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Cacar Monyet 
(Monkeypox)

Kita mungkin sudah mengenal istilah cacar air, 
cacar api, hingga cacar ular (herpes zoster). 
Selain ketiga jenis cacar tadi, baru-baru ini 
dunia dikejutkan dengan munculnya jenis cacar 
yang cukup asing di telinga. Jenis cacar tersebut 
bernama cacar monyet alias monkeypox.

Virus cacar monyet atau monkeypox bukanlah 
jenis penyakit baru. Ini merupakan jenis penyakit 
yang sudah lama di dunia.  Cacar monyet 
merupakan penyakit zoonotic atau penyakit 
dari hewan yang dapat menular ke manusia 
dengan melalui cakaran atau gigitan hewan yang 
terinfeksi virus monkeypox. Sedangkan pada 
manusia dapat menular melalui pakaian dan 
percikan air liur penderita yang masuk melalui 
mata, hidung, mulut atau luka pada kulit.

Menurut badan kesehatan dunia World Health 
Organization (WHO), monkeypox berasal dari 
desa-desa di wilayah Afrika Barat dan Afrika 

Tengah pada tahun 1970-an. Penyakit ini lebih 
banyak ditemukan di dekat hutan hujan tropis 
dimana sering terjadi kontak dengan hewan 
yang terinfeksi seperti tikus, tupai, monyet dan 
primata. 

Gejala Cacar Monyet
Gejala cacar monyet akan muncul 5-21 hari sejak 
penderitanya terinfeksi virus monkeypox. Gejala 
awal cacar monyet adalah:

Demam
Menggigil
Letih atau lemas
Sakit kepala
Nyeri otot
Pembengkakan kelenjar getah bening (berupa 
benjolan di leher, ketiak, atau selangkangan).

Pembengkakan kelenjar getah bening itulah 
yang menjadi ciri pembeda antara cacar monyet 
dengan cacar yang biasanya tidak terjadi 
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pembengkakan kelenjar getah bening. Selain itu, 
meskipun jarang, penyakit ini juga dapat beresiko 
menimbulkan komplikasi, diantaranya.

Komplikasi :

Infeksi bakteri pada luka

Infeksi paru (Pneumonia)

Gangguan pernafasan

Infeksi mata

Kebutaan

Kasus kematian 1-10%

Penyebaran Cacar Monyet

Gejala awal dapat berlangsung selama 1-3  
hari atau lebih. Setelah itu muncul disekitar 
wajah dan kemudian menyebar ke seluruh 
tubuh. Wajah dan telapak tangan serta kaki 
adalah area yang paling terdampak ruam ini.

Ruam ini kemudian akan membentuk kerak. 
Ruam yang terbentuk biasanya diawali dengan 
ruam yang datar hingga vesikel, yaitu seperti 
bentol dengan cairan di dalamnya.

Cacar monyet merupakan penyakit self-
limiting atau swasirna yang dapat sembuh 
dengan sendirinya dalam kurun waktu 2-3 
minggu. Kecuali pada kondisi tertentu seperti 
adanya penyakit lain (komorbid) yang berat, 
daya tahan tubuh yang rendah, dan usia anak-
anak, maka terdapat risiko komplikasi. 

Dibutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga 
bekasnya hilang total.

Karena sifatnya yang swasirna, tidak ada obat 
spesifik yang perlu dikonsumsi. Yang utama 
adalah pasien cacar monyet harus mendapat 
asupan nutrisi dan cairan yang cukup serta 
dukungan terapi suportif-simtomatik lainnya. 
Antibiotik topikal dapat diberikan pada lesi kulit 
untuk mengatasi infeksi sekunder yang timbul. 
Lesi yang mengenai mata dapat mengakibatkan 
kebutaan, sedangkan lesi pada kulit dapat 
meninggalkan sikatriks hipotrofik yang biasa 
disebut bopeng. 

Pemerintah Republik Indonesia melalui 
Kementerian Kesehatan saat ini tengah gencar 
melakukan penyebarluasan informasi terkait 
cacar monyet kepada masyarakat. Serta 
meningkatkan pengawasan terhadap pelaku 
perjalanan dari Singapura dan negara-negara 
Afrika Barat dan Afrika Tengah. Selain itu, 
pemerintah pun mengimbau agar dinas kesehatan 
maupun instansi terkait segera melakukan upaya 
pengendalian awal dan melaporkan kepada 
Kemenkes apabila ditemukan kasus suspek 
monkeypox.
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Berbagai hal terpaksa membuat seseorang 
begadang. Entah itu urusan pekerjaan yang 
harus lembur karena dikejar deadline, bermain 
game sampai lupa waktu, atau karena sulit 
untuk tidur. Begadang rasanya menjadi hal 
lumrah untuk dilakukan. Padahal, begadang 
bukanlah gaya hidup yang sehat lho. Idealnya, 
tubuh membutuhkan waktu istirahat selama 
7-8 jam sehari. Tidur cukup menjadi salah satu 
kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhi. 
Dengan segudang aktivitas yang kita miliki,  tak 
jarang habis begadang tubuh akan terasa lemas 
dan membuat seseorang terlihat lesu. Agar 
tubuh tidak terasa lemas, lakukan beberapa cara 
simple memulihkan tubuh setelah begadang 
dibawah ini.

Paparan Sinar Matahari

Cara memulihkan tubuh setelah begadang 
yang pertama adalah dengan mendapatkan 
paparan sinar matahari serta udara yang 
sejuk akan membuat tubuh tidak terasa 
lemas meskipun habis begadang dan juga 
tetap memaksa diri untuk bangun pagi seperti 
biasanya agar tidak mengubah jam tidur pada 
malam harinya.

Minum Segelas Air Putih

Sudah bukan rahasia lagi jika air putih 
memiliki segudang manfaat. Meminum 
segelas air putih saat bangun di pagi hari 
akan menghindari tubuhmu dari masalah 
dehidrasi. Kita juga bisa menambahkan air 
perasan lemon sebagai sumber vitamin C 
untuk menjaga daya tahan tubuhmu.

Mengonsumsi Sarapan Sehat dan Bergizi

Setelah begadang, tubuhmu pasti akan terasa 
lelah dan juga lapar. Untuk itu, penting untuk 
mengisi tubuhmu dengan sarapan yang sehat. 
Kita bisa mengonsumsi sandwich telur atau 
semangkuk buah-buahan dan sayuran segar. 
Sebaiknya jangan mengonsumsi makanan 
berat setelah begadang karena makanan 
mungkin tidak dicerna dengan baik dan dapat 
memicu naiknya gula darah. Hindari junk food 
yah!

Boleh kok Minum Kopi

Ketika begadang semalaman, biasanya kepala 
akan terasa berat dan sakit di pagi hari. 
Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk 
mengatasinya adalah dengan meminum 
secangkir kopi. Cara ini dikenal ampuh untuk 
membuat mata dan tubuh terasa lebih segar.

Olahraga Ringan

Setelah mendapatkan pikiran yang tenang, 
cobalah untuk olahraga ringan seperti 
jalan pagi atau bersepeda sekaligus untuk 
menghirup udara segar. Lakukan 10 sampai 
15 menit untuk membuat tubuh tetap terjaga 
daripada duduk dan kembali mengantuk.
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Tempat wisata di Labuan Bajo Flores menyimpan 
banyak daya tarik yang mampu menghipnotis 
siapa saja yang mengunjunginya. Hanya dengan 
membaca dan mencari informasinya di internet 
saja orang-orang pasti ingin sekali bisa melihat 
langsung keindahannya. Nama Labuan Bajo 
memiliki arti tempat berlabuh yang diambil dari 
kata Labuan dan Suku Bajo yang diambil dari kata 
Bajo. Suku Bajo sendiri sebenarnya merupakan 
suku yang berasal dari Sulawesi yang bermukim 
di pesisir barat Flores, Nusa Tenggara Timur.

Awalnya, Labuan Bajo merupakan pemukiman 
Suku Bajo, namun sekarang mereka hidup 
berdampingan dengan warga asli Flores. Labuan 
Bajo merupakan salah satu desa dari sembilan 
desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan 
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa 
Tenggara Timur. Kalau penasaran ada apa saja 
yang ada di salah satu destinasi favorit wisatawan 
ini, berikut info tentang beberapa destinasi 

wisata menarik lainnya berikut ini :

Pulau Komodo
Pulau Komodo merupakan pulau yang terletak 
di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara 
Timur. Sedangkan Labuan Bajo terletak berada 
di dalam Pulau Komodo. Selain terdapat 
hewan komodo, yang menjadi daya tarik para 
wisatawan yaitu eksotisme keindahan alam 
disekitar pulau komodo. Pulau-pulau kecil 

Labuan Bajo
Sumber Gambar: https://cerita-kita.co.id
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yang ada disekitarnya sangat mempesona 
dengan air laut yang berwarna biru jernih dan 
masih bersih. Selain pulau komodo terdapat 
juga taman nasional komodo yang didirikan 
pada tahun 1980. Taman tersebut dibuat 
dengan tujuan melindungi komodo dari 
kepunahan dan melindungi flora yang hidup 
di sekitar taman nasional komodo. UNESCO 
mengakui pulau komodo merupakan situs 
warisan dunia dan termasuk ke salah satu 
tujuh keajaiban dunia.

Wae Rebo
Tempat wisata ini merupakan sebuah desa 
yang sangat unik dan juga eksotik. Di mana 
lokasinya yang berada di tengah-tengah 
pegunungan dan juga masyarakat yang masih 
menggunakan rumah adat serta melakukan 
kegiatan sehari-hari dengan sangat tradisional.

Namun alasan ini juga yang menjadikan 
salah satu daya tarik. Kenapa banyak sekali 
wisatawan baik lokal maupun mancanegara 
mengunjungi desa ini dan mempelajari 
budaya yang ada disana. 

Air Terjun Cunca Wulang
Cunca Wulang adalah air terjun yang berlokasi 
sekitar 300 meter ke arah timur kota Labuan 
Bajo. Terdapat 3 air terjun di Cunca Wulang, 
namun untuk mencapai keindahan air terjun 
ini harus melakukan tracking melalui hutan 
selama kurang lebih 30 menit. Kita tidak perlu 
khawatir karena tracking ini bukan kegiatan 
yang berat. Setelah tracking selama 30 menit, 
kita akan disuguhi pemandangan tebing-
tebing tinggi yang serupa dengan tebing Green 
Canyon dan air sungai berwarna biru yang 
jernih. Untuk melihat lebih dekat keindahan 

air terjun, kita harus terlebih dahulu berenang 
di sungai jernih ini.

Sunset di Pulau Kalong
Berkunjung ke pulau ini, kita akan disuguhi 
populasi kelelawar yang super besar. 
Waktu terbaik saat mengunjungi pulau 
ini adalah saat matahari mulai terbenam. 
Sambil merebahkan diri di atas kapal kita 
bisa memandangi pemandangan kelelawar 
bertebangan di langit yang berwarna jingga.

Pulau Kanawa
Pulau Kawana terletak di Labuan Bajo. 
Pulau ini memliki pasir seputih susu dengan 
perpaduan air laut jernih bergradasi biru 
hingga hijau toska. Bagi kita yang ingin 
bersantai, bisa menikmati keindahan pulau 
ini sambil memesan makanan yang ada di 
restoran.
Kita juga bisa mencoba hiking di bukit yang 
ada di pulau ini. Bagi kita yang tidak ingin 
berdiam diri di pulau cobalah untuk melakukan 
snorkeling. Pulau Kanawa adalah habitat bagi 
terumbu karang dengan beragam warna dan 
ikan-ikan kecil yang hidup di dalamnya.
Meski Labuan Bajo tersohor akan Pulau 
Komodo, tetapi kita pun tetap bisa menikmati 
obyek wisata lain di sini. Lima destinasi wisata 
di Labuan Bajo di atas adalah beberapa pilihan 
destinasi wisata selain melihat komodo yang 
layak untuk kita sambangi.
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Tidak sedikit orang yang mengaku malas untuk membuat sarapan. Faktor mengantuk atau kurangnya 
waktu untuk memasak dipagi hari sebelum berangkat kerja hingga tidak memiliki bahan makanan 
yang cukup untuk diolah, menjadi alasan banyak orang melewatkan sarapan atau memilih junk food. 
Namun, kita tidak perlu repot-repot untuk memasak dengan beragam bahan. Telur dapat diolah menjadi 
beberapa hidangan. Selain itu mudah ditemukan. Ga melulu telur ceplok atau telur dengan sosis saja 
lho! Nah, berikut ini kuliner telur yang menggunakan jamur sebagai bahan dasarnya, bergizi banget 
untuk dijadikan sebagai menu santapan.

Telur Orak-Arik Nan Sehat dan Simple

Bahan :

2 butir telur 

100-gram jamur kancing atau tiram 

1 batang daun bawang 

2 siung bawang putih 

3 siung bawang merah 

Garam 

Penyedap masakan rasa ayam/sapi 

Lada bubuk 

Minyak sayur untuk menumis 

Cara Membuat :

Kocok telur di sebuah mangkok hingga 
tercampur rata.

Panaskan sedikit minyak, tumis jamur hingga 
setengah matang. Angkat sisihkan.

Panaskan kembali sedikit minyak.

Tumis bawang putih, bawang merah dan daun 
bawang hingga harum.

Sisihkan bumbu di tepi wajan atau teflon.

Masak orak-arik telur hingga setengah matang, 
aduk bersama bumbu bawang.

Masukkan jamur ke dalam telur, aduk rata.

Tambahkan garam, penyedap masakan dan lada 
bubuk secukupnya, aduk rata.

Koreksi rasa, masak hingga semua bahan 
matang, angkat jika sudah matang.

Jika suka, kita dapat menambahkan parutan keju 
cheddar mudah leleh sesaat sebelum orak-arik 
telurnya diangkat dari wajan. Dengan penggunaan 
keju, dapat menghilangkan penggunaan garam 
dan penyedap rasa. Selamat mencoba resep ini.

Sumber Gambar: https://freepik.com



Juni 
2019

Vol. XXXI


