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Bismillahirrahmanirrahim… 

 

Atas nama Tuhan yang Maha Esa… 

 
Kami persembahkan tulisan kami ini untuk teman, sahabat, saudara kami senasib dimanapun 
berada… 

 

Vitiligo bukanlah penyalit menular dan berbau, namun vitiligo telah membuat kami yang 

memilikinya begitu berbeda. Penampilan kami yang begitu bisa menarik perhatian orang 

banyak, bahkan ada diantaranya membuat mereka “ketakutan” dan “terpesona”.  

 

Karenanya tak sedikit membuat kami “terguncang”, namun dibalik “guncangan” itu kami 

menyadari bahwa Tuhan telah mebangunkan kami. Tuhan menginginkan banyak kebaikan 

pada diri kami. Betapapun penderitaan yang kami rasakan, kami yakin bahwa Tuhan 

punya rencana indah bagi kami. Pada akhirnya, dapat menjadikan kami menjadi pribadi 

yang tangguh, berkarya dan beriman. 

 

Saat ini pun kami bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan,  kami memiliki 

keluarga baru yang sangat special. Saling bahu membahu untuk memberikan support satu 

sama lain. Keluarga unik yang tak kami temui sebelumnya. Curahan kasih sayang yang 

tulus diatas semua perbedaan yang ada pada diri kami. 

 

Semoga apa yang kami tulis dan bagi disini dapat memberikan pencerahan bagi teman, 

sahabat, keluarga yang sebelumnya tidak paham mengenai Vitiligo. Sedikit sumbangsih ini 

diharapkan dapat pula mempengaruhi kehidupan kami, saudara, keluarga kami dan seluruh 

masyarakat yang lebih baik sehingga bersama-sama bisa menyikapi semuanya dengan bijak. 

Suatu kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Amin. 

 

 

~Sahabat Vitiligo~ 
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Tahukah Anda apakah Vitiligo itu? 
Sebagian orang pasti akan menjawab “o….itu darah tinggi!”. 
Atau “Apaan tuh?”, memang, kata Vitiligo masih sangat kurang familiar dikalangan 
masyarakat kita. Media cetak atau elektronik sangat jarang mengungkap mengenai Vitiligo. 
Vitiligo adalah sejenis penyakit kulit yang sifatnya menghilangnya pigmen kulit. Sehingga 
akan timbul bercak-bercak putih disekitar tubuhnya. Bercak ini muncul di kulit akibat tidak 
adanya melanosit, sel yang memproduksi melanin atau zat yang memberikan warna pada 
kulit. Bahkan rambut yang tumbuh diatas bercak putih ini warnanyapun akan terlihat putih 
pula. 
Munculnya bercak-bercak putih tersebut tidak merata, sehingga tak jarang orang yang 
mengalami penyakit ini merasa minder karena malu dengan keadaan penampilan kulit 
tubuhnya. 

Penyakit ini bisa menjangkiti siapa saja dan kapan saja. Baik pria ataupun Wanita, dan tidak 
mengenal batas usia. Penyakit ini ada hubungannya dengan faktor genetik, oleh sebab itu 
penyakit ini muncul bisa jadi karena  diturunkan. Diketahui pula bahwa sekarang orang yang 
memiliki keluarga yang tidak memiliki vitiligo pun dapat terjangkit penyakit tersebut. 

Sampai saat ini, penyebab dari penyakit ini belum ditemukan, masih dalam proses 
peneletian. Namun demikian penyakit ini TIDAK MENULAR. 
Menurut berbagai sumber literatur yang pernah saya baca. Vitiligo dapat dipicu oleh 
beberapa hal: 
1. Stress 
2. Sistem imun yg buruk 
3. Kelenjar tiroid 
Setiap orang memiliki kasus berbeda-beda, sehingga treatment yang diberikan pun berbeda-
beda. Ada beberapa macam treatment yang dapat diberikan. 
Biasanya awal-awal Dokter akan memberikan semacam cream atau salep dan dioleskan di 
bagian yang terkena radang. Jika tidak, suatu racikan cairan obat yang dicampur dengan 
alkohol dioleskan pada bagian yang radang kemudian harus dijemurkan di bawah sinar 
matahari. Perlakuan treatment yang lain adalah dengan penyinaran/laser. Namun sayang 
untuk melakukan pengobatan dengan laser membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan 
tidak mudah untuk menemukan tempat pengobatan yang melayani dengan laser. 
Di kota besar seperti Jakarta kini sudah ada tempat yang melayani pengobatan dengan 
laser.Yaitu laser Skin Center yang terdapat di daerah Pluit. 
Adapun dokter Hembing, memberikan alternatif pengobatan lain, yakni dengan membuat 
racikan sendiri dirumah dengan bahan-bahan yang dapat dibeli di toko-toko obat tertentu. 
Berikut adalah salinan resepnya yang diambil di portal cbn.net. 
 
Resep: 
60 gr tanaman krokot segar, haluskan + cuka beras putih secukupnya + air putih sedikit, 
aduk rata lalu oleskan pada kulit yang terdapat bercak putih. 
Lakukan 2-3 kali sehari. 
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Catatan : 
- cuka beras putih/Rice vinegar dapat dibeli di supermarket atau toko obat Tionghoa 
- tanaman krokot dapat dibeli di penjual tanaman obat 
- kacang kedele hitam secukupnya dikonsumsi sesuai selera ( dapat dibeli di supermarket    
atau toko obat Tionghoa) 
- tetap konsultasi ke dokter 

Reaksi yang muncul setelah diberi pengobatan tiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung 
sembuh ada pula yang tidak mempan sama sekali. 
Ada pula yang sembuh tapi sifatnya sementara, dalam jangka beberapa waktu tertentu 
bercak putih tersebut dapat muncul kembali. 

Ada beberapa situs yang mungkin dapat membantu memberikan informasi mengenai 
Vitiligo dan tawaran pengobatannya. Berikut ini adalah alamatnya: 

1. http://www.vitiligosociety.org.uk 
2. http://trueherbals.com 
3. http://www.laserbeautycentre.com 
4. http://www.antivitiligo.com 
5. http://support.antivitiligo.com 
 
 
 
  

http://www.vitiligosociety.org.uk/
http://trueherbals.com/
http://www.laserbeautycentre.com/vitiligo.html
http://www.antivitiligo.com/?gclid=CMHkoueB3JACFQE-bwod5USfVw
http://support.antivitiligo.com/index.php
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Rangkuman Pengobatan yang Telah 
Digunakan Pasien 
 

No NAMA OBAT/ PENGOBATAN 

1.  Protopic Oitment 0,01% (untuk dewasa), cara pakai 2 x sehari, hindari kontak langsung 

dengan matahari, baiknya malam 

2.  Delsolaren liquid, diracik dengan alcohol 70%, perbandingan 1: 20. Di jemur pagi jam 7 

tidak lebih dari 1 menit. Jika takut kebakar, seminggu sekali dulu, trus 3 kali seminggu, 

optional tergantung kondisi pasien , sesuai resep dokter 

3.  Kalawalla 

4.  antivitiligo oil 

5.  lada hitam 

6.  jintan hitam atau Habbatussauda 

7.  cangkok pigmen 

8.  kultur 

9.  protopic sama dermovel 

10.  Cream lada hitam dr David (Vitiligo Indonesia FB GROUP) 

11.  Propolis, 2 tetes dicampur madu dengan air hangat. 2 kali sehari. Ato dioles ke kulit yg ada 

vitinya, hati2 sedikit2 saja dulu, soalnya perih  

12.  Resep dr. Hembing: 

60 gr tanaman krokot segar, haluskan + cuka beras putih secukupnya + air putih sedikit, 
aduk rata lalu oleskan pada kulit yang terdapat bercak putih. 
Lakukan 2-3 kali sehari. 

Catatan : 
- cuka beras putih/Rice vinegar dapat dibeli di supermarket atau toko obat Tionghoa 
- tanaman krokot dapat dibeli di penjual tanaman obat 
- kacang kedele hitam secukupnya dikonsumsi sesuai selera ( dapat dibeli di supermarket 
atau toko obat Tionghoa) 
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PENYINARAN 
13.  laser ultraviolet A atau B 

1. sinar UVB di RSUD Tarakan Jakarta dan RSCM Jakarta .  

- disini Harga protopic cuma 294 ribu 

- biaya sekali sinar 55ribu + administrasi 5ribu jadi 60ribu… Dan harus sabar dan 

rutin… banyak pasien yang udah sembuh dengan metode ini, 

- banyak mengkonsumsi sayur/buah yang mengandung Antioksidan 

- terapi UV berat badan jg turun  

2. RS Kariadi Semarang udah ada pengobatan dg sinar uv 

3. sinar MEL 308 itu sinar gelombang pendek utuk numbuhin pigmen baru cara 

penyinarannya tidak dipapar tapi hanya vitinya aja yg disinar jadi dibuat dulu 

cetakannya lama penyinaran untuk anak saya cuma 8 detik. 1 bulan pertama 

banyak keluar spot hitam baru…cukup menjanjikan sebetulnya. Disana banyak 

ketemu pasien senasib, ada lho yg cuma 5 kali sinar sembuh total 

4. terapi UVB di Tarakan seminggu 2 kali, terus minum obatnya sehari 3 kali sekali 

minum 2 kapsul, sebenarnya di boxnya dianjurkan untuk sekali minum 3 kapsul, 

tapi ama bos saya suruh minum 2 kapsul dulu. Untuk biaya uvb sekali sinar Rp. 

60.000 sudah termasuk pendaftaran dan biaya dokter 

5. terapi sinar, ada di Rs.Gading Pluit. Soal biaya, ini kondisi 2 th yll, biayanya Rp 100 

rb/1 cm, nah dikali deh sama luasnya si viti, biaya konsultasi Rp 150 rb.seminggu 

2x. telp 021-45866068 

 

VITAMIN 
14.  1. minum vit b12 and b-complex. Sehari masing2 1tablet. Tp jgn terus2an takutnya ga 

bgs buat ginjal.. Tp menurut aq gpp jg..kan vitamin y..bukan obat.. Bro and sis 

sekalian..katanya kita ga boleh terlalu byk konsumsi vit-C lho! 

2. Sekedar info, Vit C tdk dianjurkan untuk penderita viti, klopun mao make dosisnya 

normal kebutuhan tubuh 60mg/hari, nyari vit C nya dari buah2an aja. Vit C emang 

bagus untuk tubuh dan kulit tapi si melanin juga ikutan subur. 

3. Vit E 400 IU 

4. Minum Seleca (Antioksidan) dan Nutrimax (di boxny ak baca mengandung vit E jg) 

5. Nature Plus Vitamin E atau Nutrimax Vitamin E 
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6. Seloxy (VIT E) 

15.  ginko biloba dikonsumsi rutin bagus bwt viti.dan bagi yg mau mencoba dngn lada hitam, 

caranya lada hitam digerus trus dicampur sedikit dng minyak zaitun baru diolesin sblm 

berjemur 

OBAT CINA 
16.  1. Dragonrear Bai Tien Feng Wan, toko obat Cina di Karawaci harganya 27ribu 1 

botol isinya 50 kapsul. Trtulis khasiatny u/ mbntu memelihra fungsi hati & sirkulasi 

drah. 

2. Bai Tien Feng,.. Trus di dalam box nya ada petunjuk pemakaiannya dan makanan 

yang harus dihindari di situ di tulis ga boleh makan ikan air tawar, cabe, kunyit, dan 

satu lagi yang bikin aku ga ngerti yaitu ga boleh makan Ayam jantan (laki-laki)… 

3. Dragonrear Bai Tien Feng Wan. Isinya herbail, tapi kata simseh-nya ini obat buat 

Vitiligo. Translate di kota keliru buat fungsi hati dan sirkulasi darah. Ada di Toko 

Obat Tay Seng Hoo, menurut teman-teman etnis tionghoa ini sim seh paling kahot 

di Jakarta. Harganya 37.500 perbotol isi 50 kapsul dimakan 3X sehari. Alamat 

Toko Obat Tay Seng Hoo di Jl. Pancoran No. 28 Jakarta Barat, Telp. (021) 6912213 

atau (021) 6903172 

4. jika ingin mendapatkan bai dian feng.. ada ebay dan bbrp website yg menjual 

secara online.. harga sekitar 9,3 dolar per bungkus isi 60 kapsul minum 3×3/hari.. 

insya Allah lebih efektif untuk yang sudah parah… 

5. Di Bandung ada di toko Palembang  jl. Sudirman (sebelah kiri) harganya per Juni 

2010 35rb rp. 

RUMAH SAKIT 
17.  1. RSUD Tarakan di sana bisa langsung dengan Dokter Gracia, depigmentasi… perlu 

waktu juga untuk mutihkan semua… 

Jadi harus sabar dan rutin… 

2. minta depigmentasi tp dì tolak dokter krn vitinya BELUM SAMPAI 50%. Dan 

Aku prnh dngr ada pasien viti di RS pusdikkes kramat jati jakarta waktu itu dia 

vitinya coba di akupuntur spy balik ke kulit normal atau repigmentasi tnyt stlh 

kira2 3 bln akupuntur bukan 

repigmentasi yg didapat malah depigmentasi dan putihnya rata. Dan aku skrg 

sedang coba akupuntur lagi sdah 4 kali memang ada vitinya yg tmbh lebar. ( Viko) 
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3. dari tgl 10 juli kemaren saya ke Kuala Lumpur ( Malaysia ) dan datang ke spesialis 

kulit,saya di injeksi dan di laser serta dikasih obat saleb,obat cair untuk di oles 2 

hari sekali.injeksi harus dilakukan se bulan se kali.karena saya jauh dari Malaysia 

maka dokter kasih obat pengganti injeksi yaitu tablet minum nama obatnya 

PREDNISOLONE dan VESYCA,tapi obat minum harus di minum 30 hari/sebulan 

setelah di injeksi.karena injeksi tahan untuk 1 bln,kayaknya baru beberapa hari di 

injeksi ada perobahan,viti yang kecil kecil udah mulai memudar,kalo teman2 ada 

kuasa dan mau datang ke kuala lumpur alamat kliniknya adalah  

NATHAN SKIN & LASER CENTER. 

1ST FLOOR, MENARA DBKL II JALAN RAJA LAUT, 

50350 KUALA LUMPUR MALAYSIA. 

TELP:(603)26915858. 

FAX(603)26918728.  

Atau  DATO’DR.P.S.NATHAN. 

Email: Satku@pc.jaring.my 

sekali pengobatan RM 500 atau Rp.1,5 juta 

(abdul) 

4. Di Rumah Sakit Indra Denpasar sudah ada terapi untuk vitiligo 

5. RSHS BANDUNG, penyinaran satu kali bayar 50rb wajib dilakukan secara turut 

menurut selama 2 bulan seminggu 2 kali 

18.  Akupuntur selama 2 bulan, vitinya ada yg hilang dan ada yg muncul jg, 

OBAT KAMPUNG 
19.  1. rebusan daun tapak kuda yang dicampur ama tawas,setelah airnya suam2 kuku 

anaknya direndam dlm ember,sekarang udah sembuh,mendapat resep baru saya 

pun ikut mencobanya selama 2 bln,saya rendam bagian yang kena vitiligo 

umumnya ditanga,tapi belum ada hasilnya 

2. diolesin kapur sirih tiap mo tidur 

3. resep detoksifikasi alami n antioksidan biar imunitas kita bagus biar ngak gampang 

diserang vitiligo minum tiap pagi 1 gelas air hangat dicampur dengan perasan air 

jeruk nipis n madu 2 sendok (sebelum minum apapun ya) 

4. ambil sepotong kayu bakau/trembesi lalu bakar ujungnya dan di ujung yang satu 

pasti keluar getahnya,dan getahnya ini di oles di vitiligo kita..setiap hari sampai 

2bulaN insyaallah sembuh…karna di kampung saya penyakit viti ini hanya dengan 
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kayu merka pakai berobat 

5. irisan bawang merah di taruh diatas vitinya diemin beberapa saat trus klo udah 

agak memerah dig anti ama irisan bawang putih. 

HAL YANG HARUS DIHINDARI 
18.   

1. KUNYIT 

2. Stress 

3. Susu sapi 

4. Gandum 

5. Gula 

6. hindari makan telur, ikan laut, jeroan, minuman bersoda, berpengawet, pewarna 

Catt: yg pasti kunyit ma susu dihindari, tidak semua orang alerginya sama maka 

kalo gandum, dll  itu dipantang untuk sebagian orang. Untuk mengetahui kita 

alergi thd sesuatu tidaknya harus cek IGG ke laboratorium. 

Semua kan option ya…terserah kita mau pantangan semua itu tp yg 3 poin teratas 

hindari deh…. 

 Aq mw share tntang vitiligo nich.yg plg pnting bwt pndrita viti,jgn prnh 

stress.perbnyak knsumsi vit.b kmpleks+asam folat,krna bs menghntikan 

pertmbhan vitiligo.jgn mkn ikan laut,pngawet,dan air es.trus,sistim ke2balan tbh 

hrs slalu djaga jg.krna,vitiligo trjadi akbt sistem imun tbh kita tdk berfngsi 

nrmal.kalo pake lada htam,cpet jg lho hasilnya.tmbuk,kasih air dikit,lalu 

olesin.jemur kira2 2menit pada mthari pagi.coba deh lht hasilnya. 

 Vitiligo dapat dicegah penyebaranya dengan cara menghentikan konsumsi 

makanan yang mengandung KUNYIT(trumeric).Pengobatan dapat dilakukan 

menggunakan obat oles Protopic ointment 0,1%. dioleskan sebanyak 2 kali dalam 

sehari. Banyak yang sembuh dengan metode ini..INGAT.!!!!!!! JANGAN KONSUMSI 

KUNYIT ATAU MAKANAN YANG MENGANDUNG KUNYIT…….Info lebih lanjut 

dapat anda baca di http://www.infotherapies.com 

 According to my observation tropical treatment is quite better Cure of vitiligo 

because there has no side effect as well as negative effects. Other thing is you can 

apply it for some affected part of your body for testing purposes. And final thing 

which you need is tropical treatment is quite faster than homeopathy. 

http://www.infotherapies.com/
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Thanks to 

http://www.antivitiligo.com 

Vitiligo results from a derangement of your normal defense mechanisms against 

infection. The body starts producing antibodies against pigment producing cells of 

its own skin.  

 

TIPS 
  

Vitiligo Boys:  
Oya,aq ada tips buat viti yg di daerah wajah..bisa ditutupin pake make-up lho.. Pertama 

kasih alas bedak..trus eye shadow coklat agak hitam..pake jari biar rapi..trus dirapihin or 

dibersihin pake tissue buat yg keluar area vitiligo.. Aq pake itu buat di samping bibir 

aq..hasilnya lumayan buat nutupin.. Kalo dah sering jadi terlatih lho..hasilnya makin 

bagus..tp tetep harus diobatin ya! Itu kan buat sementara aja.. Jd dia ga putih2 bget 

bahkan kl kita dah terbiasa..warnanya hampir sama ama kulit normal kita hasilnya..hehe.. 

Kl aq alas bedak n bedaknya dah nyatu dr pabrik..aq pake ultima-2..kalo eye shadow bisa 

pake la tulipe or mirabella..asal ada warna coklat tua kehitam2annya.. Emang sih buat yg 

cowok rada risih..tp gpp..bodo amat org mau blg apa..iya ga? Kita kan bs sembunyi2 

pakenya di kamar..pas keluar kamar..ke mall kan ga ada yg tau.. Aq orgnya cuek 

sih..temen2 aq kbyakan dah tau..mereka fine2 aja..haha..jangan takut..Ga bakal jd banci 

koq kl pake itu..hahahaha.. 

 

Anonim: 

saya mau bagi pengalaman saya aja, selama 10th ini saya sdh coba macam2 cara, dari 

sinar, jemur dgn matahari(sebelumnya pakai delsoralen, dan minum obat dulu, baru 

jemur), trapi dokter hembing, protopic, cuci usus, obat godokan dari shinshe, pernah 

melepuh juga kena matahari, beli novotil, beli anti vitiligo dari internet, ditatto, 

aromaterapi bellair, lamberger dll, saya sampai lupa, obatnya yg manjur selama ini adalah 

terima kenyataan bahwa saya mengidap penyakit vitiligo yg susah disembuhkan dan 

jalanin hidup seperti biasa aja dan tetap bersemangat, kemarin saya ketemu dgn penderita 

vitiligo di sebuah mall,dia sdh menghabiskan uang ratusan juta rp untuk menyembuhkan 

vitiligonya, dia sdh pernah dilaser di rs gading pluit katanya, tapi tidak ada hasilnya juga, 

dia juga blg yg penting semangat, untuk teman2ku semua, kalau susah sembuhnya tetap 

semangat yah 

http://www.antivitiligo.com/
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Catatan: 
 
Untuk obat-obatan seperti Delsoralen dan Protopic sudah tidak ada lagi di pasaran dan sepertinya 
sudah di stop produksinya dari produsennya. Pasti ada penyebabnya namun sampai tulisan ini di 
buat belum ada penjelasan yang pasti mengenai hal ini. 
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Story of Vitiligans…. 
 

Berikut ini adalah cerita pengalaman dari sahabat-sahabat Vitiligo, semoga menjadi manfaat, dan 
menambah motivasi serta semangat hidup vitiliganz… 

Perkenalkan, namaku Rikashi. Aku merupakan salah satu vitiligan. Aku terkena vitiligo 
hampir 7 tahun yang lalu, tepatnya semenjak masuk sekolah menengah pertama. Vitiku 
berada tepat di bagian poni, sehingga membuat sebagian rambutku menjadi putih di bagian 
yang terkena vitiligo. Satu tahun pertama, vitiku kian melebar tak sekecil ketika aku terkena 
pertama kali. Mungkin kurang 2 tahun dari awal terserang, vitiku nampaknya tidak meluas 
lagi. 
 
Ketika mengetahui hal ini aku segerakan berobat, namun karna fator ketidaktahuan apa itu 
“vitiligo” dan pengobatan yang tidak memberikan respon baik akhirnya aku menghentikan 
pengobatan. Aku hanya mengira bercak putih ini dampak panas berkerudung saja kala itu, 
karna semenjak aku masuk sekolah menengah pertama aku mulai memakai jilbab, dan 
semenjak itu pula bercak putih ini tumbuh. Aku sempat bertanya pada dokter tentang 
kecurigaanku ini, dan dokter berkata bukan, namun tak sedikitpun menjelaskan apa nama 
penyakit dan kondisiku itu. Sehingga semakin membuatku bingung akan cara pengobatan 
yang terbaik. 
 
Huuhh… Perasaanku tak bisa di ungkapkan dengan apapun rasanya, sekalipun itu dengan 
sebuah tulisan dengan durasi yang sangat panjang.. Tapi setidaknya aku ingin 
menggambarkan sedikit  perasaaan selama 7 tahun pada tulisanku ini.. 
Ledekan serta rasa minder rasanya sudah menjadi teman karibku kala itu, ketika salah 
seorang teman dekat rumahku tau tentang keadaanku yang memang dilihat tidak normal 
dari usia sebayaku. Ingin rasanya marah, seolah harga diriku terinjak karna tawaan dan rasa 
heran orang2 melihatku, namun apalah daya seorang gadis usia SMP yang memang hanya 
bisa diam menahan air mata dan menerima semua ejekan itu singgah ke otakku. Semenjak 
kejadian ini, aku menjadi sosok yang tertutup, sekalipun itu kepada orang tuaku sendiri. Aku 
tak ingin kedua orang tuaku merasa iba dan dianggap berbeda dengan teman2 seusiaku.. 
 
Selama 7 tahun itu pula aku merasa hidup dengan sebuah konflik batin dan tekanan yang 
teramat luar biasa, stress, kalut, minder, campur aduk dengan perasaan buruk lainnya. 
Bahkan selama 7 tahun itu hanya untuk mengakui kepada diri sendiripun bahwa aku adalah 
“VITILIGAN” aku tak cukup berani. Otak dan perasaan kupun seolah enggan untuk 
memikirkan hal yg satu ini, hanya karna satu alasan, aku “TAKUT”. 
Besar rasanya keinginanku untuk berobat kembali, namun dengan uang saku anak sekolah 
yang tidak lebih dari 10ribu sehari, rasanya masih jauh untuk biaya berobat dan membeli 
obat sendiri. Cita-cita terbesarku kala itu adalah ”sembuh”. Ya.. aku tak ingin selamannya 
berada dalam kondisi seperti ini, ingin seperti dalam kondisi awal, bebas tanpa beban berat 
dalam batinku. Pernah terlintas olehku, apakah akan ada seseorang yang bisa menerimaku 
kelak menjadi seorang istrinya dengan kondisiku sekarang? Mungkin keresahan ini juga 
pernah singgah pada semua vitiligan. 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=145139635531447&topic=269
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Mungkin ketika bergaul di luar aku nampak sehat, tak terlihat ada kelainan pada kulitku 
karna memang tertutupi oleh jilbab. Namun beda halnya ketika di rumah, ketika aku 
melepaskan jilbab. Tak nyaman rasanya ketika aku berdekatan dengan orang rumah, aku 
selalu menarik diri hanya karna tak ingin orang-orang mengetahui ada satu kelainan padaku. 
Bayangkan saja, tak ada support sedikitpun untuku sehingga membuatku semakin dan 
semakin minder di lingkungan keluargaku sendiri. Ya, aku akui mungkin tidak adanya 
support itu dikarnakan ketertutupanku juga. Namun trauma cela’an dan ledekan dari 
teman-temanku itu membuatku enggan untuk hanya sekedar menjelaskan kondisiku. 
 
Satu tahun lalu aku mulai bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung, disini awal 
aku fokus untuk menjalani pengobatan kembali karna sekarang setidaknya aku bisa lebih 
leluasa menjalani pengobatan dengan uang jerih payahku sendiri. Masih dengan 
ketidaktahuanku akan apa nama penyakitku ini, aku beranikan diri untuk mencari artikel-
artikel sesuai kondisiku ini di internet. Cukup lama memang aku memastikan nama 
penyakitku, sampai beberapa minggu aku temukan sebuah artikel yang sama persis 
keadaannya. 
 
”VITILIGO”.. Kata yang sangat asing kurasa, baru kali ini aku mendengar dan tau jika 
kondisiku ini dinamakan vitiligo. Dari sana aku habiskan waktu untuk lebih memahami dan 
mencari pengobatan yang terbaik.  
Shock.. benar-benar di buat kalut luar biasa ketika salah satu artikel yang kubaca 
menjelaskan bahwa penyakit ini tidak bisa di sembuhkan. Down rasanya, malah aku sempat 
menangis di kantor kala membaca artikel itu. 
Beberapa minggu setelah itu, aku membaca sebuah blog. Ternyata ada beberapa orang yang 
terkena kasus yang sama. Aku masih ingat, orang yang pertama mensupport ku kala itu 
bernama ”Ana”. Perempuan yang ku kenal lewat dunia maya dan mengalami kasus yang 
sama denganku. Dulu dia orang yang pertama pula yang menyarankan aku bergabung di 
blog ini, ”Kanojo”.. 
 
Jika aku bisa ibaratkan, mungkin ini awal mukzizat yang tuhan beri untukku. Sebuah titik 
celah kesembuhan dan semangat hidup yang sekian taun aku butuhkan. Rasanya mustahil, 
disini aku bertemu dengan sosok yang sebenarnya dia ada di lingkungan sekitarku dulu, 
sosok yang memiliki penderitaan yang sama ternyata. Aku sebut ini sebuah ”ANUGERAH 
LUAR BIASA”. 
Satu titik dimana aku merasa bangkit dari keterpurukan, setelah mengenal orang-orang 
yang mengalami penderitaan yang sama. Orang-orang yang sudah ku anggap sahabat 
senasib. Keluarga baru.. Tak bisa aku lukiskan kebahagiaanku kala itu, terutama ketika 
mengetahui sosok yang kini sering aku sebut ”bundo”.. 
 
Aku belajar banyak dari sahabat-sahabat baru ku kini, tentang arti saling menyemangati, 
memotifasi, saling mendengarkan keluh kesar, berbagi beban hidup.. Tak pernah merasa 
sendiri lagi. 
Akupun belajar banyak dari sosok ”Bundo” yang aku kenal ini, menurutku dia cerminan 
hidupku. Semangatnya, Ketegarannya, sungguh.. Dia sosok pacuan hidupku sekarang..  
 
Kini aku menjalani pengobatan cukup rutin, walau kadang kala rasa down selalu saja ada. 
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Namun perlahan tapi pasti, dengan di modali rasa semangat ingin sembuh, usaha berikhtiar 
mencari pengobatan terbaik serta doa yang tiada henti, kini vitiku kian membaik. 
Menunjukan perubahan positif yang sejak dulu aku mimpi-mimpikan. 
Setelah aku renungi baik-baik, terdapat satu hikmah yang tersimpan yang baru kali ini aku 
sadari. 
 
Dulu aku sering berkeluh kesah pada Tuhan, mengapa harus aku? Mengapa harus di bagian 
rambut yang notabene merupakan mahkota wanita? Mengapa tidak di bagian tertutup 
lainnya seperti di perut agar pengobatan tidak terlalu sulit, mungkin jika di bagian tertutup 
orang-orang tidak akan mengetahui jika aku adalah seorang vitiligan dan mungkin aku tidak 
akan merasa minder selama bertahun-tahun lamanya? 
Pertanyaan itu kini terjawab setelah aku renungi, aku cermati baik-baik. 
 
Ya, Tuhan tidak akan menguji seseorang diluar batas kemampuannya. Dan salah satu cara 
Tuhan mencintai hambanya adalah dengan diberikannya cobaan hidup, Jika kita melewati 
fase itu dengan kesadaran diri, keikhlasan hati, kesabaran dan kepasrahan pada tuhan kita, 
InsyaAllah cobaan yang Tuhan berikan menjadi ladang kita untuk meningkatkan kadar 
keimanan kita sendiri. Dan InsyaAllah kita akan menjadi hamba yang Ia cintai karena 
kesabaran kita. Tuhan pilih kita karna Ia lebih tau, kita adalah orang-orang yang lebih unggul, 
yang memiliki mental, kesabaran, kekuatan yang besar untuk menerima cobaan ini. Bukan 
orang-orang lemah, yang terkadang malah sering kita berprasangka demikian terhadap diri 
kita sendiri. 
 
Dan mengapa harus di bagian rambut? Aku temukan jawaban ini setelah aku menjalani 
pengobatan yang kurang lebih 6 bulan terakhir, dengan hasil yang sangat memuaskan untuk 
vitiku. Mungkin bisa dikatakan penyembuhanku terhitung sangat cepat. Setelah aku 
konsultasi pada dokter, proses penyembuhan cepat karna masih terkandung banyak pigmen 
dari rambut hitam yang tumbuh di beberapa rambutku yang kini putih. 
Dari sini aku merasa sangat malu pada diriku sendiri, ternyata begitu sangat sayangnya 
Tuhan padaku.. Dan aku baru mengerti sekarang, baru mengambil hikmah yang luar biasa ini, 
ketika aku mulai perlahan sembuh.  
 
Ya.. ada rahasia khusus untuk kita semua, jika kita pikir dengan penuh kesadaran diri kita 
akan temukan jawaban terbaik dari ujian kita ini. 
Kini semangatku terpacu kembali, harapan itu kian nyata di depan mata. Begitu juga aku 
doakan untuk kesembuhan keluarga kecilku, keluarga satu nasib. Tetap semangat sobat, 
terus berfikir positif dengan ujian kita ini..  
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**sambil menghela nafas panjang** okey..i’m ready for this..let me..mmmhh… gw ga kan 
cerita sejak awal gw kena viti..tp gw akan cerita sedikit sebelum itu..gmn sebenarnya viti 
menjadi salah 1 pembawa perubahan besar dlm hdup gw..gw berani blg ke arah yg lbh baik.. 
gw arra..nama seleb gw vitiligoboy..hihihi.. gw dilahirkan di tengah keluarga yg 
sederhana..keluarga kecil yg aneh n ajaib..hehehe.. gw termasuk anak yg hyperaktif..ga bs 
diam..maksudnya gerak2 terus tp jarang ngomong..hihihi…gw punya dunia gw sendiri..tp gw 
penuh pesona n kejutan…tuing!! Wkekekeekkkk… kadang gw seperti ga pny perasaan..gw ga 
sensitive dgn perasaan org di sekitar gw..gw cuek..tp dibalik itu gw menyimpan kasih sayang 
yg besar tuk org yg bnr2 gw sayang.. trust me..gw ga boong..wlw gw sering jg boong sih..tp 
gw dah janji tuk cerita yg segamblang n sepolos2nya dsini..uuuuhhhhh hot bget kan…hihi…  
 
Berabad2 yg lalu..hohoho..maksudnya bertahun2 yg lalu..biar hebooohhhhh**dengan gaya 
suara kambing di iklan wim cycl* gw ngaca…jadi kebiasaan gw kalo bangun pagi bukannya 
kentut dulu or gosok gigi dulu tp ngacaaaa…hahahaaha… mo liat wajah gw yg imut n kata 
org baby face ituuuhhh…hihihi..mo periksa apa ada kerutan or garis2 halus 
numbuh..wkekekeekkkk…**kidding** maksud gw mo nanya ke cermin ajaib gw siapa cowok 
terimut sedunia..hihihi… kata cermin gw sih msh ada lagi yg lbh imut dr gw..makanya tu 
cermin langsung gw banting n pecahannya gw kunyah2!! Wkekekek…  
 
okay,back to the story.. gw ngaca..liat pipi gw..buka mulut..dll.. tiba2 gw kog kyk ngliat 
sesuatu yg aneh..putih2..bukan hantu lho!! Nempel gt di pipi n nongol dikit disisi bibir 
gw..waaaaaaaaaaaaa teriak gw dlm ati!! Apaaaaaaaaan neh????? **kucek2 mata** liat 
lagi..shit!! gw gosok2..gw cuci..koq ga ilang ya?? Wktu itu putih n agak buram..mksdnya ga 
terlalu putih.. waduh!! Panu nih!! Gt pikir gw!! Masa cowok cakep panuan?? Hell!! Ga 
banget!! Ga boleh!! Teriak gw sambil meyemburkan hawa naga gw yg bias bikin seisi bumi 
jd lbh indah..hihihi.. gw mesti bergerak cepat!!! Cari obat panu! Tapi gengsi gw tb2 
bergejolak..masa gw beli obt panu?? Malu dunk!! So gw cari sendiri obt panu yg tradisional 
n terkenal ampuh ngatasin panu..berupa daun yg wajib digosok pada panu..gw relain 
menembus hutan buat dapetin tu daun!! I must! Ketemu! Lalu ampe rmh gw gosok ke kulit 
gw yg belang..gw gosok..waaaahh kalo digosok yg cepat n kuat pasti lbh ceppat sembuh..gt 
pikir gw kala itu..alahasil kulit gw pun seperti luka krn gw gosokin..trus dia korengan 
gt..hitam.. setelah 3 hari dah kayak kepompong dia ngelupas sebagian..krn ga sabar gw 
kelupasin aja.. n u know what?? Kulit hasil peneglupasan koreng itu putih!!!!!!! Gw serasa 
mimpi..belang2 yg semula kecil jd tb2 gede dlm wktu 3 hari!!! Pengen nangis!!! Tp gw tipe 
org yg ga mudah nangis..terbukti kakek gw yg meninggal aja gw ga nangis..parah gw nih!! 
Gw nangisin dia setelah 7bulan kematiannya..kyknya there is something wrong with 
me..hufffhhhh…. 
 
Lalu **gw persingkat** capek gw nulisnya… gw nemu di google kalo belang2 di wajah gw 
tuh namanya vitiligo.. huffhhh ditambh gambar2 org2 viti..gw langsung resah..gw seakan ga 
percaya..koq gw bs kena?? Apa gw akan seperti mereka?? Terkadang kita ga akan tau 
kemana nasib membawa kita..terkadang tempat yg paling kita benci bs jd rumah tempat 
kita tinggal..apa yg kita takutkan bs saja terjadi..so beware ur mind.. esoknya gw ke dokter n 
di vonis vitiligo.. gw jalan..ke arah parkiran..gw tetap senyum..capek..gw ditemenin sohib2 
gw 3 orang..mereka nanya.. Ra,gmn muka loe? Gw cm senyum n jawab gpp..nanti jg 
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sembuh.. mereka terlihat khawatir.. tp gw yakin temen2 gw ga beranggapan itu nular or 
ga..karena mereka ga sungkan sentuh2 kulit belang gw..ditoel2 kulitnya .. 
 
to be continued..... 

 

apa yyyyyy......mmmmm....mulai dr awal deh... 
*pertama kali kena,6 tahun yg lalu wkt anakku msh TK B. Kyknya sih mgkn dl aq srg pake 
bayclean,lp cuci tgn lgsg kluar ngejar tkg sayur dan kena matahari pula.Di klgq sndr g ad yg 
kena..tp suamiq px viti d'pahax yg bentukx sprt titik2 putih panjang,budhe2 diapun ad yg 
kena.Viti suamiq tuh g berkembang..katax dr SD-skrg yy segitu aja. 
jari tengah sblh kiri adl pionirx...malu!!!!..iya....minder!!!..sangat.Palagi tmnq yg g tau sll 
tx..itu menular pa g,n pandanganx jd aneh k aq...adalagi yg bilang kl aq bakalan kyk 
JACKO,kulitq kyk sapi australi ato + ad yg seneng aq px kulit putih tnp perawatan....yyyy 
smua d'sikapi dg sabar aja. 

 
Perasaan jd agak sensitif..dikit2 tersinggung...kyk merasa aneh aj msk lingkungan dan aq 
beda ndiri.Palagi kl tiba Lebaran...wah pasti sll cari seribu alasan agar g ikut acara 
klg....suami,ibuq, sodara2q dah maqfum ma sikapq ini..tp mereka g bosen2x kasih masukn 
tuk *let it be*toh msh hrs d'syukuri kl itu bkn penyakit berbahaya..coba kl itu 
berbahaya....brp biaya yg hrs d'kluarin.Kupikir-pikir ad benerx....dlm sgl kepasrahan dan doa 
yg tak prnh putus...akhirx aq dah mulai bs nrima keadaanq ini. 
Taon 2006 awal,aq hamil ank k-2...ada ketakutan,jgn2 nanti anakq lahir dg viti,tp kuusahakn 
jgn smpe stress..kasihan nanti ankx.Anakq lahir bln Oktober 2006 dg selamat n 
Alhamdulillah normal tnp viti....yg g bs q percaya,vitiq jg ilang yg smua jari tgn sblh kiri n yg 
kanan jd samar.Bahagia bkn maen wkt itu,krn q kira akn ilang slmx....tp 6bln kmdn si viti 
nongol lg n mulai melebar. 

 
tapi emang sich bln k-5 stlh melahirkn aq msk rmh sakit krn mutaber n kecapean ngurusi 
bayi sndrian,nah mgkn krn keadaan drop itu si viti cpt melebar....Lha apa mgkn si viti dl 
sempat ilang krn vitamin2 hamil yg aq minum yyy? 
skrg viti ini dah merambah kemana-mana...tgn,kaki,ketiak,leher,paha.Tp yg daerah 
leher,ketiak,paha dah mulai ilang.....awalx dl aq pake Delsoralent cair n kapsul...tp skrg lg 
pake protopict Ointment 0.3%,minum habatusaudah tiap hari n d'usahakn tuk sll puasa 
senin-kamis ato plg g puasa 3hari tiap bulanx tuk detox badan biar racun2 g 
numpuk....eeeeh..aq dl jg prnh pake busa kayu trembesi..berhasil sih tp ribet. 
Saat ini aq hy bs mengucap syukur krn msh d'sayang ma Yang Maha KUasa dg tdk d'coba dg 
hal2 yg berat2..coz temen baikq dah ninggalin aq duluan krn kangker,sedih rasax....aq 
percaya Allah memberiq ini hy tuk kebaikanq aja......hidup,raga,nyawa,smua kepunyaa-NYA 
jua...tak hendak bathin ini menolak....risalahq tlah tertulis d'tangan-NYA...tak hendak aq 
ingkari....merasakn ap yg ingin ku rasakan...melihat apa yg ingin kulihat...Berharap BELIAU 
ttp memberikn yg terindah utk-q......Aamiin  
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Now this is my story,… biar tidak terlalu panjang ceritanya aku singkat aja yach,… :) 
Semua bermula sewaktu aku masih duduk di kelas 5 SD caturwulan ke 3 (yah semua 
kejadian itu masih jelas teringat dikepalaku), dan waktu itu ibuku lah orang pertama yang 
menyadari ada sesuatu yang berbeda dan aneh di wajah ku. Ada bercak-bercak berwarna 
coklat terang di pipi sebelah kanan, namun karena masih belum terlihat jelas ibu ku mengira 
itu adalah panu, dan beliau pun tidak bosan-bosannya menyarankan dan meminta ku untuk 
mengoleskan potongan lengkuas agar lekas hilang. Namun 1-2 minggu kemudian bercak 
putih itu bukannya hilang malah semakin jelas dan melebar, orang tua ku pun semakin 
cemas. Anehnya meskipun aku kembar tapi hanya aku yang terkena pernyakit ini. Saat itu 
orangtua ku menduga itu disebabkan oleh air laut yang tercemar, karena kebetulan bulan 
lalu kami pergi dan berenang di sebuah pantai. 

Lalu aku diantar kedokter untuk periksa, tidak ada penjelasan yang diberikan waktu itu dan 
aku hanya diberi obat berupa 1 botol alkohol berkadar 70 % untuk dioleskan setiap hari di 
daerah yang putih dan berjemur di sinar matahari selama 5 menit. Namun bukannya 
sembuh kulit ku malah menjadi tebal karena cairan alkohol yang mengeras dan menumpuk. 
Awalnya aku bersikap biasa dan cuek dengan keadaanku waktu itu, namun sedikit demi 
sedikit rasa minder itu datang, aku pun mulai menjadi sosok pribadi yang pendiam, enggan 
untuk keluar rumah, tidak banyak bicara, suka mengurung diri dikamar, dll. Aku mulai 
merasa sungkan untuk pergi ke tempat umum dan ramai. Kegiatan berenang di sekolah 
yang seharusnya adalah acara yang menyenangkan pun berubah menjadi sebuah mimpi 
buruk, aku merasa tidak nyaman dengan pandangan para pengunjung dan khawatir 
pengunjung di sana takut dan menghindar. Karenanya aku selalu bolos dan datang hanya 
pada saat pengambilan nilai untuk raport. 
 
Waktu terus berjalan hingga aku kelas 2 SMP, bercak putih yang awalnya hanya ada 
sebagian kini sudah menutupi hampir separuh muka. Perasaan frustasi, bingung, sedih, 
marah, kesal, putus asa semuanya bercambur menjadi satu. “Apa yang terjadi dengan 
diriku?”, “Dan kenapa harus aku?”,… pertanyaan-pertanyaan itu seringkali terbersit dikepala. 
Mungkin kalau bukan di daerah wajah seperti kaki, tangan, atau badan aku tidak begitu 
risau, namun ya tuhan kenapa harus di wajah,… ucapku dalam hati. 
Aku dan orang tua ku terus mencoba berbagai macam pengobatan, mulai dari dokter, 
sampai orang pintar pun kami datangi. Hingga suatu hari sampailah aku pada seorang 
dokter spesialis kulit, lalu memberikan pertanyaan apakah ingin di sembuhkan atau di 
putihkan semua. Dokter itu menjelaskan bahwa membuat putih semua lebih mudah dan 
cepat dari menyembuhkan. Karena aku dan orang tuaku memilih untuk disembuhkan lalu 
dokter tersebut memberiku obat berupa salep oles dan kapsul untuk diminum serta 
dianjurkan untuk berjemur di sinar matahari selama 5 menit (lagi-lagi). Dan alhamdulillah 
walupun hanya sedikit namun terlihat hasilnya, sedikit demi sedikit vitiligo ku pun berangsur 
mengecil. Setelah menjalani pengobatan selama kurang lebih 3-4 tahun vitiligoku tinggal 
seperempat. Namun pada tahun-tahun berikutnya sudah tidak menunjukan hasil dan stuck 
di tempat. Karena sudah tidak mendapatkan hasil aku pun berhenti menjalani pengobatan, 
dan kembali mulai mencoba obat lain dari informasi yang biasa aku peroleh dari berbagai 
sumber mulai dari internet hingga acara kesehatan di televisi. Rasa optimis dan pesimis pun 
datang silih berganti. Pernah ada yang menyarankan untuk di tato agar warna kulitnya 
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menjadi sama, namun selain berisiko aku menolak karena aku percaya suatu saat nanti 
vitiligoku ini akan hilang. 
 
Seiring berjalannya waktu aku pun perlahan-lahan mulai mengerti tentang pernyakit ini, dan 
seiring berjalannya waktu pula aku mulai bisa menerima keadaan yang aku alami. Karena 
biar bagaimana pun aku masih beruntung karena tuhan masih memberiku mata untuk 
melihat, tangan untuk berkerja, dan kaki untuk berjalan. Selain itu aku juga bersyukur 
karena mempunyai keluarga, teman atau pun rekan kerja yang baik. Mereka bahkan tidak 
pernah menanyakan perihal “noda” putih yang ada di pipiku, mereka mengangap aku 
seperti orang biasa pada umumnya. Namun jika di jalan ada orang lain yang bertanya 
biasanya aku hanya menjawab dengan santai ”Oh ini luka bakar,…”, atau “Habis jatuh dr 
motor,..”, dsb. 
 
Saat ini aku sudah kuliah semester 7 di salah satu perguruan tinggi di daerah jakarta selatan 
dan meskipun aku sudah pasrah dengan keadaanku ini, tp aku masih tetap berharap suatu 
hari nanti akan ada obat yang benar2 manjur untuk pernyakit ini,… 
(by: LS) 

Okay guys…this is mine…  
 
Butuh 2 hari aq menuliskannya semua ini, aq harap 1 mlm saja sudah cukup menceritakan 
apa yg terjadi dalam kehidupan vitiligoku….ada yang lucu, aq sedikit ragu menceritakannya, 
karena maluu…kita liat aja…terserah gimana hati dan jari ini merajutkan ceritanya… 
 
Suatu hari…, ketika ku masih kuliah tingkat tiga, kuteringat ketika itu, aku sedang disibukan 
oleh kegiatan kampus yg cukup menyita pikiran, tenaga dan hati…bukan masalah kuliah tapi 
organisasi..hee… 
Aq bukanlah seorang aktivis, termasuk yg pasif malah, tp ketika itu kami mengadakan acara 
cukup besar dan bersejarah dibanding angkatan kami sebelumnya, aq sangat bersemangat 
dan khawatir, semua anggota panitia adalah perempuan. Maklumlah karena acaranya 
berhubungan dengan perempuan. Kuliah pun sedikit banyak agak terganggu, bahkan aq tak 
sadar dengan keadaan diriku sendiri, mandi, sholat pun gak khusyu sdikitpun…*hihihi…jd 
malu…, tiba-tiba suatu pagi hari, baru saja ku melangkahkan kakiku beberapa puluh meter 
dari rumah menuju kampus, tak sengaja kulihat jari tengahku diujung, dekat kuku, ada 
bagian kulitku yg putih sekitar 1 cm. Aku kaget…apa ini??, sepanjang jalan aku berfikir, tp aq 
ga terlalu perhatikan kembali karena aq memikirkan acara itu.., barulah kembali kerumah ku 
perhatikan seluruh badanku, akhirnya kutemukan viti lain di sekitar badanku, kecil2 sih ga 
terlalu banyak, kemudian q putuskan pergi ke RS . Aq teringat waktu itu aq takut sekali…,aq 
ditemani kakakku, disitulah aq mengenal vitiligo. Aq ga banyak pertanyaan soal itu, krn 
masih kurang paham, dan dokterpun tidak banyak bicara.  
Uang yg kukeluarkan untuk obat sekitar 200rb, yang aq dapat Delso, alcohol, vitamin, dan 
Vaseline. alhamdulilah vitiku yg lain bisa dihitamkan kembali kecuali jariku. Racikan habis, ke 
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RS lagi , kali ini aq daftar di klinik spesialis, sebelumnya di poli, dokter disana pria, sudah 
sepuh, tp sangat komunikatif, aq lp namanya, tp dia begitu meyakinkanku bahwa vitiligoku 
akan sembuh. Aq lp nama obatnya apa, salep cukup mahal…mo bli aq lp lg namanya krn sdh 
dibuang. jujur saja aq malaz ke dokter, dokter apapun…, padahal bayangan masa depanku 
begitu menghantuiku…seperti… 
Akan seperti apakah aq nantinya, akankah aq kelak mendapatkan pendamping hidup…jika 
aq punya anak, aq sangat khawatir…akankah mereka menyalahkanku jika mereka 
memilikinya dariku..? 
Bertahun2 aq lewati, jemariku belum sj sembuh, tp viti lama mulai kembali muncul, masih di 
tempat yg sama. Aq malaz sekali berjemur…untung saja belakang rumah tertutup jadi aq 
bisa berjemur sepuasnya.  
Kemudian rambutku beruban sedikit demi sedikit, hmm curiga…mamaku priksa kulit 
kepalaku, dan katanya memang ada yg lain dari warna kulit kepalaku…. 
Aq cuek lagi, karena Alhamdulillah vitiku bisa hilang kembali…malah sempat diwajahku, 
Alhamdulillah ga muncul lagi sampai saat ini kecuali hidung kali ya, dikiiit lagi. 
 
Suatu saaat aq pernah mengalami hal buruk, ketika ku menunggu giliran di panggil dokter, 
aq sedikit berbincang dengan pegawai administrasi disana…aq tanya2, yg sakit viti banyak 
ga??? Trus dokter2nya gimana, dll…eh si ibu itu, baik sih, kasi info lumayan banyak n ramah, 
tapiii….. Ntahlah dia ga sadar ato apa ya, yg jelas dia salah orang tuk cerita pengalamannya 
ma aq. Dia bilang kurang lebih seperti begini,  
 
“ Eh neng tau ga? Dulu Ibu juga kenal ama bapak2 vitiligo juga, banyak loh vitinya! Dan 
ternyata dia suka ma Ibu! Igh, ibu jelas dong ga mau! Padahal bapak itu cakep, tapi ya 
gimana yah…igh, ga mau deh……, sodara ibu dan juga ibu sendiri tahu harusnya jangan 
bersikap seperti itu tapi ya gimana ibu ga suka!” sambil tersenyum senyum dan bahasa 
tubuh yg ga sama sekali ga aq suka! 
 
sambil tersenyum hambar dalam hati kubilang “ ini si Ibu ga salah ngomong nih ma aq? Ibu 
baru saja melakukan hal itu kembali! Dia kan tau aq viti jugaaa…,” Yaah aq berusaha tetap 
ramah sampai dia buat aq menahan tangisan yg sebelumnya ga pernah aq rasakan hal 
seperti itu. Yang paling menyakitkan adalah ketika dia mengakhiri pembicaraan kami dengan 
berkata seperti ini…… 
 
” Maaf ya neng ga bisa sembuh! Bersabar aja ya!” 
 
Ya Tuhaaannnn…sudah bertahun-tahun aku hidup dengan vitiligoku ini, tapi baru kali ini 
rasanya sangat menyakitkan!! Jika saja aku pergi bersama dengan seseorang, sodaraku ato 
temanku, pasti sudah bercucuranlah air mataku ini. Mataku mulai berkaca-kaca, cepat-cepat 
kucegah air mataku keluar, kalian tau kan rasanya menahan tangisan??  
 
Dokter saja tak berani mengatakan itu padaku!  
Tuhanpun tak pernah mengatakan hal itu!  
Beraninya dia mengatakan itu padaku! 
 
Hufftt..jd terbawa emosi lagi neh…. 
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Hmm..cukup deh pengalaman sedihnya, sekarang aq cerita bagian lucunya, ya buat aq c lucu, 
gatau yak menurut kalian..heheehe 
Suatu hari, dihari Minggu yg cerah, msh kuliah waktu itu, kuterbaring, kusandarkan kepalaku 
di pangkuan mamahku…sambil menonton TV tiba-tiba saja aq meminta mamaku tuk 
memotong habis rambutku, yaa…dibuat botak mulusss…tp ga sampe mengkilat 
seehh….hihihihi…. 
 
Waduh, padahal rambutku cukup lumayan panjang, tp ntah kenapa aq berani melakukannya, 
cuek aja, lagian berkerudung ini koq…paling keluarga aja yg tau xixixixi…. 
Tapi lucunya, kok ketika kepalaku botak, kerudung ini kekna melindungiku banget, 
nempeeelll terus, kain licinpun serasa kasar, ga mau menggeser dia, dan ada sensasi kewl 
bgt di kepalaku, hahahahha….. 
Sempet sih terbesit aduh gimana ney, takut lepas kerudungku, tp malah ngga sama sekali, 
adeeeemmm bgt kepalaku….sepertinya anginpun ingin mengelus2 kepalaku!....ahahahha….. 
 
Ketika aku sudah lulus kuliah dan mulai aktivitas...dan aq tinggal dengan pamanku, 
sepupuku laki2 semua, yah aq pake kerudung aja, krn meski muhrim, aq malu kepalaku 
botak, mereka terus saja penasaran “merengek” ingin melihat kepalaku, ya sudah sampai 
suatu hari pernah kubuka di depan mereka, tertawa semua mereka…..termasuk akuuu…. 
Ahahaha….. 
 
Ya ku obati juga kepalaku itu…ntahlah..aq jg cuek..habis mo gimana lagi, pasrah…dan aq 
masih berkeyakinan di kepalaku tidak ada vitiligo, ubanku tak seperti uban vitiligo, agak 
menyebar…aq Cuma berfikir kakak tertuaku saja lebih cepat beruban dibanding adik2nya yg 
padahal hanya terpaut 2 tahun…. 
Penuaan dini?? Ough tidak..kulitku masih kenceng kok…..ubanku pun tak sebanyak itu… 
 
Sampai aq bosan, jenuh dengan pengobatan itu, udah jelas aq mlas bgt ke dokter, kalo ada 
viti baru, barulah aq ke dokter, mereka sedikit marah sih kek na, sempat setahun ku absen 
menemui mereka, :D 
Tahun 2006, aq lupa sejak kapan kumulai gugling vitiligo, namun tahun itu rasa 
keingintahuanku mengenai vitiligo memuncak, aku cari sana sini, akhirnya ketemu deh 
temen2 sekalian, fyuuhh lega bgt, padahal kalian bukan sodara sedarahku, tp kurasakan ada 
energy baru buatku. 
kebahagianku yg tak pernah kurasakan sebelumnya adalaah…..aq bertemu dengan salah 
satu dari kalian…! So amazing…exciting!! 
sis Rofiiii…..I miss u …. 
 
Haa..seperti sodaraku sendiri, we always smiles…, every single word we always excited, 
pokonya beda deh! Bener kan sis….?  
Sulit tuk diungkapkan, kita saling pamer viti kita, pengalaman kita, pokonya seru abis deh!! 
 
Mulai dari situ pengetahuan vitiku semakin bertambah luas, aq mulai temen2 viti baru lain, 
mulai kenal ci narsis abis Vitiligoboy, Ibu yg baik hati mb Deasy, Ita, Indriana, banyak deh… 
dan tak lupa adalah someone out there…Rikashi, miss u honey…sibuk kuliah dia  
 
Dari kalian kutemukan obat2n baru, ga hanya Ikaderm, Delsolaren, tapi Protopic, 
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Habatusauda, Olive Oil, buih kayu trembesi/bakau, Propolis, apalagi yak…..oya Ikan 
Kerapu…(mahal bo :D), dan yg paling ampuh saat ini baru Delso plus Ikaderm, buatku 
yaah..gatau yg laen, beda2 soale, dengan catatan pengobatan yg konsisten dannn…hanya 
dibagian tubuh/badan saja, KECUALI jari tangan atau telapak kaki (pokonya bagian kulit yg 
ga punya bulu2x deh, istilah biologinya apa yak?) 
 
Hufft…cerita apalagi yah…cari ilham bentar deh…. 
 
Dulu sempet, aq pernah coba ubah2 pic aq…., aq prediksiin 20 tahun kedepan, misalnya, 
kecepatan penyebaranku 10% pertahun, aq ubah tuh fotoku menjadi ada vitinya :D 
Aq ga mampuuuuu ngelanjutin edit fotonya, langsung aq close deh, ga di save……ternyata 
aq ga sanggup, sekuat apapun aq, jika dihadapkan penyebaran viti yg tanpa hentinya, 
sungguhlah berat… 
Pasti kalian berfikir ngapain juga gw nglakuin kek gtu. Nakut2n diri iya gak?? 
Aq hanya ingin siap, siap dengan segala kemungkinan, yang terburuk sekalipun. 
 
dari semua yang kualami, aq menyadari betapa banyak hikmah yg kudapat ketika 
kumemiliki c viti.  
Tuhan sedang mengujiku, jika aq sabar, insyaallah akan menghapus dosa-dosa kecilku, aq 
menjadi lebih care sama orang, harus menjadi orang yang sabar, tabah, besar hati, empati, 
dan terlebih ini teguran buatku supaya aq lebih bersyukur….. 
 
Satu lagi, I meet you guysss…..(bukan gayus yaa :D), tak kupungkiri kehadiran kalian, berbagi 
denganku itu meringankan bebanku, aq ga ngerasa sendiri lagi. Sahabat, meski kita tahu 
bagaimana dan apa obat yg harus kita pakai, tetep pengobatan psikologis pun kita harus 
jalani, share bersama kalian itupun menurutku akan memberikan energi positif ( ciee..kek 
bhsnya syapa yak?:D) thd kesembuhan kita. Aamiinnn…. 
 
Makanya sekali2 kita agendakan gathering apa gtu setahun sekali, hihi..kalo nggapun, kita 
msh bisa berkomunikasi grup ini. Aq punya slide presentasinya president vitiligo foundation, 
itu bagus bgt, penyembuhan viti tidak sekedar obat2n tp isu psikologispun tak kalah penting. 
 
Aq kepengen malah, ada sosialisasi edukasi ke sekolah2 atau masyarakat umum, kita usul ke 
depsos and depkes…Banyak yang bisa kita lakukan, cerita inipun dan cerita2 lain mungkin 
menjadi cikal bakalnya. 
Sedikit2 tapi nanti jadi bukit, demi masa depan anak cucu kita…. :D 
 
Bangsa ini akan besar jika memiliki orang2 yang kuat secara emosional dan 
intelektual…*hah gw ngaco ni ngomong…. 
 
Udah ah… 
sekian sahabat, pengalamanku dengan si viti, semoga….apa ya*kok jd speechless 
kebahagian senantiasa datang ke kita, jangan patah semangat pasti ada obatnya, hanya 
masalah waktu saja, viti aq alhamdulillah sembuh untuk disekitar badanku, meski ga 
permanen tapi dia masih bereaksi dengan obat2n, tinggal bagian jari tangan n, telapak 
kakiku…. 
Okay, tetap semangaaaatttttttt! 
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Saat ini kalau aku ditanya oleh teman2 yg ingin tahu banyak tentang aku selalu bertanya 
"Kenapa keliahatannya aku nyaman2 saja dengan Vitiligo?" 
 
Aku memang saat ini beruntung dikelilingi oleh orang-orang sekelilingku baik di kel dan di 
lingkungan kantor menerima aku apa adanya dg kulit yang belang tanpa rasa takut akan 
tertular. Bahkan keakrapan aku dengan teman2 membuat org2 baru kenal merasa heran 
sikap temanku. Aku selalu memberikan info mengenai kulitku yang unik ini. Jangan ditanya 
apa aku pernah merasa stess tekanan batin krn Viti ku ini? Pernah! 
 
Dikeluargaku ibuku yg terkena vitiligo terlebih dahulu. Yang cepat sekali proses 
pertumbuhannya dan membuat dia bermetamorfosa menjadi cantik dan mengagumkan 
teman2ya dengan kulit putih dan kehalusan kulitnya. Lalu kemudian Nenekku di usia 80 th 
terkena vitiligo sampai akhir hayatnya. Pengalaman dari ibuku menjadi pelajaran berharga 
buatku. Dan membuat aku ingin seperti beliau.Jadi Vitiligo sudah familier dikeluargaku 
selama ini. 
 
Vitiligo berkawan denganku sejak th 1996. Dikeluargaku hanya aku yg terkena vitiligo. Kedua 
adikku sampai saat ini bebas Vitiligo. Bermula vitiligo timbul bintik putih kecil di keningku. 
Aku kaget juga apakah ini krn aku sering berpanas dibawah matahari krn pekerjaanku yang 
di lapangan? Lalu aku berobat di Klinik kulit dengan obatya olesan alkohol, pil dan terapi 
jemur setiap pagi, Hasilnya kulitku melepuh bentol seperti terbakar. Aku terus bertahan. 
Hasilnya ada spot Vililigo membaik dan menutup. Tetapi vitiligo timbul lagi dibagian lain lagi. 
Aku merasa sedang berperang dengan vitiligo. Aku perhatikan diisaat aku tenang Vitiligo 
tanpa diobatipun akan kembali menjadi kulit normal selama bertahun. Setelah alu tahu 
efeknya ke rusakan pada hati aku memberentikan pengobatan sama sekali. 
Tahun 2005 saat aku tinggal di Bali vitiligoku menyebar di muka , ditangan dengan cepat. 
Aku mulai gelisah disaat temanku satu persatu menjauhiku. Aku bak penyakit menular. 
Bahkan atasan tertinggiku sendiri juga menjauh. Aku dilarang bertemu dengannya. Dia 
terang terangan didepanku dan atasan lainnya bilang penyakitku itu menular. Aku merasa 
pekerjaanku yg baik terhapus oleh vitiligoku. Disini PDku mulai luntur mulai terkontaminasi 
situasi lingkungan. Aku terkena krisis kepercayaan diri. Aku merasa mendapat coobaan dari 
Tuhan dan terus berdoa untuk kesembuhan. Ingin cepat keluar dari cobaan ini. 
Alhamdulilahnya pacarku dan keluargaku membantu aku menguatkan batinku yg mulai 
rapuh. Aku langsung kembali berobat ke JKT. Gak tangung2 ke 2 tempat 1 klinik dan yang 
1nya di RS Internasional. Sekalian aku minta 2 dokter rekomendasi tertulis bahwa 
penyakitku tidak menular. Aku langsung memberi kepada atasanku 2 surat rekomendasi itu 
dan segepok file ttg vitiligo yang aku download dari internet untuk dipelajarinya. Sayangnya 
atasanku gelap mata. Dia tetap saja tidak terima pengakuan dr 2 dokter ego dengan 
pendapatya sendir. Aku minta diputihkan kulitku seluruhnya tetapi belum bisa dilaksanakan 
harus 80% dulu. Lagi-lagi pengobatanku di oles alkohol dan di jemur. Efeknya padaku kulit 
menggembung di area vitiligo seperti terbakar. Bisa dibayangkan perihnya kulit yang 
kurasakan. Apalagi vililigoku ada di kelopak mata juga. Mata jadi bengkak2. Karena efek dari 
pengobatan mengerikan begitu pacarku marah2 spy aku menghentikan pengobatan. Karena 
baginya bukannya mengobati tetapi menyiksa diri. Dan dia ttp menerima aku apa adanya. 
Inilah yang membesarkan dan menguatkan hatiku, bahwa masih ada org menerima keadaan 
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ku apa adanya. Akhirnya aku keluar dari pekerjaanku dan mulailah menenangkan pikiran di 
desa mempasrahkan diri ke pada Tuhan. Alhamdulilah sedikit demi sedikit vitiligoku yang di 
muka, ditangan mulai menghilang sedikit demi sedikit dan gak timbul2 lg selama 2 tahun. 
 
Kini Vitiligo buatku bukanlah penyakit yang ditakuti. Aku sudah menerima apa adanya 
vitiligo pada diriku. Kalau aku stres spot Vitiligo muncul kembali dan aku berusaha 
tenangkan pikiran tidak ingin membuat stres diri sendiri. Aku tak peduli apabila di tempat 
umum menemukan orang memandang aneh terhadap diriku. Aku merasa anggap saja 
mereka orang yang patut dikasihani karena tidak tahu tentang Vitiligo dan aku jg tidak 
mengenal dan bertemu mereka lagi besoknya. 
 
Aku sekarang merasa makin tegar berkawan Vitiligo. Karena aku menyadari bahwa 
penderita Vitiligo itu bukan hanya saya sendiri. Ternyata banyak teman-teman lain dari 
berbagai suku bangsa di dunia juga mengalaminya tanpa memandang ras, warna kulit. 
Cita-citaku dari dulu ingin bertemu sesama vitiligo berkumpul dan bertukar pengalaman. 
 
PEACE VITILIGO!! 

Muka ku kenapa nich??? lho koq ada bercak -bercak putihnya ???segera ku panggil kakak 
sepupu ku itu.. Mbak Dina muka Dewi kenapa nich koq ada bercak putihnya?? Oh mungkin 
krn tadi kamu terlalu lama berenangnya..begitu kata mbak ku mencoba menenangkan aku 
yang mulai terlihat panik, coba ini pakai cream yang dari dokter... tanpa pikir panjang 
langsung ku pakai cream yang dari dokter kecantikannya yang dia sodorkan kepada 
ku..Sahabat viti..itulah awal perkenalan ku dengan si viti.ketika viti mulai masuk dalam 
kehidupanku hingga kini.... 
Dengan cepat si viti menyebar ke wajah dan sebagian leher ku.... yang terkena viti adalah 
wajah ku yang sebelah kanan...awalnya hampir bisa di katan setengah dari wajah bagian 
kanan.. tp Alhamdulilah sekarang sudah jauh berkurang.... tp jangan di tanya bagaimana 
perasaan ku waktu itu... seolah dunia ini suram.. hari-hari tiada seindah sebelum waktu aku 
mempunyai viti..(lebay ga sich :-) ).. tp tak bisa kupungkiri bahwasanya aku sempat drop 
khususnya mental.. terlebih di keluarga ku , kakak-kakak ku semua tidak ada yang terkena 
penyakit ini.. tp aku sadar lifemust go on..... akhirnya ku coba berobat ke sana kemari dari 
dokter yang di bekasi... , sinar laser di tarakan UVA UVB..meskipun waktu itu ternyata 
belakangan baru kusadari bahwa obat yang ku minum 2 jam sebelum menjalani terapi laser 
UVA ada pengaruhnya terhadap liver ku ( hal ini ku ketahui karena aku sempat di opname 
selama seminggu) dan dokter yang menangani viti ku pun menyarankan utk kemghentikan 
minum obat tersebut akhirnya aku pindah menggunakan sinar UV B....lumayan lama aku 
menjalani terapi tersebut dan dengan biaya yang tidak sedikit tentunya.., segala cara pun 
sudah ke coba dari minum aior rebusan mengkudu... minum dan membasuh muka ku 
dengan air zam-zam ( kebetulan waktu masih di jakarta aku kerja di travel umroh. sehingga 
banyak stok air zam-zam dari mekah yang di bawa oleh jemaah ketika mereka pulang 
berumroh).. dan kini aku menyoba mengobatinya pakai buih kayu bakau dan minyak 
habbatusaudah... 
Dulu aku sempat berpikir kenapa aku di beri sakit yang "aneh" begini kenapa harus di wajah 
ku... aku sempet maaf "protes" kepada Tuhan atas kehendak-NYA.. tp lambat laut aku sadar 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1042540262
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bahwasanya masih banyak karunia Allah dalam diriku yang jauh lebih besar yang tidak aku 
syukuri yaitu nikmat anggota tubuh yang lengkap...Alhamdulillah sahabat sejak aku kena viti 
tempat kerja ku tidak memperlakukan ku secara ekstrim..bahkan mereka mensupport aku 
untuk berobat ketika aku harus menjalani terapi laser aku selalu masuk lebih telat dari 
teman yang lain ke kantor tp mereka paham dan memberika dispensai untukku...keluarga 
dan orang terdekat ku pun demikian halnya mereka mensupport ku... kadang ketika aku lg 
down.pernah suatu ketika aku terhenyak ketika aku melihat " ada seorang motivator 
mungkin diantara sahabat ada yang pernah meliha atau mendengar slogan "life without 
limbs" ( hidup tanpa anggota tubuh) betapa maaf sang motivator yang maaf anggota 
tubuhnya tidak sempurna namun bisa membuat hidupnya menjadi sempurna... bahkan 
bergairah tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain... hal ini yang kemudian 
menggugah aku ternyata life its not the end... sekarang slowly but sure aku bisa menerima 
kehadiran viti.. dan viti ku pun Alhamdulillah sudah mulai memudar ... sahabat sebagai 
mahluk Tuhan kita tidak pernah atu apa rencana-NYA... tugas kita bukan memastikan untuk 
berhasil karna hasil adalh Mutlak menjadi Kehendak -NYA, tugas kita hanya 
berusaha..berusaha untuk mengobati viti....kalaupun mf ada yang belum berhasil percayalah 
bahwa usaha sahabat viti tidak sia-sia di hadapan-NYA..try do the best and keep our spirit 
guys..coz we are not alone coz we are big family ( dan ini adalah salah satu karunia juga dari-
NyA.. ketika kita dipertemukan... karna konon orang yang mempunyai persamaan nasib 
mudah utk menjadi lebih dekat )  
Sahabat itu lah sepenggal kisah saya tentang vitiligo.. senang bisa kenal dengan sahabat 
semua :-) 
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Note 
 
Seluruh tulisan yang kami susun disini diambil dari berbagai sumber, baik itu blog, maupun 
informasi dari personal yang memiliki hubungan dengan Vitiligo, yakni: 
 

 My Vitiligo World ( Facebook Groups) 

 Sahabat Vitiligo Indonesia (Facebook Groups) 

 http://kanojo11.wordpress.com 
 
Ucapan terimakasih yang tak terhingga teruntuk saudara-saudaraku yang menjadikan 
komunitas kita diatas berkembang dan lebih baik dari sebelumnya.  
 
 

Pic of  Us @Kotu, Jakarta, 29012011 
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