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Setelah Lima Anakku Meninggal...
Saturday, 23 February 2008

Ny. LESTARI Setelah Lima Anakku Meninggal, Tuhan Memberiku Bayi Kembar
Aku sudah sampai pada puncak keputusasaan ketika bayi kelima yang kukandung akhirnya gugur sebelum
berkembang. Tiga bayi yang kulahirkan terdahulu juga meninggal dalam usia yang hanya beberapa bulan saja.
Sedangkan bayi keempat meninggal sebelum sempat kulahirkan. Tak dapat kuungkapkan nestapa jiwaku dalam
hempasan kesedihan yang panjang. Alhamdulillah, akhirnya Tuhan memberiku karunia saat bertemu dengan Pak
Juanda. Dengan pengobatan TORCH, akhirnya misteri dukaku terungkap, ternyata lima bayiku mati digerogoti virus
maut itu
Masih segar dalam ingatan, ketika itu tahun 1994 saat Mas Poniran meminangku di Sleman, Jawa Tengah. Sama
seperti pasangan pengantin baru pada umumnya, rasanya aku ingin secepatnya dapat memiliki keturunan. Usiaku ketika
itu sudah menginjak 24 tahun. Menurut beberapa teman, seusiaku ini adalah masa yang cukup sempurna bagi seorang
wanita untuk mengandung. Aku bersyukur, harapan untuk segera memiliki momongan terkabul. Hanya selang dua bulan
masa pernikahanku, Tuhan mengaruniaiku kehamilan.
SERING PUSING DAN MUNTAH
Sungguh anugrah yang luar biasa dari Allah, saat kandunganku tumbuh dengan sehat tanpa suatu hambatan yang
berarti. Aku mulai menghitung, kira-kira bulan berapa bayi dalam kandungan ini akan lahir. Soal mengasuh anak bagiku
tidak masalah. Sebagai anak sulung, aku sudah biasa mengurus adik-adik. Setiap melihat ibu sedang menggendong
bayinya, aku pun membayangkan, sebentar lagi aku akan seperti mereka. Kebahagiaan menjadi seorang ibu muda,
selalu menari-nari di pelupuk mata.
Agar bayi dalam kandunganku tumbuh normal, aku selalu menjaga kesehatan. Kehamilan pada bulan pertama berjalan
lancar, meski terkadang ada sedikit keluhan, karena suka pusing. Semua itu kuanggap lumrah, karena umumnya
seorang ibu yang sedang hamil muda, tak bisa lepas dari rasa pusing. Memasuki bulan ketiga, pusingnya semakin
menjadi-jadi, bahkan disertai rasa mual dan muntah-muntah. Meski hal itu kuanggap lumrah, namun sungguh sesuatu
yang amat menyiksa.
Melalui hari-hari yang sulit dengan sering muntah dan pusing, tidak membuatku kesal. Semua itu, tidak terlalu
kuhiraukan. Paling-paling aku datang ke bidan minta obat pusing. Untungnya segala keluh kesah ini dapat kuatasi
dengan baik. Namun yang mengherankan, semakin hari, keadaan fisikku semakin lemah. Aku sering tak enak badan,
pusing, mual dan muntah-muntah masih sering kualami.
Masalah yang amat meletihkan fisik ini berlangsung setiap hari. Lagi-lagi hal itu tidak kuhiraukan benar, karena seorang
teman juga mengalami hal yang sama sepertiku, dan pada akhirnya keluhan-keluhan itu sembuh dengan sendirinya.
Setiap kali ke bidan, aku selalu diberi obat mencegah mual dan muntah. Memasuki usia kehamilan enam bulan, aku
masih saja &lsquo;diserang&lsquo; berbagai keluhan yang sama. Tak heran jika berat tubuhku hanya bertambah sedikit,
tidak sesuai dengan keadaan ibu hamil yang sehat. Apa yang kualami ini membuatku cemas dan tidak bergairah untuk
beraktifitas.
Untuk menghindari rasa mual dan muntah, terpaksa aku selalu minum obat. Aku selalu bersyukur kepada Tuhan, meski
semasa kehamilan tidak pernah merasa nyaman. Dengan sekuat daya aku tetap bisa mempertahankan kehamilan ini
hingga usia 9 bulan.
LAHIR TANPA TULANG TENGKORAK
Suatu sore perutku mulas bukan main. Mungkin inilah saatnya aku melahirkan. Dalam keadaan lemah, aku diantar
suami ke klinik bersalin. Walau begitu, hati kecilku tetap gembira, toh sebentar lagi aku akan memiliki bayi mungil yang
lucu.
Kelahiran berlangsung normal, namun berat bayi lelaki yang kulahirkan jauh dari standar berat bayi normal. Beratnya tak
lebih dari 1,8 kg. Yang paling menyedihkan aku melihat bayiku lahir tanpa kesempurnaan. Tubuhnya yang kecil tak
memiliki tengkorak kepala, bidan menyatakan bayiku tak memiliki dubur, dan alat kelaminnya pun tidak sempurna.
Saking kecilnya, cabang bayi yang masih merah itu, hanya dapat bertahan beberapa waktu saja. Masih kudengar
tangisnya, masih kulihat wajahnya yang lucu, namun yang terbaiklah yang berlaku bagi Allah. Kalau pun ia dapat
bertahan hidup,aku tak akan sampai hati melihatnya, keadaan fisiknya sangat mengenaskan.
Rasa sedih dan pilu tak dapat kulukiskan dengan kata-kata. Kepergian buah hati yang begitu kami dambakan, seakan
meninggalkan luka hati yang dalam. Air mata tak habis-habisnya mengalir. Aku tahu Mas Poniran pun merasakan duka
yang sama. Ia amat terpukul. Tapi apa mau dikata, mungkin Allah belum memperkenankan kami memiliki momongan
ketika itu.
BAYI KEDUA MENINGGAL
USIA 40 HARI
Setahun setelah kepergian bayi kami yang pertama, aku hamil lagi. Beberapa bulan sebelum hamil, aku datang ke klinik
bersalin untuk konsultasi tentang rencana kehamilan berikutnya. Menurut bidan, selama fisikku sehat, aku tak perlu
khawatir untuk hamil lagi. Bidan memberikan obat yang dapat menguatkan kandungan.
Dalam hati aku berharap, kiranya bayi kedua kami ini dapat lahir dalam keadaan sempurna, dan selamat. Memasuki
bulan pertama kehamilan, lagi-lagi gejala yang sama terulang. Tiada hari tanpa mual, muntah dan pusing. Aku mencoba
menghibur diri, barangkali keadaan yang tidak menyenangkan ini adalah proses dari pembentukan janin dalam rahim.
Namun keluhan-keluhan itu tak pernah betul-betul sembuh. Selama masa kehamilan, keluhan yang serupa selalu saja
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mengganggu. Keadaan nyaman hanya dapat kurasakan setelah menelan obat. Itu pun tidak berlangsung lama, karena
setelah itu keluhan yang sama selalu datang dan datang lagi.
Dengan terus-menerus mual, muntah dan pusing, aku jadi sering dihantui pikiran buruk. Aku dilanda kecemasan, janganjangan kejadian yang mengenaskan akan berulang. Aku dibayangi oleh kelahiran bayi yang cacat. Setiap kali bayangan
buruk itu datang, aku selalu menindasnya. Aku berjuang mengenyahkan segala lintasan angan yang seram itu. Sebagai
wanita yang pernah kehilangan anak, aku tak ingin bayi kedua ini menerima nasib serupa yang naas.
Maka pada masa kehamilan yang kedua ini, aku bertindak lebih hati-hati, tidak mau makan sembarangan, memilih
makanan bergizi tinggi,dan menghindari makanan yang katanya dapat menjadi penyebab keguguran.
Aku kembali bersyukur, meski mengalami masa-masa sulit, aku masih bisa mempertahankan janinku hingga saat
kelahiran tiba. Tubuhku agak lebih berat dibandingkan kehamilan yang pertama.
Bayi kedua kami lahir pada tahun 1998. Bayi laki-laki ini meski tubuhnya mungil, ia lahir sehat. Jika dilihat secara fisik
tidak ada yang kurang. Tapi siapa menduga kalau bayi kami yang kedua ini pun ternyata mengalami masalah. Setelah
beberapa hari, ada sesuatu yang tampak ganjil. Kondisi bayiku semakin lemah, tubuhnya seperti tak memiliki tulang
persendian. Saking lemahnya setiap kali ingin kuberi ASI, ia selalu kesulitan. Melihat prilakunya, ia seperti tak memiliki
gairah hidup.
Dengan penuh rasa kasih sayang, aku terus merawatnya. Aku tak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya.
Ketika usianya sudah menginjak 40 hari, perutnya tiba-tiba menggelembung, dan matanya terpincing seakan sulit
dibuka. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, aku cepat-cepat membawanya ke rumah sakit. Belum sempat
menjalani perawatan, bayi laki-laki kami ini pun menghembuskan nafasnya. Lagi-lagi aku terhempas dalam duka yang
dalam.
Meski telah dua kali kehilangan anak, sebagai umat beragama, kami tak boleh berputus asa. Aku dan suami kembali
berupaya bagaimana caranya agar dapat memiliki keturunan yang sehat. Tuhan kembali memberikan harapan,
beberapa bulan kemudian aku kembali hamil. Kehamilan untuk yang ketiga kalinya ini membuatku lebih waspada untuk
menjaganya. Selain ke bidan, aku juga kontrol ke dokter. Dokter menyarankan agar selama masa kehamilan aku minum
obat. Semua petunjuk dokter kuturuti demi kesehatan janin dalam kandunganku.
Penderitaan yang sama terulang kembali. Mual, pusing dan sakit yang serupa terulang lagi. Keadaan tak nyaman ini
sungguh membuat aku menderita. Menjengkelkan memang, tapi apa mau dikata, aku selalu menghibur diri, bahwa apa
yang kualami ini adalah suatu resiko dari proses kehamilan. Sayangnya, baru memasuki kehamilan 8 bulan, mendadak
perutku mulas dan tak dapat dihindari aku melahirkan. Kulihat bayi ketigaku fisiknya sangat lemah, tangisnya kecil
hampir tak terdengar.
Dan dukacitaku berulang lagi, Tuhan memanggilnya pulang. Untuk ketigakalinya aku terhempas dalam dukacita.
Kesedihan yang mencekikku ini seakan mengantarku ke pintu azal, aku tidak kuat menanggung kesedihan. Semangat
hidupku seakan sirna, aku menangis sepanjang malam, dan dalam sujud aku bertanya, mengapa Tuhan tidak
memberikan kepercayaan padaku untuk merawat titipan-Nya?
Suamiku mendorongku untuk tabah menerima ujian Tuhan. Ia selalu optimis, bahwa suatu hari Tuhan akan memberikan
kepercayaan yang utuh, dengan mengaruniai bayi yang sehat. Aku disuruhnya berobat dengan lebih serius. Kali ini aku
benar-benar harus memusatkan seluruh perhatian agar dapat mengandung lebih sehat. Tuhan mengabulkan doaku,
setahun kemudian aku mulai hamil lagi.
Namun betapa sedihku, karena belum sampai 9 bulan, janinku mati dalam kandungan. Musnah sudah harapanku, empat
kali kegagalan yang menghempasku, nyaris membuat aku putus asa. Pasrah dalam kesedihan yang panjang. Tangisku,
airmataku, hanya Allah yang tahu. Aku merasa Allah tidak mempercayaiku memiliki keturunan.
Kuasa Allah sungguh tak dapat diramal. Berkat karunia-NYA, bulan Februari 2002, untuk yang kelima kalinya aku hamil
lagi. Meski penuh rasa was-was, aku selalu dirundung ketakutan. Aku harus berpikir positif dan menghilangkan trauma
dalam diriku. Kembali kulalui hari-hari dengan rasa mual, muntah dan pusing, bahkan persendian terasa ngilu.
Obat yang kutelan tak begitu banyak dapat memulihkan penderitaanku. Namun aku tetap berharap Allah mengabulkan
keinginan kami, untuk dapat memiliki keturunan yang sehat.
Segala daya dan upaya kulakukan untuk menjaga janin yang ada di rahimku, namun ternyata Allah memang belum
mempercayakan kami untuk memiliki keturunan. Memasuki usia kehamilan tiga bulan, aku mengalami keguguran. Tak
terasa air mata begitu deras mengalir di pipi. Pedih rasanya hati ini.
Aku merasa terpukul, kesedihan yang mendalam menggores batinku. Janin yang kuharap tumbuh sehat, malahan gugur
sebelum berkembang. Hari-hariku kembali dirundung duka. Menangis dan menangis lagi jika mengingat betapa
malangnya aku ditakdirkan sebagai seorang wanita.
BERAWAL DARI ACARA HARMONI DI TVRI
Harapanku sudah sirna untuk memiliki keturunan. Dalam keputusasaan itu, aku berpasrah diri pada Yang Maha. Kuasa.
Jika Allah telah berkenan menyemaikan janin di rahimku, kiranya Allah berkenan pula memberiku kepercayaan untuk
merawatnya. Bermalam-malam dengan tetesan airmata aku memohon doa kepada Allah. Dalam kepasrahan aku ikhlas
menerima takdirku, aku tak sanggup lagi menerima penderitaan bila mengingat masa kehamilan yang penuh siksa dan
realita kelahiran yang sia-sia. Biarlah, mungkin Tuhan menakdirkan aku hidup tanpa keturunan.
Suatu hari untuk menghibur diri aku menonton acara &lsquo;Harmoni&lsquo; di televisi. Acara ini bertema pengobatan
alternatif, mengetengahkan sosok pria bernama Prof. Juanda, yang telah berhasil membantu banyak pasangan suami
isteri memperoleh keturunan yang sehat.
Dengan sistematis dan tuntas, ia menguraikan semua sebab akibat yang diderita oleh penderita TORCH yang
berulangkali keguguran dan bayinya meninggal. Apa yang diutarakan di televisi itu, punya banyak kesamaan dengan
apa kualami selama ini.
http://spesialis-torch.com

Powered by Joomla!

Generated: 18 December, 2013, 23:36

spesialis-torch.com

Suamiku semakin penasaran dan berinisiatif untuk segera menemui Pak Juanda. Saat itu aku sudah putus asa, tak ada
gairah sama sekali untuk kembali berobat. Lima kali menghadapi situasi yang pahit, membuatku kehilangan harapan.
Apakah masih ada harapan untukku memiliki anak. Lagi pula sudah tak terhitung biaya yang kukeluarkan selama ini
untuk memperoleh buah hati. Kami sudah habis-habisan, namun untuk menyenangkan hati suami, akhirnya aku
memenuhi keinginannya.
Kami mendatangi tempat praktek Pak Juanda, di jalan Sidikan No 18 Pandean Umbul Harjo, Yogyakarta. Entah
mengapa melihat sosoknya, tiba-tiba muncul kekuatan dan harapan di hatiku. Selama ini belum pernah kutempuh jalan
lain selain pengobatan medis, aku tak pernah berpikir, masih ada jalan yang dapat kutempuh untuk memperoleh
pengobatan yang efektif.
Tidak sulit proses pengobatan yang kujalani. Pak Juanda hanya menyuruhku memeriksakan TORCH-Tokso, Rubella,
CMV, Herves ke laboratorium. Ternyata memang hasil laboratoriumku buruk dengan angka tokso dan rubella yang
tinggi. Suatu yang mustahil untuk memperoleh anak yang sehat, sebelum virus itu dimusnahkan lebih
dahulu.&ldquo;Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan dengan ramuan yang saya berikan ini, dapat menolong ibu
untuk memiliki keturunan yang sehat,&rdquo; begitu ucap Pak Juanda, ketika pertama kali kami datang kepadanya.
Aku menjalani terapi dengan minum ramuan yang berasal dari curcuma mangga, catharanthus, phaleria macrororpa,
curcuma longa L, morinda dan herbal lainnya yang diolah secara sehat. Hampir lima bulan aku meminum ramuan
Aquatreat Therapy itu. Memasuki bulan berikutnya, aku kembali uji darah di laboratorium, dan hasilnya menurun drastis,
aku diperbolehkan mengikuti program hamil.
Pada bulan berikutnya, urineku positif, aku mulai mengandung. Rasa was-was memenuhi dadaku, aku tetap diliputi
kecemasan. Namun anehnya, tak ada rasa mual, pusing dan muntah-muntah dalam masa-masa kehamilan yang kulalui
ini.
Selama hamil, aku tetap mengonsumsi ramuan dari Pak Juanda. Segala sarannya semua kuturuti. Betul-betul aku
merasakan kenyamanan di masa kehamilan kali ini. Aku terus berdoa, berharap agar bayiku dapat lahir dengan
sempurna.
Tepat pada hari kelahiran bayi kami, dokter memvonis agar aku lahir melalui operasi. Aku mulai dihantui pikiran buruk,
adakah sesuatu yang menyedihkan akan terulang lagi? Aku tafakur dalam doa, memohon agar semua selamat.
Alhamdulillah, Tuhan mengabulkan doa kami, tepat pada tanggal 28 September 2003, aku melahirkan dengan normal
tanpa operasi. Yang amat menggembirakan, bayi kami kembar. Sehat dan lucu. Keduanya laki-laki.
Si sulung, kami beri nama Bagas Bagus Widodo, sedangkan adiknya Tegar Bagus Widodo. Dalam bahasa Jawa, kedua
nama ini mempunyai arti yang baik dan rasa syukur kami kepada Yang Kuasa. Kelahiran si kembar ini menghampus
deritaku selama ini. &ldquo;Ya Allah, ternyata tidak ada permintaan hamba-Mu yang tak Kau kabulkan&rdquo; begitu
doaku sambil memeluk dua buah hati kami ?
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