
Mengawali pidato penerimaan jabatan Guru Besar ini, perkenankanlah 
saya pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu memanjatkan 
puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan 
Penyayang, karena atas rahmat, kemurahan serta bimbingan-Nya kepada 
kita, sehingga pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam keadaan sehat 
menghadiri Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga dengan acara 
penerimaan jabatan saya sebagai Guru Besar dalam Ilmu Penyakit Telinga, 
Hidung dan Tenggorok. 

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan pandangan saya 
me-ngenai: 

RANKER NASOFARING TUMOR GANAS YANG 
TERSEMBUNYI 

Pendahuluan 
Sebelum sampai pada mated pokok yang akan saya sampaikan, per-

kenankanlah saya singgung secara singkat permasalahan kanker pada 
umumnya. 

Masalah yang ditimbulkan oleh penyakit kanker nyata cenderung 
me-ningkat, khususnya pada dua dekade terakhir ini. 
Sebagaimanadilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health 
Organization) dalam National Cancer Control Programmes Policies and 
Managerial Guidelines (1995), kematian yang disebabkan oleh penyakit 
kanker merupakan 10% dari seluruh kematian di dunia, dan merupakan 
penyebab kematian nomor dua di kebanyakan negara maju. Tetapi tidak 
berarti bahwa masalah ini hanya merupakan masalah utama bagi 
negara-negara maju saja, karena lebih dari 50% penderita penyakit 
kanker terdapat di negara-negara berkembang yang berpenduduk 
tiga-perempat penduduk dunia. Dengan demikian hampir dua pertiga 
penderita penyakit kanker dunia berada di negara-negara berkembang. 
Padahal jumlah penderita baru penyakit kanker di dunia diperkirakan 9 
juta orang tiap tahun. Sedangkan jumlah penderita kanker yang hidup 
pada tahun 1995 diperkirakan berjumlah 17,5 juta orang. 

Bagaimanakah keadaan penyakit kanker pada umumnya di 
Indonesia? Data Nasional mengenai penyakit kanker yang akurat 
memang belum kita miliki. Tetapi dari laporan-laporan yang ada, 
Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia, pada pembukaan Seminar Pengembangan Pelayanan Paliatif 
di Rumah Sakit, di Cimacan, Jawa Barat, April 1998, mengatakan 
bahwa insidens penyakit kanker di Indonesia adalah 0,1% dari 
penduduk. Lebih dari 50% datang dalam stadium lanjut. Di Rumah 
Sakit Kanker Nasional Darmais, tercatat 60% dari penderita datang 
dalam stadium lanjut. Sedangkan angka kematian akibat penyakit kanker 
6,5% dari seluruh kematian di Indonesia. Kalau kita lihat hasil Survey 
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) beberapa tahun sebelumnya, sudah 
menunjukkan adanya kenaikan proporsi kematian karena penyakit 
kanker dari 3,4% pada tahun 1980, meningkat menjadi 4,3% pada tahun 
1986. Sehubungan dengan ini disampaikan pula oleh Kepala Direktorat 
Rumah Sakit Khusus dan Swasta, bahwa peningkatan tersebut 
merupakan lonjakan yang luar biasa, dimana dalam jangka waktu 10 
tahun saja penyakit kanker sebagai penyebab kematian telah naik dari 



peringkat 12 ke peringkat 6. 
 

Para hadirin yang saya muliakan, 

Kalau kita melihat data mengenai penyakit kanker dalam skala yang 
lebih kecil, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Surabaya, 
tampak pula kecenderungan yang sama dengan yang terdapat di dunia 
maupun di tanah air kita. 

Jumlah penderita tumor ganas (neoplasma maligna) yang dirawat di 
RSUD Dr. Soetomo 

Tahun Jumlah penderita Persentase 

1974 536 100% 
1983 1918 357,8% 
1993 2964 552,9% 
1996 3617 674,8% 

(Sumber: Rekam Medik RSUD Dr. Soetomo) 

Pada tahun 1974 penderita tumor ganas yang dirawat (rawat inap) di 
RSUD Dr. Soetomo berjumlah 536 orang. Pada tahun 1983, tahun 1993 
dan tahun 1996 berturut-turut berjumlah 1918 orang, 2964 orang dan 
3617 orang. Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 
tahun 1974 sampai dengan tahun 1983 terdapat kenaikan jumlah 
penderita tumor ganas yang dirawat sebanyak 257,8%. Dalam kurun 
waktu tahun 1984 sampai dengan tahun 1993 terdapat kenaikan 195,.1%. 
Kalau kita hitung mulai tahun 1974 sampai dengan 1996, selama 23 
tahun, terjadi kenaikan 574,8%. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah 
penderita tumor ganas yang menjalani rawat inap di RSUD Dr. Soetomo 
mengalami kenaikan 200–300% tiap sepuluh tahun. 

Hal ini dapat terjadi oleh karena beberapa hal, antara lain: 

• Sebagai hasil dari penyuluhan-penyuluhan kesehatan kepada 
masyarakat, sehingga anggota masyarakat sudah makin sadar dan 
makin mengerti akan masalah kesehatannya. 

• Pengaruh dari makin meningkatnya industrialisasi. Industri di satu sisi 
memberikan banyak kemudahan, tetapi disisi lain, limbah industri 
yang tidak mendapat penanganan sebagaimana mestinya, dapat 
memengaruhi terjadinya penyakit kanker. 

• Makin meningkatnya keadaan sosial ekonomi rakyat Indonesia 
(sebelum terjadinya krisis yang kita alami sekarang) dan 
mudahnya komunikasi dan transportasi antar negara, selain 
membawa pengaruh-pengaruh yang positif, juga memberikan 
perubahan-perubahan gaya hidup yang potensial berpengaruh 
pada terjadinya penyakit kanker. 

• Sebagai hasil dari upaya-upaya di bidang kesehatan, maka usia 
harapan hidup rakyat Indonesia makin tinggi, dengan akibat makin 



bertambah besamya kelompok manusia usia lanjut, yang berarti 
bertambahnya jumlah penduduk yang berisiko terkena 
penyakit-penyakit degeneratif, termasuk penyakit kanker. 

Kecenderungan yang sama terlihat pula pada penderita-penderita 
rawat jalan. 

Jumlah penderita baru dan jumlah kunjungan di Poliklinik Onkologi 
Satu Atap 

Tahun Jumlah penderita baru  Jumlah kunjungan 

1990 1800 (100%) 10732 (100%) 
1997 3870 (215%) 25089 (233,8%) 

(Sumber: Rekam Medik Poli Onkologi Satu Atap) 

Pada tahun 1990, saat mulai dibukanya Poliklinik Onkologi Satu Atap 
(POSA) terdapat 1800 penderita baru. Delapan tahun kemudian, pada 
tahun 1997 terdapat 3870 penderita baru. Ini berarti dalam kurun 
waktu delapan tahun terdapat kenaikan 115%. Data ini hanya 
mengenai penderita-penderita tumor kulit, tumor jaringan lunak (soft 
tissue), payudara, tumor-tumor dibidang THT, mata, paru, 
kandungan dan keganasan lain dengan penanganan onkologi medik 
dewasa. Sedangkan keganasan pada anak, tulang, urologi dan susunan 
syaraf pusat, karena beberapa hal masih belum dapat disatukan di 
dalam POSA ini. 

Melihat data tersebut diatas, baik dari rawat inap maupun rawat 
jalan, di RSUD Dr. Soetomo dan data kanker yang ada di negara kita, 
perlu kiranya lebih kita waspadai untuk perencanaan tindakan-tindakan 
penang-gulangannya. 

Nasofaring 
Nasofaring merupakan bagian tubuh kita yang belum dikenal oleh 

kebanyakan anggota masyarakat. Lain halnya dengan bagian-bagian 
tubuh kita yang lain atau pun organ-organ tubuh kita sudah banyak 
dikenal dan dimengerti fungsinya. Misalnya paru. Masyarakat telah 
mengenal apa paru itu. Tahu letaknya dan fungsinya untuk bernapas. 
Contoh lain jantung, usus, hati, otak dan lain-lain sudah dikenal dan 
diketahui fungsinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan nasofaring. 
Sehingga kalau kita melaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada 
masyarakat, harus mempergunakan alat peraga agar dapat dimengerti. 
Tanpa alat peraga sulitlah anggota masyarakat pada umumnya untuk 
dapat membayangkan di manakah dan apakah nasofaring itu. 

Nasofaring tidak dapat dilihat dari luar atau pun diraba. Lain halnya 
dengan usus, hati meskipun tidak dapat dilihat dari luar, tetapi dapat 
diraba dari luar. Nasofaring merupakan rongga yang terdapat di 
belakang hidung juga merupakan bagian teratas dari tenggorok. Rongga 
ini permukaannya dilapisi oleh selaput lendir yang sama dengan hidung 



dan struktur di sekitarnya. Rongga ini dihubungkan dengan rongga 
hidung oleh choane atau sering juga disebut nares posterior, dan 
dihubungkan dengan telinga tengah (cavum tympani) oleh suatu tabung 
yang disebut Tuba Eustachius. Hubungan yang terakhir ini yang sering 
dipertanyakan oleh penderita yang datang dengan keluhan pada 
telinganya, tetapi pengobatannya dengan obat tetes hidung. 
Penjelasan yang diberikan sering kali sulit diterima oleh penderita apa 
bila tidak dipergunakan alat peraga. Karena letak anatomisnya, untuk 
dapat melihat/memeriksa nasofaring dibutuh-kan ketrampilan dan 
bahkan tidak jarang diperlukan cara dan alat yang khusus. Karena 
sulitnya untuk melihat dan mencapainya, maka nasofaring sering juga 
disebut sebagai "blind area" di bidang THT. 

Dengan adanya hubungan nasofaring dengan telinga tengah dan 
rongga hidung itu, maka apabila terjadi patologi atau penyakit yang 
mengenai nasofaring, akan terjadi pula gangguan pada telinga dan 
hidung. 

 
Ranker nasofaring 

Ranker nasofaring merupakan tumor ganas yang jarang terdapat pada 
kebanyakan penduduk dunia. Seperti dilaporkan oleh Zarihah Zain 
(Agustus 1996) insidens kanker nasofaring pada golongan penduduk 
dunia tersebut kurang dari 1 per 100000 penduduk per tahun. Tetapi 
banyak didapatkan pada penduduk di bagian tenggara Cina, terutama di 
Provinsi Guangdong di mana terdapat 30–50 penderita kanker nasofaring 
di antara 100000 penduduk per tahun. Karenanya kanker nasofaring ini 
sering pula dikenal sebagai "Guangdong Tumor". Selain itu tumor ganas 
ini banyak terdapat juga pada penduduk Vietnam, Filipin, Malaysia, 
Thailand, Indonesia, Eskimo, Hawaii, Tunisia, Uganda, Kenya dan 
Sudan. 

Di Indonesia seperti tertulis di dalam Buku Pokok-pokok Kegiatan 
Penanggulangan Penyakit Kanker di Indonesia, yang di terbitkan oleh 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1989, kanker nasofaring 
me-nempati peringkat ke-5 setelah leher rahim, payudara wanita, limfoid 
sekunder, dan kulit. Tetapi pola neoplasma ganas ini telah berubah pada 
tahun-tahun terakhir ini. 

 
Neoplasma Ganas di Indonesia 1992–1996 

1. Neoplasma ganas lain 
2. Neoplasma ganas serviks uterus 
3. Neoplasma ganas hati primer 
4. Neoplasma ganas payudara 
5. Neoplasma ganas paru 
6. Leukemia 
Sumber: Direktorat RSKS, Ditjen YanMed DepKes RI. 

Data yang diperoleh dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 
dalam kurun waktu tahun 1992–1996 menunjukkan kanker nasofaring 
tidak lagi menempati peringkat lima besar. Tampaknya neoplasma ganas 
hati primer telah menggantikan kedudukan kanker nasofaring, bahkan 
mendesak neoplasma ganas payudara. Sekalipun demikian kanker 



nasofaring dari berbagai laporan yang ada masih merupakan tumor ganas 
peringkat satu diantara tumor ganas di bidang THT. Sedangkan di Seksi 
Radioterapi SMF/Lab. Radiologi RSUD Dr.Soetomo-FK Unair, dalam 
kurun waktu 1991 sampai dengan 1997 tercatat kanker nasofaring 
menem-pati peringkat ke dua setelah kanker mulut rahim. Dari Rekam 
Medik Seksi Radioterapi, SMF/Lab. Radiologi, RSUD Dr. Soetomo, 
dalam kurun waktu 7 tahun antara 1991 sampai dengan 1997, tercatat 
749 orang penderita baru kanker nasofaring yang menjalani pengobatan 
dengan radiasi, atau rata-rata 107 penderita baru per tahun. 

Jumlah penderita baru kanker nasofaring Seksi Radioterapi SMF/Lab. 
Radiologi RSUD Dr. Soetomo 

Tahun Jumlah Tahun Jumlah 
1991  130  1995  110 
1992  70  1996  99 
1993  117  1997  82 
1994  141    

(Sumber: Rekam Medik Seksi Radioterapi) 

Kanker nasofaring tumor ganas yang tersembunyi 

Kanker nasofaring merupakan suatu tumor ganas yang tersembunyi 
dari pengamatan penderita maupun dokter, khususnya pada awal 
kehadirannya. Tersembunyinya kanker nasofaring dapat dimungkinkan 
oleh beberapa hal yang terdapat pada pihak penderita maupun pada 
pihak dokter. 

 
Hal-Hal yang terdapat pada pihak penderita 

Gejala dini dari kanker nasofaring sangat tidak jelas atau tidak khas. 
Gejala awalnya sering mirip sekali dengan gejala influenza (flu), suatu 
penyakit yang memang biasa menyerang siapa saja, yakni pilek. Tetapi 
sebenarnya bila penderita memperhatikan penyakit yang dideritanya, 
sudah dapat merasa curiga. Karena pileknya tidak sembuh-sembuh. 
Kadang-kadang pada stadium au/al, kalau saja penderita 
memperhatikan ingus yang keluar terlihat ada sedikit darah. Demikian 
sedikitnya hanya berupa beberapa garis merah dalam lendir yang 
dikeluarkan dari hidung-nya. Gejala seperti ini hampir selalu tidak 
menarik perhatian penderita, karena dianggap penyakit biasa saja. 
Pemikiran yang demikian ini memang berdasar. Oleh karena memang 
tidak disertai gejala yang meng-ganggu penderita, seperti nyeri dan lain 
sebagainya. 

 
Hadirin yang saya hormati, 

Gejala seperti yang saya sebutkan tadi tidak harus hanya 
disebabkan oleh kanker nasofaring. Banyak hal yang dapat 
menyebabkan gejala seperti itu. 

Antara lain: 
• Influenza, atau yang lebih sering dikenal dengan nama flu atau 
selesma. 



• Infeksi hidung yang non spesifik. 

• Difteria hidung. 

• Sinusitis. 

• Iritasi kronis dari hidung. 
• Deviatio Septi Nasi, yakni tulang sekat rongga hidung yang 
menceng. Apalagi bila mencengnya membentuk permukaan yang tajam, 
seperti spina atau krista, yang dapat menyebabkan iritasi pada 
struktur sekitamya. Inipun dapat memberikan gejala yang sama. 
• Hemangioma hidung. 
• Tumor ganas dari hidung dan sinus paranasalis, atau sering disebut 
tumor ganas sinonasal. 

• Benda asing (corpus alienum) di dalam hidung. 

• Kelainan-kelainan pada darah. 

• Dan sebagainya. 

Jadi kalau saja dirasakan adanya gejala seperti ini, jangan gelisah dulu, 
tetapi upayakanlah secepat mungkin memeriksakan diri ke dokter. 

Kalau kanker itu telah tumbuh lebih lanjut, maka mulailah timbul 
gejala-gejala lain: 

• Pendengaran mulai terganggu, yang disebabkan oleh tertutupnya 
tuba Eustachius yang menghubungkan nasofaring dengan telinga 
tengah. Sedangkan telinga tengah merupakan bagian penting dalam 
konduksi gelombang suara. 

• Hidung buntu, yang disebabkan oleh mulai tertutupnya choane yang 
menghubungkan nasofaring dengan rongga hidung, baik sebagian 
atau total. 

• Timbulnya benjolan di leher, yang diakibatkan oleh terjadinya anak 
sebar (metastasis) pada kelenjar getah bening leher. Hal ini 
kadang-kadang masih belum menjadi perhatian penderita, kecuali bila 
telah sangat membesar. Bahkan pernah terjadi, benjolan di leher ini 
diketemukan oleh tukang potong rambut. 

• Nyeri kepala (cephalgia) yang disebabkan oleh infiltrasi kanker ke 
endokranium, baik melalui foramina yang ada di dasar tengkorak, 
yang paling sering ialah melalui foramen laserum, atau pun dengan 

• Penglihatan kembar (double), yang disebabkan oleh kerusakan nervus 
abdusen dengan akibat penderita tidak dapat menggerakkan bola 
matanya ke lateral. Sehingga mata penderita tampak "kero" atau 
juling. 

• Kesulitan menelan, yang diakibatkan oleh kerusakan dari nervus 
glosofaringeus dan nervus vagus. Dalam keadaan seperti ini sering kali 
untuk dapat memberikan makanan yang adekuat kepada penderita, 
perlu dilakukan gastrostomi. 

• Mimisen yang kadang-kadang hebat (profuse epistaxis). 

• Bila kanker itu tumbuh eksofitik dan sangat besar dapat menekan 
langit-langit lunak (palatum mole), sehingga terjadi penutupan jalan 



napas baik melalui hidung maupun mulut, dengan akibat terjadi 
kesulitan bernapas. Bila hal ini terjadi maka tindakan trakeostomi 
perlu dilakukan. 

• Terjadi anak sebar yang jauh dari nasofaring (distant metastasis) ke hati, 
paru, tulang dan juga otak, dengan segala akibatnya. 

Hadirin yang saya muliakan, 
Salah satu atau beberapa dari gejala yang telah saya sebutkan tadi 

adalah gejala lanjut dari kanker nasofaring. Artinya gejala yang ditimbulkan 
oleh kanker nasofaring setelah kanker itu menyebar keluar dari nasofaring. 
Hal-hal yang terdapat pada pihak dokter 

Kanker nasofaring pada stadium dini sering luput dari pengamatan 
dokter yang pertama kali melihat penderita itu. Ini dapat disebabkan oleh 
beberapa hal: 

• Gejala dini dari kanker nasofaring sangat tidak khas. Sehingga dokter 
yang pertama kali melihatnya tidak mengarahkan pemeriksaannya 
kepada kemungkinan adanya kanker nasofaring. 

• Seperti saya katakan pada awal orasi ini, bahwa nasofaring 
merupakan "blind area" yang artinya sulit dilihat dan sulit dicapai. 

• Kanker nasofaring sering tumbuh di bawah selaput lendir yang 
melapisi permukaan nasofaring. Sehingga sekilas tak tampak apa-apa. 

• Kadang-kadang terkelabui karena kebetulan penderita itu menderita 
penyakit lain yang juga memberikan gejala sama dengan gejala dini dari 
kanker nasofaring. 

Oleh karena faktor-faktor tersebut tadi. baik yang terdapat pada pihak 
penderita dan/atau yang terdapat pada pihak dokter yang pertama kali 
melihat/memeriksa penderita, maka kanker nasofaring sering kali 
tersem-bunyi dari pengamatan dengan scgala akibatnya. Hal ini tampak 
pada data yang ada di Poliklinik Onkologi THT yang tergabung di dalam 
Poliklinik Onkologi Satu Atap. Pada tahun 1997 di Poliklinik Onkolgi 
THT didapat-kan 444 penderita baru. Diantara 444 penderita itu 
diketemukan 122 penderita kanker nasofaring. Dengan menggunakan 
TNM Classification dari American Joint Committee on Cancer yang 
terdapat di dalam Handbook for Staging of Cancer (1993), maka 122 
penderita kanker nasofaring itu dapat dibagi menjadi: 

 
Stadium I 5 orang 4% 
Stadium II 5 orang 4% 
Stadium III 15 orang 12% 
Stadium IV 95 orang 77% 
Tidak tercatat 2 orang 

Dari data ini, kalau penderita stadium III ditambah dengan stadium IV, 
maka berarti 89% penderita diketemukan sudah dalam stadium lanjut. 
 
Hadirin yang saya muliakan, 

Perkenankanlah saya pada kesempatan ini menampilkan juga 
pen-derita-penderita tumor di Ruang THT, RSUD Dr. Soetomo dalam 
kurun waktu tahun 1993–1997. 
 



Jumlah penderita tumor 
Ruang THT 

RSUD Dr. Soetomo 
1993–1997 

 
Karsinoma laring 209 
Karsinoma nasofaring 127 
Tumor kavum nasi 70 
Angiofibroma nasofaring 55 
Karsinoma kavum nasi 50 
Tumor laring 47 
Karsinoma lidah 24 
Karsinoma sinus maksilaris 22 
Karsinoma tonsil 18 
Limfoma maligna 10 
Lain-lain 242 
Jumlah 874 
(Sumber: Rekam Medik Ruang THT) 

Dari rekam medik Ruang THT RSUD Dr.Soetomo terdapat 127 penderita 
kanker nasofaring yang merupakan, 14,53% dari semua penderita tumor 
ganas dan jinak yang menjalani rawat inap di Ruang THT RSUD Dr. 
Soetomo. Semua penderita ini berada pada stadium 111 dan IV. Hal ini 
memang dapat dimengerti, karena yang perlu rawat inap adalah para 
penderita yang oleh karena keadaan penyakitnya membutuhkan rawat 
inap. 

Hadirin yang saya muliakan, 
Hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari masalah kanker 

pada umumnya, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan masalah 
kanker nasofaring, seperti apakah nasofaring, kesulitan untuk memeriksa 
dan mencapai nasofaring, gejala yang tidak khas dan sebagainya, dapat 
menggambarkan makin besarnya masalah yang ditimbulkan oleh penyakit 
kanker pada umumnya, dan kanker nasofaring khususnya. Masalah 
itu diperbesar lagi karena lebih banyak lagi penderita yang datang dalam 
keadaan lanjut, yang disebabkan oleh tersembunyinya kanker nasofaring 
terutama pada awal kehadirannya. Dengan demikian sulit diharapkan 
keberhasilan upaya kuratif. Sekalipun demikian perlu kita pikirkan upaya 
untuk menolong para penderita tersebut yang masih berhak untuk 
menda-pat pertolongan dan masih berhak untuk tidak menderita. 

Langkah-langkah yang dapat dijalankan pada penderita kanker 
stadium lanjut 

Penanggulangan berbagai macam penyakit yang terbaik adalah 
pencegahan. Dengan pencegahan akan mengurangi pendanaan, 
mencegah terjadinya penderitaan dalam berbagai aspek. Demikian pula 
dalam penanggulangan penyakit kanker. Pemerintah telah banyak 
melaksanakan upaya penanggulangan penyakit kanker, sehingga 
akhimya pada akhir tahun 1993, pada suatu pertemuan di Caringin, Jawa 
Barat, tercetus suatu konsep yang disebut Penanggulangan Kanker 



Terpadu Paripuma; di mana terpadu mengandung arti dalam 
penanggulangan penyakit kanker ini melibatkan semua sektor di dalam 
masyarakat, baik sektor pemerintahan mau-pun non pemerintahan (lintas 
sektor); paripuma mengandung arti dalam penanggulangan penyakit 
kanker ini dilaksanakan semua program mulai dari pencegahan, deteksi 
dini, terapi dan perawatan paliatif (lintas program). 

Hadirin yang saya hormati, 
Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk tidak menguraikan 

mengenai PKTP lebih panjang lagi. Hanya saru hal yang kiranya baik untuk 
saya sampaikan sehubungan dengan PKTP. Seperti telah disinggung tadi, 
dalam program PKTP yang terpenting ialah Program Pencegahan dan 
Deteksi Dini. Karena dengan kedua program ini akan kita capai penurunan 
angka kesakitan dan penurunan stadium (down staging) dari para 
penderita penyakit kanker, sehingga hasil Program Terapi akan dapat 
mencapai "cure rate" yang lebih tinggi. Tetapi ini baru akan tercapai 
apabila intervensi kita telah berhasil merubah pola pikir dan perilaku 
anggota masyarakat. Sekarang perkenankan saya kembali kepada 
permasalahan kanker nasofaring. 

Seperti telah diuraikan tadi sebagian besar dari penderita kanker 
nasofaring diketemukan sudah dalam stadium yang lanjut, yang 
disebabkan oleh tersembunyinya kanker tersebut dari pengamatan 
penderita ataupun dokter khususnya pada awal kehadirannya. Di 
samping itu tadi telah pula disinggung bahwa hasil dari upaya 
kuratif/penyembuhan sulit diharapkan karena lanjutnya penyakit. Telah 
pula saya uraikan gejala-gejala lanjut dari kanker nasofaring yang 
memberikan penderitaan yang tidak sedikit kepada penderita dan 
keluarganya, seperti halnya yang terjadi pada penyakit kanker lainnya. 

Manusia terdiri dari unsur-unsur biologis, psikologis, sosial, kultural dan 
spiritual yang tidak terpisahkan. Penyakit kanker dimanapun kanker 
primernya berada memberikan penderitaan dari semua unsur tadi dalam 
waktu yang panjang dan makin berat menuju ke akhir hidupnya. Akan kita 
teruskankah upaya-upaya kuratif? Hal ini akan menambah penderitaan, 
karena pengobatan dengan pembedahan, radioterapi ataupun 
kemoterapi pada penyakit kanker stadium lanjut tidak akan dapat 
memberikan kesem-buhan, tetapi penderita tidak akan luput dari efek 
samping pengobatan. Dalam keadaan terminal ini, perawatan paliatif 
merupakan suatu tindakan yang realistis dan manusiawi. 

Perawatan paliatif 
Perawatan Paliatif ialah semua tindakan aktif guna meringankan beban 

penderita kanker terutama yang tidak mungkin disembuhkan. 

Dikatakan terutama pada yang tidak mungkin disembuhkan karena 
sebenarnya tindakan ini tidak hanya dilakukan pada penderita-penderita 
yang tidak bisa disembuhkan, tetapi dikerjakan juga pada penderita yang 
masih mempunyai harapan untuk sembuh bersama-sama dengan 
tindakan-tindakan atau pengobatan kuratif, dengan maksud untuk 
meringankan atau menghilangkan gejala-gejala yang mengganggu atau 
bahkan memperberat penderitaan penderita. 



Tindakan aktif yang dimaksud ialah antara lain menghilangkan rasa 
nyeri dan keluhan-keluhan lain, perbaikan dalam aspek psikologis, sosial 
dan spiritual. Semua ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup yang 
maksimal bagi penderita dan keluarga. 

Dengan demikian sekalipun penyakitnya tidak bisa disembuhkan, 
penderita masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, bersosialisasi, 
menikmati masa terakhir hidupnya tanpa penderitaan dan dapat 
beribadah dengan baik untuk mempersiapkan diri menghadap Tuhan 
dalam iman. 

Perawatan Paliatif ini dapat dijalankan pada penderita rawat jalan, 
rawat inap dan rawat rumah (home care). 

Perlu diakui bahwa sistim rawat rumah ini baru diujicoba di Daerah 
Tingkat II Kota Madya Surabaya atas saran KaKanwil DepKes Jawa Timur, 
dengan melibatkan: 

• Tim Rawat Rumah, Kelompok Perawatan Paliatif RSUD Dr. 
Soetomo - FK Unair. 

• Instalasi Rawat Darurat dan Radiomedik RSUD Dr. Soetomo. 

• Semua Puskesmas di dalam wilayah Daerah Tingkat II Kota Madya 
Surabaya. 

• Kader-kader PKK Tingkat Kecamatan di wilayah Daerah Tingkat II 
Kota Madya Surabaya. 

• Relawan. 
Rawat rumah ini perlu dijalankan sebagai kelanjutan Perawatan Paliatif di 
dalam rumah sakit atau pun secara rawat jalan, apa bila berhubung dengan 
keadaan penyakitnya penderita terpaksa harus tinggal di rumah. Bila hal 
ini tidak dijalankan, maka tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang 
maksimal bagi penderita dan keluarganya tidak akan tercapai. 

Hadirin yang saya muliakan, 
Saya yakin kita mengetahui bahwa pada ibu hamil selalu dilakukan 

pemeriksaan-pemeriksaan yang tujuannya untuk menyiapkan agar 
persalinan itu berjalan dengan selamat dan dilahirkan bayi yang 
mengawali kehidupannya di dunia dalam keadaan sehat. Jadi artinya 
kita telah memberikan pelayanan kesehatan sejak awal kehidupan 
manusia, yakni semasa janin masih dalam kandungan ibunya. Dengan 
Perawatan Paliatif kita memberikan pelayanan kesehatan kepada manusia 
pada bagian akhir dari kehidupannya di dunia, menyiapkan dan 
menghantar manusia ke pintu gerbang kehidupan di akhirat dalam iman. 

 
Daftar Pustaka 
1. Handbook for staging of cancer. American Joint Committee on Cancer 
J.B. Lippincott Co. 1993. 

2. National Cancer Control Programmes. World Health Organization. 
Geneva. 1995. 

3. Pedoman Penanggulangan Kanker Terpadu Paripuma. Departemen 
Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Direktorat Rumah 
Sakit Khusus dan Swasta, Jakarta. 1997. 

4. Pokok-pokok Kegiatan Penanggulangan Penyakit Kanker di Indonesia. 



Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1989. 
5. Robert Twycross. Introducing Palliative Care. Radcliffe Medical Press. 
Oxford and New York. 1995. 

6. Soedijono. Deteksi dini dan penatalaksanaan kanker nasofaring di 
sidang THT. Naskah Lengkap Seminar Kanker Sehari. YK1 Wilayah 
Jawa Timur bekerjasama dengan FK Unair, RSUD Dr. Soetomo, IAPI 
Cabang Jawa Timur. 1989. 

7. Sunaryacfi Tejawinata. Epidemiologi Kanker. Seminar Kanker. Fakultas 
Non Gelar Kesehatan. Universitas Airlangga. 1989. 

8. Sunaryadi Tejawinata. Kanker Nasofaring. Mated Penataran Kader 
Penyuluh Penanggulangan Kanker. Yayasan Kanker Indonesia Wilayah 
Jawa Timur. 1989. 

9. Sunaryadi Tejawinata. Kanker Nasofaring di Beberapa Sentra di Indo 
nesia. Media ID1. 21: 4–9. 1996. 

10. Sunaryadi Tejawinata. The Diagnostic Problem in Early 
Nasopha-ryngeal Carcinoma. Head and Neck Oncology. Postgraduate 
Continuing Education. Surabaya. 7–9 Nopember 1988. 

11. Sunaryadi Tejawinata. Perawatan Paliatif di Rumah. Majalah 
Paliatif Kanker. 2: 15–25. 1996. 

12. Zarihah Zain. Nasopharyngeal Carcinoma. Joint effort. 
University of Cambridge, Cambridge UK, CanCARE and Malaysia. 
Online, http://www.mol.com.my/cancare/npc2.htm 


