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PENGOBATAN
SENDIRI

Pengobatan sendiri adalah suatu
perawatan sendiri oleh masyarakat
terhadap penyakit yang umum
diderita, dengan menggunakan obat-
obatan yang dijual bebas di pasaran
atau obat keras yang bisa didapat
tanpa resep dokter dan diserahkan
oleh apoteker di apotek.
Sekarang ini, dimanapun dia
berada, konsumen akan
berusaha mengatasi sendiri
masalah kesehatannya yang
sifatnya sederhana dan umum
diderita. Masyarakat melakukan
hal itu karena cara ini dianggap
lebih murah dan lebih praktis.
Mereka sering merasa kondisi
yang dirasakannya belum
memerlukan pemeriksaan ke
tenaga kesehatan, atau karena
memang mereka tidak mempunyai
kesempatan atau tidak ada pilihan
lain.
Penelitian tentang perilaku konsumen
telah dilakukan di beberapa
Negara (Asia, Eropa, dan Amerika
mendokumentasi fakta ini) .

Walaupun terdapat beberapa
variasi yang mempengaruhi
penelitian tersebut, masyarakat
di seluruh dunia umumnya
merespon masalah kesehatan
sehari-hari dengan cara yang
sama.
Kita juga mengetahui kalau
konsumen menjadi lebih aktif
dalam masalah kesehatannya,
termasuk pengobatan sendiri.
Sebagai contoh, 59% dari survey
di Amerika mengatakan bahwa
mereka lebih peduli dalam
merawat kondisi kesehatan
mereka sendiri dibanding tahun
lalu. 73% merasa lebih baik
merawat diri mereka sendiri di
rumah daripada menemui dokter,
dan 10% mengatakan lebih baik
melakukan hal ini nanti.
Kondisi seperti ini merupakan
tantangan dan kesempatan bagi
pemerintah, para tenaga
kesehatan dan institusi yang
menyediakan produk-produk
untuk melakukan pengobatan
sendiri.
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Pembaca yang terhormat,
Sekarang ini, dimanapun dia berada,
konsumen akan berusaha mengatasi
sendiri masalah kesehatannya yang
sifatnya sederhana dan umum diderita.
Masyarakat melakukan hal itu karena
cara ini dianggap lebih murah dan lebih
praktis. Penelitian tentang perilaku
konsumen telah dilakukan di beberapa
Negara (Asia, Eropa, dan Amerika
mendokumentasi fakta ini). Walaupun
terdapat beberapa variasi yang
mempengaruhi penelitian tersebut,
masyarakat di seluruh dunia umumnya
merespon masalah kesehatan sehari-
hari dengan cara yang sama. Kondisi
seperti ini merupakan tantangan dan
kesempatan bagi pemerintah, para
tenaga kesehatan dan institusi yang
menyediakan produk-produk untuk
melakukan pengobatan sendiri. Karena
itu peran serta profesi apoteker sangat
diperlukan untuk membantu masyarakat
melakukan pengobatan sendiri agar
upaya pengobatan sendiri menjadi
efektif, tepat dan rasional.
Infopom edisi bulan ini menyajikan
artikel pertama dengan judul
Pengobatan Sendiri.
Sampai saat ini perdebatan tentang zat-
zat dalam makanan yang dapat
menyebabkan kanker masih tetap
menarik. Benarkah akrilamida
yang dihasilkan dar i  p roses
pemanasan  (penggorengan dan
pembakaran) makanan bersifat
karsinogenik? Bagaimana masyarakat
menyikapi hal tersebut? Untuk
mengetahui lebih rinci silahkan
pembaca simak artikel kedua yang
berjudul Akrilamida dalam makanan :
benarkah dapat menyebabkan kanker?
Simak pula artikel terakhir dengan judul
Komunikasi Untuk memperoleh
Dukungan yang semoga dapat
menambah ketrampilan komunikasi
pembaca sehingga dapat berkarya
secara profesional.
Selamat menyimak
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1. Pengobatan Sendiri

2 Akrilamida pada
makanan : Benarkah
dapat menyebabkan
kanker ?

3 Komunikasi Untuk
Memperoleh Dukungan

  Apoteker di apotek adalah
tempat pertama dimana
masyarakat dapat pergi untuk
mendapatkan informasi sebelum
melakukan pengobatan sendiri.
Pengobatan sendiri biasanya
dilakukan untuk mengatasi
masalah kesehatan atau
gangguan yang ringan, misalnya
batuk-pilek, demam, sakit kepala,
diare, sembelit, perut kembung,
maag, gatal-gatal, infeksi jamur
kulit dan lain-lain.
Pengobatan sendiri hendaknya
dilakukan dengan hati-hati dan
benar. Apabila gejala tidak
menghilang atau tidak ada
perbaikan, segera hubungi
dokter.

Sebelum melakukan pengobat-
an sendiri, sebaiknya seorang
konsumen perlu memper-
hatikan hal-hal berikut ini:
1. Apakah masalah kesehatan

yang sedang anda hadapi
memerlukan pemeriksaan
dokter ?

2. Apakah memerlukan obat ?
3. Konsultasikan dengan

apoteker tentang obat yang
dapat diperoleh tanpa resep
dokter untuk mengatasi
masalah kesehatan yang
anda alami.

4. Aturan pakai :
• Bagaimana cara mema-

kainya ?
• Berapa jumlahnya ?
• Berapa kali sehari ?
• Waktu pemakaian, sebelum

atau sesudah makan, pagi
hari atau menjelang
tidur ?

• Berapa lama pemakaian-
nya ?

5. Hal-hal yang perlu diper-
hatikan :

• Pada keadaan bagai-
mana obat tidak boleh
d i g u n a k a n
(kontraindikasi) ?

• Makanan, minuman atau
obat lain apa yang harus
dihindari ?

6. Cara Penyimpanan Obat
• Obat harus disimpan

dimana ?
• Dapatkah sisa obat

disimpan untuk diguna-
kan lagi ?

Apa yang harus diberitahukan
kepada apoteker apabila
melakukan Pengobatan Sendiri?
Sebelum melakukan pengobatan
sendiri, ada beberapa hal yang
harus konsumen informasikan dan
tanyakan kepada apoteker, yaitu
sebagai berikut:
1. Nama, jumlah, dan aturan

pakai setiap obat yang
sedang dipakai.

2.  cara penggunaan obat yang
benar.

3. Bila anda pernah mengalami
reaksi alergi terhadap suatu
obat.

4. Bila anda sedang melakukan
diet khusus, misalnya diet

 rendah gula, diet rendah garam.
5. Bila anda sedang hamil,

berencana untuk hamil atau
menyusui.

Penggolongan obat
Obat-obat yang dapat digunakan
dalam melakukan Pengobatan
Sendiri adalah obat-obat yang
termasuk dalam golongan Obat

Edisi November 2004
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Bebas, Obat Bebas Terbatas dan
obat-obat dalam Daftar Obat
Wajib Apotek (DOWA), yaitu obat
keras yang dapat diperoleh tanpa
resep dokter dan diserahkan oleh
apoteker di apotek.
Obat bebas adalah obat yang
dijual bebas di pasaran dan dapat
dibeli tanpa resep dokter. Tanda
khusus untuk obat bebas adalah
berupa lingkaran berwarna hijau
dengan garis tepi berwarna hitam.
Contoh dari obat bebas adalah
parasetamol, vitamin dan mineral,
dll.

Obat bebas terbatas adalah obat
yang dijual bebas dan dapat dibeli
tanpa dengan resep dokter, tapi
disertai dengan tanda peringatan.
Tanda khusus untuk obat ini
adalah lingkaran berwarna biru
dengan garis tepi hitam. Contoh
dari obat bebas terbatas adalah
obat flu, obat batuk yang
mengandung antihistamin, dll.

Selain tanda khusus obat bebas
terbatas, terdapat pula tanda
peringatan. Tanda peringatan ini
diberikan karena hanya dengan
takaran dan kemasan tertentu
obat ini aman dipakai untuk
pengobatan sendiri. Tanda
peringatan berupa empat persegi
panjang dengan huruf putih pada
dasar hitam yang terdiri dari 6
macam, yaitu:

.Selanjutnya, obat  yang dapat
disarankan kepada konsumen
oleh apoteker untuk pengobatan
sendiri adalah Obat Wajib Apotek,
yaitu obat-obatan yang dapat
diserahkan tanpa resep dokter,
namun  harus diserahkan oleh
apoteker di apotek. Disini terdapat
daftar obat wajib apotek yang
d i k e l u a r k a n  b e r d a s a r k a n
keputusan Menteri Kesehatan.
Sampai saat ini sudah ada 3
daftar obat yang diperbolehkan
diserahkan tanpa resep dokter.
Seperti telah kita ketahui bersama,
peraturan mengenai Daf ta r
Obat   Wajib  Apotek tercantum
dalam :
1. Keputusan Menteri Kesehatan

nomor 347/MenKes/SK/VII/ 1990
tentang Obat Wajib Apotek,

P. No. 2
Awas! Obat Keras

Hanya untuk kumur jangan ditelan

P. No. 3
Awas! Obat Keras

Hanya untuk  bagian luar badan

P. No.4
Awas! Obat Keras

Hanya untuk dibakar

P. No. 5
Awas! Obat Keras
Tidak boleh ditelan

P. No. 6
Awas! Obat Keras

Obat wasir, jangan ditelan

Tanda khusus obat bebas

Tanda khusus
obat bebas terbatas

Edisi November 2004

berisi Daftar Obat Wajib Apotek
No. 1

2. Keputusan Menteri Kesehatan
nomor 924 / Menkes /Per / X /
1993 tentang Daftar Obat
Wajib Apotek No. 2

3. Keputusan Menteri Kesehatan
nomor 1176/Menkes/SK/X/ 1999
tentang Daftar Obat Wajib Apotek
No. 3

Dalam peraturan ini disebutkan
bahwa untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam
menolong dirinya sendiri guna
mengatasi masalah kesehatan,
dirasa perlu ditunjang dengan
sarana yang dapat meningkatkan
pengobatan sendiri secara tepat,
aman dan rasional.
Peningkatan pengobatan sendiri
secara tepat, aman dan rasional
dapat dicapai melalui peningkatan
penyediaan obat yang dibutuhkan
disertai dengan informasi yang tepat
sehingga menjamin penggunaan
yang tepat dari obat tersebut.
Oleh karena itu, peran apoteker di
apotek dalam pelayanan KIE
(Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
serta pelayanan obat kepada
masyarakat perlu ditingkatkan dalam
rangka peningkatan pengobatan
sendiri.

(Dra. Tri Asti, MPharm / Indah
Widiya, SSi, Apt)

Pustaka
1. Keputusan Menteri Kesehatan

nomor 347/MenKes/SK/VII/ 1990
tentang Obat Wajib Apotek, berisi
Daftar Obat Wajib Apotek No. 1

2. Keputusan Menteri Kesehatan
nomor 924 / Menkes /Per / X / 1993
tentang Daftar Obat Wajib Apotek
No. 2

3. Keputusan Menteri Kesehatan
nomor 1176/Menkes/SK/X/ 1999
tentang Daftar Obat Wajib Apotek
No. 3

5. www.wsmi.org/aboutsm.htm

P. No.1
Awas! Obat Keras

Baca aturan pakainya
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Cara penggunaan obat yang
benar

Secara umum
Minum sesuai dengan
petunjuk / aturan yang
terdapat dalam kemasan
obat bebas dan bebas
terbatas tersebut.
Jika penggunaan obat
dirasa tidak memberi
manfaat, segera ke dokter.
Tidak untuk digunakan
secara terus menerus
dalam jangka waktu lama
Berbagai jenis obat jangan
dicampur dalam satu
wadah untuk mencegah
kekeliruan

Obat oral
Jika mendapat kesulitan
dalam meminum obat
dalam sediaan yang
diberikan, hubungi tenaga
kesehatan untuk minta
sediaan yang sesuai.
Ikuti petunjuk tenaga
kesehatan, seperti apakah
obat diminum, sebelum
atau sesudah makan
Jika minum obat dalam
bentuk cair, gunakan
sendok takar bukan sendok
makan.

Obat tetes mata dan salep
mata

Obat ini termasuk obat
s ter i l ,  maka untuk
mencegah kontaminasi,
ujung wadah obat jangan
terkena permukaan lain dan

tutup rapat sesudah
digunakan.
Cara penggunaan obat ini
dimulai dengan mencuci
tangan, menengadahkan
kepala, menarik kelopak
bagian bawah, lalu
teteskan/oleskan, tutup
mata dan biarkan selama
1-2 menit.
Setelah digunakan, bilas.
Kemudian cuci tangan
kembali.
Obat yang telah terbuka
dan dipakai tidak boleh
d is impan >30 har i
untuk digunakan lagi,
karena mungkin sudah
terkontaminasi kuman.
Jangan gunakan satu obat
mata untuk lebih dari
1 orang.

Obat tetes hidung
Cara penggunaan obat
in i  d imula i  dengan
membersihkan hidung,
menengadahkan kepala,
teteskan obat, tahan posisi
kepala selama beberapa
menit. Bersihkan ujung
tetes hidung dengan air
panas dan lap dengan tisu.
Jangan gunakan satu obat
untuk lebih dari 1 orang.

Obat tetes telinga
Ujung wadah sediaan tidak
boleh terkena benda lain,
agar tidak terkontaminasi

Edisi November 2004

Cara penggunaan obat
in i  d imula i  dengan
memiringkan kepala atau
berbaring miring, lalu
telunjuk diletakkan didepan
tragus, dan mendorong ke
depan, sedangkan ibu jari
dan jari tengah menjepit
daun te l inga dan
menariknya ke atas
(dewasa) atau ke bawah
(anak-anak).  Kemudian
teteskan obat, dan biarkan
beberapa menit.
Setelah digunakan, ujung
wadah cukup dikeringkan
dengan tisu, jangan
dibilas.

  Supositoria
Cara penggunaan dimulai
dengan mencuci tangan,
lalu buka bungkusnya dan
lunakkan supositoria
dengan air. Setelah
berbaring, masukkan
supositoria ke dalam anus
dengan jari. Jika
supositoria terlalu lunak
sebelum digunakan,
masukan ke lemari es
atau rendam dahulu dalam
air dingin. Cucilah tangan
setelah memasukannya.

Pustaka :
•  Departemen Kesehatan,

Kompendia Obat Bebas,
Edisi 2, 1997
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oN iparetsaleK taboamaN isakidnI tabosinejpaithalmuJ
neisaprep natataC

1 larO
ispesartnoK

laggnuT
lonertseniL ispesartnoK sulkis1

nagnedsurahamatrepsulkiskutnU
.retkodpeser

retkodeklortnoknakrujnaidrotpeskA
nalub6pait

isanibmoK
-tatesaidloidonitE.a

lonartsem
linite-lertsegroN.b

loidartse
linite-lionertseniL.c

loidartse
-tatesaidloidonitE.d

loidartselinite
-lertsegonoveL.e

loidartselinite
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lonartsem
linite-lertsegoseD.g

loidartse

ispesartnoK sulkis1
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utraknakkujnunem

2 narulaStabO
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kidomsapsitnA
litubnisoih/nirevapaP
/4OSniporta/edimorb

nodalebkartske
anrecnarulasgnajeK telbat02lamiskaM

* lauMitnA
lCHdimarpolkoteM telbat02lamiskaM
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eklortnokraganakrujnaidneisap

retkod

naskaL
ppuSlidokasiB isapitsnoK ppus3lamiskaM

3 nadtulumtabO
nakoroggnet niditexeH gnadar,nawairaS

nakoroggnet lotob1lamiskam

enolonicmairT
edinoteca tarebnawairaS ebut1lamiskaM

4 narulastabO
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amsatabO*
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;telbat02lamiskaM

1relahni;lotob1puris
gnubat
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niskehmorB kitilokuM ;telbat02lamiskaM

lotob1puris

nietsisobraK kitilokuM ;telbat02lamiskaM
lotob1puris

nietsislitesA kitilokuM sud02lamiskaM

tartisnimaloskO kitilokuM lotob1purislamiskaM

5
gnaytabO

ihuragnepmem
metsis

raluksumoruen

kiteripitna,kiteglanA
noripmateM

,gnisup,alapektikaS
ireyn,mamed,sanap

diah
telbat02lamiskaM

lotob1puris

tamanefemmasA igig/alapektikaS telbat02lamiskaM
lotob1puris

ninefalG igig/alapektikaS telbat02lamiskaM

+noripmateM
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gnayalapektikaS
nagnagetekiatresid telbat02lamiskaM

nimatsihitnA
nilordihbeM igrela/nimatsihitnA telbat02lamiskaM

D a f ta r  O b a t  Wa j i b  A p o t e k  N o . 1

Bersambung ke halaman10

Edisi November 2004
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Sekarang ini, seakan-akan
semua jenis makanan yang ada
memiliki potensi untuk
menyebabkan kanker, dan
sepert inya  banyak sekal i
“aturan” jika konsumen ingin
mengkonsumsi suatu makanan.
Walaupun beberapa jenis
makanan seperti sayur dan buah
telah diketahui dapat mengurangi
resiko terjadinya kanker,  tidaklah
mungkin kalau setiap hari kita
hanya mengkonsumsi sayur dan
buah tanpa sumber makanan lain
seperti karbohidrat, lemak dan
protein yang juga penting dan
diperlukan bagi tubuh.

Ketika suatu makanan dituding
menjadi salah satu penyebab
kanker, seharusnya  bukan hanya
dikaitkan dengan zat kimia apa
yang terkandung di dalam
makanan tersebut yang dapat
menyebabkan kanker (biasa
disebut karsinogen), tetapi harus
lebih dikaitkan dengan kebiasaan
pola makan yang buruk.

Pada tahun 1996 Harvard
Report on Cancer Prevention
menyimpulkan bahwa 65%
kematian yang disebabkan oleh

kanker terkait dengan kebiasaan
merokok, pola makan yang tidak
sehat, kegemukan, dan kurangnya
olah raga. Sedangkan yang
disebabkan oleh zat kimia yang
terdapat dalam makanan hanya
1% saja. Namun demikian,
banyak konsumen yang lebih
mengkhawatirkan tentang apa
yang terkandung dalam makanan
yang mereka konsumsi,
ketimbang melakukan upaya
merubah pola hidup yang tidak
sehat.

Sampai saat ini, perdebatan
tentang adanya zat-zat
karsinogen yang terdapat dalam
makanan masih merupakan topik
yang menarik untuk dibicarakan.
Benarkah zat kimia dalam
makanan tersebut dapat
menjadi faktor resiko penyebab
kanker? Bagaimana masyarakat
menyikapi hal ini? Masih dalam
batas kewajarankah kekhawatiran
konsumen dalam menyikapinya?

Salah satu zat kimia yang bisa
terdapat dalam makanan dan
diketahui berpotensi dapat
menyebabkan kanker adalah
akrilamida. Namun, apakah benar
akrilamida dalam bentuk residu/

kontaminan dalam makanan
bersifat karsinogenik?

Profil Keamanan Akrilamida

Akrilamida adalah senyawa kimia
intermediate yang digunakan
dalam pembuatan poliakrilamida
(poliakrilamida dalam laboratorium
pengujian antara lain sering
digunakan untuk membuat gel
pada sistem elektroforesis, gel
kromatografi dll), penguat pada
pembuatan kertas, penjernihan
dan pengolahan air minum, bahan
tambahan kosmetika dll.
Akrilamida dalam bentuk murni
merupakan suatu senyawa yang
memiliki bentuk berupa hablur
padat, berwarna putih, tidak
berbau, mudah larut dalam air,
alkohol, aseton, eter dan etil
asetat. Akrilamida dalam bentuk
murni ini memang berbahaya
jika kita terpapar langsung.
Dari beberapa penelitian diketahui
bahwa akrilamida bersifat
karsinogen. Selain itu, dari
penelitian menggunakan hewan
coba menunjukkan bahwa
akrilamida   dapat   bersifat   toksik
terhadap  susunan syaraf pusat.
Polimer akrilamida tidak bersifat
toksik, tetapi monomernya yang
bersifat toksik.

AKRILAMIDA DALAM MAKANAN :
BENARKAH DAPAT MENYEBABKAN

KANKER?
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Penelitian yang dilakukan pada
tikus dewasa yang diberi pakan
yang mengndung akrilamida
sekitar 30 mg/kgbb selama
14 hari, menunjukkan bahwa
sebagian atau seluruh tubuh  tikus
akan mengalami paralisa
sehingga nafsu makannya
berkurang sampai 50%.

Dari 2 penelitian jangka panjang
menggunakan tikus yang
sengaja dipaparkan dengan
akrilamida melalui air minumnya,
terlihat adanya peningkatan yang
cukup tajam terhadap
pembentukan tumor pada
beberapa organ yang berbeda.
Penelitian lain dengan
menggunakan dosis 2 mg/kgbb
juga telah dilakukan, dan hasinya
terlihat adanya peningkatan
pembentukan tumor pada
beberapa organ khusus misalnya
glandula mamae, saluran urin,
glandula adrenal, dan scrotal
mesothelium.

Sedangkan penelitian menggunakan
mencit memperlihatkan peningkatan
pembentukan tumor pada paru
dan kulit. Namun sampai saat ini
belum diketahui dosis akrilamida
yang dapat bersifat karsinogenik.
Sedangkan dosis akrilamida
yang dapat menyebabkan efek
toksik pada manusia sebesar
61 mg / kgbb, atau sekitar

4,6 gram  akrilamida untuk orang
dengan berat badan  ±  75 kg.
Bagaimana dengan sifat
karsinogenik pada manusia? Dari
satu penelitian epidemiologi, tidak
terlhat adanya korelasi antara
pemaparan akrilamida dengan
peningkatan pembentukan kanker
pada manusia. Namun  hasil
penelitian ini masih diperdebatkan,
mengingat jumlah peserta yang
dilibatkan dalam penelitian masih
belum memadai untuk suatu studi
epidemiologi sehingga hasil yang
diperoleh menjadi bias.

Akrilamida dalam makanan

Kajian yang dipublikasikan oleh
Swedish National Food
Administration (NFA)  tahun 2002
menyatakan bahwa akrilamida
yang berpotensi sebagai
karsinogen dan bersifat
neurotoxicant ditemukan pada
makanan yang diolah dengan
cara dibakar atau digoreng.
Akrilamida tidak ditambahkan ke
dalam makanan tersebut, tetapi
dihasilkan oleh makanan
tersebut pada saat dimasak/
diolah. Peneliti Swedia
menemukan, akrilamida berada
dalam batas beberapa puluh ppm
sampai 2300 ppm pada makanan
yang diolah dengan digoreng,
oven, serta pada makanan
olahan. Namun akrilamida tidak
ditemukan dalam makanan yang
masih mentah.

Ilmuwan  juga mengatakan
bahwa gorengan, atau pangan
kaya karbohidrat yang diolah
dengan cara digoreng atau
dibakar dapat meningkatkan
kandungan akrilamida dalam
makanan tersebut. Contoh dari
makanan itu seperti kentang
goreng, keripik kentang, sereal,
biskuit dan ayam panggang.

Bagi konsumen, untuk dapat
mengurangi kemungkinan terpapar
akrilamida, dapat dilakukan
dengan cara menghindari
mengkonsumsi  makanan
sebagaimana tersebut di atas.
Berbagai penelitian pada
makanan menunjukkan bahwa
akrilamida akan terbentuk makin
banyak bila makanan diolah pada
suhu tinggi, penggorengan yang
lama, penggorengan pada suhu
tinggi, memanggang pada suhu
panas sekali dan membakar.
tidak ada akrilamida yang
diketemukan dalam bahan
pangan yang dimasak dengan
cara direbus atau dididihkan.

Karena kadar akrilamida yang
cenderung kecil pada jenis
makanan tertentu, dan tidak
ditemukannya akrilamida dalam
makanan yang diolah dengan
cara direbus, maka masyarakat
seharusnya tidak perlu khawatir
akan bahaya dari akrilamida ini
selama pola makan tetap
diperhatikan.

Pola makan yang sehat dan
seimbang, serta menghindari,
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nanakamsineJ radakatar-ataR
)bpp(dimalirka

dimalirkaradaK
)bpp(xaM-niM

halmuJ
lepmas

gnatnekkipireK 0021 0032-033 41

gneroggnatneK 054 0011-003 9

rekarknadtiuksiB 014 056-03< 41

itorkipireK 041 0091-03< 12

laereS 061 0041-03< 51

gnugajkipireK 051 081-021 3

itoR 05 061-03< 02

(nialnanakaM ,selffaw,sekacnap,azzip
peed,stibnekcihc,llabtaem,regnifhsif

dnaleztinhcsnairategev,hsifdeirf
nitargrewolfiluac )

04 06-03< 9

atau tidak terlalu sering
mengkonsumsi makanan yang
mengandung akrilamida dapat
menurunkan resiko terkena
kanker. Usahakan makan
makanan yang mengandung
serat seperti sayuran dan buah,
hindari setiap hari hanya
mengkonsumsi makanan olahan
atau makanan siap saji.

Kesimpulan

Akrilamid dalam bentuk murni
diketahui bersifat  toksik, namun
belum diketahui dengan pasti dan
benar bahwa akrilamida dalam
bentuk residu / kontaminan yang
berada dalam makanan bersifat
karsinogenik karena masih
diperlukan penelitian yang lebih
mendalam. Pembahasan tentang

akrilamida dalam makanan
masih merupakan hal yang baru.
Selain itu, para peneliti Swedia
bahkan WHO sendiri juga
beranggapan bahwa masih
diperlukan penelitian lebih lanjut
dan lebih lengkap berskala
internasional terhadap akrilamida
pada makanan, khususnya
makanan yang mengandung
karbohidrat tinggi dan  disiapkan
dengan cara digoreng maupun
dibakar dalam suhu tinggi atau
waktu yang lama.

Oleh karena itu, daripada
masyarakat terlalu mengkhawatirkan
tentang apa yang terkandung
dalam makanan yang mereka
konsumsi, lebih baik mulai
upayakan perubahan pola hidup

yang sehat. Upayakan melakukan
pola makan yang seimbang, dan
usahakan  tidak mengkonsumsi
makanan berlemak jenuh serta
jangan lupa untuk mengkonsumsi
buah dan sayuran.

(Indah Widiyaningrum, SSi, Apt/
Dra. Reri Indriani, Apt)

Daftar pustaka
1 “Akrilamida”, Pusat Riset

Obat dan Makanan Badan
POM, 2002

2 “Cancer: Does Food
Increase or Decrease The
Risk?”, Food Insight, March/
Apryl  2004.

3 “Exploratory Data on
Acrylamide in Food”
www.cfsan.fda.gov

Tabel
 Data Penelitian dari Swedish NFA

Edisi November 2004
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-Tim pertemuan
-“Road show”

Dukungan   -Konsultasi
-Debat
-Umpan balik

Keterlibatan   -Penggabungan awal
-Menunjukkan kompromi
-Berbagi keyakinan
-Penyelesaian masalah secara bersama

Komitmen
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Dalam beberapa dekade terakhir
banyak manajemen proyek yang
dilaksanakan dalam berbagai sektor,
termasuk rekayasa teknik, farmasi,
industri penerbangan dan angkasa
luar, kimia, dan teknologi informasi.
Setiap proyek pasti memiliki alasan
untuk dibangun dan dikembangkan.
Bahkan setiap proyek seharusnya
mempunyai visi dan misi.
Faktor lain dalam pengembangan
suatu proyek adalah manfaat
dari proyek tersebut. Namun,
sebagaimana halnya setiap kegiatan,
maka proyek pun memiliki resiko.
Baik manfaat dan resiko tersebut
tentunya harus diperhitungkan
dengan seksama. Dari sisi lain,
manfaat dan resiko tersebut harus
dikomunikasikan kepada kelompok-
kelompok yang memiliki kepentingan
(stakeholders).
Manajemen proyek dan manajemen
komunikasi mempunyai hubungan
yang erat dan saling melengkapi.
Para profesional dari kedua disiplin
ini bisa saling belajar dan saling
membantu. Biasanya para profesional

dalam komunikasi harus baik dalam
mengelola sumber daya dan terbiasa
dengan keterbatasan waktu dan
memenuhi persyaratan waktu. Ini
terlihat dalam aktifitas seperti
hubungan dengan media dan
komunikasi internal. Seringkali
kegiatan dalam komunikasi
merupakan sesuatu yang unik,
seperti peluncuran produk baru,
kampanye, atau pembinaan opini
publik.
Di lain pihak, manajemen proyek
pada umumnya menitikberatkan pada
pendefinisian yang tegas serta peran
dari tiap partisipan dalam tiap proyek.
Dengan sendirinya, para profesional
dalam manajemen proyek sudah
terbiasa dalam menganalisis resiko.
Bahkan merinci resiko dari setiap
proyek merupakan pekerjaan sehari-
hari. Setiap manajemen proyek
selalu jelas dalam mendefinisikan
obyektifnya. Ini telah diakronimkan
menjadi “SMART”, yang berarti
spesifik (specific), bisa diukur
(measurement), disetujui (agreed),
realistik (realistic), dan ketepatan
waktu (timed).

Berdasarkan paparan di atas, jelas
sekali bahwa manajemen proyek dan
manajemen komunikasi sifatnya
saling mengisi. Di satu sisi, para
profesional komunikasi dapat
memberikan masukan kepada para
profesional manajemen proyek
dalam pengidentifikasian kelompok
berkepentingan, dan cara
berkomunikasi dengan kelompok
berkepentingan. Di lain pihak, para
profesional manajemen proyek dapat
memberi masukan kepada para
profesional dalam manajemen
komunikasi dalam beberapa hal
antara lain, penyiapan struktur kerja
yang telah diuraikan, perencanaan
jejaring, dan penentuan batas waktu
selesainya suatu pekerjaan.
Realitanya, mendesain proyek untuk
memuaskan setidaknya beberapa
kelompok berkepentingan merupakan
sesuatu yang normal dan sangat
diharapkan. Tugas yang lebih sulit
adalah dalam mengukur secara
sistematis minat dari kelompok
berkepentingan. Sementara, teori
manajemen komunikasi menyodorkan
model untuk melibatkan seluruh
kelompok berkepentingan sebagai
tukaran terhadap dukungan mereka
dan sumber lainnya. Biasanya,
komitmen dari masyarakat atau
kelompok masyarakat akan
berbanding lurus dengan keterlibatan
atau kepemilikannya.
Para profesional proyek harus sejak
dini memulai hubungan eksternal
mulai dari perencanaan sampai ke
implementasi. Ini bisa mencegah
munculnya hambatan dalam berbagai
fase dari manajemen proyek. Atas
dasar itu, para profesional proyek
harus dilengkapi dengan berbagai
ketrampilan berkomunikasi.
(AFA News)

Teknik Komunikasi Umum
Untuk Memenangkan Dukungan

Komunikasi Untuk
Memperoleh Dukungan

Halaman 9Edisi November 2004
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negordihnimarinehP
taelam igrela/nimatsihitnA

telbat02lamiskaM
sapeltelbat3;asaib

tabmal

taelamnedihtnemiD igrela/nimatsihitnA
telbat02lamiskaM
sapeltelbat3;asaib

tabmal

lozimetsA igrela/nimatsihitnA
telbat02lamiskaM
sapeltelbat3;asaib

tabmal

nizamemoxO igrela/nimatsihitnA
telbat02lamiskaM
sapeltelbat3;asaib

tabmal

lCHnizilcycrolhcomoH igrela/nimatsihitnA
telbat02lamiskaM
sapeltelbat3;asaib

tabmal

enimarinehprolhcxeD
taelam igrela/nimatsihitnA

telbat02lamiskaM
sapeltelbat3;asaib

tabmal

6 tisarapitnA gnicactabO
lozadnebeM

,imerkgnicaC
,gnaleg,gnabmat

kubmac
;telbat6lamiskaM

lotob1puris

7 tiluktabO
lakipot

kitoibitnA
-kisartetisko/nilkisarteT

nil
adapiretkabiskefnI

)lakol(tiluk ebut1lamiskaM

lokinefmarolK adapiretkabiskefnI
)lakol(tiluk ebut1lamiskaM

4OSenitesimarF adapiretkabiskefnI
)lakol(tiluk rabmel2lamiskaM

4OSnisimoeN adapiretkabiskefnI
)lakol(tiluk ebut1lamiskaM

4OSnisimatneG adapiretkabiskefnI
)lakol(tiluk ebut1lamiskaM

nisimortirE siragluvenkA lotob1lamiskaM

dioretsokitroK
nositrokordiH

nagnadarepnadigrelA
lakol ebut1lamiskaM

nedilinderpulF nagnadarepnadigrelA
lakol ebut1lamiskaM

nolonismairT nagnadarepnadigrelA
lakol ebut1lamiskaM

nosatemateB nagnadarepnadigrelA
lakol ebut1lamiskaM

/nolotrokoulF
nolotrokulfid

nagnadarepnadigrelA
tiluk ebut1lamiskaM

nosatemiskoseD nagnadarepnadigrelA
tiluk ebut1lamiskaM

lakoLkitpesitnA
neforolkaskeH tilukiskefniseD lotob1lamiskaM

ignufitnA
tartinlozanokiM lakolrumajiskefnI ebut1lamiskaM

nitatsiN lakolrumajiskefnI ebut1lamiskaM

tatfanloT lakolrumajiskefnI ebut1lamiskaM

lozanokE lakolrumajiskefnI ebut1lamiskaM

lakolisetsenA
lCHniakodiL lakolmukitetsenA ebut1lamiskaM

gnadaritnamiznE
isanibmoklakipot

nirapeH/dionirapeH
esadinorulaiHngdaN

tanitokinretse

rameM ebut1lamiskaM

tiluktacumeP
noniuqordiH tilukisatnemgiprepiH ebut1lamiskaM

nagnednoniuqordiH
ABAP tilukisatnemgiprepiH ebut1lamiskaM

Sambungan dari Halaman 5
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oN tabOkireneGamaN sinejpaitlamiskamhalmuJ
neisapreptabo nasatabmeP

1 lozadneblA bat6,gm002baT
bat3,gm004baT

2 nicarticaB ebut1 iretkabiskefnikutnuraultaboiagabeS
tilukadap

3
etalironeB

tarticbushtumsiB
nimaxonibrak

telbat01
telbat01
telbat01

4 nisimadnilK ebut1 enkatabokutnuraultaboiagabeS

5 nosatemaskeD ebut1 isamalfnikutnuraultaboiagabeS

6 lonehtnapskeD ebut1 tilukkutnuraultaboiagabeS

7 kanefolkiD ebut1 isamalfnikutnuraultaboiagabeS

8 muinopiD telbat01

9 loretoneF gnubat1

01 nosatemulF ebut1 isamalfnikutnuraultaboiagabeS

11 taritubnositrokordiH ebut1 isamalfnikutnuraultaboiagabeS

21 neforpubI bat01,gm004baT
bat01,gm008baT

31 lozanokosI ebut1

41 lozanokoteK
:%2<radaK

ebut1mirK
ltb1.losplacS

lakolrumajiskefnikutnuraultaboiagabeS

51 elozimaveL bat3,gm05baT

61 nolosinderpliteM ebut1 isamalfnikutnuraultaboiagabeS

71
dimasolkiN
noretsiteroN
lozarpemO

bat4,gm005baT
sulkis1
telbat7

81 lozanokiskO ebut1,%2<radaK lakolrumajiskefnikutnuraultaboiagabeS

91
etatezapiP

nilifoetorolknisaitariP
nipezneriP

lotob1puriS
telbat01
telbat02

02 makiskoriP ebut1 isamalfnikutnuraultaboiagabeS

12 taflusBniskimiloP ebut1 lakolrumajiskefnikutnuraultaboiagabeS

22 nolosinderP ebut1 isamalfnikutnuraultaboiagabeS

32 nimalopokS telbat01

42 nizaidaflusrevliS ebut1 iretkabiskefnikutnuraultaboiagabeS
tilukadap

52 taflarkuS
nizalasafluS telbat02

62 lozanokoiT ebut1 lakolrumajiskefnikutnuraultaboiagabeS

72 aerU ebut1 sisotarekrepihkutnuraultaboiagabeS

D a f ta r  O b a t  Wa j i b  A p o t e k  N o . 2
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oN iparetsaleK tabokirenegamaN isakidnI paitlamiskamhalmuJ
neisapreptabosinej natataC

1
narulaS

nadnaanrecnep
emsilobatem

niditomaF sukluitnA
kitpep

telbat01lamiskaM
gm04/gm02

rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

niditinaR sukluitnA
kitpep

telbat01lamiskaM
gm051

rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

2 tiluktabO

taelezamasA
tadisufmasA

adinitertoM
talkisloT
nioniterT

enkaitnA
aborkimitnA

enkaitnA
ignufitnA
enkaitnA

g5ebut1lamiskaM
g5ebut1lamiskaM
g5ebut1lamiskaM
g5ebut1lamiskaM
g5ebut1lamiskaM

3 mumuiskefniitnA

IirogetaK.1
)3R3H4/EZRH2(

IIkapibmoK
lawaesaF

gm003dizainosI
gm054nisipmafiR

gm0051dimanizariP
gm057lotubmatE

-solukrebutitnA
si tekaputaS

IirogetaK
pitisopATBurabatiredneP

nadfitagenATBurabatiredneP
tarebtikasgnaypitisopnegtnor

tareburapartskeatiredneP

IIIkapibmoK
natujnalesaF

gm006dizainosI
gm054nisipmafiR

surahatirednep,natujnalesafmulebeS
retkodekilabmek

IIirogetaK.2
-E3R3H5/EZRH/SEZRH2(

)3
IIkapibmoK

lawaesaF
gm003dizainosI

gm054nisipmafiR
gm0051dimanizariP

gm057lotubmatE
gm57,0nisimotpertS

tekaputaS
:IIirogetaK

pitisopATB)spaler(hubmakatiredneP
ATBnatabogneplagagatiredneP

pitisop

VIkapibmoK
natujnalesaF

gm006dizainosI
gm054nisipmafiR
gm0521lotubmatE

surahatirednep,natujnalesafmulebeS
retkodekilabmek

IIIirogetaK.3
)3R3H4/ZRH2(

IkapibmoK
lawaesaF

gm003dizainosI
gm054nisipmafiR

gm0051dimanizariP

tekaputaS
:IIIirogetaK

negtnor/fitagenATBurabatiredneP
pitisop

nagnirurapartskeatiredneP

IIIkapibmoK
natujnalesaF

gm003dizainosI
gm054nisipmafiR

surahatirednep,natujnalesafmulebeS
retkodekilabmek

4 metsiS
lateleksoluksum lonirupolA tuogitnA telbat01lamiskaM

gm001
rasadsataaynahtabonairebmeP

retkodiradnagnalunatabognep

muirtankanefolkiD
isamalfniitnA

nad
kitameritna

telbat01lamiskaM
gm52

rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

makiskoriP
isamalfniitnA

nad
kitameritnA

telbat01lamiskaM
gm01

rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

5 narulasmetsiS
nasapanrep nitsamelK nimatsihitnA telbat01lamiskaM rasadsataaynahtabonairebmeP

retkodiradnagnalunatabognep

nizatiuqeM nimatsihitnA uatatelbat01lamiskaM
lm06lotob

rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

nilanerpisrO amsaitnA relahniebut1lamiskaM rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

talkoetnizatemorP nimatsihitnA uatatelbat01lamiskaM
lm06lotob

rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

niziriteS nimatsihitnA telbat01lamiskaM rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

nidatpehorpiS nimatsihitnA telbat01lamiskaM rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

6 nagro-nagrO
kirosnes nisimatneG atamtabO uatag5ebut1lamiskaM

lm5lotob
rasadsataaynahtabonairebmeP

retkodiradnagnalunatabognep

lokinefmarolK atamtabO uatag5ebut1lamiskaM
lm5lotob

rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep

lokinefmarolK agnilettabO lm5lotob1lamiskaM rasadsataaynahtabonairebmeP
retkodiradnagnalunatabognep
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