendapatkan dana dari Global Fund
dalam Program Penanggulangan TBC. Kegiatan
Penanggulangan TBC ini sudah masuk ke program
kerja IIDI Cabang Ponorogo berupa Pemberian
Makanan Tambahan (PMT) untuk pasien TBC dan
Bedah Rumah untuk pasien maupun mantan pasien
TBC yang tidak mampu.

Pemberian makanan tambahan dan paket sembako untuk pasien TBC
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Bedah rumah pasien TBC di Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Ponorogo

Untuk program pemberian makanan tambahan
untuk pasien TBC ini diberikan selama pasien dalam
masa pengobatan. PMT ini sangat dibutuhkan oleh
pasien, dimana selama masa pengobatan sangat
membutuhkan asupan gizi yang yang sangat
mendukung dalam proses pengobatan. Mengingat
efek samping dari minum obat TBC yang sangat
dasyat, maka kami merasa sangat terpanggil untuk
berperan serta dalam pemenuhan gizi selama masa
pengobatan kepada pasien TBC. Harapannya dengan
terpenuhinya asupan gizi pasien bisa tetap semangat
dalam minum obat sampai dinyatakan sembuh oleh
petugas. Kesembuhan pasien ini bisa memutus mata
rantai penularan TBC. Dan juga ketika pasien tidak
mau minum obat lagi, hal ini akan mengakibatkan
TBC kategori II bahkan yang lebih parang bisa
mengakibatkan TBC RO (TBC resistent obat). Pasien
TBC RO ini juga bisa menular kesekitar pasien dan
yang ditularkanpun juga TBC RO. Tidak lupa pula kita
juga ikut memberikan edukasi kepada pasien tentang
pentingnya minum obat sesuai anjuran petugas
sampai dinyatakan sembuh.
Untuk program kerja IIDI Cabang Ponorogo yang lain
yaitu bedah rumah mantan pasien TBC yang tidak
mampu. Karena keberadaan rumah yang sehat dan
juga PHBS diharapkan pasien tidak kambuh lagi
penyakit TBC nya. Dalam hal ini tentunya kami tidak

berjalan sendiri melainkan bersama-sama dengan
organisasi lain yang juga berkomitmen terhadap
program penanggulangan TBC. Selama ini kami
sudah melaksanakan beberapa kali bedah rumah
untuk mantan pasien TBC. Bedah rumah tersebut
ada Kecamatan Pulung 1, Kecamatan Sawoo 2
dan Kecamatan Sambit 1. Tidak lupa pula disetiap
kesempatan kita juga melakukan edukasi tentang
Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Apa itu PHBS
dan juga pentingnya PHBS di dalam kehidupan
masyarakat.
Banyak sekali program kerja lain di IIDI Cabang
Ponorogo selain PMT dan Bedah Rumah Pasien TBC
kurang mampu. Program kerja tersebut antara lain
yaitu bakti sosial, jum’at berkah, dan pemberian paket
sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Dengan keterlibatan ini kami berharap IIDI lebih bisa
dikenal oleh masyarakat umum. Karena selama ini
masyarakat umum belum tahu banyak tentang IIDI
dan juga program-program kerjanya.
Demikian program unggulan dari IIDI Cabang
Ponorogo, mudah-mudah bisa bermanfaat dan juga
bisa menginspirasi IIDI Cabang lainnya. Mengingat
saat ini TBC sudah menjadi program nasional di
Indonesia.
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IIDI Cabang Malang
IIDI Cabang Malang masa bakti 2018 – 2021 dengan
Ketua Dra. Ny. Mufidah Budi Siswanto dan jumlah
anggota sebanyak 107 orang telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan hasil Keputusan
Muktamar IIDI dan penerapan tata kerja organisasi
IIDI pada rapat pengurus dan pertemuan ranting,
meningkatkan kemampuan berorganisasi anggota
dengan mengikuti Muktamar IIDI XXI di Samarinda,
memasyarakatkan / membudayakan Hymne dan
Mars IIDI dengan menyanyikan secara lengkap di
setiap pertemuan, menyediakan kelengkapan atribut
organisasi, menjalin hubungan baik dan kerjasama
dengan IDI dan Cabang IIDI lainnya, melaksanakan
peringatan HUT IIDI ke-64 dan ke-65, Hari Ibu ke-90 dan
ke-91 serta Hari Kartini.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan instansi
pemerintah / swasta dan organisasi wanita lainnya,
antara lain dengan mengirimkan anggota untuk duduk
dalam kepengurusan GOW Kota Malang, menghadiri
undangan yang diadakan oleh GOW Kota Malang,
DWP Kota Malang, RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang dan
pemerintah Malang.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra organisasi IIDI
kepada masyarakat dengan mendokumentasikan setiap
kegiatan yang telah dilaksanakan, pemutaran video dari
foto-foto kegiatan yang ditayangkan pada setiap acara

Penyerahan bantuan alat kesehatan COVID-19
di RSIA Mutiara Bunda
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yang diadakan, mendistribusikan majalah Suara IIDI,
menyebarluaskan kegiatan IIDI melalui media cetak
dengan menerbitkan Bulletin setiap 6 bulan sekali,
bekerja sama dengan media cetak (Koran Malang Post,
Koran Merdeka.com) dan elektronik (Malang TV) untuk
memuat kegiatan HUT IIDI, Hari Ibu dan Bulan Bakti
Istri Dokter 2019 dan talkshow di Radio Kosmonita,
menyebarluaskan brosur dari Pengurus Besar IIDI,.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan
keluarga dengan memberikan perhatian kepada
anggota/pengurus yang sedang sakit, mengunjungi dan
memberikan uang duka, memberikan bantuan uang
SPP untuk 1 orang putra anggota dan 2 orang putra
tidak mampu, memperingati hari besar agama dengan
mengadakan sholat Idul Adha, memperingati Tahun
Baru Islam Maulid Nabi Muhammad saw, Isra' Mi'roj dan
mengadakan halal bi halal IDI dan IIDI.
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat yaitu
membuat 4 wastafel di SMPN 27 Malang. Berperan aktif
dalam membina Posyandu Mawar dengan memberikan
makanan tambahan, posyandu Burung Manyar dengan
memberikan timbangan berat badan dan tinggi badan
serta makanan tambahan. Turut berperan serta dalam
mencerdaskan anak bangsa melalui program anak
asuh dan wajib belajar yaitu dengan menjadi orang tua
asuh bagi 2 orang YPAC Kota Malang.
Memberikan perhatian kepada panti asuhan, panti
lansia dll yaitu bersama dengan IDI memberi 40 paket
kue (2018) dan 60 paket kue (2019) ke Panti Asuhan
Al-Hikmah Sawo Jajar Malang, bakti sosial Ramadhan
dengan memberikan bingkisan berupa baju anak-anak
dan makanan ke Panti Asuhan Baiturahman Malang,
mengunjungi dan memberikan bingkisan berupa
selimut, bahan kain baju, makanan, minuman ke Tuna
Wisma Karya (TWK) Dinas Kota Malang, memberikan
bantuan dana untuk pendiri masjid di SMP 27, memberi
baju layak pakai kepada GOW Kota Malang untuk dijual
pada pasar murah yang diadakan oleh pemerintah
Malang, memberikan bantuan dana kepada TB-HIV
Care Aisiyah Kota Malang.
Turut berperan serta dalam menanggulangi korban
bencana alam dengan memberikan bantuan dana
untuk korban bencana di Lombok melalui IIDI Cabang

Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2012-2015

Memberikan paket sembako kepada tukang parkir, tukang becak,
pemulung sampah, janda tidak mampu, perawat usia > 98 tahun

Foto saat RAT 2019 Pengurus Koperasi Kinanti, Pengurus IIDI
dan ibu Ketua 2 Kelompok Anggota Koperasi Kinanti
IIDI Cabang Malang

Mataram, memberikan sumbangan dana untuk korban
bencana alam di Palu melalui Pengurus Besar IIDI.

Meningkatkan pendidikan/ pembinaan rohani dengan
mengadakan pengajian rutin IIDI setiap Rabu, membaca
Al-Qur'an dengan benar (tajwid) dan kajian setiap hari
Rabu.

Selain itu, IIDI Cabang Malang juga turut memberikan
bantuan dimasa pandemi dengan memberikan alat-alat
kesehatan Covid-19 untuk tenaga kesehatan RSAA
Malang, tenaga kesehatan se-Wilayah Malang Raya
melalui IDI Cabang Malang Raya, RSI Aisiyah Malang dan
RSIA Mutiara Bunda, memberi bantuan kepada siswa/
siswi YPAC Kota Malang yang terdampak COVID-19,
memberikan 50 paket souvenir berisi handuk, sabun
antiseptik dan roti untuk tenaga kesehatan covid-19 di
RSSA Malang.
Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Malang mengupayakan pencarian dana yang sah
dengan penjualan tiket seminar, mencari sponsor acara
seminar, mengadakan bazar, membuat dan menjual
kalender setiap tahun, menjual kupon door prize setiap
pertemuan, penyediaan barang kebutuhan sehari-hari
melalui Koperasi-Unit Toko (berbadan hukum sejak
Agustus 1998) serta kegiatan simpan pinjam melalui
koperasi IIDI.
Seksi Pendidikan
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengadakan lomba
yel-yel dan gerak dengan peserta antar ranting,
menghadiri seminar kesehatan “Corona Jangan Bikin
Merana” yang diadakan oleh DWP FKUB Malang, demo
kecantikan/ mas wajah dari LT PRO (Latulip), pelatihan
ketrampilan memanfaatkan kain perca yang diadakan
oleh GOW Malang.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
penyuluhan dan diskusi deteksi dini dan penanganan
awal stroke di posyandu Mawar, penyuluhan cegah
stunting untuk mendapatkan generasi penerus yang
sehat, cerdas dan berkualitas melalui germas di SMPN
27 Malang.
Melaksanakan dan mengembangkan program unggulan
secara berkesinambungan :
1. Pendidikan moral dan budi pekerti : penyuluhan
memahami kehidupan dan cara menyikapi.
2. Menurunkan angka kematian anak dan ibu
melahirkan : penyuluhan tentang ASI Ekslusif pada
bayi di posyandu Mawar.
3. Sosialisasi gerakan hidup sehat : penyuluhan tentang
hidup sehat dengan menu gizi seimbang.
4. Sosialisasi penyalit menular : mengikuti program TB
Care Aisyiah Kota Malang.
5. Sosialisasi penyakit tidak menular
- Penyuluhan dengan topik deteksi dini dan
penanganan awal stroke di posyandu Mawar.
- Penyuluhan dengan topik mencegah stunting di
SMPN 27 Malang.
6. Peningkatan pengetahuan kesetaraan gender,
mengadakan seminar kesetaraan gender dalam
mewujudkan pelaksanaan pembangunan berke
lanjutan dan berkeadilan.
bersambung ke halaman 21
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IIDI Cabang Jombang
IIDI Cabang Jombang masa bakti tahun 2018 – 2021
dengan Ketua Ny. Hj. Tri Agustin Pudji Umbaran, SH.
dan jumlah anggota 24 orang telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
Seksi Organisai
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan Hasil Keputusan
Muktamar IIDI ke XX di Medan 2015, dan penerapan
tata kerja Organisasi IIDI bagi seluruh anggota IIDI,
meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi seluruh
anggota, memasyarakatkan/membudayakan Hymne
dan Mars IIDI, menyediakan kelengkapan atribut
Organisasi IIDI, menjalin hubungan baik dan kerjasama
dengan IDI dan Cabang IIDI lainnya, melaksanakan
Kegiatan HUT IIDI dan peringatan Hari Besar Nasional
Wanita Indonesia.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan ibu
Bupati Jombang, bekerjasama dengan PKK Kabupaten,
PKK Ds. Alang-Alang Caruban sebagai binaan, GOW
dan BPPKB, dengan menempatkan anggota dalam
kepengurusan.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan IIDI, sumber informasi bagi anggota
dan masyarakat, menyebarluaskan kegiatan IIDI
melalui media elektronik : Radio Suara Pendidikan
Jombang dengan mengisi acara Interaktif Talk Show
Klinik Keluarga Radio Suara Pendidikan dipandu
oleh
narasumber anggota IIDI Cabang Jombang
sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki, dan
menvisualisasikan / menyebarkan hasil kegiatan IIDI
melalui media cetak / Koran Lokal Radar Mojokerto.

HUT IIDI ke 64 tahun melaksanakan kunjungan ke PAUD
Melati Kec. Jogoroto. Dengan acara lomba mewarnai,
senam bersama, pembagian makanan sehat dan souvenir
sikat gigi plus pasta gigi

Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan
keluarga dengan memberi perhatian kepada anggota
yang sakit / mendapat musibah, melahirkan dan lainlain, menyalurkan/memberikan uang duka, beasiswa
kepada putra putri anggota IIDI, memperingati hari
besar agama.
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat,
berperan aktif dalam membina kegiatan posyandu
Binaan IIDI Cabang Jombang secara berke
sinambungan. Mengadakan Bakti Sosial, mengunjungi
dan memberikan perhatian kepada Panti Asuhan, Panti
Wreda, Yatim Piatu, menyalurkan dan memberikan
bantuan pada korban bencana alam.

Bakti sosial bulan suci Ramadhan menyalurkan zakat maal anggota ke beberapa Panti Asuhan, Panti ODGJ dan kaum dhuafa.
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Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2012-2015
Seksi Usaha dan Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Jombang, mengupayakan pencarian dana yang
sah dengan Penjualan Kaos Olahraga IIDI Cabang
Jombang; Penjualan Kain Batik daerah untuk anggota;
Penjualan kain tenun daerah untuk anggota; Penjualan
foto kegiatan IIDI Cabang Jombang (HUT IIDI, Hari
Kartini, dan Hari Ibu) dan Tabungan anggota IIDI Cabang
Jombang.
Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggota dalam mengadakan seminar psikologi anak dan
remaja untuk anggota IIDI; Pemberian materi Kesehatan
dan Pola Hidup Sehat untuk anggota IIDI.

Mengadakan pelatihan membuat rajutan dan bros untuk
anggota IIDI.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai
pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan dengan
mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.
Sub Seksi Olahraga dan Kesenian
Meningkatkan kesehatan kesegaran jasmani anggota
IIDI dan keluarga melalui orahraga senam, jalan sehat
dan membagi makanan sehat bergizi.
Mengadakan kegiatan kesenian, dengan mengadakan
pelatihan mengenakan cara berjilbab dengan praktis,
dan mengadakan Peragaan Busana Daerah.
Selamat bekerja. 

Kegiatan Bulan Bakti IIDI
2019 di Posyandu Remaja
Desa Marmoyo Kec. Kabuh,
Kab. Jombang dengan
tema Cegah Stunting untuk
Mendapatkan Generasi
Yang Sehat, Cerdas dan
Berkualitas Melalui GERMAS

IIDI Cabang Malang

..... dari halaman 19

Sub Seksi Orkes
Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani
anggota IIDI dan keluarga dengan mengadakan senam
bersama PERWOSI di Kota Malang seminggu sekali,
jalan sehat bersama IDI dan IIDI.
Mengadakan kegiatan kesenian dengan membentuk
vocal group IIDI.

Turut berperan serta dalam melestarikan budaya bangsa
dengan memakai busana nasional / baju batik di setiap
pertemuan rutin (Selasa kedua) dan memakai seragam
batik bila menghadiri undangan.
Selamat bekerja. 
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Pembuatan Video dan Flyer
Dalam Rangka Bulan Bakti Istri Dokter
Tahun 2021
Untuk meningkatkan SDM anggota IIDI khususnya

Pada penerbitan Majalah Suara IIDI dengan versi

dimasa Pandemi Covid-19 pada bulan Maret

baru berupa PDF ini, Pengurus Besar memuat 20

2021 Pengurus Besar IIDI Bidang Pendidikan

kreasi dari 20 Cabang yang dianggap baik dan

bekerjasama

10 kreasi dari 10 anggota yang meng-upload

dengan

menyelenggarakan

Bidang

Pelatihan

Penerangan
Media

Sosial

di akun pribadinya. Kami banyak mengalami

agar anggota IIDI tetap dapat menyampaikan

kesulitan untuk menentukan gambar yang akan

pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat

dimuat dalam Majalah Suara IIDI karena Cabang

walaupun tidak dengan tatap muka.

IIDI banyak yang berkreasi dalam bentuk video
dibandingkan bentuk flyer.

Tujuan Pelatihan Media Sosial agar anggota
IIDI dapat menyampaikan pengetahuan yang

Menurut catatan yang telah berhasil kami

bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan

kumpulkan, ada 62 Cabang yang mengikuti

Program Kerja Hasil Muktamar XXI Tahun 2018

kegiatan Bulan Bakti Istri Dokter dengan meng-

yang harus dilaksanakan saat Pandemi Covid-19

upload flyer/video di Media Sosial facebook

karena tidak dapat mengadakan tatap muka

dan instagram dan dari jumlah Cabang tersebut

dengan masyarakat. Setelah selesai mengikuti

ada 43 Cabang yang meng upload di facebook

Pelatihan Media Sosial maka Cabang-cabang

dan 62 Cabang yang mengupload di instagram

IIDI di seluruh Indonesia dapat menyampaikan

sedangkan yang meng-upload ke akun pribadinya

penyuluhannya melalui media sosial seperti

sebanyak 87 orang anggota IIDI.

facebook dan instagram.
Semoga dimasa yang akan datang, lebih banyak
Pada tahun 2021 ini, Pengurus Besar IIDI

Cabang yang membuat flyer selain juga membuat

mengadakan

dalam bentuk video. Tetaplah semangat berlatih

Bulan Bakti Istri Dokter dengan

tema “IIDI DUKUNG VAKSINASI COVID-19”.

dan tetap menjaga kesehatan.

Cabang-cabang IIDI se Indonesia diberi tugas
untuk membuat flyer/ video dengan materi yang
sudah disiapkan oleh Pengurus Besar IIDI.
Selanjutnya flyer atau video yang sudah dibuat
harus di upload di Media Sosial facebook dan
instagram Cabang masing-masing.
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Bidang Pendidikan & Bidang Penerangan

Dokumentasi Kegiatan
Bulan Bakti Istri Dokter Tahun 2021
shantihadian
(Anggota IIDI Cabang Kota Bogor)

lestariwijaya19
(Anggota IIDI Cabang Kabupaten Bogor)

siti_masrungah
(Anggota IIDI Cabang Rembang)

dinar_alexandra2018
(Anggota IIDI Cabang Jakarta Barat)
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Dokumentasi Kegiatan
Bulan Bakti Istri Dokter Tahun 2021

IIDI Cabang Malang

IIDI Cabang Samarinda

IIDI Cabang Medan

IIDI Cabang Padang
24
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Dokumentasi Kegiatan
Bulan Bakti Istri Dokter Tahun 2021

IIDI Cabang Tangerang

IIDI Cabang Siantar Simalungun

IIDI Cabang Tasikmalaya

IIDI Cabang Surabaya
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Dokumentasi Kegiatan
Bulan Bakti Istri Dokter Tahun 2021
IIDI Cabang Bandar Lampung

IIDI Cabang Jakarta Barat

IIDI Cabang Banjarmasin

IIDI Cabang
Jakarta Utara
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Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2015-2018

IIDI Cabang Wonogiri
IIDI Cabang Wonogiri masa bakti 2015-2018, sejak
1 Juli 2017 - 30 Juni 2018 diketuai oleh Dr. Ny. Tuti
Martanto, MMR dan jumlah anggota 30 orang, telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan Hasil Keputusan
Muktamar IIDI dan penerapan tata kerja Organisasi
IIDI bagi anggota IIDI, meningkatkan kemampuan
berorganisasi bagi anggota dengan mengikutsertakan
10 orang anggotanya dalam Konsolidasi Organisasi,
memasyarakatkan / membudayakan Hymne dan Mars
IIDI, menyediakan kelengkapan atribut Organisasi IIDI,
menjalin hubungan baik dan bekerjasama dengan IDI
dan Cabang IIDI se Solo Raya serta melaksanakan
kegiatan HUT IIDI.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan
instansi pemerintah / swasta dan organisasi wanita lain,
antara lain dengan menempatkan 3 orang anggotanya
dalam kepengurusan GOW, menghadiri undangan dan
berperan serta dalam kegiatan GOW.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan IIDI, sumber informasi bagi anggota dan
masyarakat, menyebarluaskan kegiatan IIDI melalui
media cetak dan elektronik, membagikan leaflet/brosur
tentang Program Unggulan IIDI, membagikan Poster
GERMAS “IIDI Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat”.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan keluarga
dengan memberi perhatian kepada anggota yang sakit/
mendapat musibah, keluarga yang sakit, menyalurkan/
memberikan uang duka. Memperingati hari besar
agama dengan buka puasa bersama dan halal bi halal
pengurus dan anggota IIDI.
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
membagikan paket buah dan sayur kepada ibu dan balita,
mengadakan anjangsana dan memberikan bantuan untuk
janda-janda TNI / Polri (4 orang), memberikan bantuan
alat penyaring air untuk minum ke Pondok Pesantren
Manjung Wonogiri, memberikan bantuan seragam
sekolah untuk para santri Pondok Pesantren Manjung

Wonogiri, memberikan bantuan paket sembako untuk
masyarakat tidak mampu di Distrik Wonogiri, Jatisrono,
Wuryantoro dan Baturetno, memberikan takjil buka puasa
untuk Pondok Pesantren Al Fatah, memberikan bantuan
dana untuk korban bencana alam di Sulawesi Tengah,
pemberian paket sembako di kecamatan Kismantoro,
bekerjasama dengan IDI memberikan bantuan 100 tangki
air bersih untuk daerah yang kekeringan (kecamatan
Paranggupiti, Pracimantoro, Giritontro, Eromoko), mem
berikan bantuan 350 masker untuk tenaga kesehatan di
Posko Kesehatan selama masa mudik lebaran.
Seksi Usaha / Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Wonogiri mengupayakan pencarian dana yang sah
dari Donatur yang tidak mengikat, infaq/sedekah dari
anggota dan menjalin kemitraan dengan “Wardah”
dalam acara Seminar.
Seksi Pendidikan & Sub Seksi Olahraga & Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggotanya dalam Pelatihan Management Organisasi
IIDI se-Solo Raya, Seminar tentang “Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan pada Anak dan Perempuan”
dalam rangka Hari Kartini, Seminar Hari Ibu dengan
tema “Keluarga 4W 5Sempurna” di Pendopo Kabupaten
Wonogiri dan Seminar Hari Kartini dengan tema “Keta
hanan Keluarga Dalam Mencegah Bahaya Narkoba”.
Meningkatkan pengetahuan tentang pengarusutamaan
gender kepada anggota IIDI dalam Seminar dengan
tema “Pengarusutamaan Gender” dalam rangka Hari Ibu.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
Konsultasi dan Edukasi tentang Tumbuh Kembang Anak
dan Kesehatan Reproduksi Remaja di area CFD dalam
rangka HKN.
Sub Seksi Olahraga dan Kesenian
Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani
anggota IIDI dan keluarga dengan mengikuti kegiatan
olahraga dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, Hari
Ibu dan Hari Kartini.
Semoga dimasa yang akan datang, IIDI Cabang
Wonogiri dapat lebih meningkatkan kegiatannya dan
dapat menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi.
Tetap semangat dan tetap bekerja dengan Cinta...
Selamat bekerja. 
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IIDI Cabang Purbalingga
IIDI Cabang Purbalingga masa bakti 2018 – 2021
dengan Ketua Dra. Ny. Ana Bambang Sidik dan
jumlah anggota 29 telah melaksanakan kegiatan
sebagai berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mengadakan Serah Terima Kepengurusan, mendata
anggota, memasyarakatkan / membudayakan
Hymne dan Mars IIDI dengan menyanyikannya
di setiap pertemuan, menyediakan kelengkapan
atribut organisasi IIDI, menjalin hubungan baik dan
kerjasama dengan IDI antara lain dengan menghadiri
Pelantikan Pengurus IDI Cabang Purbalingga.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan
instansi pemerintah/swasta dan organisasi wanita,
antara lain dengan menghadiri undangan yang
diadakan oleh Pemerintah Daerah dan GOW, ziarah
ke taman makam pahlawan, menjalin kerjasama
dengan organisasi lain dengan mengikuti upacara
Hari Ibu, Hari Kartini dan mengikuti Karnaval.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan,
menyebarluaskan kegiatan IIDI melalui media
cetak lokal di Purbalingga (Radar Banyumas) dan
mendistribusikan majalah Suara IIDI kepada anggota.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan
keluarga dengan memberi perhatian kepada anggota

Ulang Tahun IIDI ke 64 dan Seminar Menyiapkan Generasi
Milenial yang Tangguh di Era Digital
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yang sakit, anggota yang sedang mendapat musibah
dan mendapat kebahagiaan, membina kelestarian
hubungan dengan warakawuri, mengadakan arisan
wajib dan arisan manasuka serta mengadakan wisata
bersama dua kali setahun.
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
memberikan bantuan dana melalui PMI, memberikan
bantuan sembako, alat mandi dan uang tunai untuk
korban kebakaran kepada 5 kepala keluarga,
bekerjasama dengan IDI mengadakan bakti sosial di
desa Kutabawa.
Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan organiasasi, IIDI Cabang
Purbalingga mengupayakan pencarian dana yang
sah dengan menjual makanan / barang sesuai
pesanan anggota, mengambil jimpitan dari anggota
yang mendapat arisan dan membentuk koperasi
simpan pinjam.
Seksi Pendidikan
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan memberikan
ceramah pada saat pertemuan rutin mengenai
masalah kesehatan, psikologi dan lain-lain,
memberikan latihan kepada anggota cara memakai
kain modern, meningkatkan keterampilan anggota
dengan mengikutsertakan anggota pada pelatihan
merangkai bunga dan lomba membuat hantaran,
menyulam taplak dengan pita, mengikutsertakan
anggota dalam ceramah AIDS yang diadakan oleh
bersambung ke halaman 30

Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
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IIDI Cabang Blora
IIDI Cabang Blora masa bakti 2018 - 2021 dengan
Ketua Ny. Nur Farhati Saefuddin Jamil dan jumlah
anggota 30 orang telah melaksanakan kegiatan
sebagai berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan Hasil Keputusan
Muktamar IIDI dan penerapan tata kerja Organisasi
IIDI bagi seluruh anggota IIDI, meningkatkan
kemampuan berorganiasi bagi seluruh anggota,
memasyarakatkan /membudayakan Hymne dan Mars
IIDI, menyediakan kelengkapan atribut Organisasi IIDI,
menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan IDI
dan Cabang IIDI lainnya, melaksanakan Kegiatan HUT
IIDI se-eks Karesidenan Pati di Kudus dan menghadiri
setiap undangan peringatan Hari Besar Nasional
Wanita Indonesia, yang diadakan pemerintah daerah
setempat.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan
instansi pemerintah, Dinkes dan Puskesmas
Kecamatan Gempolrejo, Kecamatan Tunjungan GOW,
PKK, Dharma Wanita dan Organisasi dan Organiasasi
wanita lain, di Kabupatem Blora.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan IIDI, sumber informasi bagi anggota dan
masyarakat di media sosial seperti di FB, IG maupun
media cetak yang memuat kegiatan IIDI Cabang Blora.
Membuat spanduk, banner dan stiker untuk setiap

kegiatan dan juga membagikan leaflet, brosur maupun
stiker tentang kesehatan.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan
keluarga dengan memberi perhatian kepada anggota
yang sakit/memberikan uang duka bagi anggota
yang mendapat musibah, dan lain-lain. Mengadakan
pengajian rutin. Memperingati hari besar agama (Idul
Fitri, Halal Bi Halal dan Kenaikan Isa Al Masih).
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat
berperan aktif dalam membina kegiatan posyandu,
Donor, Darah, pemberian contoh makanan sehat.
Bersama PKK Kab. Blora, turut melaksanakan
orientasi Germas dalam penanggulangan penyakit
menular. Turut berperan serta mensukseskan
program pemerintah di bidang kesehatan termasuk
melaksanakan Program Kerja IIDI Peduli COVID-19.
Sebagai bentuk bakti sosial IIDI Blora, mengunjungi
Panti Asuhan, memberikan bantuan sembako ke
masyarakat Blora yang membutuhkan dalam rangka
HUT IIDI.
Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan IIDI Cabang Blora,
mengupayakan pencarian dana yang sah dari dan
untuk anggota IIDI. Membentuk simpan pinjam/
koperasi bagi anggota.
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Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggota dalam pengajian rutin pekanan.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
Penyuluhan Pencegahan Stunting, bertempat di SMA
Science Plus Baitul Qur'an Boarding School Sambirejo,
Sragen Jawa Tengah, mengadakan penyuluhan gizi
dan kesehatan remaja di SMK.
Berperan aktif dalam membina kegiatan posyandu
dengan mengadakan penyuluhan bagi kader Posyandu
binaan IIDI bertempat di Posyandu Kenaga Ds.
Gempolrejo Kecamatan Tunjungan dan Posyandu Pos
III Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, tersambung
dalam website kampungkb.bkkbn.go.id., Bersamasama UPT Puskesmas Sonokidul mengadakan
penyuluhan IVA Test bagi masyarakat setempat dan di
Puskesmas Todanan dengan pemeriksaan ibu hamil.
Mohon diperhatikan penempatan kegiatan Seksi
disesuaikan dan mengacu yang tertera pada buku
Pedoman Organisasi IIDI.
Selamat bekerja.. 

IIDI Cabang Purbalingga

..... dari halaman 28

Pemerintah Daerah, penghapusan kekerasan
terhadap wanita dan anak-anak, ceramah ibu
hamil yang diadakan oleh GOW, ceramah tentang
Diabetes Melitus yang diadakan oleh IDI, ceramah
tentang stunting yang diadakan oleh PKK, ceramah
tentang penurunan angka kematian ibu dan bayi dan
sosialisasi Pemilu dari KPU.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dan melaksanakan
Program Unggulan dengan mengadakan ceramah
“Menyikapi Generasi Milenial yang Tangguh di Era
Digital” kepada siswa / siswi SMP dan SMA serta
ceramah tentang Bahaya Narkoba.
Sub Seksi Olahraga dan Kesenian
Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani
anggota IIDI dan keluarga dengan latihan tenis
bersama IDI setiap hari Selasa malam, renang
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bersama beberapa anggota setiap hari Rabu dan
Jumat, latihan senam setiap hari Selasa dan Kamis
serta mengikuti kejuaraan tenis yang diadakan oleh
PELTI.
Mengadakan kegiatan kesenian, antara lain
mengadakan latihan line dance, latihan paduan
suara, mengadakan Lomba Menyanyikan Mars IIDI
dan Lagu Wajib.
Turut berperan serta melestarikan budaya bangsa
dengan menghadiri Pameran Batik Kabupaten
Purbalingga dan menghadiri Lomba Peragaan
Busana Batik Khas Purbalingga.
Semoga kegiatan tersebut dapat ditingkatkan
disesuaikan dengan situasi dan kondisi Cabang IIDI
serta mengacu pada Hasil Keputusan Muktamar IIDI.
Selamat bekerja. 

Berita Duka
Pengurus Besar IIDI beserta segenap anggota IIDI menyampaikan duka cita
yang sedalam-dalamnya atas wafatnya :

Ny. Madyaningsih Aminullah
Istri dari Dr. Aminullah, SpKJ
(Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial PB IIDI Masa Bakti 2018 - 2021)
Meninggal pada tanggal 20 Januari 2020

Prof. Dr. Husein Alatas, SpA
Suami dari Ny. Zakia Husein Alatas
(Penasihat PB IIDI Masa Bakti 2018 - 2021)
Meninggal pada tanggal 5 Februari 2020

Prof. Dr. Djoko Rahardjo, SpB, SpBU
Suami dari Ny. Susy Djoko Rahardjo
(Ketua I PB IIDI Masa Bakti 2018 - 2021)
Meninggal pada tanggal 21 Februari 2020

Ny. Meike Megawati Zulkarnaen
Istri dari Dr. Budiyanto Sutedjo, SpA
(Anggota PB IIDI Masa Bakti 2003 - 2006 sampai dengan Masa Bakti 2015 - 2018)
Meninggal pada tanggal 8 Januari 2021

Ny. Sridjati Kangeaningsih Mahar Mardjono
Istri dari Alm. Prof. Dr. Mahar Mardjono
(Mantan Ketua Umum PB IIDI Masa Bakti 1970 - 1974 dan Masa Bakti 1989 - 1991)
Meninggal pada tanggal 25 Januari 2021

Semoga arwah almarhum / almarhumah diterima disisi Allah SWT dan keluarga yang
ditinggalkan diberikanNya ketabahan. Amin.
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IIDI Cabang Padang
IIDI Cabang Padang masa bakti 2018 - 2021 dengan
Ketua DR. Dr. Ny. Rima Menkher, MARS dan jumlah
anggota 50 orang, telah melaksanakan kegiatan sebagai
berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
memperbarui data anggota yang aktif / tidak aktif,
wafat, warakawuri dan menambah anggota baru,
mensosialisasikan Hasil Keputusan Muktamar IIDI
dan penerapan tata kerja Organisasi IIDI bagi seluruh
anggota IIDI dengan membuat program kerja IIDI
Cabang Padang yang telah disusun oleh masingmasing seksi termasuk pembagian tugas di posyandu
dan PAUD binaan IIDI Cabang Padang setiap bulan,
meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi selu
ruh anggota, memasyarakatkan / membudayakan
Hymne dan Mars IIDI dengan menyanyikannya setiap
pertemuan bulanan, menyediakan kelengkapan atribut
Organisasi IIDI sesuai dengan kebutuhan anggota,
menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan IDI
Cabang Padang dan IDI wilayah Provinsi Sumatra Barat,
melaksanakan kegiatan HUT IIDI ke-63 dan peringatan
Hari Besar Nasional Wanita Indonesia.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan
instansi pemerintah, antara lain menjalin Kerjasama
dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dan Provinsi
Sumatra Barat dalam rangka merealisasikan program
kerja unggulan IIDI, menghadiri undangan dan kegiatan
yang diadakan oleh Pemerintah Kota Padang atau
Propinsi Sumatra Barat dan organisasi wanita lain yang
mempunyai tujuan sama, menjalin kerjasama dengan
GOW Kota Padang dan BKOW Provinsi Sumatera Barat,
antara lain dengan mengikuti konsolidasi organisasi
yang diadakan oleh BKOW Provinsi Sumatera Barat.

Memberikan makanan sehat di posyandu MEKAR Lapai

Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan IIDI yang telah dilaksanakan untuk
dipublikasikan dan sebagai bahan laporan kegiatan,
sumber informasi bagi anggota dan masyarakat,
menyebarluaskan / mensosialisasikan kegiatan IIDI
Cabang Padang bekerjasama dengan awak media
cetak dan elektronik.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan keluarga
dengan memberi perhatian / menjenguk anggota yang
sakit, takjiah ke anggota dan keluarga yang meninggal
dengan memberikan uang duka, menyalurkan / mem
berikan beasiswa kepada anak warakawuri, membina
kelestarian hubungan antara anggota dengan warakawuri
serta sesepuh IIDI Cabang Padang dengan mengunjungi
mereka pada waktu-waktu tertentu.

Kegiatan bulan bakti berupa kunjungan dan penyuluhan berupa perawatan gigi dan mulut ke SD Dian Andalas
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Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat,
berperan aktif dalam membina kegiatan 2 buah Posyandu
Binaan IIDI yaitu Posyandu Mekar setiap hari Selasa
ketiga dan Posyandu Lilia setiap hari Kamis kedua
setiap bulan dengan memberikan PMT dalam upaya
perbaikan kesehatan dan gizi Ibu Hamil, Ibu Menyusui
dan Anak Balita, turut berperan serta mensukseskan
program pemerintah dibidang kesehatan termasuk
melaksanakan Program Kerja Unggulan IIDI secara
berkesinambungan dengan meningkatkan ketahanan
keluarga dengan PHBS melalui GERMAS, memberikan
perhatian kepada Petugas Kebersihan, Satpam, Supir,
Petugas Parkir Wanita, Pegawai IIDI, Kader Posyandu
dan masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar
kantor IIDI Cabang Padang dengan membagikan zakat,
memberikan sumbangan sembako dan santunan untuk
anak yatim di Panti Asuhan Nur Illahi turut berperan
serta memberikan bantuan Covid-19 ke RS. M. Djamil
Padang dan RS. Semen Padang.
Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Padang mengupayakan pencarian dana yang sah
dengan penjualan pakaian seragam IIDI (harga harus
sesuai dengan harga dari Pengurus Besar IIDI), pen
jualan tas anyaman, penjualan pakaian dan mukena
pada bulan Ramadhan, penjualan barang-barang atau
alat rumah tangga yang telah didemonstrasikan pada
pertemuan rutin, penjualan pakaian layak pakai anggota
IIDI kepada masyarakat kurang mampu dengan harga
yang sangat murah.
Menjalankan koperasi (Toko Koperasi) dan mengadakan
RAT Kopwan IKISDOSIA tahun buku 2020 bertempat di
Hotel Rangkayo Basa Padang.

Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikuti berbagai
kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri
dan kepemimpinan, yaitu ceramah bulanan antara lain
ceramah sosialisasi seksi-seksi yang ada di dalam
organisasi IIDI, mengikuti pelatihan-pelatihan.
Meningkatkan pendidikan / pembinaan rohani dengan
pengajian mingguan setiap hari selasa dengan membaca
Al Qur'an yang baik dan benar
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
penyuluhan tentang Gizi bagi anak sekolah dan
penyuluhan tentang Kesehatan gigi dan mulut di SD
Dian Andalas
Melaksanakan dan mengembangkan Program Kerja
Unggulan secara berkesinambungan dengan berperan
serta dalam mensosialisasikan tentang pencegahan
dan penanggulangan bahaya Narkoba, HIV dan AIDS
dalam bentuk ceramah untuk anak-anak sekolah
menengah (SMA Dian Andalas), berperan serta dalam
sosialisasi kesehatan reproduksi (bahaya hamil di usia
muda) dalam bentuk ceramah untuk anak-anak sekolah
menengah.
Sub Seksi Olahraga dan Kesenian
Turut berperan serta dalam melestarikan budaya
bangsa dengan mengadakan Lomba busana basibah
antar anggota IIDI Cabang Padang, memakai baju Batik
untuk memeriahkan Hari Batik Nasional.
Kegiatan IIDI Cabang Padang cukup baik.
Semoga dimasa yang akan datang dapat ditingkatkan
lagi dan lebih teliti membuat Laporan Kegiatannya.
Tetap kompak dan tetap semangat... 

Penyerahan bantuan COVID-19 ke RS Semen Padang dan RS M. Djamil Padang
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IIDI Cabang Bandung
IIDI Cabang Bandung masa bakti 2018 – 2021 dengan
Ketua Ny. Sofi Eddy Haswidi dan jumlah anggota
sebanyak 100 orang telah melaksanakan kegiatan
sebagai berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan hasil Keputusan
Muktamar IIDI secara bertahap pada pertemuan rutin
anggota, meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi
seluruh anggota dengan menghadiri Muktamar IIDI XXI di
Samarinda, memasyarakatkan/membudayakan Hymne
dan Mars IIDI dengan menyanyikan pada saat pertemuan
rutin, menyediakan kelengkapan atribut organisasi IIDI,
menjalin hubungan baik dengan Cabang IIDI lainnya
yaitu dengan mengikuti seminar daring melalui zoom
yang diadakan oleh IIDI Cabang Medan, melaksanakan
peringatan HUT IIDI ke 64, 65 dan Hari Kartini 2019.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan instansi
pemerintah / swasta dan organisasi wanita lainnya antara
lain dengan mengirimkan anggota untuk duduk dalam
kepengurusan BKOW Provinsi Jawa Barat, menghadiri
Rapat Pleno BKOW Provinsi Jawa Barat, Konsolidasi
Organisasi BKOW Provinsi Jawa Barat dan GOW Kota
Bandung tahun 2019, syukuran HUT BKOW ke-57,
pelantikan DPD PERWATUSI, Pelantikan pengurus
Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kota
Bandung periode 2019 - 2023 dan Rapat Kerja Lembaga
Lanjutan Usia Provinsi Jawa Barat.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk
album foto dan CD, sumber informasi bagi anggota dan
masyarakat pada saat pertemuan rutin dan Bulan Bakti

Menghadiri Deklarasi Nasional Pencegahan Stunting oleh
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di lapangan Gasibu Bandung,
IIDI Cabang Bandung sebagai perwakilan mitra strategis, dengan
membagikan sayur-sayuran dan buah-buahan gratis
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Pengesahan pengurus IIDI Cabang Bandung
masa bakti 2018 - 2021

Istri Dokter, mendistribusikan majalah Suara IIDI kepada
anggota, membuat spanduk di setiap kegiatan dan
membagikan brosur IIDI.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan keluarga
dengan memberikan perhatian kepada anggota/pengurus
yang mendapat musibah / kebahagiaan, memberi
uang duka, memperingati hari besar agama dengan
mengadakan halal bi halal 1440 H untuk pengurus dan
anggota, menghadiri Halal bi Halal BKOW 1440 H, 1441
H (secara virtual).
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat yaitu
membagikan sayur-sayuran dan buah-buahan gratis pada
deklarasi nasional pencegahan stunting yang diadakan
oleh Gubernur Jabar. Berperan aktif dalam membina
posyandu Amanda 2 Cigadung dengan memberi PMT
sebanyak 30 paket. Memberikan perhatian panti asuhan,
panti lansia dll bersama GOW.

Donasi berupa uang IIDI Cabang Bandung untuk membantu
penanganan COVID-19 di Jawa Barat, yang langsung diterima oleh
Ibu Atalia Ridwan Kamil (istri Gubernur Jawa Barat)
di rumah Dinas Gubernur Jawa Barat

Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2018-2021
Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi IIDI Cabang
Bandung mengikuti bazar dengan menjual barang bekas
layak pakai, penjualan makanan / barang pada pertemuan
anggota, menerima fee / komisi setiap demo produk dari
luar pada saat pertemuan rutin anggota.
Seksi Pendidikan
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggota dalam pelatihan tentang leadership / kepe
mimpinan yang diadakan oleh BKOW provinsi Jabar,
bincang sehat dan seminar kesehatan keluarga “Pola
Hidup Sehat” manajemen stress dan ketahanan keluarga
bersama mencegah kanker yang diadakan oleh YKI Kota
Bandung, "Hubungan Parkinson dengan Demensia dan
Stroke" serta tetap bugar diusia senja yang diadakan oleh
Klub Sadar Stroke RS Santo Borromeus, seminar UMKM
dari hati ke hati bersama Anie Avantie “Masalah Datang
Sepaket dengan Jalan Keluar” seminar World Cancer
Day 2020 “Kalahkan Kanker Payudara dan Kanker Servik
dengan Deteksi Dini” dan seminar daring yang diadakan
oleh IIDI Cabang Medan bekerja sama dengan PDKI
dengan tema “Menjaga Kesehatan Keluarga di Masa
Pandemi Covid-19”.

Meningkatkan pendidikan/pembinaan rohani dengan
mengadakan tausiah pada pertemuan rutin anggota
bekerja sama dengan Majelis Taklim Mutiara Hati
mengadakan nonton bareng film “Iqro My Universe"
bersama 100 anak yatim dhuafa.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dan mengembangkan
program kerja unggulan dengan mengembangkan
penyuluhan “Kesehatan Ibu dan Anak” di Posyandu
Alamanda Cigadung bekerja sama dengan PKK
kelurahan Cigadung.
Meningkatkan pengetahuan tentang kehumasan/
dokumentasi dengan mengikuti pelatihan public speaking
yang diadakan oleh GOW Kota Bandung bekerja sama
dengan DPSAPM Kota Bandung.
Sub Seksi Orkes
Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani
anggota IIDI dan keluarga dengan mengadakan senam
lansia setiap Selasa, Kamis.
Turut berperan serta dalam melestarikan budaya bangsa
dengan memakai kebaya sunda pada pertemuan rutin
anggota setiap bulan.
Selamat bekerja.

Baksos ke kelurahan Antapani : 18 paket ke tempat pembuangan
sampah Antapani Kidul, 8 paket ke tempat pembuangan sampah
Antapani Tengah, 15 paket ke tempat pembuangan sampah
Antapani Wetan, 8 paket untuk tukang gali dari Majalengka.

IIDI bekerja sama dengan Majlis Taklim Mutiara Hati mengadakan
nonton bareng film "Iqro My Universe" bersama 100 anak yatim
dhuafa di Cinema BTC Pasteur

Baksos 55 paket sembako ke kelurahan Sukapura dan Kelurahan
Sekejati untuk pegawai kelurahan, hansip dan ojek pangkalan

Mengikuti bazar kemerdekaan RI ke-74 di RS Hasan Sadikin
Bandung, dengan menjual barang bekas layak pakai
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IIDI Cabang Pekalongan
IIDI Cabang Pekalongan masa bakti 2018 - 2021 dengan
Ketua Ny. Suharlin dan jumlah anggota 42 orang telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan de
ngan pendataan ulang anggota lama dan baru,
mensosialisasikan Hasil Keputusan Muktamar IIDI
dan penerapan tata kerja Organisasi IIDI bagi seluruh
anggota dilaksanakan dalam pertemuan anggota,
meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi seluruh
anggota dengan mengikuti acara Konsolidasi Organisasi
IIDI yang dikoordinir oleh IIDI Cabang Kota Tegal (9 April
2019) dan IIDI Cabang Semarang (8 Februari 2020),
memasyarakatkan / membudayakan Hymne dan Mars
IIDI dengan menyanyikannya di setiap pertemuan,
pada acara hari besar nasional wanita Indonesia dan
HUT IIDI, menyediakan kelengkapan atribut Organisasi
IIDI bekerjasama dengan Seksi Usaha/Dana, menjalin
hubungan baik dan kerjasama dengan IDI dengan
mengadakan kegiatan bersama, menjalin hubungan
baik dengan cabang IIDI lainnya dengan mengadakan
pertemuan rutin dengan IIDI cabang lain yang tergabung
dalam IIDI se-karesidenan Pekalongan (Kota Tegal,
Brebes, Pemalang, Kabupaten Tegal dan Pekalongan)
diadakan setahun sekali dan tempat bergantian,
mengikuti pertemuan gabungan IIDI se-Karesidenan
Pekalongan di Pemalang, mengadakan peringatan HUT
IIDI dengan mengundang Ketua IDI dan GOW serta
PKK Kota Pekalongan.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan
instansi pemerintah/swasta dan organisasi wanita lain,
antara lain dengan mengirim 5 orang wakil IIDI di GOW
Kota Pekalongan dan 5 orang wakil IIDI di Kabupaten
Pekalongan, menghadiri peringatan Hari Ibu di Kota dan
Kabupaten Pekalongan, menghadiri HUT GOW di Kota
Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, menghadiri

Memberikan bantuan APD dan vitamin kepada RSU Budi Rahayu
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pelantikan anggota DPRD Kota Pekalongan pada
bulan Agustus 2019, menghadiri Hari Kesehatan di
Kota Pekalongan, mengadakan kegiatan bekerjasama
dengan TPP PKK Kota Pekalongan.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan IIDI yang telah dilaksanakan, sumber
informasi bagi anggota dan masyarakat dengan
membagikan brosur / leaflet tentang Stunting pada
kegiatan IIDI, membagikan leaflet tentang penyakit TBC
pada saat Bulan Bakti Istri Dokter dan membagikan
leaflet tentang PHBS kepada Wali Murid di TK dan
PAUD ABA Gumawang, membagikan leaflet GERMAS,
menyebarluaskan kegiatan IIDI melalui media cetak
dan elektronik melalui liputan Batik TV dalam acara
pertemuan gabungan, membuat spanduk setiap
kegiatan sosial dan HUT IIDI.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan keluarga
dengan memberi perhatian kepada anggota yang sakit,
anggota yang meninggal dunia (memberikan uang duka)
dan anggota yang mendapat kebahagiaan, mengadakan
arisan wajib dan sukarela, mengadakan Halal bi halal
setahun sekali.
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat
dengan menyerahkan 2 buah wastafel dalam rangka
Bulan Bakti Istri Dokter, memberikan tablet tambah
darah dan pemeriksaan HB untuk remaja di SMPN 2
Pekalongan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota
Pekalongan, kegiatan senam bersama di RS. Djunaid
dan dalam rangka Bulan Bakti Istri Dokter mengadakan
pemeriksaan gratis : tensi, asam urat, kolesterol dan

Memberikan bantuan APD dan vitamin kepada RSUD Kraton
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gula darah pada bulan Oktober 2019, turut berperan
serta mensukseskan program pemerintah dibidang
kesehatan termasuk melaksanakan Program Kerja
Unggulan IIDI secara berkesinambungan, turut berperan
serta mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan
beasiswa (sumbangan dari donatur anggota) kepada
keluarga tenaga kesehatan (cleaning service dan
satpam) yang kurang mampu, memberikan bingkisan
untuk 17 anak yatim piatu di Wiradesa pada tanggal 10
September 2019, memberikan santunan kepada anak
yatim piatu di Kota Pekalongan berupa bingkisan dan
uang pada bulan Oktober 2019, memberikan bingkisan
untuk 27 anak yang dikhitan berupa snack, paket
buku tulis dan uang pada tanggal 25 Agustus 2019,
memberikan makanan sehat untuk 90 murid dan turut
berperan serta menanggulangi korban bencana alam
dengan memberikan sumbangan bencana Lombok pada
bulan Agustus 2018, bakti sosial untuk korban banjir di
wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan
(pos korban banjir Stadion Kraton, Masjid Al – Karomah,
Laziz Jateng, DUPANTEK, Lazis Mu, An Najah) pada
tanggal 27 Februari 2020.
Selain itu dimasa Pandemi Covid-19, IIDI Cabang
Pekalongan juga mengadakan Bakti sosial
• Pada tanggal 15 April 2020 mengunjungi dan
memberikan bantuan ke rumah sakit rujukan
penderita Covid-19 (RSUD Bendan, RSUD Kraton,
RS Budi Rahayu). Masing-masing RS diberikan : 10
baju hazmat, 10 kerat susu beruang, 5 dus pocari
sweat, 10 liter sanitizer, 1 box vitamin, 90 lembar
masker kain, 30 paket sembako (untuk satpam)
• Pada tanggal 18 April 2020 menyerahkan bantuan ke
Kantor IDI berupa 20 liter sanitizer dan 100 lembar
masker
• Pada tanggal 22 April 2020 memberikan bantuan ke
Kelurahan Jenggot dan Kelurahan Kauman berupa
1.000 masker dan 50 botol vitamin
• Memberikan 400 paket sembako ke Kelurahan
Setono dan Kelurahan Kalibaros.

Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Pekalongan mengupayakan pencarian dana yang sah
dengan pengadaan seragam dan atribut IIDI (harga
sesuai dengan harga dari Pengurus Besar IIDI),
penjualan makanan, mengadakan jimpitan pada setiap
pertemuan rutin, memberikan doorprize pada setiap
pertemuan, zakat setiap pengajian, sumbangan dari
donatur anggota untuk beasiswa, mengelola koperasi
simpan pinjam dan sudah berbadan hukum yaitu
Koperasi “Berkah Harum Melati”.
Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengadakan kegiatan
beauty class dari Make Over, mengikuti seminar “Natural for
All” di Gedung PKK Kota Pekalongan, menghadiri seminar
kesehatan “Temukan Bercak Putih Dematik Rasa”.
Meningkatkan pendidikan/pembinaan rohani dengan
mengadakan pengajian bersama 3 bulan sekali dengan
IIDI Cabang Batang dan IIDI Cabang Pekalongan,
mengadakan pengajian setiap hari Selasa dan kultum
setiap pertemuan rutin.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
kegiatan penyuluhan bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan Kota Pekalongan.
Melaksanakan & mengembangkan Program Kerja
Unggulan secara berkesinambungan dengan cera
mah “Bahaya Stunting” pada bulan Oktober 2021,
bekerjasama dengan IDI dan PKK Kabupaten
Pekalongan mengadakan seminar “Deteksi Dini Dalam
Rangka Penurunan Stunting” pada bulan September
2019, mensosialisasikan cara cuci tangan yang benar
dan sosialisasi stunting dan TBC pada wali murid TK
ABA Gumawang, sosialisasi tentang penyakit tidak
menular di SMPN 2 Pekalongan bekerjasama dengan
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
Sub Seksi Olahraga dan Kesenian
Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani
anggota IIDI & keluarga dengan mengadakan kegiatan
Senam bersama setiap hari Jumat di RS Kraton,
kegiatan senam bersama di RS. Djunaid, pada bulan
April 2018 mengikuti senam jantung sehat di halaman
Kantor DPRD, Senam Bersama dengan GOW Kota
Turut berperan serta dalam melestarikan budaya bangsa
dengan membuat seragam batik dan menggunakan
kebaya pada peringatan Hari Kartini.
Semoga dimasa yang akan datang, dapat ditingkatkan
lagi kegiatannya dan lebih teliti membuat laporan
kegiatannya. Tetap kompak dan tetap semangat.

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Berkah Harum Melati

Selamat bekerja.
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IIDI Cabang Kota Bogor
IIDI Cabang Kota Bogor masa bakti 2018 - 2021 dengan
Ketua Dra. Ny. Ridaryanti Rudi dan jumlah anggota 51
orang, telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata ulang anggota, menginformasikan anggota
IIDI yang meninggal dunia ke PB IIDI, mengajak istriistri dokter di Kota Bogor bergabung di organisasi IIDI,
mensosialisasikan Hasil Keputusan Muktamar IIDI XXI
dan Pedoman Organisasi IIDI tahun 2018 ke seluruh
anggota pada pertemuan bulanan. Meningkatkan
kemampuan berorganisasi bagi seluruh anggota dengan
mengikutsertakan pengurus sebagai peserta Muktamar
IIDI XXI di Samarinda tanggal 24 - 27 Oktober 2018,
mengirim Ketua Seksi (5 orang) untuk hadir membahas
Rencana Program Kerja yang diadakan Pengurus Besar
IIDI tanggal 1 Februari 2019, mendiskusikan Program
Kerja tahun 2019, membentuk panitia kecil pada setiap
kegiatan yang diadakan (Pelantikan Pengurus, Bulan
Bakti Istri Dokter dan HUT IIDI), melibatkan anggota
dalam pembuatan laporan, menghadiri pembahasan
Rencana Kerja. Memasyarakatkan / membudayakan
Hymne dan Mars IIDI dengan menyanyikannya seca
ra lengkap pada setiap pertemuan / kegiatan IIDI.
Menyediakan kelengkapan atribut Organisasi IIDI.
Menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan
IDI dengan turut serta dalam kegiatan bakti sosial
yang diselenggarakan oleh IDI Cabang Kota Bogor,
mendapat dukungan IDI dalam berbagai kegiatan IIDI.
Menjalin hubungan baik dengan cabang IIDI lainnya
dengan menghadiri Pengesahan Pengurus IIDI Cabang
Kabupaten Bogor, Cabang Tangerang, Cabang IIDI seDKI Jakarta, Cabang Kota Sukabumi. Melaksanakan
kegiatan HUT IIDI ke-64, HUT IIDI ke 65 yang diadakan
oleh Pengurus Besar IIDI dan melaksanakan kegiatan
peringatan Hari Besar Nasional Wanita Indonesia yaitu
memperingati Hari Kartini tahun 2019, memperingati
HUT RI ke-74 tahun 2019, memperingati Hari Ibu ke 91
tahun 2019.

Pembagian sembako untuk Pemulung, Driver Ojol, Asisten Rumah
Tangga dll dalam rangka bakti sosial COVID-19 (Mei - Juni 2020)
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Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan instansi
pemerintah/swasta dan organisasi wanita lain, antara
lain yang mempunyai tujuan sama, yaitu menghadiri
pertemuan rutin POW (Perkumpulan Organisasi Wanita
/ GOW) Kota Bogor dan berpartisipasi dalam kegiatan
POW, menghadiri undangan dari Masyarakat Cinta
Berkain, BIC dan PERWATUSI Kota Bogor dengan
menempatkan 2 orang anggota dalam kepengurusan
GOW Kota Bogor.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra Organisasi
IIDI kepada masyarakat dengan mendokumentasikan
setiap kegiatan IIDI yang telah dilaksanakan, sumber
informasi bagi anggota dan masyarakat, membagikan
Majalah SUARA IIDI kepada seluruh anggota pada
pertemuan rutin bulanan, menyebarluaskan kegiatan
IIDI melalui media cetak (Harian Radar Bogor) dan
media elektronik (Media sosial : Facebook, Instagram
dan WhatsApp),
menvisualisasikan hasil kegiatan
IIDI Cabang Kota Bogor melalui Pameran Foto pada
acara RAKER / MUKTAMAR IIDI, membagikan Buku
Ketahanan Keluarga dari Pengurus Besar IIDI ke
beberapa sekolah SMP dan SMA di Kota Bogor,
membagikan brosur kegiatan IIDI kepada masyarakat
di Posyandu dan sekolah menengah, membagikan
leaflet mengenai Tuberculosis kepada Kader Posbindu,
membuat spanduk kegiatan.
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan keluarga
dengan memberi perhatian kepada anggota yang sakit
dan anggota yang mendapat kebahagiaan, takjiah dan
menyalurkan/memberikan uang duka kepada anggota
dan keluarga yang meninggal dunia, mengadakan arisan
uang setiap bulan (wajib dan sukarela), silaturahim
pengurus dengan Penasihat IIDI Cabang Kota Bogor,
kunjungan silaturahim dan memberi tali kasih kepada

Penyerahan bantuan APD dari IIDI Cabang Kota Bogor ke RSUD
Kota Bogor dalam rangka Bakti Sosial Covid-19 ( 8 Mei 2020 )
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warakawuri menjelang Idul Fitri, mengadakan wisata
bersama ke Lembang-Bandung. Memperingati hari
besar agama dengan mengadakan buka puasa
bersama, Halal bihalal dan silaturahim IDI / IIDI Kota
Bogor dalam rangka Idul Fitri 1439 H dan 1440 H.
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat
dengan membagikan makanan sehat berupa salad sayur
dan buah, pemeriksaan Hb serta pemberian vitamin Fe
untuk siswi kelas XI dan XII SMAN 7 Bogor serta siswi
SMP dan SMA Sirojul Huda, dalam rangka Hari Bakti
Dokter memberikan buah-buahan untuk masyarakat,
dalam rangka Bulan Bakti Istri Dokter Tahun 2019
membuat dan meresmikan tempat cuci tangan di SDN
Sindangsari Bogor dan SMP/SMA Siirojul Huda.
Berperan aktif dalam membina kegiatan Posyandu
Binaan IIDI dan membantu kegiatan Posyandu lainnya
dalam upaya perbaikan kesehatan dan gizi Ibu Hamil, Ibu
Menyusui dan Anak Balita dengan Membantu kegiatan
Posyandu Puspa dalam kegiatan : pemeriksaan ibu
hamil dan Balita serta memberikan makanan tambahan
setiap bulan (tanggal 15), ikut berpartisipasi dalam bulan
pemberian vitamin A tanggal 15 Agustus 2019 dan 15
Februari 2020, meningkatkan pelayanan Posbindu yang
dilakukan secara rutin setiap bulan di minggu kedua
dengan memberikan makanan sehat berupa susu,
roti, buah-buahan serta pemeriksaan kesehatan gratis
untuk Lansia di Posbindu Puspa, bekerjasama dengan
Puskesmas Bogor Utara, Bogor Timur dan Bogor Tengah
terutama dalam kegiatan Bulan Bakti Istri Dokter tahun
2019, aktif dalam kegiatan PMT, PIN dan Jumantik
setiap bulan, Sekolah Lansia: Program Promotif Puskes
mas untuk Lansia (gizi Lansia, PMT dan lain-lain).
Turut berperan serta mensukseskan program pemerintah
dibidang kesehatan termasuk melaksanakan Program
Kerja Unggulan IIDI secara berkesinambungan dengan
bekerjasama dengan beberapa sekolah di Bogor untuk
sosialisasi IIDI & memberikan Buku Ketahanan Keluarga,
sebagai tuan rumah pada Lokakarya Mini yang diikuti
oleh 15 Posyandu di Kelurahan Tanah Baru Bogor.

Pembagian bingkisan lebaran untuk lansia, kader posyandu dan
warakawuri di Gedung SKS IIDI Cabang Kota Bogor (17 Mei 2019)

Turut berperan serta mencerdaskan anak bangsa
melalui program anak asuh, wajib belajar, memberikan
beasiswa bagi siswa / siswi PAUD SPS Puspa Bangsa
yang berprestasi, secara konsisten membina dan
mendukung PAUD SPS Puspa Bangsa, secara periodik
mengunjungi TK Alita (TK Binaan POW Bogor) dengan
memberikan sumbangan berupa sembako, peralatan
sholat dan peralatan sekolah, pemberian alat-alat
sekolah untuk anak-anak PAUD SPS Puspa Bangsa
yang sudah menyelesaikan pendidikannya.
Memberi perhatian kepada panti asuhan dengan
berkunjung ke Panti Asuhan Raksa Putra memberikan
bantuan berupa makanan ataupun barang yang
dibutuhkan, bersama POW menyantuni anak yatim
dan berkunjung ke TK Alita yang merupakan binaan
POW, memberi santunan untuk 50 Lansia di sekitar
Gedung SKS IIDI Cabang Kota Bogor, santunan 260
paket sembako untuk dhuafa di Kampung Keramat,
Tanah Baru Bogor, bersama IDI memberikan santunan
untuk anak yatim Pondok Tahfiz Hidayatullah Bogor,
masyarakat dhuafa di Desa Muyaharja dan masyarakat
di Kampung Blentuk Cimahpar Bogor Utara.
Turut berperan serta menanggulangi korban bencana
alam dengan memberikan bantuan dana melalui
Pengurus Besar IIDI dan IIDI Cabang Kota Bogor :
mengumpulkan / memberikan bantuan untuk korban
banjir dan longsor di Desa Cigudeg, Ciasahan dan
Cigowong, mengunjungi dan memberikan bantuan
untuk korban banjir dan longsor di Kampung Keramat.
Turut berpartisipasi dalam membantu korban pandemi
Covid-19 dengan membagikan sembako kepada 240
kepala keluarga di Kampung Keramat (masyarakat
prasejahtera), membagikan 60 paket sembako kepada
Lansia, petugas keamanan dan kader Posyandu di
sekitar Gedung SKS, membagikan sembako kepada
petugas kebersihan, pengemudi ojek online, petugas
keamanan, pemulung dan pembantu rumah tangga,
memberikan bantuan APD kepada RSUD Kota Bogor
(rumah sakit rujukan Covid-19), berpartisipasi dalam
pengadaan APD (berupa uang tunai) melalui kegiatan

Membagi sembako dalam rangka Bakti Sosial Covid-19
di Kampung Kramat (10 Mei 2020)

Suara IIDI No. 172, Desember 2021

39

Warta Cabang IIDI Masa Bakti 2018-2021

Peresmian tempat cuci tangan sumbangan dari IIDI Cabang
Kota Bogor di SDN Sindangsari Bogor dalam rangka
Bulan Bakti Istri Dokter (22 Oktober 2019)

Kunjungan ke TK Alita binaan POW Kota Bogor ( 18 Juli 2019 )

IDI Kota Bogor dan Pengurus Besar IIDI. Memberikan
dukungan sumbangan kepada petugas kebersihan
Wanita di Kota Bogor dalam peringatan Hari Ibu ke-91.

Meningkatkan pendidikan/pembinaan rohani dengan
mengadakan pengajian rutin yang diisi dengan tausiah
2x sebulan, Tadarus dan khataman Al-Quran dengan
bimbingan ustadz di setiap bulan Ramadhan.

Seksi Usaha/Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Kota Bogor mengupayakan pencarian dana yang
sah bekerjasama dengan Seksi Organisasi dalam
pengadaan pakaian seragam / karya souvenir dan
lain-lain, mengadakan bazaar Ramadhan setiap tahun,
menjual hasil karya anggota, mengadakan kegiatan
menabung bagi anggota.
Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggota dalam Seminar GERD, bekerjasama
dengan KPU untuk mengadakan sosialisasi Pemilu
2019, menjalin kerjasama dengan RS PMI dalam
pengadaan narasumber pada kegiatan pertemuan
rutin dan Bulan Bakti Istri Dokter, Talkshow perawatan
kecantikan perempuan untuk Lansia, presentasi
mengenai sehat saat berpuasa, Talkshow entrepreneur
dalam rangka Hari Kartini dan Lomba Sulam Pita,
Paparan mengenai proses pengolahan air sampai ke
konsumen yang disampaikan oleh PDAM Kota Bogor,
demo kecantikan dari Wardah pada pertemuan rutin
bulanan, Talkshow mengenai kesehatan reproduksi
wanita yang disampaikan oleh IBI Cabang Kota Bogor,
Talkshow mengenai “Saya Perempuan Anti Korupsi”
yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Bogor,
sharing isi buku best seller “Bunda Jangan Baper”
yang disampaikan oleh pengarang buku (Ibu Dewi
Panji), pemaparan tentang Ketahanan Keluarga yang
disampaikan oleh Ibu Walikota Bogor, sharing mengenai
kesuksesan keluarga oleh Ibu Penasihat IIDI Cabang
Kota Bogor (Ibu Ati Sudradjat), seminar “Harmonis
Keluargaku Kokoh Bangsaku”, paparan mengenai tertib
berlalu lintas, sosialisasi penanggulangan Narkoba dan
pengarahan pemilahan sampah yang diadakan oleh
POW Kota Bogor.

Meningkatkan pengetahuan tentang pengarusutamaan
gender kepada anggota IIDI dengan mensosialisasikan
buku ketahanan keluarga dari Pengurus Besar IIDI.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
penyuluhan
mengenai
cegah
stunting
untuk
masyarakat di Taman Ekspresi Lapangan Sempur,
penyuluhan Kesehatan Lansia dan pentingnya hidup
sehat, penyuluhan mengenai penyakit hipertensi
dan pentingnya makanan sehat di Posbindu Puspa,
penyuluhan untuk siswi sekolah menengah mengenai
Cegah Stunting untuk Mendapatkan Generasi Penerus
yang Sehat, Cerdas dan Berkualitas melalui GERMAS,
Melaksanakan & mengembangkan Program Kerja Ung
gulan secara berkesinambungan dengan menanamkan
pendidikan moral dan budi pekerti untuk anak dan
remaja
1. Mengajak siswa siswi PAUD SPS Puspa Bangsa
untuk meneladani akhlak nabi Muhammad SAW
dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan moral
dan budi pekerti yang baik dan menjauhi perbuatan
yang buruk.
2. Mengajak guru dan siswa/siswi (6 sekolah di Bogor)
untuk membaca dan mengimplementasikan Buku
Ketahanan Keluarga dari Pengurus Besar IIDI.
Menurunkan angka kematian anak dan ibu melahirkan
dengan mengadakan sosialisasi setiap bulang tentang
pemeriksaan kehamilan yang baik, gizi bagi wanita hamil,
gizi 1000 hari pertama anak, ASI Eksklusif, pentingnya
pemeriksaan neonates, pentingnya imunisasi bagi anak,
juga mensosialisasikan kesehatan reproduksi remaja di
SMAN 7 Bogor dan di SMA Sirojul Huda
Mensosialisasikan & menerapkan lingkungan bersih
dan sehat dengan sosialisasi tentang cuci tangan pakai
sabun dan penggunaan air bersih di SDN Sindangsari
bersambung ke halaman 45
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Dokumentasi Kegiatan
IIDI Cabang Banjarmasin

Foto bulan bakti IIDI pemeriksaan HB dan penyuluhan di SMAN 13 Banjarmasin

Buka puasa bersama IDI dan IIDI cabang Banjarmasin bersama anak Panti Asuhan
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Dokumentasi Kegiatan Cabang IIDI
IIDI Cabang
Kota Kendari

Peringatan HUT IIDI ke 64 mengadakan
penyuluhan tentang narkoba dan bagaimana
mendapatkan obat dan menyimpan serta
membuangnya (DAGUSIBU) di SMP 9 Kendari

Peringatan Hari TBC Sedunia
IIDI Cabang Kota Kendari turut
berpartisipasi dalam kegiatan
senam masal, penyuluhan dan
menyebarkan brosur/leaflet dan
memberikan bingkisan buah

IIDI Cabang
Mojokerto

Pemberian bantuan
susu secara stimulan di
kecamatan Munjul

Penyerahan bantuan ke
RSUD Cideres
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IIDI Cabang Jakarta Pusat
IIDI Cabang Jakarta Pusat Masa Bakti 2018 – 2021
dengan Ketua Dra. Ny. Soetarti E. Prasetyaningsih
Indra, DHES, MM dan jumlah anggota sebanyak 36
orang telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mengadakan rapat rutin pengurus /
anggota, mensosialisasikan Hasil Keputusan Muktamar
IIDI XXI, meningkatkan kemampuan berorganisasi
bagi
seluruh
anggota
dengan
mengadakan
konsolidasi organisasi internal tentang organisasi IIDI,
membentuk panitia pelaksana pada setiap kegiatan,
memasyarakatkan / membudayakan Hymne dan Mars
IIDI dengan menyanyikannya secara lengkap pada
setiap pertemuan IIDI, menyediakan kelengkapan
atribut organisasi, menjalin hubungan baik / kerjasama
dengan IDI Cabang Jakarta Pusat dan IIDI Cabang SeJabodetabek serta melaksanakan kegiatan HUT IIDI,
hari besar nasional wanita Indonesia dan internasional.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan instansi
pemerintah/swasta dan organsiasi wanita lainnya, antara
lain dengan mengirimkan wakil untuk duduk dalam
kepengurusan organiasi lain, berkoordinasi dengan
instansi pemerintah (RT, RW, PKK, Lurah, Camat,
Puskesmas, & Sudinkes) dalam melaksanakan kegiatan
kepada masyarakat, mengundang instansi pemerintah/
swasta & organsiasi wanita lain setiap melaksanakan
kegiatan serta menghadiri undangan yang diadakan oleh
instansi pemerintah/swasta & organsiasi wanita lainnya.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra organisasi IIDI
kepada masyarakat dengan mendokumentasikan setiap
kegiatan yang telah dilaksanakan, menjadi sumber
informasi bagi masyarakat dalam upaya neningkatkan
pengetahuan kesehatan keluarga dan masyarakat,

Penyerahan bantuan
APD kepada tenaga
kesehatan di RSPAD
Gatot Soebroto
Jakarta Pusat

mensosialisasikan Program Kerja Unggulan IIDI
melalui channel youtube dan WA, membuat banner,
spanduk dan beberapa brosur sesuai tema yang
disosialisasikan (PHBS, Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan pada Anak dan Perempuan, Kenali, Cegah
dan Atasi Alzheimer, BKB, Bahaya Narkoba, P2M, HIV
/ AIDS, TBC, Malaria, Penyakit Tidak Menular : Kanker,
Diabetes, Jantung Koroner dan lain-lain).
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan
keluarga dengan memberikan perhatian kepada anggota
Pengurus yang sedang sakit, mendapat musibah/
kebahagiaan, melakukan takjiah kepada anggota/
pengurus, menyalurkan dan memberikan uang duka,
membantu memberikan biaya sekolah bagi keluarga
pengurus/anggota yang membutuhkan, mengadakan
halal bi halal 1440 H & silaturahim anggota/Pengurus
Warakawuri, mengirimkan tali asih kepada warakawuri
pada saat hari raya & juga mengadakan arisan bulanan.
Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat
yaitu dengan memberikan kue, susu dan buah pada
saat acara sosialisasi PHBS, membangun sarana cuci
tangan dan sarana berwudhu untuk warga RT 01 / 02
Kelurahan Pegangsaan, dalam rangka Hari Kartini
tahun 2020 menyumbang 2 unit movable hand washer,
2 unit hand dryer dan 20 liter sabun cair.
Berperan aktif dalam membina Posyandu dengan
memberikan bantuan berupa makanan tambahan (bubur
kacang hijau, kue, susu, buah dan vitamin).
Turut berperan serta mensukseskan program pemerintah
dibidang kesehatan termasuk melaksanakan program
kerja unggulan IIDI secara berkesinabungan dengan
memberikan susu, buah dan sayuran untuk warga
Kelurahan Pegangsaan, dalam rangka Hari Ibu 2019
mengadakan pemeriksaan Hb dan tensi, doorprize
untuk peserta workshop, dalam rangka HUT IIDI ke
65 bersama WITT mengadakan pemeriksaan gratis
Hb, tensi, kolesterol, asam urat untuk guru-guru,
dalam rangka Hari TBC sedunia 2019 membagikan
bingkisan dan pengganti transport bagi kader yang
menjadi pendamping minum obat, dalam rangka Hari
Jantung Sedunia 2019 dan Hari Kanker Sedunia 2020
memberikan snack box & pemeriksaan kesehatan gratis.
Turut berperan serta dalam mencerdaskan anak
bangsa melalui program anak asuh dan wajib belajar
yaitu dengan memberikan beasiswa kepada siswa
berprestasi di Kelurahan Menteng 1x setahun, membina
PAUD Dahlia dengan memberikan bantuan moril dan
materiil secara berkala.
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Memberikan perhatian kepada Panti Asuhan, Panti
Lansia & lain-lain dilaksanakan dengan memberikan
santunan kepada 20 orang anak yatim/piatu di
Kelurahan Pegangsaaan pada 10 Muharram 1440 H
& 10 Muharram 1441 H, memberikan santunan serta
sumbangan dana & makanan bagi warga di wilayah
Jakarta Pusat.
Turut berperan serta dalam menanggulangi korban
bencana alam dengan membantu korban tsunami
Selat Sunda tahun 2018 melalui relawan, memberikan
bantuan kepada 19 KK (110 jiwa) korban kebakaran
warga RW 02 Kelurahan Menteng, mengirimkan bantuan
berupa 100 paket booster personal harian untuk tenaga
kesehatan di RSCM, memberikan bantuan berupa 100
baju hazmat, 40 box masker bedah, 100 faceshield, 20
liter handsanitizer untuk tenaga kesehatan di RSPAD
Gatot Subroto, bersama WITT dan PPLIPI memberikan
bantuan 300 baju hazmat, 300 box masker bedah dan
300 goggleglass untuk tenaga kesehatan di RSCM,
bersama PPKM menyumbang 2 unit hand dryer dan 20
liter sabun cuci tangan untuk tenaga kesehatan RSCM
dan staf FKUI, memberikan 35 hazmat suit washable,
20 buah hazmat suit disposable, 10 liter hand sanitizer,
30 faceshield dan 25 pasang shoescover untuk tenaga
kesehatan Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih.
Selain itu, dalam rangka membantu masyarakat
terdampak pandemi Covid-19, IIDI Cabang Jakarta
Pusat memberikan sumbangan berupa 100 paket
sembako untuk warga dhuafa di RT. 03/01 Kelurahan
Pegangsaan-Menteng, 50 paket sembako untuk war
ga dhuafa di Gang Ampiun RT. 012/01 Kelurahan
Pegangsaan, 50 paket sembako untuk pemulung, pe
dagang asongan, warung kecil, 50 paket sembako untuk
warga dhuafa RT. 02/07 Kelurahan Paseban, 150 paket
sembako untuk warga dhuafa RT. 16/RW. 02 Rawasari
Timur Dalam Kelurahan Cempaka Putih Barat dan 150
paket sembako untuk warga dhuafa RT. 05/RW. 07
Kelurahan Galur Kemayoran.
Seksi Usaha / Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Jakarta Pusat mengupayakan pencarian dana yang sah
dengan mengumpulkan dana dari kelebihan konsumsi

Program Kerja Unggulan IIDI tentang Sosialisasi Pencegahan Penyakit
Menular : Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penularan Covid-19 di
RPTRA Borobudur
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arisan, penjualan karya seni/barang milik anggota,
mengadakan bazaar, menjalin kemitraan yang tidak
mengikat dengan pihak lain berupa sponsor serta
memberikan pinjaman modal usaha kepada anggota
dengan pengembalian secara cicilan & bagi keuntungan.
Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengikutsertakan
anggota pada pelatihan kepemimpinan yang diadakan
oleh Pengurus Besar IIDI, meningkatkan kemampuan
Pengurus/anggota untuk menjadi narasumber, mode
rator, MC pada berbagai kegiatan, mengutus 4 orang
wakil untuk mengikuti pelatihan hydroponic yang
diadakan oleh Yayasan Bina Daya KOWANI.
Meningkatkan pendidikan/pembinaan rohani dengan
mengadakan pengajian rutin setiap Rabu I, II dan IV
serta kajian Al-Quran dan Al Hadist setiap Selasa II.
Meningkatkan pengetahuan tentang pengarusutamaan
gender bagi Pengurus/anggota IIDI dengan mengadakan
sosialisasi internal tentang ketahanan keluarga dan
pengarusutamaan gender.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
sosialisasi kesiapsiagaan mencegah Covid-19 dengan
PHBS dan edukasi cuci tangan yang benar di RPTRA
Borrobudur, sosialisasi mencegah dan menangani
penyakit jantung koroner di Cempaka Putih Timur,
sosialisasi mencegah dan menangani kanker darah
pada anak dan dewasa di Kelurahan Paseban.
Selain itu, IIDI Cabang Jakarta Pusat juga telah
melaksanakan & mengembangkan Program Kerja Ung
gulan secara berkesinambungan dengan mengadakan :
1. Penyuluhan tentang budi pekerti di PAUD Dahlia.
2. Bersama cabang IIDI se DKI Jakarta mengadakan
talkshow ketahanan keluarga : Menjadi Wanita
Mandiri di Era Digital.
3. Menurunkan angka kematian anak dan ibu melahirkan
dengan mengadakan :

Hari Kesehatan Nasional 2019 : Edukasi PHBS Cara Mencuci Tangan
yang Baik dan Benar harus diajarkan sejak dini
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4.

5.

6.

7.

- Penyuluhan
kepada
Ibu
hamil
tentang
pemeriksaan kehamilan yang baik, gizi bagi Ibu
hamil, gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan.
- Penyuluhan kepada Ibu menyusui tentang ASI
Eksklusif, pemeriksaan neonatus, pentingnya
imunisasi bagi anak.
Mensosialisasikan dan menerapkan lingkungan
bersih dan sehat dengan mengadakan penyuluhan
tentang cara cuci tangan pakai sabun yang benar,
edukasi tentang pemberantasan jentik nyamuk.
Mensosialisasikan dan menerapkan GERMAS yaitu
mengadakan edukasi GERMAS dengan memper
banyak konsumsi buah dan sayur serta pentingnya
olahraga.
Mensosialisasikan tentang bahaya Narkotika dan
obat-obatan terlarang :
- Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan
Narkoba di SMK Taman Siswa.
- Edukasi kepada orang tua mewaspadai ancaman
Narkoba bagi remaja diadakan di RPTRA
Borobudur.
Mensosialisasikan pencegahan penyakit menular :
HIV / AIDS., TBC dan Malaria
- Bersama Sudinkes turut serta dalam upaya
pencegahan dan penanganan penyakit TBC.
- Penyuluhan dan membentuk kader TBC di
Kelurahan Pegangsaan.
- Pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan
mengadakan sosialisasi kesiapsiagaan mencegah
Covid-19 dengan PHBS dan edukasi cuci tangan
yang benar di RPTRA Borobudur.

IIDI Kota Bogor

Dalam rangka bulan suci Ramadhan 1440 H penjualan 1200 paket
sembako murah di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat

8. Mensosialisasikan pencegahan penyakit tidak
menular : Pencegahan dan deteksi dini kanker pada
perempuan
- Sosialisasi cara mengenali dan menangani penya
kit jantung koroner di Kelurahan Cempaka Putih
Timur
- Sosialisasi pencegahan dan penanganan kanker
darah di Kelurahan Paseban
Sub Seksi Olahraga dan Kesenian
Mengadakan kegiatan kesenian dengan mengadakan
latihan tari Betawi “Sirih Kuning”, bekerjasama dengan
berbagai organisasi wanita mengadakan fashion show
busana tradisional kebaya nusantara. 

..... dari halaman 40

dan di SMP / SMA Sirojul Huda, sosialisasi mengenai
pemilahan sampah rumah tangga, pembinaan
pemberantasan jentik nyamuk, penyuluhan tentang
PHBS, cegah stunting, pentingnya asupan gizi
seimbang,
Sosialisasi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang
dengan ikut serta dalam sosialisasi penanggulangan
narkoba, mensosialisasikan tentang penyakit menular
TBC di Posbindu Puspa, serta Program Indonesia Sehat
melalui keluarga di Posyandu Puspa: Penyuluhan dan
pendataan penderita penyakit tidak menular.
Sub Seksi Olahraga dan Kesenian
Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani
anggota IIDI dan keluarga dengan jalan sehat dan
senam bersama di Lapangan Sempur Bogor, senam
osteoporosis yang rutin diikuti oleh beberapa anggota
Bersama PERWATUSI.

Mengadakan kegiatan kesenian, antara lain kolaborasi
Tim Angklung IDI dan IIDI Kota Bogor dan tampil
dibeberapa acara, paduan suara IIDI Kota Bogor tampil
pada acara HUT IIDI ke 65 yang diadakan Pengurus
Besar IIDI, menjadi anggota tim paduan suara Pengurus
Besar IIDI tampil acara Pengesahan Pengurus Besar
IIDI, acara KOWANI Fair tahun 2019.
Turut berperan serta dalam melestarikan budaya bangsa
dengan mengenakan pakaian daerah pada peringatan
Hari Kartini yang diadakan oleh POW Kota Bogor,
mengenakan pakaian daerah pada peringatan Hari Ibu
yang diadakan oleh POW Kota Bogor, mendorong siswa
/ siswi PAUD SPS Puspa Bangsa menampilkan seni dan
budaya daerah setempat pada acara pelepasan siswa /
siswi PAUD Puspa Bangsa.
Semoga dimasa yang akan datang dapat lebih
ditingkatkan lagi kegiatannya dan lebih teliti lagi dalam
pembuatan laporannya. Tetap semangat dan selalu
bekerja dengan cinta. 
Suara IIDI No. 172, Desember 2021
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IIDI Cabang Kabupaten Bogor
IIDI Cabang Kabupaten Bogor Masa Bakti 2018 – 2021
dengan Ketua Ny. Irma Suryani Rudiansyah, S.Pd dan
jumlah anggota sebanyak 50 orang telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
Seksi Organisasi
Pembinaan hubungan kedalam dilaksanakan dengan
mendata anggota, mensosialisasikan Hasil Keputusan
Muktamar IIDI pada pertemuan bulanan, meningkatkan
kemampuan berorganisasi bagi seluruh anggota
dengan mengikutsertakan anggota pada Muktamar IIDI
XXI di Samarinda, melibatkan semua pengurus dan
anggota dalam menyusun program kerja 2018 - 2021,
membentuk kepanitiaan acara secara bergantian dan
mengikuti acara Uji Coba Panduan Rencana Kerja dan
Latihan Kepemimpinan yang diadakan oleh Pengurus
Besar IIDI, memasyarakatkan/membudayakan Hyme dan
Mars IIDI dengan menyanyikannya secara lengkap pada
setiap kegiatan dan setiap pertemuan, menyediakan
kelengkapan atribut organisasi IIDI, menjalin hubungan
baik dengan IDI antara lain dengan dilibatkan dalam
berbagai kepanitiaan kegiatan IDI, sedangkan menjalin
hubungan baik dengan cabang IIDI lainnya yaitu dengan
menghadiri acara Pengesahan Pengurus IIDI Cabang
Kota Bogor, Tangerang, Cabang IIDI se-DKI Jakarta dan
IIDI Cabang Kota Sukabumi, melaksanakan peringatan
HUT IIDI ke-64 dan ke-65, peringatan Hari Ibu tahun
2018 dan 2019 serta Hari Kartini tahun 2019.
Pembinaan hubungan keluar dilaksanakan dengan
menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan instansi
pemerintah / swasta dan organsiasi wanita lainnya,
antara lain dengan mengundang organisasi wanita
lain dalam kegiatan talkshow, menghadiri serah terima
jabatan Kepala RRI Bogor, menghadiri pembukaan
PORDA Jabar, Menghadiri MUSDA IV GOW Kabupaten
Bogor, Pelantikan Ketua GOW periode 2020- 2024,
Pelantikan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor,

Peresmian toilet bersih, wastafel, toren air dan tempat wudhu di SD
Desa Bangun Jaya oleh Wakil Ketua IDI
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HUT IBI dan Pelantikan Pengurus Persatuan Wanita
Palembang Sumsel Kabupaten Bogor.
Seksi Penerangan
Mensosialisasikan keberadaan dan citra organisasi IIDI
kepada masyarakat dengan mendokumentasikan setiap
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk album
foto dan CD, mengirimkan laporan ke Pengurus Besar
IIDI untuk dimuat di Majalah SUARA IIDI, menyampaikan
berbagai informasi dalam pertemuan rutin bulanan dan
melalui WA Grup, mendistribusikan Majalah SUARA
IIDI, membuat dan membagikan Bulletin yang berisi
kegiatan IIDI dan IDI Kabupaten Bogor (terbit 2 kali
setahun), menyebarluaskan kegiatan IIDI melalui media
elektronik yaitu bincang-bincang di RRI Bogor dan
sosialisasi kegiatan Bulan Bakti di Radio TeMan TV
Kabupaten Bogor, membuat spanduk di setiap kegiatan
yang dilaksanakan, membuat brosur bentuk kipas
tentang stunting dan bullying, membuat parade poster
tentang stunting dan membuat alat promosi lainnya
seperti pulpen, pin dan gantungan kunci serta mengikuti
Lomba foto pada saat Muktamar IIDI XXI di Samarinda
(mendapat Juara I).
Seksi Kesejahteraan Sosial
Mengupayakan kesejahteraan anggota IIDI dan
keluarga dengan memberikan perhatian kepada anggota
/ Pengurus yang sedang sakit, mendapat musibah
dan kebahagiaan, mengunjungi Ny. Herawati Dian
(Penasihat), memberikan bingkisan doorprize kepada
anggota yang hadir di setiap pertemuan bulanan,
memberikan paket lebaran dalam rangka Idul Fitri 1441
H untuk putra Alm Dr. Merdeka sebagai rasa empati
atas kepergian kedua orang tuanya, menyalurkan/
memberikan uang duka atas meninggalnya anggota IIDI/
keluarga, mengadakan arisan bulanan, memperingati
hari besar agama dengan mengadakan halal bi halal
setiap tahun.

Memberikan penyuluhan kesehatan kepada 1000 orang lebih pelajar
SMP di SMPN 1 Citereup pada minggu ke III BBID 2019.
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Meningkatkan peran IIDI terhadap kepedulian dan
kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat dengan
berperan aktif dalam membudayakan hidup sehat :
Bersama IDI mengadakan kegiatan Bulan Bakti dengan
pemeriksaan kesehatan dan mini lab gratis, membagikan
500 bibit tanaman buah, membagikan telur dan sayur
serta mobil pasar murah.

Keroncong kecamatan Pamijahan dengan memberikan
buku bacaan, makanan ringan dan susu, sarana
bermain anak dan bergembira bersama dengan Kang
Didin Pendekar Dongeng, memberikan santunan untuk
dhuafa di Komunitas Anak Petani Cerdas Cimande,
memberikan sembako untuk para guru di MI Ibnu Sina I
Desa Cibening Kecamatan Pamijahan.

Berperan aktif dalam membina Posyandu dan PAUD
Anggrek di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
dengan mengadakan pemeriksaaan Hb gratis, pembe
rian tablet Fe, bantuan dari IDI untuk anak gizi buruk,
pemberian telur dan sayur, membina Posyandu Ros I
di Leuwiliang bekerjasama dengan Klinik Asy Syifaa
dengan memberikan makanan tambahan rutin dalam
setiap pelayanan Posyandu, membina Posyandu
Perkutut di Leuwiliang dengan kegiatan pemberian
makanan sehat, telur dan sayuran serta tablet Fe.

Turut berperan serta dalam menanggulangi korban
bencana alam dengan mengirim bantuan untuk korban
bencana Lombok, bakti sosial IDI - IIDI untuk bencana
tsunami di Pandeglang, pemeriksaan kesehatan dan
trauma healing untuk anak-anak korban bencana oleh
Kang Didin dan dokter spesialis Jiwa di Kecamatan
Sukajaya, mengunjungi serta memberikan bantuan
berupa sembako dan terpal untuk pengungsi di Desa
Cileuksa, memberikan bantuan berupa uang untuk
membeli APD bekerjasama dengan IDI.

Turut berperan serta mensukseskan program
pemerintah dibidang kesehatan dengan mendirikan
dan meresmikan toilet bersih untuk Komunitas Anak
Petani Cerdas Cimande, pemeriksaaan kesehatan dan
konsultasi gratis untuk masyarakat umum, membangun
MCK bersih dan wastafel untuk masyarakat dan
lingkungan sekolah, pemeriksaan THT gratis di Desa
Bangun Jaya Kecamatan Ciseeng, memberikan tablet
Fe untuk siswi secara gratis dan bibit buah di SMAN 1
Tajur Halang, memberikan wastafel / tempat cuci tangan
15 kran untuk SMPN 1 Citeureup.

Selain itu, IIDI Cabang Kabupaten Bogor juga turut
berbagi dengan masyarakat terdampak secara ekonomi
karena pandemi Covid-19 dengan memberikan 200
paket sembako, hand sanitizer, masker dan sabun cuci
tangan serentak di 5 wilayah Kabupaten Bogor.

Turut berperan serta dalam mencerdaskan anak bangsa
melalui program anak asuh dan wajib belajar yaitu
dengan memberikan santunan kepada 10 anak asuh
IIDI Cabang Kabupaten Bogor.
Memberikan perhatian kepada Panti Asuhan, Panti
Lansia dan lain-lain dengan memberikan bingkisan
untuk 100 anak yatim dan dhuafa, mengadakan bazaar
sembako untuk kaum dhuafa dan difabel bekerjasama
dengan Toko Tani, mengunjungi PAUD Ar Raudhoh Desa

Seksi Usaha / Dana
Guna menunjang kegiatan organisasi, IIDI Cabang
Kabupaten Bogor mengupayakan pencarian dana yang
sah dengan mengadakan tabungan bulanan, celengan
GIP, mengadakan usaha Café IDI- IIDI dengan sistem
kantin kejujuran, bekerjasama dengan UMKM sebagai
produsen mendirikan usaha “Melati” (usaha menjual
bahan kebutuhan anggota IDI – IIDI), ikut serta dalam
kepemilikan saham di PT PMB (salah satu usaha IDI
Cabang Kabupaten Bogor), bazaar di acara seminar
IDI, usaha jasa EO bekerjasama dengan perusahaan
jasa travel untuk wisata IDI – IIDI, menjalin kemitraan
yang tidak mengikat dengan pihak lain dalam berbagai
kegiatan.
Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Olahraga dan
Kesenian
Meningkatkan SDM anggota IIDI agar dapat berperan
ganda dalam masyarakat dengan mengadakan
beauty class bekerjasama dengan Wardah Kosmetik,
mengadakan sosialisasi mengenai sistem koperasi,
mengirim anggota untuk menghadiri undangan
sosialisasi klinik vaksinasi RS Assalam Cibinong,
seminar sosialisasi deteksi dini kanker payudara dan
TOT – Sadari yang diadakan oleh GOW, seminar
kesehatan tentang “Melejitkan Potensi Anak dengan
Tallent Mapping”, sosialisasi Sadar Bahaya Radiasi
Hape (SABARAHA), menghadiri seminar tentang merias
pengantin oleh DPD Harfi Melati Kabupaten Bogor.

Membuat promosi kesehatan “Gerakan Pakai Masker” di media
sosial semua anggota IIDI Cabang Kabupaten Bogor
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Meningkatkan pendidikan / pembinaan rohani dengan
mengadakan dan mengikuti kajian Islam dalam rangka
halal bi halal IDI – IIDI.
Meningkatkan pengetahuan tentang pengarusutamaan
gender kepada anggota IIDI yaitu mengadakan talkshow
dengan tema “Menjadi Perempuan Berkualitas yang
Kodrati”.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
mengenai pendidikan kesehatan dengan mengadakan
penyuluhan tentang Ca Cervix dengan tema “Tingkatkan
Deteksi Dini Ca Cervix melalui Penyuluhan dan Tes
IVA”, penyuluhan tentang stunting, bahaya merokok
dan Narkoba kepada 1000 pelajar SMAN I Tajur Halang,
penyuluhan stunting bagi Ibu hamil dan remaja putri
di Posyandu Anggrek, penyuluhan tentang stunting,
PHBS, bahaya merokok, Narkoba, HIV / AIDS bagi 1000
pelajar SMPN I Citeureup.
Melaksanakan dan mengembangkan Program Kerja
Unggulan secara berkesinambungan :
1. Menanamkan Pendidikan Moral dan Budi Pekerti
untuk Anak dan Remaja
- Memberikan dongeng motivasi dan budi pekerti
serta sosialisasi bahaya narkoba dan obat-obatan
terlarang dilanjutkan dengan sosialisasi bahaya
HIV / AIDS, Malaria dan TBC kepada 1100 pelajar
SMAN I Tajur Halang Kabupaten Bogor dan 1024
pelajar SMPN I Citeureup
- Mengadakan workshop enterpreneur bagi remaja
4.0 untuk 50 orang remaja perwakilan dari 5
sekolah.
2. Mensosialisasikan dan menerapkan perilaku hidup
bersih dan sehat

3.

4.

5.
6.

- Mengadakan penyuluhan tentang stunting, PHBS
untuk pelajar SMAN I Tajur Halang
- Memberikan edukasi tentang Go Green dan
mendukung program sekolah hijau
- Mengadakan penyuluhan tentang PHBS di
Posyandu Perkutut dan Posyandu Kenanga 3
Menurunkan angka kematian anak dan ibu melahirkan
dengan mengadakan penyuluhan tentang stunting
termasuk mengenai persalinan ditolong oleh tenaga
kesehatan, melakukan pemantauan angka kematian
anak dan Ibu melahirkan melalui Posyandu binaan.
Mensosialisasikan dan menerapkan lingkugan bersih
dan sehat
- Sosialisasi PHBS kepada kelompok BKB Posyandu
Anggrek dan Posyandu Perkutut serta sekolahsekolah tempat diadakannya kegiatan Bulan Bakti
Istri Dokter 2019.
- Penyuluhan menanam bibit pohon untuk ditanam
disekolah di SMAN I Tajur Halang dan SMPN I
Citeureup.
Mensosialisasikan penyakit menular : Sosialisasi
penyakit TBC dan virus Covid-19 di kelompok BKB
Posyandu Anggrek.
Mensosialisasikan penyakit tidak menular :
Pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan
dengan mengadakan sosialisasi tentang penyakit
kanker pada perempuan

Sub Seksi Olahraga dan Kesenian
Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani
anggota IIDI dan keluarga dengan mengikuti olahraga
bersama dalam rangka HKN di stadion Pakansari,
melakukan aneka seni senam, senam masal bersama
masyarakat, anggota IDI dan IIDI.
Mengadakan kegiatan kesenian dengan latihan rutin
dan mengikuti Lomba Vocal Grup Insan Kesehatan
tingkat Kabupaten dan meraih Juara IV, mengadakan
latihan dan tampil dalam tim gerak dan lagu bersama
IDI pada acara pembukaan KASPEL III, KASPEL IV IDI
dan pembukaan acara HKN Kabupaten Bogor.

Foto bersama saat mengadakan Workshop Enterpreneurship bagi
pelajar SMA di kampung wisata bisnis Tegal Waru
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Turut berperan serta dalam melestarikan budaya bangsa
dengan mengadakan kegiatan aneka Lomba Permainan
Rakyat dan Olahraga, membuat seragam batik khas
Bogor untuk digunakan pada acara tertentu, latihan
angklung, memakai pakaian daerah dalam rangka HUT
RI dan pada saat Lomba Vocal Group, mengadakan line
dance pada pertemuan rutin. 

omayanti.s
(Anggota IIDI Cabang
Jakarta Selatan)

asihprasetyadi
(Anggota IIDI
Cabang Solo)

dr.firmina.kus.spkk
(Anggota IIDI Cabang
Tulungagung)

sutartiekoprasetyaningsih
(Anggota IIDI Cabang
Jakarta Pusat)
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renynovits
(Anggota IIDI Cabang
Kota Metro)

IIDI Cabang Yogyakarta

aningtyas_6
(Anggota IIDI
Cabang Subang)

