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AIDS! Kenali Bedanya HIV
dan AIDS

Sumber Gambar: https://defendernetwork.com/

Tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari
AIDS Sedunia yang ditetapkan pertama kali
pada tahun 1988. Masih banyak orang yang
sulit membedakan perbedaan HIV (Human
Immunodefiency Virus) dan AIDS (Acquired
Immunodeficiency Syndrome). Padahal dua
singkatan ini adalah diagnosis yang berbeda
namun keduanya berjalan beriringan. Banyak
orang yang mengira bahwa penyakit HIV dan AIDS
merupakan penyakit yang sama. HIV adalah virus
dan AIDS adalah kondisi yang dapat disebabkan
olehnya. Namun, tidak semua pengidap HIV
akan otomatis terkena AIDS di kemudian hari.

Meski Anda bisa memiliki infeksi HIV tanpa AIDS,
siapa pun yang terdiagnosis positif AIDS sudah
tentu memiliki HIV. Sebab begitu Anda terinfeksi
virus HIV, Anda akan memilikinya seumur hidup.
Kebanyakan penderita HIV bisa hidup selama
bertahun-bertahun lamanya (bahkan lebih dari
10 tahun) sebelum mengalami AIDS, atau malah
tidak terjangkit sama sekali.
AIDS juga dapat diartikan sebagai kumpulan
tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau
menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang.
Dengan lumpuhnya sistem kekebalan tubuh,
apabila terserang penyakit yang tergolong ringan
pun menjadi sangat berbahaya bagi penderita
AIDS karena tubuhnya tidak mampu melewatkan
penyakit tersebut. Seorang penderita AIDS
dapat meninggal oleh penyakit infeksi lain yang
menyerang dirinya akibat kekebalan tubuhnya
yang terganggu (disebut infeksi oportunistik).

Sumber Gambar: https://www.medicalnewstoday.com/
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Dalam proses perkembangan virus HIV dari
infeksi menjadi penyakit AIDS ada 4 fase, yaitu :

dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh,
gejala-gejala ini akan semakin parah.

Fase 1

Fase 4

Fase ini dimulai tepat setelah infeksi, dan
berlangsung selama beberapa minggu. Fase
1 ditandai dengan tidak enak badan seperti
flu, meski pada 20% penderita mengalami flu
yang parah, namun tes HIV yang dilakukan
pada fase ini mungkin menunjukkan bahwa
penderita tidak terinfeksi HIV.

Fase ini merupakan puncaknya. Pada fase
ini, penderita mengalami Sindrom Wasting
HIV, Pneumonia Pneumocystic, Infeksi
Herpes Simplex, Toxoplasmasis, Tuberculosis
dan Encephalopaty HIV. Pada fase ini obatobatan anti virus hanya bisa memperlambat
perkembangan virus HIV saja.

Fase 2

Umumnya berbagai gejala AIDS tidak akan terjadi
pada orang yang mempunyai sistem kekebalan
tubuh yang baik. Kondisi tersebut kebanyakan
diakibatkan oleh infeksi virus, bakteri, parasit
dan fungi yang biasanya dikendalikan oleh unsurunsur sistem kekebalan tubuh yang dirusak oleh
HIV.

Fase ini adalah tahap terpanjang diantara fase
lainnya, bahkan dapat berlangsung hingga
10 tahun. Pada fase ini gejala pada penderita
hampir tidak terlihat, padahal sebenarnnya
pada fase inilah virus sedang berkembang.
Secara perlahan HIV menghancurkan sel-sel
CD-4 yang berjumlah banyak untuk melawan
penyakit, dengan sedikitnya sel-sel CD-4 yang
penderita miliki, sistem kekebalan tubuh
penderita akan terus menurun, walaupun
tubuh akan mengganti sel CD-4 yang rusak
sebanyak mungkin, namun tetap saja sel CD-4
akan kalah dengan perkembangan virus HIV
yang berkembang sangat cepat.

Peningkatan kasus HIV-AIDS di Indonesia Maret
2017 - Maret 2018:

Fase 3
Fase ini dimulai ketika sel CD-4 dalam tubuh
sudah dikuasai virus HIV. Ketika sistem
kekebalan tubuh sudah gagal, penyakitpenyakit akan mudah masuk ke dalam
tubuh penderita, dan ironisnya penyakit
ini mengendalikan tubuh penderita dan
berbagai gejala penyakitpun berkembang.
Pada awalnya terjadi gejala-gejala ringan
seperti: lelah, diare, infeksi jamur, demam,
berkeringat pada malam hari , berat badan
terus menurun, pembengkakkan kelenjar
limpa, sariawan terus menerus. Tetapi seiring

Oleh karena itu pentingnya memberikan
penyuluhan – penyuluhan edukasi seperti
seminar, penyebaran brosur – brosur dan
poster yang berhubungan dengan HIV/AIDS.
Penyaluran-penyaluran ini harus dilakukan
secara terus menerus dan berkesinambungan
kepada semua lapisan masyarakat, agar
masyarakat dapat mengetahui bahaya HIV/AIDS,
sehingga berusaha menghindari diri dari sesuatu
yang dapat menyebabkan HIV/AIDS.
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Mengenal Diet Peskatarian, Vegetarian
Yang Juga Makan Seafood
Manfaat Diet Peskatarian
Ada banyak sekali manfaat diet Peskatarian
untuk kesehatan, jika dilakukan dengan baik dan
benar. Satu studi menemukan bahwa wanita
yang menerapkan diet Peskatarian mengalami
kenaikan berat badan yang lebih sedikit (sekitar
1,1 kg) setiap tahunnya dibandingkan wanita
yang makan daging.
Ikan dan sajian laut lain bukan hanya tinggi
kandungan protein, tapi juga sumber vitamin
B12, vitamin D, Kalsium dan Omega-3. Jenis
Omega-3 seperti Docosahexaenoid Acid
(DHA) dan Eicosapentaenoic Acid (EPA) sangat
bermanfaat untuk organ-organ tubuh.

Sumber Gambar: https://hellosehat.com/

Anda pasti sudah mengenal vegan dan
vegetarian, yang sama sekali tidak mengonsumsi
makanan yang berasal dari hewan.
Apakah Anda sudah pernah mendengarnya
Peskatarian? Peskatarian tidak jauh berbeda
dengan vegetarian, namun ada sedikit perbedaan
antara keduanya.

Penelitian memaparkan bahwa
banyak
mengonsumsi ikan yang mengandung Omega-3
akan meningkatkan daya tahan tubuh,
menurunkan risiko kolesterol, serta tekanan
darah tinggi. Ikan salmon dan tuna adalah dua
dari banyak jenis ikan yang kaya asam lemak
Omega-3.

Secara sederhana, Peskatarian adalah sebutan
untuk orang yang tidak makan daging, tetapi
mengonsumsi ikan dan makanan laut lainnya.
Istilah merupakan gabungan kata dari bahasa
Italia, yakni “Pesce” untuk ikan dan “Vegetarian”.
Disebut juga dengan diet Semi-Vegetarian,
peskatarian dianggap sebagai pilihan pola makan
yang sehat.

Keuntungan lain dari pola makan Peskatarian
adalah menurunnya risiko kanker. Para ahli
mengatakan bahwa sampai 80 % kasus kanker
dapat dicegah melalui makanan sehat yang
mengandung sejumlah lemak dan minyak rendah,
dan serat dalam jumlah tinggi. Kesimpulannya,
peskatarian memiliki risiko kanker yang lebih
rendah dibandingkan vegetarian.

Diet peskatarian terdiri atas sayur-sayuran,
buah-buahan, bij-bijian, polong-polongan, dan
makanan laut. Sebagian besar peskatarian juga
makan telur dan susu. Hidangan peskatarian
yang ideal meliputi sayuran (50%), makanan laut
atau protein nabati (25%), dan biji-bijian utuh
atau karbohidrat kompleks lainnya (25 %).

Aturan untuk diet Peskatarian
Apabila Anda ingin memulai diet peskatarian,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan,
seperti:

03

LIFESTYLE

Integra Bulletin

Vol. XXVIIII

12 / 2018

Pilih metode memasak yang sehat.
Saat mempersiapkan ikan, pilih metode
memasak yang lebih sehat seperti
memanggang dan mengukus.
Hindari ikan tinggi merkuri.
Ikan dapat mengandung merkuri dan racun
lainnya. Atas alasan ini, Food and Drug
Administration (FDA) di Amerika Serikat
merekomendasikan anak-anak dan wanita
hamil serta menyusui untuk menghindari ikan
todak, hiu, dan makerel.
Konsumsi makanan
vitamin B-12.

yang

mengandung

B-12 banyak ditemukan pada makanan
hewani, jadi para peskatarian mungkin
bisa kekurangan mikronutrien penting ini.
Makanan non-daging yang tinggi B-12 antara
lain kerang, telur, susu dan produk susu, serta
serealia yang terfortifikasi.
Berkreasi dengan biji-bijian.
Ingatlah bahwa diet peskatarian tak hanya
ikan-ikanan. Padukan menu peskatarian Anda
dengan biji-bijian yang kaya serat seperti faro,
barley, dan quinoa.
Jangan lupa sayur dan buah.
Jika ingin manfaat diet peskatarian lebih
maksimal, tentunya Anda juga harus
mengonsumsi sayur dan buah yang cukup.
Variasikan menu sayur dan buah ini dapat
membantu tubuh untuk mendapatkan setiap
nutrisi yang dibutuhkan.
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Untuk memulai diet PesKatarian, seseorang
harus fokus untuk mengganti menu daging
atau unggas selama seminggu dengan ikan.
Jika berhasil, maka tahap selanjutnya adalah
sama sekali berhenti makan daging. Sumber
protein bisa diperoleh dari ikan, sajian laut,
susu, dan telur. American Heart Association
merekomendasikan untuk makan dua hingga
tiga porsi ikan dalam sepekan. Namun, itu tidak
berarti harus selalu hanya makan ikan saja.
Pembatasan porsi ini bertujuan agar tubuh tidak
menyerap merkuri yang ada di dalam ikan dan
sajian laut lainnya. FDA dalam rekomendasinya
menyebutkan bahwa dalam tujuh hari maksimal
konsumsi ikan adalah 340 gram. Dengan asumsi,
satu porsi ikan adalah sekitar 113-gram atau
seukuran telapak tangan orang dewasa.
Jadi, kunci menjadi Peskatarian adalah
keseimbangan konsumsi sajian laut, sayur-mayur
dan buah-buahan. Sesekali ubah menu utama
ikan dengan sumber makanan pengganti yang
juga mengandung protein tinggi. Menemukan
makanan yang bisa dikonsumsi saat menjalani
pola diet Peskatarian tentunya tidak sulit? Tapi
sebelum benar-benar memutuskan, tak ada
salahnya untuk berkonsultasi terlebih dahulu
dengan dokter mengenai kondisi kesehatan
Anda.
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Sumber Gambar: https://ksmtour.com/

Keindahan Pulau Maratua, Pecahan surga
yang jatuh di timur pulau Kalimantan
Pulau Maratua, sebuah pulau kecil yang berada
di selatan Pulau Tarakan dan berada di lautan
Sulawesi. Pulau Maratua adalah sebuah pulau
kecil dengan penduduk sekitar 3.000 jiwa dan
penduduk asli di Pulau Maratua adalah Suku Bajo
yang terbagi dalam 4 desa. Pekerjaan sehari-hari
penduduk asli pulau Maratua adalah nelayan.

Tujuan para pengunjung yang datang ke Pulau
Maratua biasanya untuk diving di sekitar Pulau
Maratua. Memang beberapa gugus pulau kecil
di Kalimantan Timur seperti Pulau Derawan,
Pulau Maratua, Pulau Panjang dan Pulau
Kakaban adalah wilayah diving yang memiliki
pemandangan bawah laut yang indah.

Ketika pengunjung pertama kali menginjakkan
kaki di Pulau Maratua, akan disuguhi dengan
suasana yang sangat alami, air laut yang biru
jernih, gelombang yang tenang dan semilir angin
pantai yang tidak terlalu besar. Hal semacam
inilah yang membuat wisatawan betah berlamalama saat berkunjung ke pulau Maratua.

Sumber Gambar: https://travelingyuk.com/

Banyak yang menyampaikan Pulau Maratua
adalah saingan terberat Raja Ampat. Asumsi
itu nampak lantaran pulau ini memiliki
keanekaragaman hayati laut yang tinggi seperti
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terumbu karang, rimba mangrove, padang
lamun, ikan-ikan serta mempunyai gugusan
karang yang indah dan hamparan pasir yang
bersih serta begitu luas.

Selatan. Sedang ikan yang dapat dikonsumsi
yaitu tipe ikan kerapu, ikan sinyal tanda, ikan
kakap, ikan pari dan ikan baronang.
Selain keindahan laut pulau maratua,
pengunjung juga bisa menikmati wisata budaya,
yaitu berkomunikasi langsung dengan Suku Bajo,
penduduk asli Pulau Maratua yang terkenal
dengan keahlian melautnya.

Rimba Mangrove atau rimba bakau umumnya
tumbuh di daerah pantai terlindung serta muara
sungai, sedangkan di pantai-pantai curam
serta berdinding batu tak dimbuhi mangrove
karena mangrove dapat tumbuh di daerah
pantai berlumpur. Ekosistem mangrove di Pulau
Maratua seluas 369 hektare tumbuh dengan
baik.

Disana pengunjung bisa bertanya banyak tentang
budaya asli Suku Bajo, Karena memang Suku Bajo
juga sangat ramah dengan para pengunjung yang
datang ke Pulau Maratua. Disana juga terdapat
beberapa toko souvenir buatan warga Suku Bajo.
Rute Menuju Pulau Maratua
Para wisatawan yang mengunjungi kepulauan
maratua meningkat drastis maka pemerintah
Kalimantan Timur membangun bandara di Kota
Maratua.

Sumber Gambar: https://tantular.com/

Terumbu karang di Pulau Maratua bisa tumbuh
bagus sampai kedalaman 17 meter, selebihnya
lebih didominasi oleh pasir. Terumbu karang
adalah potensi yang ada di Pulau Maratua.
Tetapi terumbu karang di pulau terluar ini alami
masalah akibat kegiatan manusia seperti aktivitas
penangkapan ikan serta transfortasi laut.

Sumber Gambar: https://finance.detik.com/

Ikan yang menghuni perairan Pulau Maratua
biasanya terdiri atas ikan hias serta ikan karang
atau ikan yang dapat dikonsumsi. Ikan hias
seperti ikan badut, ikan sersan, ikan betok, ikan
kakatua, ikan tringger, ikan okpis, ikan angel,
ikan pakol, ikan monitoran serta ikan kepekepe banyak diketemukan di Kecamatan Pulau
Sembilan, Pulau Laut Barat serta Pulat Laut

Perjalanan bisa di mulai dari Kota Tarakan. Dari
Bandara Kota Tarakan, pengunjung langsung bisa
memesan tiket penerbangan menuju bandara
pulau maratua. penerbangan menuju bandara
pulau maratua hanya membutuhkan waktu
sekitar 30 menit dengan pesawat perintis jenis
cesna.
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