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Kepada pembaca yang berminat bertanya masalah
seputar hukum dan aplikasinya, dapat berkirim

surat ke alamat Redaksi Radar Surabaya di
Gedung Graha Pena lt 4, Jl A Yani 88 Surabaya.
Bisa juga melalui email qidoscho@yahoo.com,
atau evyretnowulan@gmail.com. Penanya tidak

akan dikenakan biaya.

Saya bekerja di sebuah supermarket
selama 3 tahun. Saya baru diberhenti-
kan, dengan tuduhan pulang lebih awal.
Padahal saat itu saya tidak mengurangi
jam kerja, bahkan lebih dari yang
ditentukan perusahaan. Namun saat itu
supermaket sedang ada renovasi, se-
hingga ada yang perlu dibereskan.

Ketika saya menanyakan uang pe-
sangon, katanya saya tidak berhak
mendapatkannya, karena status saya
sebagai pegawai tidak tetap. Terlebih
antara saya dengan kantor tidak ada
perjanjian kerja.

Apakah saya berhak menuntut uang
pesangon saat di PHK?

Hormat saya
Andi,

Di Surabaya

Tutiek Retnowati SH. MH
Kaprodi Magister Ilmu

Hukum Universitas
Narotama

Choirul Shodiq SH.MH
Redaktur Radar

Surabaya/ Ombudsman
Jawa Pos Group
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dr Anasthasia Tri Soesilaniati, Sp KFR
Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Rumah Sakit Adi Husada (RSAH) Undaan Wetan

UKA pada kaki dapat
berkembang ke arah
gangren yaitu matinya
peredaran darah dan
syaraf yang mengalir ke

kaki. Pada kondisi ini kaki sudah
tidak dapat diselamatkan lagi,
satu-satunya jalan agar tidak
menjalar ke bagian tubuh yang
lain adalah dengan melakukan
amputasi pada bagian yang sudah

terkena gangren.
Namun, tidak harus semena-

kutkan itu, pasien diabetes tetap
bisa hidup sehat dengan gangren
asal mereka dapat mengontrol
gula darahnya. Serta, yang terpen-
ting mereka melakukan fisioterapi
agar gangren bisa sembuh.

Dr Anasthasia Tri Soesilaniati
SpKFR, Spesialis Kedokteran

Fisik dan Rehabilitasi Rumah
Sakit Husada Undaan Wetan

Surabaya mengatakan,
untuk merawat gangren

atau luka pada kaki
pasien diabetes,

maka seseorang
harus melihat

terlebih dahulu kondisi lukanya.
“Apakah luka yang dialami pasien
dalam keadaan kotor atau tidak,
ada apus atau ada jaringan mati
atau tidak,” jelas wanita yang
dipanggil Anasthasia ini.

Barulah setelah itu dilakukan
perawatan luka dengan menggu-
nakan antiseptik (NaCl) dan kassa
steril. Nah, jika ada jaringan mati,
lanjut Anas, maka sebaiknya dibuang
dengan cara digunting sedikit demi
sedikit sampai kondisi luka meng-
alami pertumbuhan jaringan baru.

Lihat kedalaman luka, pada
pasien diabetes dilihat apakah
terdapat sinus (luka dalam yang
sampai berlubang) atau tidak.

Bila terdapat sinus, ada baiknya
disemprot (irigasi) dengan NaCl
sampai pada kedalaman luka, sebab
pada sinus terdapat banyak kuman.
Lakukan pembersihan luka sehari
minimal dua kali yakni pagi dan
sore. Setelah dilakukan perawatan
lakukan pengkajian apakah sudah
tumbuh granulasi, pembersihan
dilakukan dengan kassa steril yang
dibasahi larutan NaCl.

Setelah luka dibersihkan, lalu
ditutup dengan kassa basah yang
diberi larutan NaCl lalu dibalut
disekitar luas luka, dalam penutu-
pan dengan kassa, jaga agar jaring-
an luar luka tidak tertutup. Sebab
jika jaringan luar luka ikut tertutup
akan menimbulkan masrasi
(pembengkakan). Setelah
luka ditutup dengan
kassa basah

L

Obati Diare dan Bebas Ambeien Berkat Salak

Di PHK
Tanpa Pesangon

JAWABAN :
Seharusnya majikan Anda tidak me-

mecat begitu saja, terlebih Saudara
telah melampaui jam kerja. Meskipun
ada renovasi kantor, bukan berarti
Saudara bekerja melampaui waktu
kerja. Prosedur PHK di UU No 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal
151 ayat (2) intinya harus dirundingkan
lebih dahulu oleh kedua belah pihak,
antara majikan dan pekerjanya.

Pasal 1603 d KUHPerdata; Pada
umumnya buruh wajib melakukan dan
tidak melakukan segala sesuatu yang se-
harusnya dilakukan atau tidak dilaku-
kan oleh seorang buruh yang baik, dalam
keadaan yang sama. Ketentuan ini
merupakan kewajiban timbal balik, dan
majikan wajib bertindak sebagai majikan
yang baik. Dengan demikian pekerja
wajib melaksanakan kewajibannya
dengan baik. Pekerja juga wajib melak-
sanakan apa yang seharusnya dilakukan
atau tidak dilakukan menurut peraturan
perundang-undangan, kepatutan mau-
pun kebiasaan.

Meski tidak ada perjanjian kerja,
sebagai majikan yang baik, harus
memberikan uang pesangon, dan
Saudara berhak menuntutnya. Terlebih
Saudara telah berkerja selama tiga
tahun. Pasal 1602 y KUHPerdata
menyebutkan: “Majikan pada umumnya
wajib melakukan segala sesuatu yang
dalam keadaan yang sama seharusnya
dilakukan atau tidak dilakukan oleh
seorang majikan yang baik”.

Dari ketentuan tersebut dapat disim-
pulkan bahwa meskipun ada kewajiban
yang tidak tertulis, tetapi menurut kepa-
tutan serta kebiasaan atau undang-un-
dang seharusnya wajib dilakukan atau
tidak dilakukan, majikan harus melaksa-
nakan hal tersebut. Saudara dapat meng-
ajukan permohonan untuk mendapatkan
uang pesangon, karena memang Anda
berhak. Terlebih PHK disebabkan kesala-
han ringan, pengusaha wajib memberikan
uang pesangon.

Besarnya uang pesangon di UU No 13
Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2). a) Masa
kerja kurang dari 1 tahun;1 bulan upah.
b) Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 2 tahun; 2 bulan upah. c)
Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 3 tahun; 3 bulan upah. d)
Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 4 tahun; 4 bulan upah. �

Demikian penjelasan yang dapat kami
berikan dan semoga bermanfaat.

bercampur NaCl, lalu ditutup
kembali dengan kassa steril yang
kering untuk selanjutnya dibalut.

Jika luka sudah tumbuh jaring-
an kulit maka lama kelamaan
membuat luka akan rata. “Pena-
nganan luka diabetes, harus ekstra
agresif sebab pada luka diabetes
kuman akan terus menyebar dan
memperparah luka,” katanya.

Namun ada hal yang terpenting
selain melakukan perawatan yang
disebutkan sebelumnya yakni
pasien dapat cepat sembuh deng-
an melakukan perawatan fisiote-
rapi pada tim spesialis kedokteran
fisik dan rehabilitasi.

Menurut dr Anasthasia, pada
perawatan di fisoterapi dokter
mapun perawat akan melakukan
terapi supaya secepatnya menyem-
buhkan gangren pada kaki diabe-
tes. Sebab, di sini pasien akan
dibantu baik terapi kerja seperti
hidroterapi, akunpunktur, senam
diabetes dan lain-lainnya. Kemu-
dian menyediakan terapi kerja
dengan memberikan alat bantu
kepada pasien diabetes. Seperti
apakah alat bantu kaki gangren?
Kita bahas pada minggu depan.
(*/het/bersambung)

Bagi Anda yang menderita diabetes,
kesehatan kaki mungkin menjadi
masalah utama yang sering dialami.
Apalagi, jika kaki sudah mengalami
kerusakan pembuluh darah dan
jaringan syaraf hingga menyebabkan
luka atau gangren. Tentu harus ada
perhatian lebih pada kondisi kaki
gangren. Bagaimana upaya merawat
gangren pada kaki?
Umi Hany Akasah
Wartawan Radar Surabaya

Perawatan Fisioterapi Gangren dengan Sandal Diabetes (Bagian 1)

Periksa Kondisi Sinus, Granulasi dan Masrasi

BUAH salak bayak dita-
nam untuk dimanfaatkan
buahnya, yang populer se-
bagai buah meja. Selain
dimakan plontos, buah sa-
lak juga biasa dibuat mani-
san, asinan, dikalengkan,
atau dikemas sebagai keri-
pik. Buah yang muda digu-
nakan untuk bahan rujak.

Helai-helai anak daun dan
kulit tangkai daun buah sa-
lak dapat digunakan sebagai
bahan anyaman, meski ten-
tunya sesudah duri-duri buah
salak dihilangkan lebih da-
hulu. Karena duri-duri buah
salak hampir tak tertembus,
rumpun buah salak kerap
ditanam sebagai pagar.

Penelitian terbaru buah
salak yang disampaikan
Nurfi Afriansyah MSc dari
Pusat Litbang Gizi dan Ma-
kanan Departemen Kese-
hatan RI menyatakan bahwa
kandungan betakaroten da-
lam 100 gram buah salak ku-

rang lebih 5,5 kali le-
bih banyak

dibanding mangga, 3 kali
dibandingkan jambu biji dan
5 kali semangka merah.

Dengan kandungan bekaro-
ten sebanyak itu ada beberapa
khasiat utama buah salak.
Pertama memelihara keseha-
tan mata. Juga sebagai obat
diare atau mencret. Caranya
dengan mengonsumsi se-
banyak kurang lebih 20 gram
buah salak segar dapat meng-
urangi penyakit diare.

Lalu daunnya bisa untuk
menghilangkan penyakit am-
beien yang belum parah. Ca-
ranya ambil tiga helai daun
salak, kemudian direbus
dengan segelas air. Air rebu-
san tersebut disaring dan di-
minum dengan gula merah.
Minumlah dua kali sehari,
pagi dan malam hari.

Dijelaskan FX Wahyurin
Mitano, ada yang khas ten-
tang kulit ari pada salak. Ia
menyarankan sebaiknya kita
tidak membuangnya saat
makan. Sebab,
dalam kulit

ari buah salak itulah ter-
dapat kandungan serat.

Anjuran yang sama ini
menurut FX Wahyurin, juga
berlaku saat kita makan
jeruk. Sebaiknya, jangan
dimakan bulir jeruknya
saja, melainkan makan
juga pembungkus jeruk-
nya. “Kandungan serat
itulah yang mengurangi
kemungkinan mende-
rita sembelit setelah
makan buah salak,”
ungkap ahli gizi RSUD
dr Soetomo tersebut.

Jadi, untuk mengu-
rangi kekhawatiran ti-
dak atau kesulitan BAB,
jangan lupa untuk mema-
kan atau membuat jus
buah salak dengan kulit
arinya. Tidak menguliti
buah salak sampai bersih,
karena kulit ari ini yang
dipercaya bisa mengatasi
kesulitan BAB jika mema-
kan banyak buah salak
atau minum banyak jus

buah salak.
Salah satu manfaat
lain dari buah salak

adalah dapat mem-
bantu program
diet. Kandungan
zat gizi dan fito-
nutrien yang
ada di dalam
buah salak me-
mang berpo-

tensi mem-
b a n t u

program diet. Di dalam
buah salak terdapat vitamin
C sebanyak 2 mg, tanin dan

serat. (*)

SEKSAMA: Pada perawatan di fisote-
rapi dokter mapun perawat akan mela-
kukan terapi supaya secepatnya
menyembuhkan gangren pada kaki
diabetes.

DOK/RADAR SURABAYA

MULES: Jika ingin sembuh
diare, konsumsilah seba-

nyak kurang lebih 20 gram
buah salak segar.

KANDUNGAN GIZI BUAH
SALAK DALAM 100 GRAM

No Kandungan Gizi Banyaknya
1. Kalori 77,0 kal
2. Protein 0,40 g
3. Karbohidrat 20,90 g
4. Kalsium 28,00 mg
5. Fosfor 18,00 mg
6. Zat Besi 4, 20 mg
7. Vitamin B 0,04 mg
8. Vitamin C 2,00 mg
9. Air 78,00 mg


