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KomunikatorKomunikator
1.1. Dr. Tan Shot YenDr. Tan Shot Yen

KomunikanKomunikan
1.1. Intan Octoriana KhaeruddinIntan Octoriana Khaeruddin

2.2. Para Pembaca Majalah NirmalaPara Pembaca Majalah Nirmala



MediaMedia

• Media Cetak : Majalah Nirmala• Media Cetak : Majalah Nirmala

• Mediator : Emma Madjid



Pesan Pesan 

• Bahwa penyakit Guillain-Barre Syndrome 
(GBS) disebabkan oleh pola makan yang 
tidak sehat dan tidak terkontrol tidak sehat dan tidak terkontrol 

• Tidak ada obat yang dapat 
menyembuhkan penyakit GBS, melainkan 
dengan mengubah pola makan kita yang 
kurang baik menjadi pola makan yang 
sehat 





• Memakan makanan yang segar seperti sayuran 
dan buah ternyata memberikan energi yang 
lebih besar karena makanan yang seperti itulah 
yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita 

• Mengurangi makan makanan cepat saji yang 
banyak mengandung zat-zat yang berbahaya 
karena dapat memicu terjadinya karena dapat memicu terjadinya 
kanker(Carsinogenik)

• Faktor lain yang menentukan kesembuhan 
suatu penyakit yaitu tekad yang kuat dalam diri 
kita untuk cepat sembuh merupakan motivator 
yang luar biasa.



EfekEfek
• Mendengar tetangganya yang pernah terserang 

stroke dapat sembuh akibat mengubah pola makan 

yang disarankan oleh Dr. Yen, sehingga ia pun 

tertarik dan mengubah pola makannya

• Setela membaca kutipan majalah Nirmala ini, kita 

mengetahui bahwa pola makan yang tidak baik, mengetahui bahwa pola makan yang tidak baik, 

berdampak buruk pada kesehatan kita, seperti 

penyakit GBS

• Setelah mengetahui bahwa pola makan yang kurang 

baik dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, 

kita sebagai mahasiswa (terutama anak kos) 

sebaiknya mengurangi makan makanan cepat saji.



FeedbackFeedback

• Sesuai dengan apa yang disarankan oleh Dr. 
Yen, Intan pun mengubah pola makannya yang 
selama ini ternyata kurang sehat 

• Ia pun menjadikan sayur dan buah yang segar • Ia pun menjadikan sayur dan buah yang segar 
menjadi menu kesehariannya 

• Ternyata dengan mengubah pola makannya, ia 
dapat sembuh dari penyakitnya dalam jangka 
waktu yang relatif singkat.



LingkunganLingkungan

• Dukungan keluarga merupakan faktor 
yang utama bagi kesembuhan Intan

• Tekad yang kuat, sangat diperlukan dalam 
menjalani rutinitas pengobatan

• Dukungan dari tenaga medis dibutuhkan 
pasien untuk menumbuhkan motivasi 
dalam diri pasien untuk sembuh.

• Pola makan yang sehat dan hidup teratur 
dapat mencegah dan mengobati berbagai 
macam penyakit



Lingkungan Lingkungan 

• Lingkungan yang bersih dan kondusif 
mencegah terjangkitnya berbagai macam 
penyakit




