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Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh dan Salam 

Sejahtera 

 

Alhamdullillah saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan  

limpah rahmat dan izin-Nya, Buletin PUSPANITA Negeri Pulau Pinang Tahun 2011 telah    

berjaya diterbitkan.Saya juga bersyukur kerana berpeluang untuk menyampaikan perutusan 

dalam Buletin PUSPANITA. Buletin PUSPANITA ini adalah salah satu inisiatif kreatif serta  

merupakan satu saluran yang memberi peluang kepada semua ahli PUSPANITA Negeri Pulau 

Pinang untuk berkongsi idea serta ilmu pengetahuan mengenai pelbagai isu-isu semasa. 

 

Tahniah serta setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan syabas saya ucapkan kepada Sidang 

Editor dan juga Ahli Jawatankuasa PUSPANITA Negeri Pulau Pinang kerana telah berjaya 

menggembleng tenaga dan idea bagi menerbitkan Buletin yang sangat informatif ini. Justeru 

itu, saya amat berharap usaha murni ini akan diteruskan dalam menghasilkan penerbitan-

penerbitan yang lebih dinamik untuk melonjakkan reputasi PUSPANITA Negeri Pulau Pinang 

ke peringkat yang lebih tinggi dan disegani. 

 

Adalah menjadi harapan saya agar penerbitan Buletin PUSPANITA Negeri Pulau Pinang ini 

bukan sahaja dapat dijadikan sebagai wadah rujukan kepada semua warga PUSPANITA 

Negeri Pulau Pinang tetapi juga sebagai tapak pemuafakatan PUSPANITA dan juga dijadikan 

sebagai satu ruang untuk mencungkil bakat serta kreativiti untuk dikongsi bersama. 

 

Sekian, terima kasih. 

 

DATO’ HAJI FARIZAN BIN DARUS 



 
 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh dan Salam 

Sejahtera 

 

Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan  

 

 
 

Rahmat dan NikmatNya kita masih dapat meneruskan penerbitan Buletin Puspanita Negeri 

Pulau Pinang untuk tahun 2011.   

 

Selaku Pengerusi Puspanita Negeri Pulau Pinang saya amat berharap agar semua ahli 

Puspanita dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti memberikan kerjasama yang padu, 

saling bantu-membantu, saling percaya mempercayai dan saling memberikan sumbangan 

untuk mempastikan semua aktiviti yang di rancang dapat di realisasikan dengan sempurna 

dan jayanya. Semoga semua ahli Puspanita dapat berganding-bahu dengan semangat kerja 

berpasukan untuk mempastikan semua aktiviti Puspanita dapat dilaksanakan dengan jayanya. 

 

 Saya sangat kagum melihat kegigihan, keaktifan dan komitmen yang diberikan oleh 

warga Puspanita di dalam menjalankan aktiviti yang telah dirancang sehingga semua aktiviti 

tersebut telah dapat dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya.  Semoga Puspanita dapat 

menjadi sebuah persatuan yang proaktif, cemerlang dan berjaya di mata masyarakat. 

 

 Sesungguhnya Buletin Puspanita ini akan terus menaikkan imej Puspanita sebagai  

sebuah Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia yang sentiasa 

mengutamakan ahli-ahlinya dalam pelbagai kegiatan dan kebajikan. Semoga Buletin          

Puspanita ini akan terus unggul, dinamik dan cemerlang dalam setiap edisi yang               

diterbitkannya. 

 

 Akhir sekali, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada setiap warga Puspanita 

yang terlibat di dalam usaha menerbitkan Buletin Puspanita Negeri Pulau Pinang dengan 

begitu baik sekali.  Syabas dan Tahniah.   

 

DATIN HAJAH HAMIDAH BINTI MAT DAUD 
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Penasihat 
Y.B. Dato’ Haji Farizan bin Darus 

Pengerusi 
Y.Bhg. Datin Hajah Hamidah binti Mat Daud 

•Timbalan Pengerusi I 
  Y.Bhg. Datin Rohaya binti Yaacob 
  (Pengerusi Biro ICT) 

•Timbalan Pengerusi II 
  Pn. Hajah Badariah binti Ali 
  (Pengerusi Biro Keusahawanan) 

•Timbalan Pengerusi III 
  Y.Bhg. Datin Siti Khatijah binti Zakaria 

•Pengerusi Biro Kebajikan 
  Puan Hajah Shaharom binti Saad 

•Setiausaha 
  Cik Yusbita binti Yaacob 

•Pengerusi Biro Sukan 
  Ar. Hajah Patahiyah binti Ismail 

•Penolong Setiausaha 
  Y.Bhg. Datin Saadiah binti Said 

•Pengerusi Biro Pembangunan Lestari Hijau 
  Pn. Maimunah binti Mohd Shariff 

•Bendahari 
  Y.Bhg. Datin Siti Zaleha binti Bakar 

•Pengerusi Biro Kepenggunaan & Perundangan 
  Pn. Ramlot binti Keli 

•Penolong Bendahari 
  Pn. Zamnah binti Arshad 

•Pengerusi Biro Kesihatan 
  Pn. Ismawirda binti Yusop 

•Pengerusi Biro Agama 
  Y.Bhg. Datin Hajah Zainab binti Ismail 
 

•Pengerusi Biro Pendidikan & Pembangunan Keluarga         
Y.Bhg. Datin Asliza binti Abd Jalil 

 

•Pengerusi Biro Seumur Hidup 
  Y.Bhg. Datin Noraini binti Jaafar 
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Bunga Kemboja Putih Berseri 
   Putihnya Melur Diujung Dahan 
Atas Kerjasama & Bantuan Yang Diberi 
   Puji, Syukur & Terima Kasih Kami Ucapkan 

Y.B.  Dato’  Haji  Zainal    bin  Seman  dan  Y.Bhg.  Datin  
Hajah  Nik  Hasmah  binti  Nik  Kadir    merupakan      
Mantan Penasihat dan Pengerusi PUSPANITA Negeri 
Pulau Pinang bermula pada   20 April 2009  sehingga 
15 Mac 2011. 

Perubahan dan kejayaan yang telah dicapai semasa kepimpinan beliau adalah perasmian Rumah      
PUSPAHOME, penerbitan Buletin PUSPANITA Negeri Pulau  Pinang 2010, perasmian Laman Web 
PUSPANITA Negeri Pulau Pinang yang baru dan penggunaan kad keahlian   PUSPANITA Negeri 
Pulau Pinang. 
 
Sesungguhnya seluruh ahli PUSPANITA Negeri Pulau Pinang mengucapkan  ribuan  terima kasih  
di atas kerjasama dan bantuan yang beliau berikan. 

135 Jalan Masjid Negeri 
11600 George Town 

Pulau Pinang 
                                 : 012‐4889116 
                          : puspahome@penang.gov.my 

Perkhidmatan rumah transit kepada semua pelanggan.  
Maklumat lanjut  sila hubungi penyelia Rumah PUSPAHOME : 
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Biro ICT 

Biro Agama 

Biro Keusahawanan 

Biro Pendidikan & Pembangunan Keluarga 
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Biro Seumur Hidup 

Biro Kebajikan 

Biro Sukan 

Biro Pembangunan Lestari Hijau 
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Biro Kepenggunaan & Perundangan 

Biro Kesihatan 

PUSPANITA Daerah Seberang Perai Utara 
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PUSPANITA Daerah Seberang Perai Tengah 

PUSPANITA Daerah Seberang Perai Selatan 

PUSPANITA Daerah Barat Daya 
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PUSPANITA Daerah Timur Laut 

PUSPANITA Majlis Perbandaran Seberang Perai 

PUSPANITA Majlis Perbandaran Pulau Pinang 
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KEK BATIK 

Bahan‐bahan : 
1 bungkus ‐ Biskut Marie 
250g ‐ Buttercup 
200g ‐ Milo (paketkecil) 
Susu pekat manis ‐ setengah tin  
 
 

MUFIN EPAL KAYU MANIS. 

Bahan‐bahan : 

200 gm tepung gandum 

150 gm gula kastor 

1/2 sudu teh garam 

2 sudu teh serbuk penaik 

1/2 sudu teh serbuk kayu manis 

80 gm minyak masak 

1 biji telur A 

100 ml susu segar/uht 

2 biji epal merah,buang kulit dan potong dadu 

12 keping cawan kertas 

KHASIAT OAT 
Oat,  selain  enak  dimakan,  juga  berkesan merawat  kulit 
kering dan berkedut. Caranya, bubuh dua camca  teh oat 
didalam mengkuk, gaulkan dengan susu pembersih muka 
atau  pelembap  muka  dan  sapu  pada  kulit  (sental  kulit 
dengan  penyental  dahulu).  Tunggu  5  ‐  10  minit  dan      
bolehlah dicuci. Hasilnya kulit  lembut, halus,  tidak kering 
serta menjimatkan wang.  
 
KEPUTIHAN PADA MULUT BAYI 
Caranya,  titikkan  satu  atau  dua  titik  air  hangat         
(suam‐suam  kuku)  pada  tempat  yang  putih,  dalam      
seminggu.  Insya‐Allah, keputihan  itu akan sembuh. Boleh 
juga ambil serbuk penaik  lalu dibubuh didalam air suam. 
Kemudian celupkan kapas dan sapukan pada lidah bayi.  
 
MEMBUANG LEMAK BADAN 
Sekiranya anda mengalami masaalah lebihan lemah, cuba 
amalkan  petua  ini.  Ambil  3  ‐  5  biji  putik  delima,  basuh 
bersih dan tumbuk hingga lumat. Perah airnya dan minum 
pati perahan putik delima  ini tanpa dicampur bahan  lain. 
Amalkan  setiap  hari  di waktu  pagi  dan malam,  selama 
sebulan.  Insya‐Allah,  dengan  menjaga  pemakanan  dan 
bersenam, lemak yang berlebihan bukan menjadi masalah 
lagi dan bentuk badan idaman dapat dicapai.  
 

CENGKIH PENAWAR SAKIT GIGI  
Sekiranya anda mengalami sakit gigi, gigit  tiga kuntum 
bunga  cengkih  pada  tempat  yang  sakit.  Kalau  gigi     
berlubang,  ketuk  cengkih  dan  isi  didalam  lubang  gigi 
anda dan tutup dengan kapas.  
 
GAMBIR PENAWAR GATAL 
Sekiranya ada masalah gatal pada kulit, cuba petua  ini. 
Ambil  sekeping  gambir, masukkan  kedalam  piring  kecil 
kemudian basahkan gambir dengan sedikit air supaya ia 
kembang. Kemudian sapu pada bahagian gatal. 
 
HILANGKAN PARUT 
Jika  anda  mempunyai  kesan  parut,  anda  boleh     
menghilangkannya dengan menyapu  lendir  lidah buaya. 
Cuma  sapu  lendir  itu  pada  parut.  Lakukan  tiga  kali     
seminggu.  
 
MENGATASI GATAL KELADI 
Supaya  sayur  keladi  tidak  terasa  gatal,  ketika              
memasaknya anda hanya perlu memasukkan  tiga atau 
empat  keping hirisan  pinang  ke  daalam masakan. Dan 
untuk  menghilangkan  rasa  gatal  pada  tangan  pula,          
lumurkan tangan anda dengan minyak masak.  
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Cara Membuatnya : 

1. Panaskan ketuhar kepada 200 darjah celcius selama 15 minit. 

2. Satukan minyak, susu, gula, garam dan telur.Kacau dengan pemukul telur hingga gula 

larut. 

3.  Tepung  gandum,  serbuk  penaik  dan  serbuk  kayu manis  di  ayak  ke  dalam  sebuah 

mangkuk      adunan. Masukkan epal cincang dan gaul rata. 

4. Tuangkan adunan (2) ke dalam tepung dan kacau hingga basah.Jangan overmix. 

5. Susun cawan kertas dalam tin mufin berlubang 12. 

6. Sudukan adunan ke dalam cawan kertas sehingga hampir    penuh. 

7. Bakar selama 25 hingga masak. 

 

Cara Membuatnya : 
Pecahkan biskut marie kepada 3‐4 bahagian dan ketepikan dahulu 
Panaskan butter di dalam kuali/periuk sehinggac air 
Masukkan susu pekat dan dikacau sehingga sebati. Kemudian masukkan milo dan 
dikacau sehingga pekat.  
Masukkan pecahan biskut dan gaul sehingga sebati 
Masukkan ke dalam bekas, dan tekan sehingga mampat 

HASIL NUKILAN : 
Puan Seri Banun binti Mohd Said 
PUSPANITA Daerah Seberang Perai Utara 



Tidak mengaktifkan  screen  saver  kerana  jumlah  tenaga  yang digunakan 
sama dengan penggunaan skrin aktif 
 
Pastikan monitor di dalam mode standby/hibernate selepas 5 minit. 
 
Komputer ditutup,  suis dimatikan, plug dicabut dari  soket  apabila  tidak 
digunakan untuk jangka masa yang panjang. 
 
Menggunakan  Liquid Crystal Display  (LCD) monitor berbanding Cathode 
Ray Tube (CRT) bagi penjimatan elektrik antara 30% ‐ 50%. 
 
Penggunaan saiz monitor mengikut kesesuaian. Lebih besar monitor, lebih 
banyak tenaga elektrik digunakan. 
 
Mempertingkatkan penggunaan kemudahan e‐mel untuk berkomunikasi 
tanpa kertas. 
 
 

• 
 
 
• 
 
• 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
• 
 
 

CERGAS &  CERDAS  SERLAHKAN  
PENAMPILAN DIRI 

 
Peruntukkan  masa  yang  singkat  untuk    
melakukan  senaman yang  ringkas, mampu 
kelihatan dan   cerdas sepanjang hari sekali 
gus  mencerminkan  penampilan  yang 
menarik  ketika  berada  di  khalayak.  Perlu 
diingatkan bahawa tubuh badan yang sihat 
memberikan  anda  lebih  stamina  untuk  
melakukan  sesuatu  kerja  selain  memberi 
kesan positif kepada sikap serta  keyakinan 
diri. 
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INDAH WANITA  
Wanita 
indahmu secerah pawana 
seri seteguh intan 
selembut sutera 
sedingin salju 
menyejuk ammarah. 
Wanita 
dirimu bak mutiara 
andai maruah dibelai 
nafsu ditunduk 
menangkis cela 
teguh memagar laman 
mewangi kelopak semerbak kasturi 
mengundang kumbang sejati 
terbina singgahsana iman 
dihias mahligai taqwa 
menggapai reda 
Pemilik Agung Insani. 

NUKILAN BUAT BONDA  
Seombak kasih selaut kesabaran 
segunung pengorbanan telah kaucurahkan 
meninggalkan sejuta kenangan.  
 
Bondaku 
indah senyumanmu terpahat di hati 
mengubat rindu di sanubari. 

JAUH DI SUDUT HATI  
Langkah‐langkah tersusun rapi 
menyusur lorong duka 
berpinar pandangan mata 
dibalut kesedihan silam 
bila irama itu beralun lagi. 
Bersama sebeban derita 
kuikat rapi di belakang usia 
agar tidak tercicir 
dalam penghijrahan. 

"Ilmu dan kepandaian itu adalah sahabat yang setia dalam hidup    
sampai kepada penghabisan umur." 

 
"Anda tidak boleh mencipta pengalaman. Anda mesti menghadapinya." 

~ Albert Camus 
 
"Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal, tetapi ianya datang  
dari semangat yang tidak pernah mengalah." 

 
"Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa  

melakukan yang terbaik." 
 

"Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak tujuannya 
dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa menyimpang."  
~ Cecil B. DeMille  
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Bunga Seroja Di Atas Para 
Jatuh Ditimpa Buah Berangan 
Andai Kata Tersilap Bicara 

Kemaafan Jua Kami Pohonkan 
 

Di Atas Dahan Burung Tempua 
Melihat Rusa Tepi Perigi 

Salam Perpisahan Untuk Semua 
Di Lain Masa Bersua Lagi 

Tahniah kepada penerima   
Anugerah Darjah Kebesaran,  

Bintang & Pingat Negeri  
Pulau Pinang 2011 


