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“Roche Children’s Walk” 2015
Satu hari dapat mengubah masa depan seorang anak
Selama 12 tahun, komitmen “Roche Children’s Walk” untuk membantu anak-anak di
Indonesia terus berlanjut. Tahun ini, karyawan Roche sukses mengumpulkan dana secara
swadaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan berjalan pagi bersama sebagai
bentuk dukungan bagi anak-anak kanker untuk terus berjuang melawan penyakitnya. Dana
yang terkumpul akan digunakan untuk meningkatkan keterampilan para perawat di bagian
kanker anak di Indonesia agar dapat memberikan perawatan yang lebih baik, terutama dalam
penanganan nyeri pada kanker anak. Selain itu, sebagian dana juga akan dipergunakan untuk
mendukung pembiayaan rumah singgah dan fasilitas belajar yang dikelola oleh di Yayasan
Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI).
Nyeri pada kanker paling sering disebabkan oleh sel kanker itu sendiri atau karena
pengobatan serta pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosis kanker. Nyeri lebih banyak
ditemui pada pasien kanker tahap lanjut dan akan semakin memburuk bila tidak ditangani.1
Sebuah penelitian di Amerika Serikat yang mengulas dampak nyeri kanker pada anak
mengungkapkan, orang tua dari pasien kanker anak menggambarkan bahwa nyeri yang
dialami anak mereka “tidak dapat tertahankan”. Orang tua merasa tidak berdaya dan tidak
siap untuk menghadapinya.2 Penelitian lain yang mewawancarai 103 orang tua yang anaknya
meninggal karena kanker menyatakan, 82% anak merasakan nyeri yang “luar biasa”. Tujuh
puluh enam persen dari pasien kanker anak mendapatkan penanganan nyeri, namun tingkat
kesuksesannya hanya 27%.2
“Bantuan dari “Roche Children’s Walk” akan sangat membantu pembangunan fasilitas
pendukung bagi anak-anak kanker dan pengembangan kompetensi perawat bagian kanker
anak di Indonesia. Diharapkan wujud kepedulian karyawan Roche Indonesia ini dapat
digunakan dengan sebaik-baiknya dan akan bermanfaat bagi anak-anak. Dengan adanya
rumah singgah yang layak dan perawatan yang lebih baik, terntunya anak-anak akan lebih
bersemangat untuk berjuang agar dapat sembuh. Tahun ini, kami sampaikan bantuan tersebut
untuk anak-anak yang berada di rumah singgah cabang Surabaya,” tutur Irawati Soelistyo,
pendiri YKAKI.
Lucia Erniawati, Head of Corporate Affairs and Access Roche Indonesia selaku
Koordinator “Roche Children’s Walk” 2015 menyampaikan bahwa, “Penanganan kanker
pada anak membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa
sehingga kompetensi yang dimiliki pada perawat sangat penting. Apabila kanker menimpa
anak, maka beban baik secara ekonomi maupun sosial bukan hanya dirasakan orang tua,

tetapi juga pada lingkup yang lebih luas. Menyadari hal tersebut, “Roche Children’s Walk”
memberikan perhatian lebih bagi anak-anak penderita kanker melalui YKAKI. Hari ini kami
bersatu dan bersama-sama menunjukkan komitmen untuk bertindak nyata, membantu
mengubah masa depan anak-anak menjadi lebih baik.”
Tentang Roche Children’s Walk
Roche Children’s Walk yang diadakan pertama kali pada tahun 2003 merupakan acara rutin
yang diadakan setiap tahun. Seluruh karyawan dari afiliasi Roche di dunia mengumpulkan
dana melalui berbagai cara yang kreatif dan dilanjutkan dengan acara jalan bersama secara
serentak. Sepanjang penyelenggaraan Roche Children’s Walk, telah terkumpul dana lebih
dari 141 miliar rupiah (11,1 juta Swiss Francs).
Sejak tahun 2008, Roche Children’s Walk di Indonesia membantu anak-anak penderita
kanker dari keluarga tidak mampu melalui Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia
(YKAKI).
Tentang Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI)
Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) yang berdiri pada 1 November 2006, dibangun
berdasarkan pengalaman merawat anak dengan kanker serta kasih sayang, empati pada anak
penderita kanker serta orangtua dan keluarganya, sangat berkomitmen untuk memberikan
fasilitas bagi penderita kanker pada anak yang sedang menjalani masa pengobatan, dengan
adanya rumah singgah, “Rumah Kita” dan tempat belajar, “Sekolahku”. Anak-anak memperoleh
pengobatan dan perawatan yang sebaik-baiknya serta mendapat hak belajar dan bermain
sesuai perkembangannya walaupun dalam keadaan sakit serta memberikan pendampingan
kepada para anak pasca perawatan kanker dan orang tua dalam masalah sosial dan
pendidikan, sehingga membuat anak dan orang tua merasa diperhatikan untuk membuat
mereka bersemangat dalam masa pengobatan dan menjadi sembuh.
Selain itu, YKAKI turut memberikan edukasi tentang kanker kepada masyarakat umum agar
dapat lebih peduli dan turut berpartisipasi dalam melawan kanker terutama pada anak.
Untuk informasi lebih lanjut silakan mengunjungi www.ykaki-indo.org
Tentang Roche
Berkantor pusat di Basel, Swiss, Roche adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan
terdepan di dunia yang berfokus pada riset yang menggabungkan keunggulan di bidang
farmasi dan diagnostik. Roche merupakan perusahaan bioteknologi terbesar yang memiliki
pengobatan canggih di bidang onkologi (kanker), virology (penyakit yang disebabkan oleh
virus), peradangan, metabolisme dan sistem saraf. Roche juga merupakan perusahaan yang
terdepan untuk diagnostik in-vitro, diagnosis kanker berbasis jaringan dan perintis dalam
penatalaksanaan diabetes. Strategi Personalize Healthcare yang dikembangkan Roche
bertujuan untuk menyediakan obat-obatan dan perangkat diagnosis yang dapat memberikan
perbaikan yang signifikan bagi kesehatan, kualitas hidup serta kelangsungan hidup pasien.
Didirikan tahun 1896, Roche telah memberikan kontribusi penting dalam kesehatan dunia
selama lebih dari satu abad. Dua puluh empat (24) obat-obatan yang dikembangkan Roche
masuk dalam WHO Model List of Essential Medicines, diantaranya obat antibiotik, obat-obatan

anti malaria, dan kemoterapi. Tahun 2014, Roche memiliki lebih dari 88.500 karyawan di
seluruh dunia dan berinvestasi lebih dari 8,9 miliar Swiss Franc untuk riset dan pengembangan
serta mencapai angka penjualan 47,5 miliar Swiss Franc. Genentech, di Amerika Serikat,
sepenuhnya dimiliki oleh Grup Roche. Roche merupakan pemegang saham terbesar di
Chungai, Jepang.
Untuk informasi lebih lanjut silakan mengunjungi www.roche.com / www.roche.co.id.
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