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  Pengantar Redaksi 

B 
uletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volume VIII edisi 3 yang 

diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Buletin ini 

merupakan wahana informasi bagi insan pelabuhan dalam mengembangkan 

potensi diri guna mendukung pelaksanaan program kesehatan, khususnya bagi para pegawai 

Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia.  

 Buletin Info Kesehatan Pelabuhan berisi informasi hasil pelaksanaan program,  kajian – 

kajian, pengembangan teknologi, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, 

naskah – naskah ilmiah dan karya – karya seni  serta peristiwa – peristiwa terkini lainya, bahkan 

informasi kesehatan tradisional. Pada edisi ini berisi topik – topik yang ajeg, yakni Atensi, Ruang 

TU, Ruang PKSE, Ruang PRL, Ruang UKLW, Teknologi dan informasi, Serba serbi, Jejaring kerja dan 

kemitraan, Flora dan fauna, Kajian, Aneka peristiwa serta Relaksasi 

 Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan, reportase, saduran, karikatur, sajak – 

sajak ataupun karya sastra lain dan foto – foto yang berkaitan dengan program kesehatan 

pelabuhan. Redaksi memberikan kesempatan ini pada para kolega KKP, institusi kesehatan unit 

pusat dan daerah serta seluruh pembaca di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam 

penulisan Buletin Info Kesehatan Pelabuhan.  

 Dewan redaksi mengajak para pembaca buletin ini untuk melaju dengan kecepatan 

optimal dalam meningkatkan jejaring informasi guna mencapai kinerja yang kita inginkan. 

 Selamat bekerja dan sukses selalu                        

             Dewan Redaksi  

                RBA. WIDJONARKO, SKM, MKES 

ISSN 2302 - 4550 

ACARA SERAH TERIMA JABATAN 

KEPALA KKP KELAS I TANJUNG PRIOK, KEPALA KKP KELAS I  

SOEKARNO HATTA, KEPAPALA KKP KELAS I SURABAYA 

Jakarta - Tanjung Priok, 03 Oktober 2013 
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ATENSI 

Pembangunan kesehatan merupakan 

bagian yang integral dari pembangunan 

nasional guna mencapai derajat kesehatan 

setinggi – tingginya yang pada hakekatnya 

adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia.  Permasalahan 

kesehatan dalam di Indonesia pada masa 

mendatang cenderung menjadi luas dan 

kompleks. 

Pada  era perdagangan bebas ini,  

kemajuan teknologi transportasi bertumbuh 

semakin pesat yang secara otomatis dapat 

berisiko menimbulkan gangguan kesehatan 

yang berpotensi menimbulkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat.  Untuk melindungi 

masyarakat dunia pada umumnya dan 

masyarakat Indonesia pada khususnya, maka 

Indonesia juga berkewajiban melakukan 

upaya untuk mencegah terjadinya 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang 

meresahkan dunia (Public Health Emergency 

of International Concern) sesuai yang 

diamanatkan dalam International Health 

Regulations (IHR) 2005.  

Untuk mencegah terjadinya 

kedaruratan kesehatan tersebut, maka upaya 

cegah tangkal penyakit dan faktor risiko 

kesehatan di Pintu Masuk harus dilakukan 

secara komprehensif dan terkoordinasi.  

Keberadaan institusi teknis yang melaksanakan 

tugas tersebut, harus memiliki legalitas yang 

kuat. 

 

Pelabuhan Laut 

Bila muncul pertanyaan : aspek legal 

manakah yang mendasari keberadaan 

keberadaan Kantor Kesehatan Pelabuhan di 

Pelabuhan Laut? 

 Walaupun undang – undang nomor: 1 

tahun 1962 tentang Karantina Laut  tanpa 

turunan peraturan perundang – undangan 

dibawahnya namun undang – undang ini 

merupakan salah satu peraturan perundang – 

undangan yang paling kuat bahkan seluruh 

pasal dan ayatnya memastikan bahwa Kantor 

Kesehatan Pelabuhan harus ada di Pelabuhan 

Laut.   

Disamping itu, adalah undang – 

undang nomor: 17 tahun 2008 tentang 

pelayaran, yang dijelaskan secara gamblang 

bahwa kegiatan pemerintahan dalam hal 

kekarantinaan harus ada di Pelabuhan.   

Pada pasal 69, tertulis :  Pelabuhan berfungsi 

sebagai tempat kegiatan: a. pemerintahan; 

dan  b. pengusahaan  

Pada pasal 79, tertulis : Kegiatan 

pemerintahan dan pengusahaan di 

pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 69 diselenggarakan secara terpadu dan 

terkoordinasi. 

Pada pasal 80, tertulis : point (1) Kegiatan 

pemerintahan di pelabuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:  a. 

pengaturan dan pembinaan, pengendalian, 

dan pengawasan keg. kepelabuhanan; b. 

keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/

atau;  c. kepabeanan; d. keimigrasian; e. 

kekarantinaan. Sedangkan pada point (5) 

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan 

kekarantinaan sebagaimana dimaksud pd 

ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

KEBERADAAN KITA ??? 
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 Salah satu institusi yang 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 

kekarantinaan adalah Kantor Kesehatan 

Pelabuhan di Pelabuhan, dalam hal ini yakni 

kekarantinaan kesehatan.  

 

Bandar udara 

Demikian juga apabila muncul pertanyaan : 

aspek legal manakah yang mendasari 

keberadaan keberadaan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan di Bandar udara? 

 Tidak ayal lagi, walaupun undang – 

undang nomor: 2 tahun 1962 tentang 

Karantina udara  tanpa turunan peraturan 

perundang – undangan dibawahnya namun 

undang – undang ini juga merupakan salah 

satu peraturan perundang – undangan yang 

paling kuat bahkan seluruh pasal dan ayatnya 

memastikan bahwa Kantor Kesehatan 

Pelabuhan harus ada di Bandar Udara.   

Disamping itu, adalah undang – undang 

nomor: 1 tahun 2009 tentang penerbangan, 

yang dijelaskan secara gamblang bahwa 

kegiatan pemerintahan dalam hal 

kekarantinaan harus ada di Bandar Udara. 

Pada pasal 226, tertulis : Point (1) Kegiatan 

pemerintahan di bandar udara meliputi:  

a. pembinaan kegiatan penerbangan; b. 

kepabeanan; c. keimigrasian; dan d. 

kekarantinaan, point (2) Pembinaan kegiatan 

penerbangan di bandar udara, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

otoritas bandar udara sedangkan point (3) 

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan 

kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Salah satu institusi yang 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 

kekarantinaan adalah Kantor Kesehatan 

Pelabuhan di Bandar Udara, dalam hal ini 

yakni kekarantinaan kesehatan.  

Harapan??? 

Percepatan penyususnan Legislasi 

Kekarantinaan Kesehatan yang mencakup 

Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas 

Darat. 

Semoga bermanfaat.  
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RUANG TU 

Evaluasi dapat diartikan 

sebagai proses 

pengukuran efektifitas 

program kerja  yang 

digunakan dalam upaya 

mencapai tujuan.  Hasil 

pengukuran tersebut 

dapat digunakan 

sebagai analisis situasi 

program berikutnya.  Banyak sekali pendapat 

para ahli tentang pengertian, tujuan, proses, 

kriteria dan prinsip – prinsip evaluasi.  

 

Beberapa pengertian tentang evaluasi sering 

dikemukakan oleh beberapa ahli seperti:  

 Lessinger 1973 mengemukakan bahwa 

evaluasi adalah proses penilaian dengan 

jalan membandingkan antara tujuan 

yang diharapkan dengan kemajuan / 

prestasi nyata yang dicapai.   

 Wysong 1974 mengemukakan bahwa 

evaluasi adalah proses untuk 

menggambarkan, memperoleh atau 

menghasilkan informasi yang berguna 

untuk mempertimbangkan suatu 

keputusan.  

 Stufflebeam 1971 mengemukakan bah

wa evaluasi adalah suatu proses 

mengupayakan data dan informasi yang 

berguna untuk mengambil suatu 

keputusan. 

 Gibson dan Mitchell mengemukakan 

bahwa proses evaluasi adalah untuk 

mencoba menyesuaikan data objektif 

dari awal hingga akhir pelaksanaan 

program sebagai dasar penilaian 

terhadap tujuan program.  

Secara singkat, pengertian evaluasi yakni 

prosedur penilaian pelaksanaan kegiatan 

program kerja atau hasil kerja suatu kegiatan 

program atau dampak pelaksnaan kegiatan 

program kerja secara sistematis dengan 

EVALUASI FORMATIF atau SUMATIF? 
Oleh : Irene Kusumastuti, SE, Ak 

membandingkan standar yang telah disusun 

ataupun mengikuti criteria atau metode atau 

tujuan tertentu yang telah disepakati. 

 

Tujuan evaluasi 

Evaluasi bukanlah suatu produk atau hasil, 

tetapi suatu proses, oleh sebab itu tujuan 

evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan 

suatu pelaksanaan program kerja.  Oleh 

karena itu, untuk mengukur keberhasilan suatu 

program kerja harus dilakukan evaluasi, baik 

pada saat program tersebut dilaksanakan 

ataupun pada saat program sudah selesai 

dilaksanakan (berhasil ataukah gagal?;  

memuaskan atau baik atau cukup atau 

kurang berhasil?)   

 

Kegunaan evaluasi 

 Sebagai alat untuk menyusun kembali 

perencanaan kegiatan program yang 

lebih baik 

 Sebagai alat untuk memperbaiki 

kebijaksanaan pelaksanaan program 

 Sebagai alat untuk memperbaiki 

perencanaan program yang akan 

datang 

 Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi 

sumber biaya 

 Sebagai alat untuk memperbaiki 

pelaksanaan kegiatan program yang 

sedang berjalan 

 Dll 

 

Prinsip-prinsip Evaluasi 

Untuk memenuhi tujuan dan, fungsi 

pelaksanaan evaluasi suatu kegiatan program 

maka diperlukan adanya pelaksanaan 

evaluasi yang tepat.  Evaluasi suatu kegiatan 

program harus memenuhi kaidah, guna 

memperoleh hasil yang dapat digunakan 

untuk mempertimbangkan langkah 

selanjutnya. Karena itu, pelaksanaan evaluasi 

suatu kegiatan program hendaknya 

memperhatikan beberapa prinsip sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan program apakah yang akan 

dilakukan evaluasi? (What) 

2. Kejelasan tujuan yang akan dicapai 

dalam suatu kegiatan evaluasi (Why: 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tujuan&action=edit&redlink=1
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mengapa evaluasi kegiatan program 

tersebut dilaksanakan?) 

3. Memerlukan adanya kriteria pengukuran 

(How: bagaimana cara evaluasi kegiatan 

program tersebut dilaksanakan?) 

4. Melibatkan pihak yang betul – betul  

memahami tentang konsep kegiatan 

program secara kom-prehensif (Who: 

siapa saja yang dievaluasi ataupun siapa 

saja yang melakukan evaluasi?) 

5. Kapan evaluasi tersebut dilakukan? 

(When: pada saat pertengahan kegiatan 

program tersebut berjalan ataukah 

setelah kegiatan program tersebut selesai 

dilaksanakan?) 

6. Dimanakah kedudukan atau lokasi 

kegiatan program tersebut dilakukan? 

(Where) 

 

Waktu evaluasi 

Evaluasi berdasarkan waktu dapat 

digolongkan menjadi 2 yakni evaluasi formatif 

dan evaluasi sumatif.  

Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang 

dilakukan pada saat kegiatan program 

sedang dikerjakan, sedang evaluasi sumatif 

merupakan evaluasi yang dilakukan pada 

saat kegiatan program sudah dilaksanakan. 

Evaluasi formatif, ada 2 bentuk yakni: 

1. Critical review evaluation : penilaian 

program kerja yang belum dilaksanakan 

2. Midterm evaluation : penilaian pada saat 

program sedang dikerjakan, meliputi: 

 Evaluasi proses: penilaian proses 

pelaksanaan program kerja 

 Evaluasi monitoring: evaluasi untuk 

mengawasi berjalannya suatu 

program kerja  

Evaluasi sumatif, dibedakan menjadi 2 

kelompok, yakni: 

1. Evaluasi output : penilaian hasil kegiatan 

program 

2. Evaluasi outcome : penilaian dampak 

dari hasil pelaksanaan program  

 

Kriteria evaluasi 

1. Relevansi 

a. Untuk menilai rasionalisasi relevansi suatu 

program, terkait masalah, kebijaksanaan, 

tujuan guna jawaban masalah, kegiatan, 

unit kerja, dll 

b. Untuk mengadakan atau menghentikan 

program: 

 Adanya dasar yang kuat untuk 

mengadakan program, yakni 

adanya akibat negative bila 

program tidak tidak ada dan atau 

adanya relevansi sosial (misalnya : 

tujuan program sesuai tujuan 

kesehatan nasional, ada kontribusi 

program untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat, metode 

sederhana, menjawab kebutuhan 

masyarakat, dll)  

 Adanya dasar yang kuat untuk 

menghentikan program, yakni bila 

bila masalahnya sudah hilang dan 

atau usaha yang dilakukan tidak 

memberikan hasil. 

2. Tingkat kecukupan (Adequacy), yakni 

tingkat kecukupan hasil dan atau tingkat 

kecukupan kegiatan program 

 Tingkat kecukupan hasil / 

pencapaian (adequacy of 

performance), dengan 

perhitungan: Jumlah hasil atau 

pencapaian dibagi coverage 

dikalikan konstanta. 

 Tingkat kecukupan sejumlah 

kegiatan (adequacy of effort), 

dengan perhitungan: Jumlah 

kegiatan yang dilaksanakan 

dibagi jumlah kegiatan yang 

dibutuhkan dikalikan konstanta. 

3. Tingkat kemajuan (Progress): penilaian 

dengan cara membandingkan rencana 

dengan kenyataan program secara 

OUTCOME OUTPUT PROCESS INPUT 

EVALUASI SUMATIF EVALUASI FORMATIF 
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berkala pada saat program sedang 

berjalan.  Penilaian ini dilakukan dengan 

cara: monitoring tingkat kemajuan 

program serta identifikasi dan koreksi 

hambatan pelaksanaan, dengan 

menggunakan: 

 Garis kecenderungan sederhana 

(Y = a X bx) 

 Estimasi ratio 

 Rata – rata ukur (geometric mean) 

 Regresi (Least Square Regresion) 

 Diagram batang 

 Dll 

4. Efektivitas: penilaian tingkat keberhasilan, 

tingkat pencapaian target dan 

perbandingan efektifitas beberapa 

program (E = hasil efektif dibagi hasil total 

dikalikan konstanta). 

5. Efisiensi: untuk membandingkan efisiensi 

beberapa program, melalui: 

a. Unit cost / coverage cost / biaya 

satuan:  Total biaya dibagi jumlah 

hasil dikalikan konstanta atau Biaya 

program tertentu dibagi hasil 

program tertentu dikalikan konstanta, 

bahwa semakin kecil nilainya berarti 

semakin efisien.  

b. Cost Benefit Analysis (CBA) 

merupakan alat analisis yang 

membantu Pengambil Keputusan 

membandingkan biaya (moneter): 

benefit dikurangi cost atau benefit 

dibagi cost, bahwa semakin tinggi 

nilainya berarti semakin efisien. 

c. Cost Efectivity Analysis (CEA) 

merupakan alat analisis yang 

membantu Pengambil Keputusan 

membandingkan antara biaya 

(moneter) dan efektivitas (non 

moneter): efektifitas dibagi cost, 

bahwa semakin tinggi nilainya berarti 

semakin efektif 
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RUANG PKSE 

PENERAPAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DI PINTU MASUK NEGARA 

DI KKP KELAS I TANJUNG PRIOK 

Oleh : Fifi Nur Afifah, SKM, MEpid 

lans Epidemiologi mempunyai tujuan 

umumnya adalah tersedianya data dan infor-

masi epidemiologi faktor risiko, penyakit atau 

gangguan kesehatan lainnya di pelabuhan yg 

cepat, tepat dan akurat utk advokasi, disemi-

nasi informasi  sebagai bahan pengambilan 

keputusan  dalam perencanaan, pelaksa-

naan, pemantauan, evaluasi program 

kesehatan  dan peningkatan kewaspadaan 

serta respon cepat KLB/wabah, sedangkan 

tujuan khusus pelaksanaan Surveilans Epidemi-

ologi yang dilakukan di Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok adalah 

terkumpulnya data kesakitan dan faktor risiko 

sbg sumber data di KKP, Terlaksananya pen-

golahan dan penyajian data penyakit dan 

faktor risiko dalam bentuk  tabel, grafik, peta 

dan analisis epidemiologi di KKP dan terdistri-

businya/ dessiminasi hasil pengolahan dan an-

alisis data penyakit dan faktor risiko beserta 

hasil analisi epidemiologi lebih lanjut dan rek-

omendasi kepada program. 

Dalam penerapannya pelaksanaan Sur-

veilans Epidemiologi di pelabuhan berbeda 

dengan Surveilans Epidemiologi yang dil-

akukan di dinas Kesehatan karena pelaksa-

naan Surveilans Epidemiologi di pelabuhan 

mempunyai karakteristik populasi yang dina-

mis, potensi penyebaran yang luas, legalitas 

perundangan secara Internasional, besaran 

masalah adalah faktor risiko, jumlah kasus sedi-

kit dengan jumlah populasi tidak diketahui, si-

fat kejadian yang yang dipantau juga meru-

pakan kasus baru namun dalam pelaksa-

Tugas pokok utama Kantor Kesehatan 

Pelabuhan berdasarkan peraturan Menteri 

Kesehatan No 2348/Menkes/Per/XI/2011 ten-

tang Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia  adalah cegah tangkal penyakit 

melalui pintu masuk negara yang merupakan 

daerah otoritas Kesehatan dari Kantor 

Kesehatan Pelabuhan. Mengapa pelaksanaan 

Surveilans Epidemiologi menjadi sangat perlu 

dilakukan karena pada saat ini karakteristik 

penyakit menular dan potensial wabah  sudah 

tidak  mengenal batas wilayah administrasi se-

hingga penyakit menular baik yang bersifat 

New emerging diseases, emerging diseases 

maupun Re-emerging diseases apabila tidak 

dilakukan pencegahan dengan baik akan 

sangat mudah menyebar dan juga seiring 

dengan mobilitas  manusia yang tinggi sehing-

ga membutuhkan di pintu masuk negara juga 

sangat membutuhkan adanya sistem survei-

lans yang terintegrasi dan dukungan jaringan 

yang memadai. Untuk mempunyai kemampu-

an tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan per-

lu mengembangkan, memperkuat kemampu-

an dalam segi pelaksanaan Surveilans Epide-

miologi. 

Selama ini pengertian Surveilans Epide-

miologi sering dipahami hanya sebagai 

kegiatan pengumpulan data dan penanggu-

langan KLB, pengertian seperti itu menyem-

bunyikan makna analisis dan penyebaran in-

formasi epidemiologi sebagai bagian yang 

sangat penting dari proses kegiatan Surveilans 

Epidemiologi sehingga dalam kegiatan Survei-
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naannya penerapan Surveilans Epidemiologi 

memang lebih khusus apalagi bila dilihat 

dengan  data yang ada belum menggam-

barkan besarnya permasalahan  kesehatan di 

pintu masuk, kelengkapan dan ketepatan da-

ta yang yang masih kurang karena untuk 

pelaksanaan Surveilans Epidemiologi harus 

memenuhi 7 indikator simplicity (sederhana), 

flexibility (luwes), acceptable (dapat diterima), 

sensitifitas, representatif (akurat dan meng-

gambarkan masalah), mempunyai nilai/

menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, 

timeliness (tepat waktu), belum ada desain 

sitem surveilans yang baku untuk penerapan 

sistem surveilans di pintu masuk negara, dan 

masih sangat kurangnya referensi dan literatur 

Surveilans Epidemiologi di pintu masuk yang 

sangat terbatas 

Sasaran pengamatan objek pelaksa-

naan Surveilans Epidemiologi di pintu masuk 

untuk sasaran cakupan program adalah di Bi-

dang PKSE, bidang PRL, Bidang UKLW dan Ba-

gian Tata Usaha sedangkan untuk sasaran 

pengamatan orang terdiri ABK,crew dan sopir, 

penumpang serta masyarakat di pelabuhan 

sedangkan untuk sasaran faktor risiko terdiri 

dari alat angkut, lingkungan, kesja dan matra. 

Pengamatan yang dilakukan dilakukan setiap 

hari dan dalam waktu tertentu.  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok sudah mempunyai tim Gerak Ce-

pat dan tim SE yang mulai dibentuk pada ta-

hun 2006 berdasarkan SK Kepala kantor yang 

merupakan bagian dari Kegiatan Surveilans 

Epidemiologi. Tim TGC merupakan suatu tim 

khusus yang dibentuk dimana apabila ada ke-

jadian Emergency call atau Kejadian Luar Bi-

asa, KKP sudah memiliki tim khusus begitu juga 

dengan pembentukan tim SE yang ang-

gotanya terdiri dari masing-masing Bidang dan 

wilayah kerja yang ada di Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok dimana data 

Surveilans Epidemiologi yang dilakukan oleh 

tim SE yang ada di Bidang UKLW adalah data 

Surveilans Epidemiologi penyakit yang berasal 

dari poliklinik Induk, poliklinik terminal dan poli-

klinik Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada 

di wilayah pelabuhan Tanjung Priok dan seki-

tarnya sedangkan data  Surveilans Epidemiolo-

gi yang ada di  bidang PKSE adalah data Sur-

veilans  alat angkut (kedatangan kapal dari 

dalam dan luar negeri  dan keberangkatan 

kapal dari ke dalam dan luar negeri) 

Penerapan Kegiatan Surveilans Epidemi-

ologi di pintu masuk negara pada Kantor 
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Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 

adalah dengan melakukan pertemuan tim SE 

yang dilakukan rutin setiap bulan, Pengama-

tan Web WHO dan situs kesehatan setiap hari, 

buletin KKP yang terbit secara berkala , pem-

buatan mading kegiatan tim SE, pembuatan 

leaflet, kliping dari media informasi, SKD KLB, 

penanganan pasca KLB, Emergency Call, 

pelaksanaan situs lebaran, natal dan tahun 

baru, promosi data SE, penyusunan draft SE, 

Jejaring SE antar lintas sektor dan lintas pro-

gram. 
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RUANG PRL 

Virus West Nile apakah akan menjadi sesuatu 

yang harus kita waspadai atau bagian dari 

keseharian dari topoksi Kantor Kesehatan 

Pelabuhan di Indonesia. Pertanyaan tersebut 

tidak perlu dijawab karena kita selalu  siap 

dengan itu. Kita sudah punnya pedoman No, 

612/Menkes/SK/2010 tentang Pedoman Penye-

lenggaraan Karantina Kesehatan pada Pe-

nanggulangan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang Meresahkan Dunia. Dimulai 

dengan selalau mewaspadai sinyal epidemi-

ologi adalah sinyal yang paling sensitive dan 

dapat dipercaya untuk segera memulai tinda-

kan penanggulangan sebelum diperoleh kon-

firmasi virology. Pada sinyal epidemiologi ber-

dasarkan pada terjadinya jumlah kasus penya-

kit menular tertentu belum diketahui 

penyebabnya pada suatu daerah/kelompok 

masyarakat tertentu dalam periode waktu 

yang singkat dan pola yang berbeda dari 

penyakit tersebut sebelumnya yang biasa 

dikenal. 

Virus West Nile adalah jenis virus yang ditular-

kan melalui nyamuk dan dapat menimbulkan 

penyakit, virus ini termasuk dalam genus Fla-

vivirus dalam famili Flaviviridae. Flavivirus 

ditemukan di daerah iklim sedang dan trofpis.  

Virus West Nile pertama kali di identifikasi di 

sungai Nil bagian barat di Uganda, Afrika Timur 

pada tahun 1937,  sapai denga tahun 1990 an  

penyakit yang diakibatkan   Virus West Nile 

bersifat sporadic dan diangap hanya beresiko 

kecil bagi manusia. Anggapan resiko kecil 

berubah setelah terjadi wabah di Alzajair pa-

da tahun 1994 dan Romania 1996 yang me-

nyebabkan Encefalitis (radang akut pada sela-

put otak). 

Virus West Nile telah menyebar secara global 

suda teridentifikasi di New York tahun 1999. Te-

lah ke Kanada dan kepulauan Karibia serta 

Amerka Latin menyebar ke Eropa di daerah 

luar Meditrania dan ada strain baru dari virus 

Kewaspadaan Menghadapi Emerging Zoonosis  

Virus West Nile di Indonesia  
Oleh : Brata Sugema, SKM MSi  

tersebut yang di identifikasi di Italia. 

Teridentifikasi di Indonesia 

Hasil riset dari Institute of Tropical Disease Uni-

versitas Airlangga Surabaya, telah berhasil 

mengidentifikasi Virus West Nile. Beberapa 

pasien yang dicurigai kemudian di identifikasi. 

Dari 59 sampel darah 19 diantaranya ada 

yang menunjukan virus tersebut. Temuan terse-

but juga sudah dikonfirmasi dengan Gene 

Bank yang telah diakreditasi Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) dan ternyata se-

quencingnya sesuai. (Kompas, selasa, 29 Ok-

tober 2013) 

 

Gejala pada manusia 

Masa inkubasi berlangsung satu dan enam 

hari. Pada umumnya berlangsung ringan 

dengan tanda tanda demam, menggigil, nyeri 

kepala, nyeri punggung, nyeri otot secara me-

nyeluruh dan sulit tidur. Disamping itu dapat 

juga ditemukan gejala gastrointritinal, seperti 

mual, muntah, diare, dan nyeri lambung. Suhu 

badan penderita mencapai 400 C atau lebih. 

Pada umumnya sebagian besar penderita 

akan pulih sepenuhnya. Akantetapi ada be-

berapa kasus pada penderita yang lanjut usia 

hal itu akan berkembang menjadi Encefalitis 

(radang akut pada selaput otak).  

Nyamuk sebagai vector perantara 

Penularan Virus West Nile ke manusia melalui 

gigitan nyamuk yang mengandung Virus West 

GAMBAR ALUR PENULARAN VIRUS WEST NILE 
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Nile sebagai kunci utama. Pada hakekatnya 

hampir semua jenis nyamuk dapat menjadi 

kunci perantara infeksi virus tersebut, terutama 

jenis Culex yang dapat menjadi media peran-

tara penyakit pada Unggas, Kuda, manusia 

dan mamalia lainya. Namun virus tersebut tid-

ak menyebar dari orang ke oranag ataupun 

dari burung yang terinfeksi ke pada orang 

tanpa gigitan nyamuk. 

Nyamuk akan terinfeksi bila menghisap darah 

burung yang mengadung  Virus West Nile dan 

virus tersebut akan berkembang biak dalam 

beberapa hari pada tubuh nyamuk tersebut. 

Melalui kelenjar air liur nyamuk siap menular-

kan Virus West Nile ke burung yang lain atau 

manusia melalui gigitan nyamuk tersebut.  

Pencegahan dan Tindakakan Pengamanan. 

Pembasmian sarang nyamuk di rumah atau di 

hidup dengan perantara nyamuk.   

Pencegahan sebaiknya dengan meniadakan 

gigitan serangga vector dengan foging, 

penggunaan refellent, penggunaan kelambu 

atau penyemprotan dalam ruangan dengan 

anti nyamuk.  Cukup efektif menghindari kon-

tak langsung dengan vector.      

Kesimpulan  

Penularan Virus West Nile hanya terjadi melalui 

gigitan nyamuk, mengacu yang dilakukan 

Canada dengan pengamanan untuk mengu-

rangi resiko terinfeksi Virus West Nile dilakukan 

dengan pendidikan, surveilans kerjasama lintas 

kementrian dan provinsi. Melalui pendidikan 

dapat dilakukan dengan memberikan infor-

masi tentang Virus West Nile melalui brosur, 

media pertemuan, berita, web site. Se-

dangkan surveilan difokuskan terutama untuk 

identifikasi keberadaan Virus West Nile pada 

burung, nyamuk dan kuda. 

Temuan tim riset Unair menyatakan 

keberadaan Virus West Nile sudah di sekitar 

kita. Dengan peran tara vector terutama Cu-

lex yang sehari-hari kita temui maka ini harus 

selalu  mewaspadai. Dengan mengaktifkan 

selalu surveilan epidemiologi di masing-masing 

tingkat  penanggung jawab administrsi baik 

dilingkungan kementrian kesehatan dan ke-

mentrian pertanian.         

gedung bangunan perkantoran kawasan 

pelabuhan dengan menjaga kebersihan ling-

kungan ikut berperan dalam mengeliminasi 

media perkembangbiakan nyamuk. 

Pemakaian larvasida juga dianjurkan untuk 

container yang sulit di kuras, menanam preda-

tor jentik jika memungkinkan (ikan kepala ti-

mah) pada saluran air yang tidak tercemar, 

dan larvasida biologis. 

Pembatasan/ distribusi unggas hidup yang 

ketat terutama dari daerah yang terinfeksi Vi-

rus West Nile diperlukan, daging unggas yang 

terinfeksi Virus West Nile setelah melalui proses 

pengolahan yang baik dapat dikonsumsi. Ka-

rena penularan Virus West Nile dari unggas 

Sumber : http://www.news-medical.net/ 

VIRUS WEST NILEVIRUS WEST NILE  

Sumber : http://www.rdn.bc.ca/cms.asp?wpID=737  

http://www.news-medical.net/
http://www.rdn.bc.ca/cms.asp?wpID=737
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SAMPAH DARI KAPAL MENURUT MARPOL ANNEX V 
( Dikutip dari & dioterjemahkan dari :  

http://officerofthewatch.com/2012/11/07/ships-garbage-management-under-revised-marpol-annex-v/ ) 

Revisi MARPOL Annex V menetapkan per-

syaratan peraturan baru mengenai pembu-

angan sampah dari kapal dan akan mulai 

berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Peru-

bahan baru melarang pembuangan hampir 

semua jenis sampah di laut dengan pengec-

ualian di bawah persyaratan tertentu dari sisa 

makanan, bangkai hewan, residu kargo yang 

terkandung dalam air cuci dan bahan pem-

bersih yang ramah lingkungan. Sebagai hasil 

dari peraturan ini semakin banyak kapal akan 

membuang limbah kapal yang dihasilkan 

mereka ke fasilitas penerimaan darat. MAR-

POL Annex V berlaku untuk semua kapal.  

Umumnya, debit dibatasi untuk sisa makanan, 

sisa kargo diidentifikasi, bangkai hewan, dan 

bahan pembersih diidentifikasi dan aditif da-

lam washwater yang tidak berbahaya bagi 

lingkungan laut. Peraturan sampah debit tid-

ak berlaku pada saat pembuangan sampah 

dari kapal adalah tindakan yang diperlukan 

untuk tujuan mengamankan keselamatan ka-

pal dan orang-orang di kapal atau me-

nyelamatkan kehidupan di laut. Dalam kasus 

tersebut sebuah entri harus dibuat dalam 

Sampah Buku Catatan, atau pejabat log-

book kapal untuk kapal kurang dari 400 to-

nase kotor. 

Menurut direvisi MARPOL Annex V kapal yang 

dihasilkan sampah harus dikelompokkan da-

lam kategori sebagai berikut: 

1. Plastik - Sampah yang terdiri dari atau ter-

masuk plastik dalam bentuk apapun, ter-

masuk tali sintetis, jaring ikan sintetis, kan-

tong sampah plastik dan abu insinerator 

dari produk plastik. Sampah di bawah kat-

egori ini dilarang untuk dibuang di laut. 

2. Sisa makanan - zat makanan busuk atau 

murni. Limbah makanan dapat dibuang di 

laut dalam keadaan tertentu / persyaratan 

(lihat gambaran sederhana dari ketentuan 

pembuangan direvisi MARPOL Annex V 

yang dikembangkan oleh IMO). 

3. Limbah Rumah Tangga - Sampah yang 

dihasilkan terutama di ruang akomodasi di 

atas kapal (misalnya botol minum, kertas, 

kardus dll). Sampah di bawah kategori ini 

dilarang untuk dibuang di laut. 

4. Minyak Goreng - minyak atau lemak he-

wani Edible digunakan untuk persiapan 

atau memasak makanan. Sampah di 

bawah kategori ini dilarang untuk dibuang 

di laut. 

5. Abu insinerator - Ash dan klinker yang 

dihasilkan dari insinerator kapal yang 

digunakan untuk pembakaran sampah. 

Sampah di bawah kategori ini dilarang un-

tuk dibuang di laut. 

6. Limbah operasional - Limbah padat 

(termasuk lumpur) yang dikumpulkan di 

papan selama pemeliharaan normal atau 

operasi kapal, atau digunakan untuk kargo 

penyimpanan dan penanganan. Limbah 
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operasional juga mencakup bahan pem-

bersih dan aditif yang terkandung dalam 

kargo dan air cuci eksternal yang dapat 

membahayakan lingkungan air. Limbah 

operasional tidak termasuk air abu-abu, 

lambung kapal air, atau pembuangan se-

jenis lainnya penting untuk pengoperasian 

kapal (boiler / economizer blowdown, 

washwater turbin gas, mesin air limbah dll). 

Sampah di bawah kategori ini dilarang un-

tuk dibuang di laut. 

7. Residu Cargo - Sisa-sisa dari setiap kargo 

yang tetap di geladak atau di memegang 

bongkar atau muat berikut. Kategori ini tid-

ak termasuk debu kargo yang tersisa di 

dek setelah menyapu atau debu pada 

permukaan luar kapal. Sampah tersebut 

dapat dibuang di laut dalam keadaan ter-

tentu / persyaratan (lihat gambaran seder-

hana dari ketentuan pembuangan direvisi 

MARPOL Annex V yang dikembangkan 

oleh IMO). Sangat penting untuk diingat 

bahwa selain persyaratan lainnya 

(misalnya jarak dari pantai) residu kargo 

untuk dibuang di laut mereka tidak boleh 

merusak lingkungan laut. Residu kargo 

yang dianggap berbahaya bagi ling-

kungan laut diklasifikasikan menurut kriteria 

PBB Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi 

dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS UN) pa-

rameter pertemuan seperti: akut kategori 

toksisitas air 1, kategori toksisitas air kronis, 

carcinogenicity , mutagenisitas, toksisitas 

reproduksi dll 

8. Animal Karkas - Badan semua satwa yang 

dilakukan di atas kapal sebagai kargo dan 

yang mati atau eutanasia selama pe-

layaran. Pembuangan limbah tersebut 

diizinkan di laut dalam keadaan tertentu / 

persyaratan (lihat gambaran sederhana 

dari ketentuan pembuangan direvisi MAR-

POL Annex V yang dikembangkan oleh 

IMO). 

9. Perikanan Gear - perangkat fisik yang 

dapat ditempatkan pada atau di dalam 

air atau di dasar laut dengan tujuan yang 

dimaksudkan menangkap laut atau organ-

isme air tawar. Sampah di bawah kategori 

ini dilarang untuk dibuang di laut. 

Ini kategori baru merupakan kategori yang 

akan digunakan untuk tujuan catatan dalam 

Buku Catatan Sampah. The digantikan MAR-

POL Annex V didefinisikan enam kategori se-

dangkan lampiran revisi mendefinisikan sembi-

lan. 

Mengenai bahan pembersih yang disebutkan 

di atas, bahan pembersih atau aditif diang-

gap sebagai tidak berbahaya bagi ling-

kungan laut ketika: 

The Chemical yang digunakan bukan "zat 

berbahaya" sesuai dengan kriteria dalam 

MARPOL Annex III.  

Ini berarti zat diidentifikasi oleh kriteria seperti 

akut (jangka pendek) bahaya air, cepat atau 

non-cepat zat degradable yang ada adalah 

data toksisitas kronis yang memadai tersedia 

dan zat yang data toksisitas kronis yang me-

madai tidak tersedia. Tabel yang berisi nilai-

nilai kriteria untuk identifikasi zat berbahaya 

sesuai direvisi MARPOL Annex III. Kriteria terse-
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but didasarkan pada yang dikembangkan 

oleh United Nations Global Harmonized Sistem 

Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS), 

sebagaimana telah diubah. The Chemical 

yang digunakan tidak mengandung kompo-

nen yang dikenal karsinogenik, mutagenik 

atau reprotoxic (CMR). Untuk mengidentifikasi 

komponen seperti yang daftar GESAMP dapat 

digunakan. 

Untuk jumlah di atas, ketika kapal sedang 

pemakaian agen bahan kimia dari air cucian 

terus ke laut dan catatan tindakan tersebut 

kepada Sampah Buku Catatan maka kapal 

harus mampu setiap saat untuk memberikan 

bukti bahwa agen pembersih atau aditif yang 

digunakan tidak berbahaya bagi lingkungan. 

Bukti tersebut dapat disediakan oleh produsen 

bahan kimia 'di bawah bentuk laporan 

ditandatangani dan diberi tanggal mem-

berikan informasi bahwa bahan kimia / produk 

memenuhi kriteria karena tidak berbahaya 

bagi lingkungan laut. Ini mungkin merupakan 

bagian dari Safety Data Sheet atau menjadi 

dokumen yang berdiri sendiri. 

Tentu saja hal yang sama berlaku untuk kargo 

yang sebelumnya disimpan dalam palka, 

yang berarti bahwa air terus mencuci dan kar-

go residu tidak dapat dilepaskan jika kargo 

sebelumnya terkandung dalam palka kapal 

itu tidak dinyatakan tidak menjadi berbahaya 

bagi lingkungan laut sesuai dengan Bagian 4.2 

dari International Maritime Padat Kargo Massal 

(IMSBC) Code. 

Dalam kasus sampah dicampur dengan atau 

terkontaminasi oleh sampah lain yang memiliki 

persyaratan debit yang berbeda, persyaratan 

yang lebih ketat berlaku. Sebagai contoh, jika 

sebuah kapal yang berlayar dalam wilayah 

khusus dan telah dicampur limbah makanan 

dihaluskan dengan sisa makanan yang tidak 

dihaluskan kemudian sesuai dengan pera-

turan MARPOL Annex V revisi kapal seharusnya 

tidak melepaskan campuran limbah makanan 

ke laut. 

Sebuah gambaran sederhana dari ketentuan 

pembuangan direvisi MARPOL Annex V yang 

akan mulai berlaku pada 1 Januari 2013 telah 

dikembangkan oleh IMO dan disajikan di 

bawah ini 

 

Sangat mungkin bahwa sampah kapal 

ditakdirkan untuk dikirim ke fasilitas penam-

pungan limbah pelabuhan perlu dipisahkan. 

Persyaratan untuk port yang bersangkutan ha-

rus dicari dan diikuti dalam hal ini. Mengingat 

bahwa beberapa port mungkin tidak dapat 

menerima dan memproses semua jenis 

limbah, kemampuan pengolahan sampah 

pelabuhan harus diperiksa sebelum kedatan-

gan. 

Setiap kapal dari 12 m atau lebih panjang 

secara keseluruhan dan tetap atau platform 

mengambang akan menampilkan plakat 

yang memberitahukan / menginformasikan 

kru dan penumpang mengenai persyaratan 

debit yang berlaku untuk kapal. Plakat harus 

ditulis dalam bahasa kerja awak kapal dan 

dalam bahasa Inggris atau Perancis atau 

Spanyol (persyaratan ini tetap sama dengan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/ChemicalPollution/Documents/GESAMP-EHSCompositelistofhazardeprofiles.
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salah satu regulasi digantikan dari MARPOL 

Annex V) 

Setiap kapal dari 100 tonase kotor (bukan 400 

GT yang dibutuhkan oleh digantikan MARPOL 

Annex V) dan di atas, dan setiap kapal yang 

bersertifikat untuk membawa 15 orang atau 

lebih, akan membawa rencana pengelolaan 

sampah (berdasarkan IMO Pedoman 

MEPC.220 ( 63) dan dalam bahasa kerja 

awak) yang berisi prosedur 

1. sampah minimisasi 

2. pengumpulan sampah 

3. Penyimpanan sampah 

4. pengolahan sampah 

5. pembuangan sampah 

6. peralatan yang digunakan onboard un-

tuk penanganan sampah 

7. penunjukan orang atau orang yang 

bertanggung jawab untuk 

melaksanakan Rencana Pengelolaan 

Sampah 

Selain Rencana Pengelolaan Sampah setiap 

kapal dari 400 tonase gross dan di atas dan 

setiap kapal yang bersertifikat untuk memba-

wa 15 atau lebih orang yang terlibat dalam 

pelayaran ke pelabuhan yang berada di 

bawah yurisdiksi Pihak lain pada Konvensi ha-

rus menjaga Sampah di Buku Catatan bentuk 

yang ditentukan dalam lampiran Lampiran 

direvisi. Persyaratan untuk mempertahankan 

Sampah Buku Catatan tetap sama dengan 

MARPOL Annex V digantikan dengan perbe-

daan bahwa tata letak bentuk yang akan 

merekam pembuangan sampah berbeda 

dari yang digantikan. 

Selain di atas yang merupakan persyaratan 

direvisi MARPOL Annex V, dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan Rencana Pengel-

olaan Sampah onboard dan untuk 

melaksanakan prosedur penanganan sampah 

yang lebih baik secara keseluruhan, yang be-

rarti dari generasi sampah onboard untuk 

pembuangan yang tepat dari mereka , awak 

dan agen kapal bisa memanfaatkan 

mengembangkan format standar IMO untuk 

pemberitahuan terlebih dahulu pengiriman 

limbah ke fasilitas penerimaan pelabuhan se-

bagaimana didefinisikan dalam IMO Edaran 

MEPC.1/Circ.644 . 

Selain itu, di mana kapal-kapal 'Guru atau 

agen menemukan fasilitas penerimaan di 

pelabuhan tidak memadai (misalnya fasilitas 

yang dibutuhkan tidak tersedia atau incon-

veniently terletak, memiliki biaya yang tidak 

masuk akal dan / atau menyebabkan penun-

daan) Guru harus meneruskan informasi yang 

terkandung dalam MEPC .1/Circ.469/Rev.1 , 

bersama dengan dokumentasi pendukung, 

dari Administrasi Negara Bendera dan, jika 

mungkin, untuk Otoritas berwenang di Negara 

pelabuhan. 

Akhirnya, setelah 'penggunaan fasilitas pen-

erimaan pelabuhan kapal' sebuah kapal kru 

dan agen harus mendorong penyedia 

layanan fasilitas penampungan limbah untuk 

menggunakan format IMO standar untuk resi 

pengiriman limbah sebagaimana dimaksud 

dalam MEPC.1/Circ.645 

Untuk membaca lebih lanjut tentang Pengel-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/220%2863%29.pdf&usg=ALkJrhgH3vWgWCSHgjoB3WAsprAJODl
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Virus West Nile adalah virus baru dari 

keluarga Flaviviridae di temukan di daerah 

tropis dan beriklim sedang, yang ditularkan 

melalui nyamuk. Virus west nile pertama sekali 

ditemukan di sungai Nil bagian Barat di 

Uganda, Afrika Timur pada tahun 1937. Virus ini 

terjadi secara sporadis, dianggap beresiko 

kecil terhadap manusia. Pada tahun 1999, virus 

ini muncul di Amerika Serikat dan sejak saat ini 

ditemukan di 48 negara bagian. 

Ditemukannya 63 orang penderita gejala 

inflamasi otak (encephalitis) dan inflamasi 

membrane sekitar otak (meningitis) yang 

menyebabkan 5 orang meninggal. Dalam 

kurun 3 tahun virus menyebar, Pada 26 

November 2002 virus ditemukan sekitar 3.747 

kasus dan meninggal 214 orang. Wabah 

terburuk secara keseluruhan terjadi tahun 2003 

dengan 9.862 kasus dan 264 kematian selama 

setahun penuh. Pada Tahun 2012 Amerika 

Serikat mengalami wabah virus west nile 

dengan menewaskan 286 orang, negara ini 

paling parah terinfeksi oleh virus tersebut. 

 

Bagaimana Siklus Hidup Virus West Nile? 

Virus West Nile bersiklus antara nyamuk 

(terutama jenis ‘culex’) dan burung. Dalam 

darah burung yang terinfeksi, virus 

berkembang biak dalam jumlah sangat besar. 

Nyamuk tertular virus itu saat mengisap darah 

burung yang terinfeksi. Sekitar seminggu 

kemudian nyamuk dapat menularkan Virus 

West Nile saat menggigit burung lain. Nyamuk 

yang menjadi vektor (pembawa) Virus West 

Nile juga bisa menggigit manusia, kuda atau 

mamalia lain. Virus West Nile telah menyebar 

global, dimana penularannya sangat cepat 

melalui gigitan nyamuk.  

Virus West Nile ditularkan kepada 

manusia melalui gigitan nyamuk yang 

terinfeksi, pada umumnya semua jenis nyamuk 

bisa perantara, terutama nyamuk jenis ‘culex’. 

Virus West Nile berkembang biak dalam darah 

burung. Hal ini menjadi momen yang tidak 

baik dimana banyak masyarakat yang 

mempunyai hobi untuk memelihara burung, 

VIRUS WEST NILE 
Oleh : Rustamah Sihite, SKM 

olaan Sampah dan direvisi persyaratan MAR-

POL Annex V Anda juga bisa lihat sebagai beri-

kut: 

 Revisi MARPOL Annex V MEPC.201 (62) 

 Pedoman pelaksanaan MARPOL Annex V 

MEPC.219 (63) 

 Pedoman untuk pengembangan Mana-

jemen Sampah Rencana MEPC.220 (63) 

 Panduan untuk praktek yang baik untuk 

fasilitas pelabuhan penerimaan penyedia 

dan pengguna MEPC.1/Circ.671 

 Bentuk notifikasi lanjutan untuk pengi-

riman limbah ke fasilitas penerimaan 

pelabuhan MEPC.1/Circ.644 

 Pelaporan dugaan kekurangan fasilitas 

penerimaan pelabuhan MEPC.1/

Circ.469/Rev.1 

 Resi pengiriman limbah IMO memformat 

MEPC.1/Circ.645. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.imo.org/ourwork/environment/pollutionprevention/garbage/documents/201%2862%29.pdf&usg=ALkJrhiyMYoLpedpAHEHf45lSZyAsLz
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.imo.org/ourwork/environment/pollutionprevention/garbage/documents/219%2863%29.pdf&usg=ALkJrhizz7aPWi1xX1Ieeu7Fi4Rm1-Y
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/220%2863%29.pdf&usg=ALkJrhgH3vWgWCSHgjoB3WAsprAJODl
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.westpandi.com/Documents/News/MEPC.1-Circ.671%2520-%2520Guide%2520to%2520Good%2520Practice%2520for%2520Port%2520Recept
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp%3Fdata_id%3D23922%26filename%3D644.pdf&usg=ALkJrhgdaxvLexe4yLlbNQUHwixYtAuo9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp%3Fdata_id%3D19353%26filename%3D469-Rev-1.pdf&usg=ALkJrhjLxdOJuGfNmWvh9_02OeyF79KU5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp%3Fdata_id%3D19353%26filename%3D469-Rev-1.pdf&usg=ALkJrhjLxdOJuGfNmWvh9_02OeyF79KU5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.imo.org/ourwork/environment/pollutionprevention/portreceptionfacilities/documents/645.pdf&usg=ALkJrhjQco4bn1S9qkZTwym


19 Volume VIII Edisi 3 Tahun 2013 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

dimana hobi tersebut tanpa disadari jika 

sanitasi tempat makan/minumnya bisa 

menjadi sarang nyamuk. Burung menjadi 

media utama dalam penyebaran virus, 

sehingga siklus hidup virus west nile berpindah 

dari burung ke burung dengan perantara 

nyamuk. Virus West Nile menginfeksi manusia 

dan mamalia lain seperti kuda atau sapi, dan 

menyebabkan sakit pada manusia dan 

binatang yang terinfeksi. Namun virus west nile 

tidak menyebar dari orang ke orang, ataupun 

dari burung yang terinfeksi kepada manusia 

serta binatang tanpa gigitan nyamuk. 

Virus West Nile sampai saat ini belum 

ditemukan di Indonesia, namun Indonesia 

tempat yang sangat riskan penyebaran virus 

ini, dimana iklim Indonesia Tropis dan sanitasi 

lingkungan yang masih dalam pembenahan. 

Pendidikan yang belum ideal serta prilaku 

hidup bersih sehat belum sepenuhnya 

terlaksana di masyarakat. Kondisi tersebut 

Indonesia berpotensial mengalami KLB 

(kejadian Luar Biasa). Faktor lingkungan dan 

hobi dalam memelihara burung dimasyarakat 

merupakan media berkembangnya nyamuk. 

 Gejala biasa berkembang antara 3 – 

14 hari setelah seseorang telah digigit oleh 

nyamuk yang terinfeksi. Sementara 80 % dari 

infeksi virus west nile tidak menimbulkan gejala 

pada orang, atau gejala yang ringan atau 

sedang.  Jika seseorang terinfeksi virus west nile 

kemungkinan sekitar 20 %   mengalami tanda-

tanda atau gejala. Pada umumnya penyakit 

ini berlangsung ringan dengan tanda-tanda 

demam, menggigil, nyeri kepala, nyeri 

punggung, nyeri otot secara menyeluruh, dan 

sulit tidur. Terkadang dijumpai gangguan 

gastrointertinal seperti mual, muntah, diare 

dan nyeri lambung. Virus ini belum ada 

vaksinnya, penyakit ini lebih riskan jika 

menyerang usia lanjut, dimana penderita bisa 

menjadi encephalitis ataupun meningitis dan 

bisa meyebabkan kematian. Sebanyak 10 % 

orang menderita infeksi syaraf akibat virus west 

nile akan meninggal. Penyakit ini tidak ada 

obatnya secara khusus yang paling penting 

adalah preventif. Para penderita biasanya 

pulih sepenuhnya, dengan perawatan intensif. 

Apa yang perlu dilakukan agar penyakit 

ini tidak menyebar?  

1. Menghindari gigitan nyamuk yaitu 

memakai losion penolak serangga dikulit, 

ketika orang keluar rumah.  

2. Memakai pakaian lengan panjang dan 

celana panjang dari senja sampai fajar 

3. Memperbaiki kasa pada jendela dan pintu 

4. Pemakaian insektisida sesuai dengan 

aturan pakai 

5. Secara khusus kepada masyarakat yang 

memelihara burung harus membersihkan 

tempat makan dan minumnya. Sehingga 

tak ada wadah nyamuk berkembang biak. 

6. Jika menemukan burung yang mati pakai 

sarung tangan untuk menangani bangkai 

7. Prilaku hidup bersih dan sehat, dimana 

kebersihan lingkungan harus diperhatikan 

dengan gerakan 3 M ( menguras tempat 

penampungan air, menutup tempat 

pembuangan sampah, mengubur barang-

barang bekas) sehingga tidak menjadi 

media berkembangnya nyamuk. 

Penyebaran penyakit virus west nile 

disebabkan jenis nyamuk apa saja namun 

kebanyakan disebabkan oleh nyamuk jenis 

culex. Sehingga perlunya kewaspadaan agar 

penyakit ini tidak menyebar. Faktor yang 

paling utama preventif dan prilaku hidup 

bersih dan sehat. Kesadaran masyarakat 

Indonesia masih dibawah rata-rata dalam hal 

sanitasi lingkungan terutama dalam 

pembuangan sampah, hal ini menjadi wadah 

berkembang biaknya nyamuk. Hendaklah 

masing-masing mempunyai kesadaran agar 

tercapai hidup bersih dan sehat. 

Kiranya artikel ini menjadi informasi dan 

bermanfaat bagi seluruh pembaca. 
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RUANG UKLW 

ABSTRAK 

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau 

ungkapan yang tidak  diinginkan serta 

merendahkan seseorang secara seksual. 

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang 

semena- mena, memaksa,dan sepihak, dan 

biasanya menyalah gunaan kekuasaan. 

Secara hokum terdapat 2 jenis pelecehan 

seksual di tempat kerja yaitu quid pro quo 

sexual harrrasment, and hostile environment 

sexualharassment. Pada kegiatan praktek, 

dokter gigi serta  perawat gigi berada pada 

jarak yang dekat dengan pasiennya dalam 

berbagai posisi untuk perawatan gigi. Bahkan 

pada beberapa situasi dapat  beresiko 

terjadinya pelecehan seksual . Pada praktek 

dokter gigi, pelecehan seksual dapat 

dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan gigi  

terhadap pasien, oleh pasien terhadap  

tenaga kesehatan gigi, maupun pelecehan 

seksual antar rekan kerja pada praktek dokter 

gigi. Pencegahan adalah upaya yang terbaik 

untuk mengatasi permasalahan pelecehan 

seksual. Sebagai pimpinan perlu melakukan 

tindakan untuk mencegah agar pelecehan 

seksual tidak terjadi. Dokter gigi secara 

professional perlu menjaga jarak  dengan 

pasien maupun staf baik secara fisik , verbal, 

emosional, serta cultural. 

 

PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini kerap dibahas mengenai 

pelecehan seksual  (sexual harassment),  

terutama dengan berkembangnya 

perjuangan hak-hak perempuan serta  

emansipasi  dan pengaruh utaan gender  

( gender mainstreaming)(1). Salah satu topik 

pembahasan yang banyak dilakukan 

mengenai pelecehan seksual yang terjadi di 

tempat kerja . Termasuk diantaranya terhadap 

pelaksanaan praktek kedokteran gigi yang 

ternyata juga tidak luput dari kemungkinan 

terjadinya pelecehan seksual(23).  

Pelecehan seksual yang terjadi  pada praktek 

kedokteran gigi selain pelanggaran juga 

dapat berakibat buruk terhadap 

pinatalaksanaan pelayanan kesehatan gigi 

(2). Dalam kaitan dengan hal tersebut , pada 

tulisan ini terutama akan dibahas mengenai  

pengertian pelecehan seksual  khususnya 

yang terjadi pada praktik  kedokteran  gigi, 

serta upaya pencegahan maupun 

mengatasinya. 

 

PELECEHAN SEKSUAL 

Pembahasan mengenai pelecehan seksual 

merupakan sesuatu yang relative baru 

dibahas secara meluas setelah decade 80-an, 

meskipun undang-undang yang antara lain 

mengatur mengenai pelecehan seksual yaitu 

Civil Rights Act sudah ditetapkan sejak tahun 

1964. Sedangkan di Inggris UU perlindungan 

terhadap pelecehan (The protection From 

Harassment Act) baru ditetapkan tahun 1997 

(1,4,5). 

Pelecehan seksual didefinisikan  sebagai 

tindakan yang berkonotasi pada hal-hal 

seksual yang dilakukan secara sepihak  dan 

tidak dikehendaki oleh korban. Korban 

pelecehan seksual sebenarnya tidak suka 

diperlakukan demikian, apalagi diminta. 

Walau mungkin bagi pelakunya dianggap 

sebagai hal yang alami dalam pergaulan, 

namun ternyata bagi korbannya dapat 

menimbulkan akibat yang merugikan seperti 

malu, tidak nyaman, depresi, tersinggung, 

marah, bahkan tidak mustahil akan merasa 

terancam, terhina, dan martabatnya 

direndahkan. Dengan demikian suatu 

tindakan suatu tindakan merupakan 

pelecehan seksual bila terdapat tiga elemen 

pokok yaitu: tindakan tersebut berkonotasi 

seksual, tindakan tersebut tidak diinginkan  

oleh korban, dan tindakan tersebut dapat 

menimbulkan akibat yang merugikan korban

(1,2,5). 

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai  

pelecehan seksual cukup  luas dari yang 

verbal hingga tindakan fisik baik yang ringan 

maupun yang berat. Pelecehan seksual 

sebagai tindakan berkonotasi seksual 

terhadap seseorang yang sebenarnya tidak 

menyukai antara lain meliputi (1,2,4,5): 

 Menyiuli perempuan 

  Memandangi atau mengerling tubuh 

seseorang secara berlebihan 

PELECEHAN SEKSUAL PADA PRAKTEK KEDOKTERAN GIGI 

(SEXUAL HARRASMENT IN DENTAL PRACTICE) 
Oleh  :  drg.Sri Mulyati   
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 Komentar berkonotasi seks 

 Merendahkan gender 

 Lelucon seksual yang dirasakan sebagai 

merendahkan derajat 

 Memperlihatkan gambar atau buku 

berkonotasi seksual   

 Terus menerus bertanya mengenai 

kehidupan seksual seseorang 

 Terus menerus mengajak berkencan 

pada orang yang sebenarnya tidak mau  

 Gerakan tubuh atau tangan yang 

berkonotasi seksual 

 Memasuki ‘’ wilayah pribadi’’ seseorang  

yaitu sengaja sangat dekat hingga orang 

tersebut merasa risih  

 Menyentuh, mencubit, menepuk, 

menimang 

 Mencium atau memeluk seseorang 

Pelecehan seksual bersifat sepihak  dari sang 

pelaku sebenarnya tidak diinginkan oleh 

korbannya. Pelecehan seksual perlu 

dibedakan dengan bercumbu (flirting) secara  

‘’suka sama suka”” yang memang 

dikehendaki oleh kedua belah fihak 

(reciprocal). Kalau ada suatu tindakan yang 

berkonotasi seksual memang disukai  oleh 

kedua belah pihak dapat merupakan 

ungkapan saling ketertarikan antara lelaki dan 

perempuan, sedang kalau tidak dikehendaki 

oleh salah satu pihak maka yang terjadi 

adalah pelecehan seksual. Dengan demikian 

faktor yang membedakan antara pelecehan 

seksual dan bukan pelecehan seksual adalah: 

Apakah tindakan tersebut  disetujui oleh 

kedua belah pihak atau tidak (4,5,6). 

Di Amerika Serikat , pada Minnesota Criminal 

Code mengenai persetujuan (consent) dalam 

kaitan dengan tindakan seksual  didefinisikan 

sebagai : perkataan atau tindakan yang 

dinyatakan oleh seseorang untuk 

menunjukkan persetujuan yang diberikan 

secara sukarela pada saat tersebut dilakukan 

suatu tindakan seksual tertentu oleh pelaku (7).              

 Dari definisi tersebut maka persetujuan 

mengandung unsur (7): 

 Persetujuan dalam bentuk perkataan 

atau tindakan yang dinyatakan:  

Persetujuan  bersifat aktif karena itu perlu 

dalam bentuk perkataan atau tindakan . 

Perkataan umpamanya: ‘’ya’’, ‘’oke’’, 

atau ‘’ayo’’, ‘’terus aja’’, ‘’cepat dong’’, 

dan seterusnya. Tindakan persetujuan  

misalnya memeluk, membelai, menarik, 

member  respon positif dan sebagainya. 

 Persetujuan diberikan secara sukarela: 

  Persetujuan secara sukarela berarti tidak 

diberikan dengan paksaan, menakut –

nakuti , dan sebagainya. 

 Persetujuan untuk saat tersebut : 

 Persetujuan secara spesifik untuk saat 

tersebut .  Meskipun di masa lalu, bahkan 

beberapa hari lalu, pernah disetujui dan 

berlangsung tindakan seksual tersebut, 

namun kalau kali ini tidak setuju  maka 

berarti tidak ada persetujuan. 

 Persetujuan  untuk  tindakan seksual  

tertentu: 

 Persetujuan  hanya sebatas  tindakan 

seksual yang dikehendaki  dan tidak 

dapat  meningkat lebih lanjut tanpa 

adanya persetujuan. 

Dalam kehidupan masyarakat terdapat 

berbagai factor yang mendorong terjadinya 

pelecehan seksual, terutama  karena tatanan 

masyarakat  patriarki yang memandang laki-

laki memang memiliki peran yang lebih 

dominan, sedangkan perempuan tergantung 

pada laki-laki. Sebagai konsekwensi 

pemahaman tersebut , maka perempuan 

harus selalu taat, menerima, dan laki-laki 

memiliki kebebasan yang lebih besar dan 

menentukan dalam hal seksualitas. Selain itu 

media masa, bacaan, dan hiburan kerap 

menampilkan perempuan yang glamor dan 

menjadi obyek untuk dipertontonkan serta 

dinikmati . Kemudian globalisasi yang 

membawakan idiologi  neoliberalisme 

menjadikan perempuan sebagai komoditas 

ekonomi pasar. Berdasarkan kenyataan 

tersebut, maka dapat dikatakan pelecehan 

seksual lebih merupakan fenomena sosial 

proses biologis belaka (1). 

Selama ini cukup banyak  kasus pelecehan 

seksual  yang tidak dilaporkan. Hal ini terutama 

karena korban seringkali  (5,8): 

 Merasa malu, 

 Khawatir malah menjadi sorotan 

perhatian dan dipandang sudah 

tercemar, 

 Khawatir tidak dipercaya laporannya 

malah dituduh memfitnah, memeras, 

 Khawatir dituduh sebagai pihak yang 

memancing terjadinya pelecehan 

seksual,   

 Takut mengalami balas dendam dari 

sang pelaku, 

 Takut kehilangan pekerjaan, 

 Beranggapan bahwa pengaduan 

tersebut akan sia-sia saja. 

Sering terjadi pandangan keliru yang 

menganggap pelecehan seksual  karena 

kesalahan dari korban (blaming the victim). 
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Perempuan yang berpakaian seksi , maupun 

tindakan perempuan yang menggoda secara 

keliru dianggap sebagai penyebab yang 

mengundang lelaki melakukan tindakan 

seksual. Pandangan tersebut tidak benar 

karena berdasarkan asumsi  bahwa laki-laki 

tidak dapat mengendalikan dorongan 

seksualnya  dan  bertanggung jawab atas 

tindakannya. Kenyataan menunjukkan 

pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada 

perempuanyang berpakaian minim, namun 

juga menimpa yang berpakaian tertutup, 

serta pada anak-anak dan orang tua. Dengan 

demikian faktor  utama penyebab pelecehan 

seksual adalah dorongan seksual yang tidak 

dikendalikan dengan baik (1). 

Disamping itu, pelecehan seksual dapat 

meningkat menjadi penyerangan seksual 

(sexual assault). Penyerangan seksual 

merupakan tindakan seksual yang disertai 

kekerasan. Dalam hal ini kekerasan dapat 

berupa kekerasan fisik, maupun dalam bentuk 

ancaman, pemaksaan, ataupun menakut-

nakuti, ataupun menggunakan narkoba serta 

minuman keras. Perkosaan merupakan 

tindakan  penyerangan seksual yang selama 

ini paling banyak dipublikasikan, walaupun 

masih banyak bentuk  lainnya seperti  dengan 

paksa melakukan tindakan menyentuh, 

menarik, memegng, memeluk, mencumbu 

dan sebagainya hingga melakukan 

penyiksaan  yang berkonotasi seksual. 

Penyerangan seksual merupakan tindakan 

kriminal dan dapat dituntut secara hukum 

(5,6,7,9). 

 

PELAKU KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA 

PRAKTEK KEDOKTERAN GIGI 

Pada prinsipnya pelaku maupun korban 

pelecehan seksual dapat siapa saja tanpa 

memandang jenis kelamin , usia , etnis, kelas 

social, maupun profesi. Namun umumnya laki-

laki yang lebih kerap melakukan pelecehan 

seksual pada perempuan, terutama pada 

perempuan yang kedudukan sosialnya lebih 

rendah dan/atau yang berada di bawah 

kendali kekuasaannya (4,5,6). Kenyataan ini 

terjadi pula pada pelecehan seksual yang 

berlangsung pada praktek kedokteran gigi. 

Berdasarkan pelaku dan korbannya, 

pelecehan seksual pada kedokteran gigi 

dapat terjadi dalam bentuk (2,3): 

 Pelecehan seksual oleh tenaga 

kesehatan gigi terhadap pasien 

 Pelecehan seksual oleh pasien terhadap 

tenaga kesehatan gigi 

 Pelecehan antar rekan kerja pada prakti 

kedokteran gigi 

Tenaga kesehatan gigi dalam hal ini bukan  

hanya dokter gigi namun mencakup pula 

perawat gigi, petugas administrasi , 

resepsionis,dan staf laiinya. Berdasarkan tata 

laksana pelayanan kedokteran gigi, hubungan 

tenaga kesehatan gigi dengan pasien 

berdasarkan kepercayaan terhadap profesi 

kedokteran gigi. Pelecehan seksual  oleh 

tenaga kesehatan gigi terhadap pasiennya 

merupakan penyalah gunaan kepercayaan 

pasien rehadap terhadap tenaga kesehatan  

gigi yang merawatnya, serta dapat 

meruntuhkan reputasi profesi  kedokteran gigi. 

Pelecehan seksual tenaga kesehatan gigi 

terhadap pasien dapat berupa  sentuhan 

yang tidak pantas pada pasien, ucapan 

maupun komentar mengenai seksualitas 

pasien, hingga ajakan  untuk  melakukan 

tindakan yang berkonotasi seksual  (2). 

Dalam menjalankan profesinya, tenaga 

kesehatan gigi berhak mendapatkan 

perlindungan agar dapat menjalankan 

profesinya dengan sebaik-baiknya, termasuk 

untuk tidak mengalami pelecehan seksual. 

Pelecehan seksual dapat berlangsung antara 

rekan sekerja pada praktek dokter gigi, 

terutama dilakukan oleh atasan terhadap 

bawahan. Selain itu pelecehan seksual  

terhadap tenaga kesehatan gigi dapat pula 

dilakukan oleh pasien. Berdasarkan kenyataan 

tersebut, pelechan seksual yang dialami oleh 

staf pekerja ditempat kerja terdiri atas (5,6): 

 Quid Pro Quo sexual harassment 

(pelecehan seksual syarat untuk imbalan) 

Pelecehan seksual dijadikan syarat untuk 

mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan 

korbannya seperti mendapatkan 

pekerjaan, memperoleh kenaikan gaji, 

promosi pekerjaan dansebagainya 

umumnya dilakukan oleh atasan yang 

memiliki kekuasaan atauotoritas. Jika 

tindakan pelecehan  seksual ditolak 

maka korban akan terancam akan 

kehilangan pekerjaan, tidak mendapat 

promosi, dan lain sebagainya. Dalam hal 

ini korba umumnya berada dalam posisi 

yang lemah dan sangat tergantung 

pada pelaku untuk menepati janjinya. 

 Hostile Work Environment sexual 

harassment  (pelecehan seksual  yang  

menimbulkan suasana tidak senang/ 

permusuhan) 

Pelecehan seksual  yang dialami dalam 

lingkungan kerja  hingga korban menjadi 
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tidak tenang kerja, tertekan, merasa 

benci pada pelaku, dan sebagainya. 

Meski  pelecehan seksual tanpa disertai 

konsekuensi  terhadap pekerjaan namun 

menimbulkan suasana  yang tidak 

menyenangkan terutama bagi korban. 

Pelaku pelecehan seksual pada rekan 

kerja, atasan, bawahan, maupun pihak 

ketiga seperti pasien atau supplier . 

Dalam hal ini pelecehan seksual di 

tempat kerja perlu dibedakan dengan 

hubungan asmara  di tempat kerja 

(romance at work). Di Amerika serikat, 

berdasarkan survey dari The Healthy 

Dentist-Dental Marketing(10), 

menunjukkan satu dari lima dokter  gigi 

(21%) menyatakan pernah kencan  

dengan sejawatnya atau bawahannya. 

Satu dari empat dokter gigi pria (24%)

menjalin hubungan asmara dengan 

rekan kerjanya, seangkan pada dokter 

gigi perempuan hanya 1 dari 10. 

Hubungan asmara di tempa kerja bukan 

merupakan pelecehan seksual  karena 

memang dikehendaki oleh kedua belah 

pihak. 

 

ETIKA DAN HUKUM MENGENAI PELECEHAN 

SEKSUAL PADA PRAKTEK KEDOKTERAN GIGI 

           Pelecehan seksual pada praktek 

kedokteran gigi merupakan sesuatu yang 

tercela dan tidak dikehendaki . Pelecehan 

seksual pada  praktek kedokteran gigi 

merupakan pelanggaran etika profesi serta 

dapat dikenai sangsi berdasarkan hukum 

pidana maupun hukum perdata. 

            Pelecehan seksual pada hakekatnya 

merupakan pelanggaran terhadap asas kode 

etik kedokteran gigi Indonesia meliputi: 

penghargaan atas hak otonomi pasien, 

mengutamakan kepentingan pasien,  

melindungi pasien dari kerugian, bertindak 

adil, dan jujur. Pelecehan seksual merupakan 

perbuatan yang tidak menghargai hak 

otonomi, merugikan kepentingan, tidak 

melindungi, tidak adil, dan juga tidak jujur 

pada seseorang. Dokter gigi yang melakukan 

pelecehan seksual maupun membiarkan 

dirinya dilecehkan secara seksual 

bertentangan dengan pasal 6 dan pasal 20 

ayat 2 Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia 

yang mewajibkan dokter gigi untuk menjaga 

kehormatan, kesusilaan, integritas dan 

martabat profesi dokter gigi. Kemudian  

mengenai kewajiban mempertahankan  dan 

meningkatkan martabat dirinya pada pasal 20 

ayat 1 dikemukakan bahwa, dokter gigi di 

Indonesia harus menyadari bahwa kehidupan 

pribadinya terikat pada status profesi (11). 

              Meski di Indonesia tidak ada peraturan 

perundang undangan yang khusus mengenai 

pelecehan seksual , namun terdapat pasal-

pasal pada KUHP (Kitab Undang Undang  

Hukum Pidana) yang mengatur kejahatan 

terhadap kesusilaan . Sedangkan berdasarkan 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan 

untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku 

pelecehan seksual. 

                      Berdasarkan pasal 281 KUHP 

dengan sengaja  melanggar kesusilaan di 

depan orang lain bertentangan dengan 

kehendaknya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau 

denda. Pada pasal 294 KUHP diancam 

hukuman pidana penjara  selama-lamanya 7 

tahun antara lain bagi dokter dalam rumah 

sakit yang melakukan pencabulan dengan 

orang yang ditempatkan disitu (pasal ini 

membuat peraturan tertulis mengatur 

perbuatan cabul dengan orang yang 

mempunyai ketergantungan dengan si pelaku 

(9). 

                       Berdasarkan pasal 1365 Kitab 

Undang Undang  Hukum Perdata pelaku 

pelecehan seksual  dapat dituntut ganti rugi 

bila terbukti melakukan perbuatan pelecehan 

seksual dan menimbulkan pada korbannya. 

Sedangkan berdasarkan pasal 1367 jika terjadi 

pelecehan ditempat kerja yang dilakukan  

atasan terhadap bawahannya, maka pelaku 

dan perusahaan tempatnya bekerja dapat 

pula dituntut ganti rugi (12) 

 

MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL PADA 

PRAKTEK KEDOKTERAN GIGI (2,3,8). 

 Membuat peraturan tertulis yang tidak 

mentoleransi terjadi pelecehan seksual 

pada praktek kedokteran gigi. 

 Jangan melakukan sentuhan yang tidak 

perlu /tidak pantas (inappropriate 

touching). 

 Menyadari perbedaan antara relasi 

personal dengan relasi professional pada 

pelaksanaan praktek kedokteran gigi. 

 Sebaiknya hindari  ucapan, lelucon, 

tulisan maupun gambar yang dianggap 

sebagai pelecehan seksual. 

 Berhati-hati menanggapi pembicaraan 

maupun tindakan yang mengandung 

unsur  seksual. 

 Menghargai pluralitas cultural, orientasi 
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seksual ,  kelas social, maupun sensitifitas 

orang lain. 

 Sedapat mungkin jangan  hanya  berdua  

saja di tempat praktik , terutama antara 

laki-laki dan perempuan. 

 Pandai-pandai membaca situasi , jika 

perasaan mengisyaratkan untuk 

waspada sebaiknya perasaan tersebut 

jangan diabaikan begitu saja. 

 

MENGATASI PELECEHAN SEKSUAL PADA 

PRAKTEK KEDOKTERAN GIGI (2,3,8) 

 Berani mengatakan ‘’TIDAK’’ bila 

terdapat indikasi pelecehan seksual. 

Ungkapan ‘’tidak’’ disampaikan secara 

sopan namun tegas, serius, dan dengan 

penuh percaya  diri. Kalau perlu disertai 

dengan bahasa  tubuh untuk 

menunjukkan penolakan. Dalam 

menyampaikan ketidak setujuan jangan 

sambil tersenyum atau  dengan nada 

bergurau karena dapat  diartikan 

sebagai pura-pura menolak namun 

sebenarnya menyetujui. 

 Jika terjadi indikasi pelecehan seksual 

sebaiknya bergerak menjauh, dan kalau 

perlu  segera menghentikan pelayanan 

kedokteran gigi yang sedang 

berlangsung. 

 Mencatat serinci mungkin mengenai 

identitas pelaku, perilaku atau ucapan 

yang melecehkan, lokasi,saksi. 

 Bila terjadi pelecehan seksual segera 

laporkan, dan selanjutnya  menuntut 

agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut 

dengan tetap menjaga  kerahasiaan 

pelapor. Permasalahannya, kerap terjadi 

tidak ada saksi ataupun bukti pelecehan 

seksual dan pelaku menyatakan tdak 

melakukannya, bahkan menuduh 

pelapor berbohong, memfitnah 

berusaha  memeras  serta mencemarkan 

nama baiknya. Bila hal ini terjadi, 

umumnya putusan pengadilan  

tergantung pada kredibilitas pelapor  

yang ditelah berdasarkan konsistensi  

keterangan maupun rekam jejak (track 

record) kedua belah pihak, serta juga 

dapat  ditunjang analisis psikologis. 

 Minta bantuan serta advokasi dari 

teman, pengacara, ataupun institusi 

maupun LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat) yang perduli terhadap 

permasalahan pelecehan seksual. 

 Berani menegur bila mengetahui terjadi 

peristiwa pelecehan seksual, berusaha 

melindungi  dan membela korbannya, 

kalau perlu membantu korban 

melaporkan agar diproses lebih lanjut 

serta bersedia menjadi saksi. 

 

KESIMPULAN 

 Pelaksanaan  praktek kedokteran  gigi  

harus terbebas  dari  pelecehan seksual. 

 Perlu dipahami  mengenai  pelecehan 

seksual secara umum serta secara pada 

praktek kedokteran  gigi  pada 

khususnya, maupun upaya pencegahan 

serta mengatasinya. 
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TEKNOLOGI & INFORMASI 

Kembali kita saling mengingatkan bahwa 

kita sebagai insan kesehatan, harus patuh pada 

peraturan perundang – undangan yang berlaku di 

Negara kita.  Marilah kita lihat peraturan perun-

dang – undangan yang sangat penting dan harus 

kita tindaklanjuti : Pada Pasal 3 ayat (1) dalam Un-

dang – Undang Nomor 1 tahun 1962 tentang Kar-

antina Laut, menyatakan bahwa Menteri 

kesehatan menetapkan dan mencabut peneta-

pan suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah 

Indonesia dan luar negeri terjangkit suatu penyakit 

karantina. Demikian juda Pada Pasal 3 ayat (1) da-

lam Undang – Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang 

Karantina Udara, menyatakan bahwa Menteri 

Kesehatan menetapkan dan mencabut peneta-

pan sesuatu pelabuhan dan/atau wilayah Indone-

sia dan luar negeri terjangkit sesuatu penyakit kar-

antina. Walaupun kedua Undang – Undang terse-

but sudah termasuk berusia tua namun peraturan 

perundang – undangan ini belum dicabut dan 

masih berlaku hingga saat ini.   

Nah,   .  .  .  sudah  jelas  bahwa  Kementerian 

Kesehatan harus melakukan up date tentang suatu 

pelabuhan  dan/atau daerah  wilayah Indonesia 

dan luar negeri terjangkit, dan selanjutnya diedar-

kan ke seluruh Pintu Masuk. 

Kegiatan tersebut merupakan perintah undang – 

undang, disamping juga berkaitan dengan pera-

turan perundang – undangan lain yakni Peraturan 

Pemerintah nomor : 21 tahun 2013 tentang Jenis 

dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pa-

jak di Kementerian Kesehatan.  Oleh karenanya 

maka penetapan  dan  pencabutan  penetapan 

suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indo-

nesia  dan  luar  negeri  terjangkit  suatu  penyakit 

merupakan tugas sector kesehatan. 

INFO TERKINI PENYAKIT 
(DAFTAR NEGARA TERJANGKIT UPDATE TANGGAL 01 JULI 2013) 

Oleh :  Frederic Lona Djara, SKM 

NAMA PENYAKIT  
NAMA NEGARA 

NO  
ASIA EROPA AFRIKA AMERIKA 

1 Avian Influenza (H5N1) 

Cambodia (29-5-12)   Egypt (7-6-12)   

China (24-1-12)       

Hongkong (5-7-12)       

Vietnam (8-2-12)       

Bangladesh (2-3-12)       

2 Cholera 

Pakistan (25-10-10)   Sierra Leone (8-9-12) Haiti (17-11-10) 

    Kongo (23-7-12)   

    Zimbabwe (9-6-09)   

3 Ebola 
    Uganda (30-11-12)   

    Kongo (26-10-12)   

4 Lassa Fever     Nigeria (4-4-12)   

5 
Marburg haemorhagic fe-

ver     

Uganda (23-11-12) 

  

6 Meningococcal Disease 

    Benin (24-5-12)   

    Burkina Faso (24-5-12)   

    Chad (24-5-12)   

    

Afrika Tengah (24-5-

12)   

    

Pantai Gading (24-5-

12)   

    Gambia (24-5-12)   

    Mali (24-5-12)   

    Ghana (24-5-12)   

    Nigeria (24-5-12)   

    Sudan (24-5-12)   

    Rep. Kongo (24-5-12)   

    Kamerun (24-5-12)   

    Togo (24-5-12)   

    Ethiopia (24-5-12)   
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NO  NAMA PENYAKIT  
NAMA NEGARA 

ASIA EROPA AFRIKA AMERIKA 

7  

Rift Valley Fever  

    Mauritania (1-11-12)   

    Afrika Selatan 

(DURBAN)(30-3-10) 

  

8 Plague / Pes China (11-8-09)     Peru (10-8-10) 

9 Yellow Fever 

    Chad (14-2-13) Brazil (7-2-08) 

    Congo (14-06-13) Peru (7-6-11) 

    Sudan (6-12-12) Paraguay (7-3-08) 

    Cameroon (3-2-12) Uruguay (TW 12) 

    Ghana (3-2-12) Argentina (TW 12) 

    Senegal (1-12-12) Venezuela (TW 12) 

    Sierra Leona (11-3-

11) 

Bolivia (TW 12) 

    Pantai Gading (25-1-

11) 

Ecuator (TW 12) 

    Uganda (19-1-11) Colombia (TW 12) 

    Guinea (14-1-09) Suriname (TW 12) 

    Pantai Gading (19-1-

11) 

Guyana (TW 12) 

    Liberia (6-5-09) Trinidad&Tobago 

(TW 12) 

    Uganda (19-1-11)   

    Mali (24-5-12)   

    Angola (TW 12)   

    Benin (TW 12)   

    Burkino Faso (TW 12)   

    Gabon (TW 12)   

    Togo (TW 12)   

    Somalia (TW 12)   

    Rwanda (TW 12)  

    Etiopia (31-5-13)   

10 Wild poliovirus  

China (1-9-11)   Pantai Gading (21-4-

12) 

  

Pakistan (20-9-11)   Nigeria (2-6-13)   

Afganistan (2-6-13)   Somalia (11-5-13)   

11 Poliovirus Israel (15-7-13)   Nigeria (12-2-13)   

    Egypt (11-2-13)   

12 Hantavirus pulmo-

nary syndrome  
      USA (12-9-12) 

13  
Enterohemorrhagic 

E. coli (EHEC)   

  Germany (2-6-11)     

  Austria (2-6-11)     

  Denmark (2-6-11)     

  France (2-6-11)     

  Netherlands (2-6-11)     

  Norway (2-6-11)     

  Spain (2-6-11)     

  Sweden (2-6-11)     

  Switzerland (2-6-11)     

  United Kingdom (2-

6-11) 

    

West Nile Virus    

infection (WNV)  

Israel (16-8-11) Albania (16-8-11)   

14  
 Yunani (16-8-11)   

 Rumania (16-8-11)   

 Rusia (16-8-11)   
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NO  NAMA PENYAKIT  
NAMA NEGARA 

ASIA EROPA AFRIKA AMERIKA 

15 Novel coronavirus  
Saudi Arabia (25-04-13) 

United Kingdom (25-04-

13)     

   
United Arab Emirates 

(25-4-13) 
France (8-05-13)  

    

   Qatar (25-04-13) Germany (18-5-13)     

    Tunisia ( Italy (01-06-13)     

16 
Human Infection with Influ-

enza A(H7N9).  

China (29-04-13)       

Kaohsiung, Taiwan       

sumber : www.who.int.com     

http://www.who.int.com/
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PENDAHULUAN 

Mendengar kata perubahan 

kemungkinan menurut sebagian orang adalah 

sesuatu yang tidak mengenakan, namun ada 

juga sebagian orang melihatnya dari 

pemikiran yang positif, apapun itu perubahan 

kerap terjadi dalam kehidupan dan senantiasa 

tidak pandang bulu. Dalam kehidupan 

pribadi, sosial bahkan spiritual sekalipun. 

Kondisi ini terkadang menuntut para pelaku 

untuk dapat segera menghadapinya baik 

suka maupun tidak suka, siap maupun tidak 

siap. Sehingga untuk setiap perubahan yang 

terjadi, memerlukan upaya – upaya antisipasi 

untuk terus dapat bertahan dengan 

pemahaman yang disepakati, jelas dan  

sesuai harapan. Begitu pula dalam kehidupan 

organisasi, dimana pola awal terjadi dimulai 

dengan adanya planning, strategi, dan tujuan. 

Mengacu pada hal tersebut maka perubahan 

akan kerap ditemui dalam konteks organisasi. 

Oleh sebab itu terjadinya suatu perubahan 

harus diimbangi oleh suatu pedoman jelas 

yang dapat dituangkan menjadi suatu 

rumusan dan cara bagaimana 

mengantisipasinya. 

Kondisi ini menuntut juga adanya Frame 

of Reference (FOR) yang mana didalamnya 

terdapat sekumpulan ide, teori, kepercayaan, 

nilai-nilai dan asumsi yang didapat dari 

pengalaman sebelumnya dan dapat 

diterapkan didalam suatu perubahan tersebut 

secara lebih komprehensif, sebagian besar 

perubahan akan mengakibatkan dampak di 

banyak sisi, baik dari sisi pelaku, proses bekerja, 

teknologi, prosedur bahkan struktur. Tidak 

banyak orang yang suka akan perubahan, 

namun meski demikian perubahan tidak bisa 

dihindari melainkan harus dihadapi, oleh 

karena itu diperlukan satu manajemen 

perubahan agar proses dan dampak dari 

perubahan tersebut mengarah pada titik 

positif.   

Perlu diingatkan bahwa tidak semua 

perubahan yang terjadi akan menimbulkan 

kondisi yang lebih baik, hingga dalam hal 

demikian tentu perlu diupayakan agar bila 

dimungkinkan perubahan diarahkan kearah 

hal yang lebih baik dibandingkan kondisi 

sebelumnya.  

 

PERMASALAHAN  

Dalam konteks perubahan, sumber daya 

manusia atau pelaku menjadi suatu point 

yang perlu diperhatikan, perlunya 

penyesuaian diri yang harus dipersiapkan akan 

menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pa-

ra pemimpin organisasi. Banyak masalah yang 

bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. 

Masalah yang paling sering dan menonjol 

adalah “penolakan atas perubahan itu 

sendiri”. Istilah yang sangat populer dalam ma-

najemen adalah resistensi perubahan 

(resistance to change), Penolakan bisa jelas 

kelihatan (eksplisit) seperti protes, demo, 

mogok kerja atau bisa juga tersirat (implisit) 

berupa lambat laun loyalitas, motivasi kerja 

menurun dll.  Penolakan atas perubahan tidak 

selalu negatif karena justru karena adanya pe-

nolakan tersebut maka perubahan tidak bisa 

dilakukan secara sembarangan.  

Ada 2 (dua) kelompok kenapa 

penolakan terhadap perubahan terjadi yaitu 

secara Indvidu dan kelompok (organisasi), 

penolakan secara personal biasanya terjadi 

karena perbedaan persepsi, kebutuhan dan 

orientasi sementara penolakan yang dilakukan 

oleh kelompok hal ini memang oleh 

organisasinya tersebut tidak mau berubah, 

dimana kondisi sekarang akan tetap 

dipertahankan sekuatnya.  

 

ALTERNATIF PENYELESAIAN 

 Usulan strategi untuk mengatasai hal 

tersebut diatas diantaranya yang di 

kemukakan oleh  L. Coch dan J.R.P.French, Jr. 

“Overcoming Resistance to Change”, 1948 

mengusulkan ada enam taktik  atau strategi 

yang bisa dipakai yaitu : 

1. Pendidikan dan Komunikasi. Berikan 

penjelasan secara tuntas tentang latar 

belakang, tujuan, akibat, dari 

diadakannya perubahan kepada semua 

pihak. Komunikasikan dalam berbagai 

macam bentuk. Ceramah, diskusi, 

laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk 

MANAJEMEN PERUBAHAN 
Oleh : Agus Syah,SKM,MKM 
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lainnya. 

2. Partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk 

mengambil keputusan. Pimpinan hanya 

bertindak sebagai fasilitator dan 

motivator. Biarkan anggota organisasi 

yang mengambil keputusan 

3. Memberikan kemudahan dan dukungan. 

Jika pegawai takut atau cemas, lakukan 

konsultasi atau bahkan terapi. Beri 

pelatihan-pelatihan. Memang memakan 

waktu, namun akan mengurangi tingkat 

penolakan. 

4. Negosiasi. Cara lain yang juga bisa 

dilakukan adalah melakukan negosiasi 

dengan pihak-pihak yang menentang 

perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika 

yang menentang mempunyai kekuatan 

yang tidak kecil. Misalnya dengan serikat 

pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa 

memenuhi keinginan mereka 

5. Manipulasi dan Kooptasi. Manipulasi 

adalah menutupi kondisi yang 

sesungguhnya. Misalnya memlintir 

(twisting) fakta agar tampak lebih 

menarik, tidak mengutarakan hal yang 

negatif, sebarkan rumor, dan lain 

sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan 

cara memberikan kedudukan penting 

kepada pimpinan penentang perubahan 

dalam mengambil keputusan. 

6. Paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. 

Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman 

bagi siapapun yang menentang 

dilakukannya perubahan. Namun hal ini 

dilakukan apabila kondisi benar-benar 

menguntungkan bagi pihak manajemen 

namun bila salah perhitungan justru akan 

terjadi sebaliknya. 

 

PENDEKATAN PROSES PERUBAHAN 

 Pada dasarnya proses perubahan pada 

orang sangat tidak mudah, namun tahapan 

atau langkah-langkah proses perubahan 

akan melalui beberapa tahapan    (Model 

Perubahan Lewin) yaitu: tahap Unfreezing 

(pencairan) hal ini tahapan dimana kondisi 

perubahan sedang di jajaki dan perkenalkan 

pada tahapan ini masih banyak tantangan 

dan hambatan baik dari personal maupun 

sarana dan prasarana pendukungnya, 

setelah tahap pencairan berjalan dengan 

baik maka pada tahapan ini, barulah 

dijalankan  Changing (perubahan), proses 

perubahan berjala sampai diperolehnya 

suatu budaya atau kebiasaan baru mapan di 

jalankan oleh kelompok tersebut, hal ini yang 

dinamakan Refreezing (pembekuan kembali). 

 

TIPS MENGHADAPI PERUBAHAN MANAJEMEN 

Ada 10 (sepuluh) tips dalam melakukan 

perubahan manajemen 

1. Menempatkan “Sisi Manusia” secara 

sistematis kondisiini berkaitan dengan 

kepemimpinan yang baru dan 

berdampak pada akan munculnya 

tuntutan baru, baik dalam peningkatan 

kinerja maupun budaya baru dalam 

pekerjaan. Hal ini akan berakibat pada 

kondisi karyawan tidak nyaman, kondisi 

ini harusnya diawali oleh pimpinan baru 

dengan melibatkan para stakeholder 

kunci dan para leader sehingga dapat 

diadaptasikan sesering perubahan 

bergerak. Dalam kondisi ini  akan banyak 

aktivitas mengumpulkan data dan 

analisis, planning dan pelaksanaan 

disiplin seperti halnya merancang ulang 

strategi, sistim atau proses. Semua ini 

harus berdasarkan pada penilaian yang 

realistis mengacu pada sejarah organisasi 

dan kemampuan untuk berubah. 

2. Mulai dari level teratas. Ketika suatu 

perubahan terjadi maka keresahan akan 

dialami oleh semua orang disetiap 

tingkat organisasi. Pada kondisi ini dgn 

sendirinya seluruh mata beralih kepada 

pimpinan dan team leader utnuk dapat 

berharap adanya dukungan dan arahan 

dari mereka. Oleh sebab itu tuntutan 

baru para pemimpin adalah melakukan 

pendekatan-pendekatan baru untuk bisa 

merangkul dan memotivasi seluruh 

pelaku didalam organisasi.  

3. Melibatkan setiap lapisan. Untuk setiap 

kemajuan yang terjadi dimulai dari 

menentukan strategi dan menetapkan 

target untuk suatu kerangka organisasi 

baru sampai pada proses teknis 

implementasinya. Team pelaksana akan 

dilatih dan disiapkan sesuai dengan visi 

organisasi serta dilengkapi dgn misi 

khusus untuk memotivasi terjadinya 

perubahan akan terlibat dalam 

mensosialisasikan dan menginformasikan 

suatu perubahan yang akan terjadi 

sehingga mereka ikut bertanggungjawab 

terhadap lini dibawanya. 

4. Membuatnya menjadi formal. Para 

individu akan menanyakan sejauhmana 

perubahan ini dibutuhkan, apakah 

organisasi menuju kearah yang benar 

atau apakah mereka para top 
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management akan berkomitmen secara 

pribadi untuk membuat perubahan 

terjadi. Oleh karena itu setiap elemen 

pernyataan alangkah baiknya jika 

dituangkan dalam pernyataan tertulis 

agar dapat berjalan selaras dgn 

implementasi dan situasi yang muncul. 

Ada 3 langkah yang dapat diikuti yaitu 

pertama menghadapi kenyataan dalam 

perubahan tersebut, kedua memiliki 

keyakinan bahwa organisasi memiliki 

masa depan yang layak dan memiliki 

kepemimpinan yang baik untuk 

mencapai target dan ketiga 

memberikan roadmap yang jelas untuk 

membimbing perilaku dan pengambilan 

keputusan, Berdasarkan hakl tersebut 

para eksekutif harus mampu melayani 

dan memberikan penjelasan yang akurat 

mengenai hambatan-hambatan yang 

dihadapi sehingga perubahan menjadi 

tertunda. 

5. Ciptakan Rasa Memiliki Pemimpin 

program perubahan besar harus 

overperform selama transformasi dan 

menjadi fanatik yang menciptakan 

massa kritis di antara tenaga kerja 

mendukung perubahan. Hal ini menuntut 

kepemilikan oleh para pemimpin 

bersedia menerima tanggung jawab 

untuk membuat perubahan terjadi di 

seluruh lini. Kepemilikan sering terbaik 

dibuat dengan melibatkan masyarakat 

dalam mengidentifikasi masalah dan 

menciptakan solusi.  

6. Komunikasikan pesan. Terkadang 

pemimpin perubahan melakukan 

kesalahan dengan percaya bahwa 

orang lain memahami permasalahan 

yang ada dan sedang dilakukan. 

Komunikasi seharusnya mengalir dari 

bawah dan keluar dari atas, hal ini 

ditargetkan untuk memberikan informasi 

yang tepat antara karyawan dan atasan 

sehingga diperoleh umpan balik (two 

way communication). 

7. Peta Budaya organisasi. Menilai budaya 

organisasi sangat dibutuhkan dalam 

manajeman perubahan, hal ini akan 

berpengaruh dalam proses perubahan 

itu sendiri. Perusahaan sering melakukan 

kesalahan dengan menilai budaya baik 

terlambat atau tidak sama sekali. 

diagnosa menyeluruh budaya dapat 

menilai kesiapan organisasi untuk 

berubah, membawa masalah besar ke 

permukaan, mengidentifikasi konflik, dan 

menentukan faktor-faktor yang dapat 

menunjang dan mempengaruhi unsur 

kepemimpinan. Diagnostik ini untuk 

menilai dan mengidentifikasi nilai-nilai inti, 

keyakinan, perilaku, dan persepsi yang 

harus diperhitungkan untuk perubahan 

tersebut termasuk visi dan program-

program apa saja yang dibutuhkan untuk 

mendorong percepatan perubahan. 

8. Umumkan Kondisi Budaya Organisasi 

Pada Saat ini. Setelah budaya di pahami 

atau terpetakan, maka kita bisa 

mendesain prilaku-prilaku dan budaya 

transisi pada waktu perubahan, dimana 

kita ketahui bahwa budaya adalah 

merupakan campuran dari sejarah 

bersama, dalam kondisi transisi pimpinan 

dapat membuat suatu perubahan 

dengan metoda melalui 

menggabungkan budaya (lama & baru), 

memperkuat budaya (dengan 

menekankan nilai-nilai baru 

didalamnnya), dan yang paling penting 

adalah libatkan semua komponen dalam 

target perubahan tersebut, untuk ikut 

serta berperan dalam mendesain 

perubahan yang diharapkan, sehingga 

dengan demikian lambat laun budaya 

organisasi akan melekat pada agent-

agent perubahan tersebut.  

9. Siapkan untuk yang tak terduga. Tidak 

ada program perubahan sepenuhnya 

berjalan sesuai dengan rencana. Orang-

orang bereaksi dengan cara yang tak 

terduga, evaluasi secara terus-menerus 

merupakan kegiatan yang wajib, infor-

masi dari setiap kejadian yang ditemukan 

harus selalu diantisipasi untuk memper-

tahankan momentum kemajuan suatu 

perubahan. 

10. Bicaralah kepada individu. Pimpinan ha-

rus berkata jujur dan gambling terhadap 

konsekuensi dari perubahan yang di 

lakukan sebagai contoh perubahan apa 

yang diharapkan dari setiap individu, 

kondisi yang menguntungkan bila peru-

bahan terjadi, hukuman dan penghar-

gaan (promosi, imbalan, pengakuan bo-

nus, dll) apa yang akan diberlakukan da-

lam organisasi yang baru dan hal-hal 

lainnya yang merupakan akibat atau 

dampak jangka panjang dari proses pe-

rubahan yang sedang di jalankkan, ke-

napa hal ini penting, karena untuk mem     

buat suatu komitmen institusi/ organisasi 
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yang baru.  

 

KESIMPULAN 

Perubahan kebanyakan selalu dimulai 

dengan inisiatif pandangan yang positif, visi 

dan tuntutan zaman. Hambatan paling 

dominan untuk terjadinya perbuhan adalah 

penolakan manusia, karena manusia adalah 

pelaku perubahan tersebut dimana 

perubahan dapat terjadi lebih cepat dan 

lancar. Dengan melakukan manajeman 

perubahan diharapkan organisasi/pimpinan 

dapat meminimalisir penolakan yang akan 

terjadi, dimana organisasi atau seseorang 

yang akan melakukan perubahan harus 

mempertimbangkan sejauh mana perubahan 

tersebut membuat lebih baik dan sejauh mana 

tingkat keberhasilannya. Memahami 

mengapa orang menolak perubahan dan 

bagaimana mengatasinya merupakan inti 

masalah dalam manajeman perubahan.  

 

Literatur : 

1. Konferensi Nasional Sistem dan 

Informatika 2009; Bali, 14 November, 2009 

2. ahmad@trisaktiac.id 

3. Dede Suryana- STIE – STAN Indonesia 

Mandiri 

4. Materi Suryo Widiayanto Universitas 

Buana Mulia 

5. UNeGov.net -School -Organization -37 
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A.  Dasar Penyelenggaraan Pertemuan:  

Ada 2 (dua) dasar penyelenggaraan per-

temuan yaitu: 

1.  Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas 

Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 

UM.008/2/1/OP.TPK-11,tanggal 06 Juni 

2011, tentang Komite Keselamatan, 

Kesehatan dan Lingkungan (K2L) di Wila-

yah Tanjung Priok. 

2.  DIPA KKP Kelas I Tanjung Priok Nomor 

024.05.2.416108 tahun Anggaran 

2013,Tanggal 5 Desember 2012, tentang 

Pertemuan Komite Keselamatan, 

Kesehatan dan Lingkungan (K2L)/

Pelabuhan Sehat Tanjung Priok 

 

B.  Tema Pertemuan 

Tema dari pertemuan adalah “ Evaluasi 

Komite Keselamatan, Kesehatan dan Ling-

kungan (K2L)/Pelabuhan Sehat Tanjung Priok 

Tahun 2013 dan penyusunan Program Kerja 

Tahun 2013” 

  

C. Tujuan Pertemuan 

1.   Terevaluasinya Program Kerja dan Kegiatan 

Komite Keselamatan, Kesehatan dan Ling-

kungan (K2L)/Pelabuhan Sehat Tanjung 

Priok Tahun 2013  

 

2.  Tersusunnya rancangan perubahan 

Kepengurusan Komite Keselamatan, 

Kesehatan dan Lingkungan (K2L)/

Pelabuhan Sehat Tanjung Priok  

3.  Tersusunnya Ptrogram Kerja Komite Kesela-

matan, Kesehatan dan Lingkungan (K2L)/

Pelabuhan Sehat Tanjung Priok Tahun 

2014. 

 

D.  Peserta Pertemuan 

 Peserta yang hadir pada pertemuan ini 

adalah: 

1.  Pembina, Ketua, Pelaksana dan Anggota 

Materi Pertemuan Komite Keselamatan, 

Kesehatan dan Lingkungan (K2L)/

Pelabuhan Sehat Tanjung Priok 

2.  Lintas sector dan lintas program dan stake 

holder di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok 

  

E.  Materi Pertemuan 

Materi yang dibahas pada pertemuan melipu-

ti: 

1.  Evaluasi pembaruan SK Komite Kesela-

matan, Kesehatan dan Lingkungan (K2L)/

Pelabuhan Sehat Tanjung Priok 

2.  Evaluasi program kegiatan Komite Kesela-

matan, Kesehatan dan Lingkungan (K2L)/

Pelabuhan Sehat Tanjung Priok Tahun 

2013. 

3.  Penyusunan draft Program Kerja Komite 

Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan 

(K2L)/Pelabuhan Sehat Tanjung Priok Ta-

hun 2014. 

  

PERTEMUAN  EVALUASI KOMITE KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN  

(K2L)/PELABUHAN SEHAT TANJUNG  PRIOK  

Oleh : H. Ali Isha Wardhana,SKM,MKM 

Pelabuhan Tanjung Priok seperti telah kita ketahui bersama pada Tanggal 15 November 

2013 telah mendapat Anugrah Penghargaan Pelabuhan Sehat se-Indonesia Tahun 2013 dari Ke-

menterian Kesehatan RI, hal ini merupakan salah satu hasil dari rangkaian program kegiatan 

yang telah dilaksanakan oleh Komite Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K2L) /

Pelabuhan Sehat Tanjung Priok sejak tahun 2010..  

 Rangkaian Program Kegiatan Komite Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan K2L/

Pelabuhan Sehat Tahun 2013 
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F. Keluaran Pertemuan 

Adapun keluaran dari kegiatan pertemuan 

adalah: 

1.  Hasil rancangan pembaruan SK Komite 

Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan 

(K2L)/Pelabuhan Sehat Tanjung Priok 

2.  Hasil Evaluasi program kegiatan Komite 

Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan 

(K2L)/Pelabuhan Sehat Tanjung Priok Ta-

hun 2013. 

3.  Draft aft Program Kerja Komite Kesela-

matan, Kesehatan dan Lingkungan (K2L)/

Pelabuhan Sehat Tanjung Priok Tahun 

2014. 

 

G. Pembiayaan 

Sumber dana pertemuan didapat dari DIPA 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung 

Priok 

PERTEMUAN KOMITE KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN (K2L) /  

PELABUHAN SEHAT  - PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
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SERBA SERBI 

BIBIR MERAH MERONA 
Oleh : Roswitha Kusuma Wardhani, SE 

Hampir semua wanita dapat dipastikan 

menginginkan bibirnya merah merona, apalagi 

tampak merekah. Pada saat ini bukan hanya kaum 

wanita saja yang menginginkan agar bibirnya 

merah merona, tidak ayal lagi para kaum lelaki 

juga menginginkan hal yang sama. Tampaknya 

selera bibir merah merona ini merupakan tuntutan 

jaman yang semakin hari semakin aneh bin ajaib. 

Mengapa bibir merah merona ini penting 

bagi kaum wanita???  Wanita dengan Bibir merah 

merona sangat  penting karena bibir merah ini 

merupakan  penujang kecantikan bagi wanita, 

untuk menjadikan wajah tampak cantik sempurna, 

sehingga setiap wanita berusaha untuk membuat 

bibir merah merona. Bibir yang merah akan 

membuat wanita tampil cantik meskipun mereka 

sedang tidak memakai kosmetik, sehingga 

biasanya menggunakan lipstick agar  bibirnya 

berwarna merah merona. 

Bila anda tidak percaya, boleh anda 

membayangkan wajah seorang wanita dengan 

bibir merah dan wajah seorang wanita dengan 

bibir hitam, cobalah anda bandingkan. Manakah 

yang tampak cantik??? 

Dibawah ini ada beberapa cara untuk 

membuat bibir menjadi merah merona dalam 

jangka waktu tertentu, bahkan bisa bertahan lebih 

lama bila dilakukan secara kontinyu dan terus 

menerus. 

1. Kunyit  : Ambilah sepotong kunyit, dihaluskan 

dan dicampur dengan susu bubuk.  Oleskan 

dan pijitlah bibir Anda dengan campuran ini 

setiap pagi dan malam hari selama lima 

menit. Lakukanlah hal ini selama satu minggu, 

niscaya akan membuat bibir Anda akan 

terlihat merah merona. 

2. Wortel : Ambilah satu buah wortel dan 

sapotong kunyit, dihaluskan dan dicampur 

secara merata. Oleskan dan pijitlah bibir 

Anda dengan campuran ini setiap pagi dan 

malam hari selama lima menit. Lakukanlah 

hal ini selama satu minggu, niscaya akan 

membuat bibir Anda akan terlihat merah 

merona. 
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4. Belimbing buluh : Ambilah satu buah 

belimbing buluh dan sapotong kunyit, 

dihaluskan dan dicampur secara merata. 

Oleskan bibir dengan madu dan selanjutnya 

pijitlah bibir Anda dengan campuran ini 

setiap pagi dan malam hari selama lima 

menit. Lakukanlah hal ini selama satu minggu, 

niscaya akan membuat bibir Anda akan 

terlihat merah merona.  

3. Bengkuang : Ambilah sebuah bengkuang, 

dihaluskan dan dicampur dengan air jeruk 

nipis.  Oleskan dan pijitlah bibir Anda dengan 

campuran ini setiap pagi dan malam hari 

selama lima menit. Lakukanlah hal ini selama 

satu minggu, niscaya akan membuat bibir 

Anda akan terlihat merah merona.  

5. Labu : Ambilah satu buah labu (besi) yang 

sudah masak dan sapotong kunyit, dihaluskan 

dan dicampur secara merata. Oleskan bibir 

dengan madu dan selanjutnya pijitlah bibir 

Anda dengan campuran ini setiap pagi dan 

malam hari selama lima menit. Lakukanlah 

hal ini selama satu minggu, niscaya akan 

membuat bibir Anda akan terlihat merah 

merona 

Nah, selamat mencoba.  

Niscaya selama lebih dari satu minggu maka bibir 

anda akan tampak merah merona dan lebih 

tampak merekah, siap untuk dipanen. 
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Pentingkah “ TUKANG FOTO di KANTOR “ ? 
(peranan SDM dalam mempublikasikan kegiatan) 

Oleh  : Nana Mulyana 

J 
ika kita menyimak Undang-Undang No. 

14 tahun 2008, perihal Keterbukaan In-

formasi Publik yang merupakan produk 

hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam ta-

hun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 

April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah 

diundangkan. Undang-undang yang terdiri 

dari 64 pasal ini pada intinya memberikan 

kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk 

membuka akses bagi setiap pemo-

hon informasi publik untuk mendapatkan infor-

masi publik, kecuali beberapa informasi terten-

tu.  

Nah disinilah pentingnya  SDM yang men-

guasai redaksi berita dengan tambahan 

pelengkap keah lian lainnya seperti pengambi-

lan foto yang  sesuai  dengan berita yang 

akan disampaikan, penguasaan kamera, dan 

teknik pengeditan sederhana baik 

menggunakan perangkat lunak maupun keras. 

Pada masanya para pencinta dan pemburu 

tulisan menuangkan pemikirannya melalui me-

dia blog atau wordpress. Sampai sekarangpun 

masih ba nyak dilakukan baik sebagai hoby, 

kepentingan sosial dan isntitusinya bekerja dan 

didalamnya berisikan tulisan, gambar dan vid-

eo.  

Keterbatasan suatu blog bisa diatasi dengan 

belajarnya user atau penulis tersebut dari web-

site lokal  ataupun luar negeri baik dalam hal 

memperbahurui template atau tampilan blog, 

kode script / bahasa html. Walaupun blog 

atau wordpress tersebut gratis tetapi manfaat 

yang diberikan kepada publik dapat lan-

ngsung sampai sasaran dan tentunya tanpa 

iklan. 

Apa hubungan dengan tukang foto ?, suatu 

media yang akan disampaikan tidak akan le-

pas dari peranan SDM yang mengambil kejadi-

an dengan kamera baik foto atau video, 

peralatan yang mendukung sehingga bisa ter-

laksananya pengambilan kejadian, peralatan 

keras dan lunak untuk mengolah media men-

jadi  media yang mudah dicerna, enak dipan-

dang, enak didengar dan mudah diunduh.  

Apakah di tempat Saudara memiliki Humas ? 

Jika Ya ! Maka salurkanlah bakat Anda  baik 

langsung ataupun tidak. Kenapa demikian ka-

rena tanpa peranan tersebut. Penulis yakin 

peranannya hanya sebagai  penghias Struktur 

Organisasi belaka. 

Yuk kita bahas satu persatu  pendukung 

kegiatan selain SDM sebagai tukang foto saja 

tetapi mulai pengambilan foto samapi suatu 

media di publikasikan. 

 

KAMERA 

Pergunakan kamera jenis dan merek apapun 

tetapi dengan memiliki resolusi yang besar min-

imal 1024 x 900 pixel. Apakah boleh 

menggunakan handpone ?, boleh tetapi 

resolusi foto dengan pilihan tertertinggi  dan 

memiliki flash untuk meminimalkan noise/bintik 

yang besar. Penulis sarankan menggunakan 

kamera saku dengan pengambilan yang 

otomatis dan jangan mengambil foto dengan 

Kamera  Handphone 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/30_April
http://id.wikipedia.org/wiki/30_April
http://id.wikipedia.org/wiki/2008
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Publik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Informasi_publik&action=edit&redlink=1
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pembesaran ini akan mengakibatkan blur 

yang sulit diperbaiki, jika memilih kamera saku  

pilihlah yang memiliki slot untuk flash tamba-

han. 

Jika menggunakan kamera jenis DSLR dan 

masih amatiran seperti penulis maka untuk 

mengurangi risiko kegagalan pengambilan fo-

to sebaiknya  menggunakan program otomatis 

saja. 

Jenis jenis kamera : 

1. Kamera  Handphone 

2. Kamera Saku 

3. Kamera DSLR 

 

PENGOLAH  FOTO 

Selain keahlian pengambilan foto dengan 

peralatan menggunakan kamera, tidak kalah pen 

tingnya adalah pengolah foto digital untuk 

mendapatkan hasil yang  enak untuk dinikmati. Ti 

dak banyak polesan yang dipergunakan jika foto 

tersebut untuk berita lain halnya jika foto tersebut 

memiliki tingkat kerusakan dan jika dipublikasikan 

tidak layak dinikmati.  

Karena foto merupakan gambar bitmap dan harus 

diolah dengan aplikasi pengolah foto bitmap juga. 

Banyak aplikasi yang gratis dan open source / ter-

buka untuk digunakan bebas oleh Anda.  

Jenis pengolah foto : 

1. Fastone image Viewer 

2. GIMP 

3. Paint.Net 

4. Ligthroom  

5. Photoscape  

6. Picasa dan lain lainnya 

 

Jika memang sudah gandrung menggunakan ap-

likasi berbayar tapi pingin belajar gunkan aplikasi 

versi portablenya. 

 

PENGOLAH VIDEO 

Sama halnya dengan foto, jika Anda tidak memiliki 

peralatan video bisa mengunakan  kamera  yang 

Anda miliki  untuk  pengnambilan obyek yang ber-

gerak walaupun tidak maksimal. Pengolahan bisa 

menggunakan aplikasi gratis atau bawaan Operasi 

Kamera  Saku 

Kamera  DSLR 
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Komputer bawaan yaitu Movie Marker. Jika Anda 

inngin mencoba bisa menggunakan aplikasi di 

bawah ini dan bersifat gratis : 

1. Avidemux 

2. VSDC Free Video Editor  

3. Free Video Dub  dan lain lain 

 

Media Penyampaian Informasi 

Setelah tahapan mengambilan, pengolahan 

foto atau video tahap berikutnya adalah pe 

nyampaian informasi dengan membuat tulisan 

sehingga foto dan video memiki isi berita. 

Membuat tulisan yang sederhana dan mudah 

dimengerti memang tidak mudah tetapi 

dengan pembelajaran yang tidak kenal putus 

asa makan akan menghasilkan tulisan yang 

layak dimuat melalui media penyampaian in-

formasi. Media tersebut banyak jenisnya salah 

satunya menggunakan media internet me-

lalui : 

1. Jejaring Sosial seperti facebook, 

2. Google plus 

3. Blog, seperti blogspot dn wordpress 

4. Website resmi 

5. Majalah dan Buletin 

PELATIHAN 

Untuk lebih optimal dalam menjalankan media 

publikasi ini setiap SDM yang ditunjuk diper-

lukan pelatihan yang diselenggarakan oleh 

badan yang professional dan dapat diper-

tanggungjawabkan. Sehinga dapat 

menghasilkan SDM yang bisa diandalkan da-

lam setiap pengambilan kejadian yang 

menyakut kegiatan kantor atau institusi. 

Pembiayaan pelatihan atau pengiriman peser-

ta pelatihan dibebankan kepada Kantor atau 

institusi bersangkutan dimana SDM itu bekerja. 

Sudahkan Institusi Anda melakukannya ??? 

 

MEDIA PENYIMPANAN 

Setiap hasil foto, video dan tulisan diperlukan 

media penyimpanan yang layak sehingga jika 

diperlukan mudah dicari dan dipergunakan 

sebagai bukti pelaporan kegiatan. Media 

penyimpanan bisa berupa hardisk internal 

maupun eksternal dengan daya tamping yang 

cukup banyak, kisaran 500 GB sampai dengan 

1 TR. 

Apakah Anda sudah memilikinya atau diberi-

kan dari Instusi dimana Anda bekerja ???. 

Selain media penyimpanan yang besar diper-

lukan juga media peyimpanan yang kecil un-

tuk pemindahan hasil foto dan video antar PC, 

Laptop atau perlatan tayang lainnya. 

 

PERANGKAT KERAS 

Untuk pengolah semua media diperlukan juga 

perangkat keras berupa komputer atau laptop 

yang memiliki spesifikasi yang layak untuk 

melakukan pengeditan foto dan video.  

Sudahkah Anda sebagai pengambil kepu-

tusan di institusi  Anda bekerja sudah men-

dukung hal ini ??? 

Semoga tulisan ini bermanfaat … @mgc 
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JEJARING & KEMITRAAN 

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) 

menetapkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Ja-

karta nomor 56 tahun 2005 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi DKI 

Jakarta  serta  Keputusan Gubernur Propinsi DKI Ja-

karta selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS 

Propinsi DKI Jakarta nomor 31 tahun 2009 tentang 

Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Program Pe-

nanggulangan HIV dan AIDS Propinsi DKI Jakarta.  

Dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta 

tersebut,  maka ditetapkanlah Kelompok Kerja 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 

Pelabuhan Tanjung Priok.  Kelompok Kerja (POKJA) 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 

Pelabuhan Tanjung Priok ini berada dibawah 

koordinasi Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama 

Pelabuhan Tanjung Priok. 

Dalam rangka mengoptimalkan program 

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di 

wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya 

maka POKJA Penanggulangan HIV/AIDS 

Pelabuhan Tanjung Priok telah menyusun rencana 

kerja dan melaksanakan kegiatan pencegahan 

dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah 

pelabuhan dan sekitarnya.  

 

Aspek legal pembentukannya  

 Keputusan Ketua Komisi Penanggulangan 

AIDS Provinsi DKI Jakarta Nomor 031 Tahun 

2009 tentang Penetapan Kelompok Kerja 

( Pokja) Program Penanggulangan HIV dan 

AIDS Provinsi DKI Jakarta. 

 Keputusan Administrator Pelabuhan Utama 

Tg.Priok Nomor UK/117/31/7/AD.TPK.2009 

tentang Pembentukan Tim Pokja 

Penanggulangan dan Pencegahan HIV / 

AIDS Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya. 

 Keputusan Kepala Kantor Syahbandar Kelas 

Utama Tanjung Priok, mulai tahun 2011 sam-

pai 2013 tentang Tim Pokja Penanggulangan 

dan Pencegahan HIV / AIDS Pelabuhan 

Tanjung Priok dan Sekitarnya. 

 

Keanggotaannya  

Instansi Pembina :  Kantor Syahbandar Kelas Utama 

Tanjung Priok, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung 

Priok dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok. 

 

Instansi Pelaksana / Koordinator Unit : 

1. Koordinator Unit Ktr. Polres Pelabuhan Tg.Priok 

2. Koordinator Unit Dit Polair Babimka Polri 

3. Koordinator Unit Ktr. Pelayanan Umum B/C 

Tg.Priok 

4. Koordinator Unit Ktr. Adpel Sunda Kelapa 

5. Koordinator Unit Ktr.Adpel Marunda 

6. Koordinator Unit Ktr. Adpel Kepulauwan 

Seribu 

7. Koordinator Unit Ktr. Adpel Muara Baru 

8. Koordinator Unit Ktr. Adpel Kali Baru 

9.  Koordinator Unit Ktr. Adpel Muara Angke 

10. Koordinator Unit Ktr. Balai Besar Karantina 

Pertanian Tg.Priok  

11. Koordinator Unit Ktr.Distrik Navigasi Tg.Priok 

12. Koordinator Unit Ktr. Balai Tehnik Keselamatan 

Pelayaran. 

13. Koordinator Unit Ktr. Pangkalan Armada PLP 

14. Koordinator Unit  PT. Pelindo II cab Tpk 

15. Koordinator Unit PT. JICT 

16. Koordinator Unit PT. MTI Tg.Priok 

17. Koordinator Unit PT. TPK Koja 

18. Koordinator Unit PT. ISM Bogasari 

19. Koordinator Unit PT.Medco Kali Baru 

20. Koordinator Unit PT.Pertamina UPMs III Tg.Priok 

21. Koordinator Unit  PT. Dharma Karya Perdana 

22. Koordinator Unit PT. CNOOC Kalijapat 

23. Koordinator Unit  PT. Terminal Car Tg.Priok 

24. Koordinator Unit  Kop. KS TKBM Pelb Tg. Priok 

25. Koordinator Unit  PT. Dok Koja Bahari 

26. Koordinator Unit Jakarta Tank Terminal 

27. Perusahaan Asosiasi :  DPW Gafeksi / INFA  

Tanjung Priok,  DPC Insa Jaya, DPU Organda 

Angsus Pel Tanjung Priok, dan DPW. APBMI 

Tanjung Priok 

28. LSM ( Lembaga Sosial Masyarakat ) :  LSM 

Gema Indonesia, LSM Tegak Tegar,  LSM YAP 

dan LSM KKI   

 

EXECUTIVE REPORT 

JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN PENCEGAHAN DAN         

PENANGGULANGAN HIV AIDS DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK 
OLEH : Frederik Lona Djara, SKM 
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FLORA & FAUNA 

Narwastu adalah tanaman berbunga dari 

keluarga Valerian yang tumbuh di Himalaya Nepal, 

Cina, dan India yang ditemukan di daerah pada 

ketinggian sekitar 3000 – 5000 meter. Tinggi tana-

man ini mencapai sekitar 1 m dan memiliki bunga 

berbentuk lonceng. Klasifikasi dari Famili Valerian,  

genus Nardostachys, species Nardostachys jata-

mansi.  Batang bagian bawah tanah dan akar 

pohon Narwastu dihancurkan, kemudian disuling 

menjadi minyak Narwastu atau minyak Nard yang 

berwarna kuning dan sangat kental dalam 

konsistensi. Minyak Narwastu atau minyak Nard ini 

digunakan sebagai parfum, dupa, obat penenang, 

dan obat herbal untuk melawan insomnia, kesulitan 

lahir, dan penyakit ringan lainnya. 

Dalam sejarah kuno, minyak narwastu dikenal se-

bagai minyak wangi yang mampu membangkitkan 

imajinasi karena aromanya yang menyebabkan 

ketenangan spiritual. Disamping itu, ada beberapa 

kegunaan jasmaniah dari minyak Narwasu ini, anta-

ra lain: 

 

Pada kulit :  

 bila digosokkan setiap hari akan mengakibat-

kan terjadinya regenerasi kulit 

 Penyembuhan kulit yang luka.  

 Penyembuhan alergi,  

 Penyembuhan gatal – gatal.  

 Pemeliharaan kulit yang sehat.  

 

NARWASTU dan ULAR  
Oleh : Ny. BERTHA M. PASOLANG, S.Sos 

 Pada system syaraf : 

 Menyeimbangkan dan menenangkan,  
 Meniadakan Insomnia, migrain, stres, 

ketegangan saraf, rasa ketidakamanan, 

kecemasan.  
 Menenangkan luka emosional yang 

dalam.  
 Dapat digunakan sebagai minyak untuk 

menghilangkan kecanduan obat. 

 Pada system pencernaan: meredakan mual, 

sembelit, kolik dan kram. 

 Pada sirkulasi darah: merangsang sirkulasi 

darah, mencegah varises, bahkan me-

nyelaraskan detak jantung.  
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Sejak jaman eropa kuno, harga minyak Narwastu ini 

menjadi idaman para pasangan muda – mudi se-

hingga harganya amat sangat mahal, bahkan bi-

natangpun sangat menyukai aroma baunya.  Bi-

natang yang paling tidak menyukai aroma minyak 

wangi atau parfum Narwastu ini adalah ular.  Ular 

akan menjauhi pohon Narwastu ini. Mengapa 

demikian? Sampai saat inipun masih belum ada 

penelitian yang mampu mengungkap tentang 

ketidaksukaan ular terhadap minyak Narwastu ini.  

Pada jaman perang dunia pertama, Para Pandu 

atau Pramuka berkemah di hutan akan membekali 

diri dengan minyak Narwastu dan garam 

menghindari datangnya ular.  

Banyak jenis – jenis  ular yang sepanjang 

hidupnya di pepohonan dan hampir tidak pernah 

menyentuh tanah, sedang yang lain hidup melata 

di atas permukaan tanah atau menyusup-nyusup di 

bawah tumpukan bebatuan bahkan yang lain juga 

hidup di sungai, rawa – rawa, danau dan lautan. 

Ular memangsa berbagai jenis hewan lebih kecil 

dari tubuhnya. Ular yang hidupnya dalam air 

memangsa ikan, kodok, telur ikan, dan lain – lain, 

sedang ular yang hidup di pepohonan memangsa 

burung, kodok, dan beberapa jenis reptile yang 

lebih kecil dari tubuhnya bahkan ular yang ben-

tuknya besar memakan kijang, kambing dan juga 

manusia.  

Ular  

Ular merupakan reptip yang tidak berkaki, bertubuh 

panjang dan memiliki sisik pada sekujur kulitnya. 

Ular dapat hidup diseluruh permukaan bumi, di 

gunung, hutan, gurun, pada lahan pertanian, ling-

kungan pemukiman bahkan di laut juga binatang 

ini bisa hidup, namun sangat jarang ditemukan di 

daerah yang udaranya dingin sekali.  Mungkin hal 

inilah yang menyebabkan bahwa ular sangat takut 

dengan aroma minyak Narwastu karena pohon 

Narwastu lebih cocok tumbuh di daerah – daerah 

yang cuacanya sangat dingin. 
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KAJIAN & DIKLAT 

PENDAHULUAN 

Pengawasan kesehatan kapal/

kekarantinaan kapal di wilayah pelabuhan 

merupakan tanggung jawab Kantor Kesehatan 

Pelabuhan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia  No.  2348  Tahun 2011 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan.] 

 Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan 

Pelabuhan tersebut adalah melakukan pencega-

han masuk & keluarnya penyakit, penyakit potensi-

al wabah, pengamanan terhadap penyakit baru 

dan penyakit yang muncul kembali,  surveilans epi-

demiologi, kekarantinaan, pengawasan OMKABA, 

pelayanan kesehatan, pengendalian dampak 

kesehatan lingkungan, bioterorism, unsur biologi, 

kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja 

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat nega-

ra. 

Dengan semakin cepatnya 

perkembangan penyakit baik emerging desease, 

re-emerging desease maupun new emerging 

desease maka, upaya pengawasan terhadap alat 

angkut, orang, dan barang dipelabuhan harus 

semakin cepat, tepat dan optimal. Pelabuhan 

sebagai pintu gerbang dari dan ke luar daerah/ 

negara merupakan tempat yang potensial dalam 

penyebaran/ transmisi faktor resiko maupun 

penyakit. Setiap petugas KKP yang bertugas di 

pintu gerbang dari dan ke luar daerah/ Negara 

harus siap siaga dalam melaksanakan tugas 

pokoknya termasuk dalam melaksanakan tugas di 

lepas pantai. 

 Oleh karena itu, sebagai panduan 

bagi petugas dalam pelaksanaan kegiatan 

surveilans PHEIC (Public Health Emergency of 

Internatinal Concern)  baik pada wilayah 

pelabuhan maupun di lepas pantai (offshore) agar 

kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal, 

maka sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, 

Termasuk dalam melakukan pengawasan kapal 

dalam karantina di pelabuhan, diperlukan tenaga 

yang handal dan profesional. Disamping itu perlu 

adanya pembekalan pengetahuan, ketrampilan 

dan rasa percaya diri yang bermanfaat jika terjadi 

situasi/kecelakaan di wilayah pelabuhan atau 

lepas pantai maupun pada fasilitas (offshore). 

Sehingga pada suatu kondisi tertentu harus 

berjuang dan bertahan hidup (survive) di laut atau 

perairan, maka Pelatihan Sea Survival dan 

Keselamatan Lepas Pantai dipandang perlu untuk 

dilakukan. 

TUJUAN 

Tujuan pelatihan ini adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

petugas agar mampu menyelamatkan diri dan 

bertahan (survival) di laut terhadap kemungkinan 

terjadinya kecelakaan pada saat bertugas. 

 

MATERI PELATIHAN 

Materi yang diberikan pada Pelatihan Sea Survival 

dan Keselamatan Lepas Pantai yaitu Materi Basic 

Sea Survival yang disiapkan oleh PT.Ocupational 

Safety & Health Indonesea (OSHI). Adapun rincian 

dari materi pelatihan ini adalah sebagai berikut :  

A. Teori 

1. Panduan Keselamatan / Petunjuk 

Keselamatan Kapal 

2. Pelampung (Life Jacket) 

3. Alat Keselamatan (Lifebuoy/ Lifering) 

4. Pertolongan Orang Jatuh Kelaut 

5. Merakit Alat Penyelamat Terkembang 

(Inflatable Liferaft) 

6. Peralatan-peralatan Liferaft 

7. Penggunaan Signal Darurat Pyroteknik 

8. EPIRB (Emergency Position Indicating 

Radio Beacon) 

9. Meninggalkan Kapal 

10. Prosedur Melompat dari ketinggian 

11. Bertahan Hidup di Air 

12. Prosedur Pemindahan personel dari satu 

kapal ke kapal lain 

13. Tiba di Fasilitas Offshore 

14. Lifeboat tertutup (TEMSPSC) 

15. Meninggalkan Rig/ Flatform 

 

B. PRAKTEK LAPANGAN 

1. Prosedur Melompat dari ketinggian 

2. Teknik Berenang 

3. Teknik menarik korban 

4. Berenang dalam grup 

5. Posisi HELP dan HUDDLE 

6. Membalikkan Liferaft 

7. Naik ke Lifraft dan POLC 

8. Memanjat Kargo Net 

9. Swig Rope/ Jumping Rope 

10. Pertolongan Orang Jatuh Kelaut 

 

C. EVALUASI  

Setelah melakukan praktek, peserta masuk 

kembali ke kelas untuk melaksanakan evaluasi 

kegiatan serta Ujian Tulis (Post Test)  

EXECUTIVE REPORT 

PELATIHAN SEA SURVIVAL DAN KESELAMATAN LEPAS PANTAI 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS  I  TANJUNG PRIOK 
Tanggal : 29 - 30 AGUSTUS 2013 

Oleh : Frederik Lona Djara, SKM 
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Hasil penilaian dan evaluasi dari instruktur 

pelatihan bahwa peserta latih telah lulus dan 

menguasai Basic Sea Survival dan 

Keselamatan Lepas Pantai. 

 

NARA SUMBER/ FASILITATOR (INSTRUKTUR) 

PT. Ocupational Safety & Health Indonesea (OSHI) 

 

PESERTA 

Kriteria peserta pelatihan yaitu : 

1. Petugas Petugas  KKP Kelas I Tanjung Priok 

yang berbadan sehat dan disiapkan untuk 

menjadi petugas Boarding Officer dan 

petugas pengawasan kapal pada fasilitas 

lepas pantai (Offshore) 

2. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 10 orang 

peserta.  

 

METODE PELATIHAN 

Metode pelatihan yang diterapkan 

pada pelatihan ini adalah pembelajaran orang 

dewasa (Andragogi), dengan mekanisme yang 

digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan ini 

dilaksanakan dengan cara : Ceramah, Curah, 

pendapat, Diskusi, Demonstrasi kelas, Praktek 

dikelas, Praktek lapangan, dan Evaluasi 

 

WAKTU DAN TEMPAT 

Waktu : Pelatihan Sea Survival dan Keselamatan 

Lepas Pantai dilaksanakan pada tanggal 

29 – 30 Agustus 2013.   

Tempat : Pelatihan Sea Survival dan Keselamatan 

Lepas Pantai dilaksanakan di PT. 

Ocupational Safety & Health Indonesea 

(OSHI) Perkantoran Graha Kolam renang 

Lt. 2 Jl. Teuku Nyak Arief, Pertamina 

Simprug Jakarta Selatan 

 

PEMBIAYAAN 

Biaya pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sea Survival 

dan Keselamatan Lepas Pantai bagi petugas 

Kantor Kesehatan Pelabuhan dibebankan kepada 

DIPA KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun Anggaran 

2013. 

 

JALANNYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

Penyelenggaraan Pelatihan Sea Survival dan 

Keselamatan Lepas Pantai, terdiri dari beberapa 

tahap kegiatan, yaitu : 

 

A. Persiapan 

Sebelum melaksanakan pelatihan, 

dilakukan pertemuan - pertemuan yang 

bertujuan agar semua yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan pelatihan dapat di 

siapkan semaksimal mungkin, sehingga 

pelaksanaan pelatihan dapat berjalan 

dengan optimal.  

 

B. Pelaksanaan 

Rincian dari hasil penyelenggaraan 

pelatihan Sea Survival dan Keselamatan 

Lepas Pantai sebagai berikut : 

1. Jumlah peserta latih sebanyak 10 

(Sepuluh) peserta  

2. Nara sumber/ fasilitator dan 

Instruktur berasal dari PT. 

Ocupational Safety & Health 

Indonesea (OSHI) telah memberikan 

materi sesuai yang telah 

direncanakan dan sesuai dengan 

Standar Pelatihan Sea Survival dan 

Keselamatan Lepas Pantai. 

Penyelenggaraan kegiatan ini 

berjalan dengan baik dan 

sebagaimana mestinya : 

a. Susunan acara Hari pertama : 

 Registrasi para peserta latih  

 Pembukaan Pelatihan 

 Perkenalan oleh Instruktur dari 

PT. Ocupational Safety & 

Health Indonesea (OSHI) 

 Penyampaian Materi dalam 

kelas 

 Perkenalan alat keselamatan 

 Panduan Keselamatan 

 Demonstrasi kelas 

 Praktek di kelas 

b. Susunan acara Hari kedua  : 

 Registrasi para peserta latih  

 Breafing kelompok 

 Senam Pemanasan 

 Perkenalan alat – alat 

keselamatan 

 Praktek Lapangan  

 Evaluasi dan Post test 

 Penutupan pelatihan 

dilaksanakan oleh pihak PT. 

Ocupational Safety & Health 

Indonesea (OSHI) 

Evaluasi 

Hasil evaluasi peserta pada pelatihan sea 

survival dan Keselamatan Lepas Pantai 

masuk dalam kategori lulus dan menguasai 

basic sea survival dan Keselamatan Lepas 

Pantai.     

PENUTUP 

Demikian laporan pelaksanaan pelatihan Sea 

Survival dan Keselamatan Lepas Pantai sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas tugas panitia 

yang diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas I Tanjung Priok.  

Semoga laporan ini bermanfaat. 
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ANEKA PERISTIWA 

epidemiologi yakni terselenggaranya sistem 

Surveilans Epidemiologi yang efektif dan efisien pa-

da Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung 

Priok. 

Variabel yang masuk dalam pengembangan 

system surveilans epidemiologi ini yakni variabel 

faktor risiko lingkungan, variabel Pengawasan 

Kapal dan variabel penyakit 

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan 

pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pintu 

gerbang bagi penumpang dan lalulintas ekspor/

import barang. Mobilitas masyarakat pelabuhan 

dan aktifitas ekonomi yang tinggi dan padat 

sangat potensial untuk terjadinya transmisi 

penyebaran penyakit menular potensial wabah. 

Permasalahan kesehatan yang terus 

berkembang dan semakin komplek seiring dengan 

adanya globalisasi, perdagangan bebas, 

perubahan dalam dunia transportasi dan 

perubahan lingkungan yang cepat serta 

perubahan iklim dunia perlu mendapat perhatian 

khusus untuk dilakukan pengawasan. Pengawasan 

tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kewaspadaan dini terhadap munculnya 

permasalahan risiko kesehatan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 

tentang Perubahanatas Permenkes 356/Menkes/

Per/IV/2008 tentang Organisasidan Tata Kerja 

Kantor Kesehatan Pelabuhan. Pasal 2 

menyebutkan bahwa KKP mempunya itugas 

melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya 

penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans 

epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian 

dampak kesehatan lingkungan, pelayanan 

kesehatan, pengawasan OMKABA serta 

pengamanan terhadap penyakit baru dan 

penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, 

unsurbiologi, kimiadan pengamanan radiasi di 

wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas 

batasdarat negara.  

Sejalan dengan hal tersebut upaya 

kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka 

peningkatan kewaspadaan dini terhadap 

munculnya permasalahan kesehatan antara lain 

dengan melaksanakan Surveilans Epidemiologi 

agar diperoleh informasi yang tepat dan akurat 

tentang permasalahan risiko kesehatan masyarakat 

sehingga dapat diambil tindakan yang cepat dan 

tepat dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangannya. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan pelaksanaan Surveilans Epidemiologi 

di pelabuhan terutama pelabuhan Tanjung Priok 

perlu adanya pengembangan perangkat lunak 

untuk mendukung penyelenggaraan sistem 

surveilans epidemiologi yang efektif. Guna 

mencapai tujuan tersebut maka perlu diadakan 

pertemuan untuk menentukan variabel data 

surveilans epidemiologi, serta tampilan input data, 

pengolahan dan analisanya. 

 Tujuan pengembangan sistem surveilans 

PENGEMBANGAN SISTEM  

SE DI PINTU MASUK NEGARA  
Oleh : ROSYID RIDLO PRAYOGO, SE, MKM 
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FOTO PERESMIAN GEDUNG KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 

Jalan Nusantara N0. 2 Pelabuhan Tanjung Priok 
Tanggal : 03 Oktober 2013 
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FOTO PERESMIAN  

FKVI (FORUM KOMUNIKASI VAKSINASI PERJALANAN INTERNASIONAL)  
Tanggal : 21 Oktober 2013 
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RELAKSASI 

Simaklah 

Apakah kalimat dibawah ini sebuah peribaha-

sa atau sebuah renungan atau lelucon atau 

apa saja sebutannya, silakan saja tapi marilah 

kita simak bersama. 

Dengan uang, anda dapat membeli rumah, 

tetapi bukan sebuah kehidupan. 

Dengan uang, anda dapat membeli arloji, 

tetapi bukan waktu 

Dengan uang, anda dapat membeli buku, 

tetapi bukan pengetahuan. 

Dengan uang, anda dapat membeli dokter 

untuk kesehatan anda, tetapi bukan nyawa. 

Dengan uang, anda dapat membeli posisi, 

tetapi bukan kehormatan. 

Dengan uang, anda dapat membeli darah, 

tetapi bukan nafas kehidupan. 

Dengan uang, anda dapat membeli seks, 

tetapi bukan cinta 

Dengan uang, anda dapat membeli apa saja 

yang anda suka, tetapi semuanya itu tidaklah 

kekal dan abadi; semuanya akan lenyap dan 

musnah ketika anda sudah tidak bernyawa. 

Di negeri China, peribahasa ini membawa 

keberuntungan, kalimat – kalimat ini berasal 

PERCAYA atau TIDAK (BELIEVE or NOT) 
Oleh : HENDRA KUSUMAWARDHANA 

dari Belanda. Sekarang ini giliran anda untuk 

mndapatkan keberuntungan setelah anda 

menerima pemberitahuan tersebut.   

Kebiasaan 

Otak manusia bisa rusak karena kondisi atau 

kebiasaan yang buruk. Nah, dibawah ini ada 

10 kondisi ataupun kebiasaan yang merusak 

otak manusia. 

 

1. Tidak sarapan pagi 

Bagi mereka yang tidak mengkonsumsi 

sarapan magi, akan memiliki kadar gula 

darah yang rendah sehingga dapat 

mengakibatkan suplai nutrisi ke otak men-

jadi kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Makan terlalu banyak 

Bagi mereka yang terlalu banyak makan, 

terutama bila makanannya memiliki ka-

dar lemak yang tinggi akan dapat 

mengakibatkan mengerasnya pembuluh 

darah otak karena terjadinya penimbu-

nan lemak pada dinding sebelah dalam 

pembuluh darah sehingga kemapuan 

kerja otak akan menurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Merokok 

Zat di dalam rokok yang terhisap akan 

dapat mengakibatkan penyusutan otak 
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5. Polusi udara 

Otak merupakan konsumen oksigen 

terbesar dalam manusia. Menghirup 

udara yang berpolusi akan menurunka 

suplai oksigen ke otak sehingga dapat 

menurunkan efisiensi otak. 

secara cepat. Nah, apakah anda masih 

berani merokok??? 

 

4. Mengkonsumsi gula terlalu banyak 

Bagi mereka yang mengkonsumsi gula 

terlalu banyak akan menyebabkan ter-

ganggunya penyerapan protein dan nu-

trisi sehingga dapat terjadi adanya ketid-

akseimbangan gizi yang akan meng-

ganggu perkembangan otak. 

6. Kurang tidur 

Otak memerlukan istirahat melalui tidur 

untuk memulihkan kemampuannya yang 

telah digunakan. Kekurangan tidur dalam 

jangka waktu yang panjang akan mem-

percapat kerusakan sel – sel otak. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Menutup kepala saat tidur 

Kebiasaan tidur dengan cara menutup 

kepala saat tiur dapat meningkatkan zat 

karbondioksida dan menurunkan konsen-

trasi oksigen sehingga dapat men-

imbulkan efek kerusakan pada otak. 

 

8. Menggunakan pikiran saat sakit 

 Bekerja terlalu keras atau memaksakan 

diri untuk menggunakan pikiran kita pada 

saat sakit, dapat menyebabkan 

berkrangnya efektifitas otak serta dapat 

merusak otak 

 

9. Kurang menstimulasi pikiran 

Berpikir adalah cara yang paling tepat 

untuk melatih otak kita. Kurangnya stimu-

lasi pada otak dapat menyebabkan 

mengkerutnya otak kita. 

10. Jarang berkomunikasi 

Komunikasi diperlukan sebagai salah satu 

sarana memacu kemampuan kerja otak. 

Berkomunikasi secara intelektual dapat 
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memacu efisiensi otak. Jarangnya berko-

munikasi akan dapat menyebabkan ke-

mampuan intelektual otak menurun 

secara drasis. 

man di bibirnya sambil berkata : 

“Syukurlah keadaan anak bapak pada 

sat ini sudah stabil”. 

Tanpa menunggu jawaban ayah sang 

anak yang baru saja dioperasi, maka 

sang dokter tersebut berkata : “Suster 

akan membantu bapak jika ada sesuatu 

yang bapak tanyakan”. Maka sang dok-

terpun berlalu pergi dari situ. 

Ayah sang anakpun sedikit menggerutu 

sambil berkata kepada Suster Rumah Sa-

11. Kepedihan sang dokter 

Seorang dokter sedang bergegas masuk 

kedalam ruang operasi. Ayah seorang 

anak yang akan dioperasi serta merta 

dating melabrak dokter tersebut, seraya 

berkata : “Kenapa dokter lama sekali tiba 

sampai disini? Apa dokter tidak tahu bah-

wa nyawa anak saya terancam jika tidak 

segera dioperasi?” Sang dokter tersebut 

tersenyum, sembari berkata : “maaf, saya 

tadi tidak di Rumah Sakit tetapi saya se-

cepatnya kesini setelah ditelpun oleh 

pihak Rumah Sakit”.  Kemudian sang dok-

ter menuju ke ruang operasi. 

Setelah beberapa jam, sang dokter itu 

keluar dari ruang operasi dengan senyu-

kit itu : “Kenapa dokter itu angkuh sekali? 

Dia sepatutnya memberikan penjelasan 

mengenai keadaan anak saya !”  

Sambil meneteskan air mata, Suster Ru-

mah Sakit itu menjawab : “anak sang 

dokter tersebut meninggal dalam kecel-

akaan kemaren sore. Beliau sedang men-

guburkan anaknya pada saat kami men-

elepun beliau untuk melakukan operasi 

pada anak bapak, dan sekarang anak 

bapak telah selamat, beliau bisa kembali 

berkabung. . “  

Sang bapak :  . . .???? melongo 

Nah, . . .  janglah terburu – buru menilai 

seseorang, apalagi menyalahkan 

seseorang tetapi maklumilah, tiap jiwa di 

sekeliling kita tentulah menyimpan kisah 

kehidupan yang tidak pernah terba-

yangkan dalam benak pikiran kita.  

Ada air mata dibalik setiap senyuman. 

Ada kasih saying dibalik setiap amarah 

yang menyala. 

Ada pengorbanan dibalik setiap ketid-

akpedulian. 

Ada harapan dibalik kesakitan. 

Ada kekecewaan dibalik setiap derai ta-

wa. 

Semoga bermanfaat, dan semoga kita 

menjadi manusia dengan rasa maklum 

yang semakin luas dan bersyukur dengan 

apa yang telah kita miliki dalam hidup ini. 

INGATLAH, bahwa kita bukanlah satu – 

satunya manusia dengan segudang ma-

salah. 
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Tersenyumal . . . ., senyum mampu mem-

basuh setiiap luka hati yang menganga. 

Maafkanlah . . . . maaf mampu menyem-

buhkan semua rasa sakit.  

 

Murid yang pandai 

Suatu waktu di suatu Sekolah 

pada saat jam pelajaran ter-

jadi perdebatan yang seru 

antara seorang Guru dan 

Murid. 

Guru : “Ali, bapak sangat pri-

hatin melihat kamu sejak tadi 

mengantuk terus. Coba jawa-

blah pertanyaan bapak ini, 

siapakah Thomas Alfa Edison?”Ali menjawab : 

“Tidak tahu, pak” 

 

Guru : “Benar kan . . . 

coba sekali lagi, jawa-

blah pertanyaan ini.  

Tahukah kamu 

siapakah James 

Watt?” 

Ali menjawab : 

“Apalagi sama Dia . . . 

tidak kenal, pak” 

Guru : “Kalau Alexan-

der Graham, . . . 

siapakah dia?” 

Ali : “Aduuuh, pak!!! Saya tidak kenal semuan-

ya, pak” 

Guru : “Dasar bodoh sekali, semuanya dijawab 

tidak tahu” 

Ali : “Naahhhh . . . coba sekarang gentian 

saya bertanya, bapak tahu atau tidak, siapa 

Alexander Broeri itu???” 

 

Guru : “siapa dia?” 

Ali : “Kalau Brata??! 

Nyoman??!  Haji 

Rosyid??!  Haji Ali??!  

Haji Agus??!  Haji 

Umar??! 

Guru : “stop . . . 

stopppp . . . . 

stopppp” 

 

Ali : “Siapa mereka – mereka itu???”   Saya cu-

ma kasih tahu bapak bahwa tidak semua 

orang yang bapak kenal, aku juga kenal . . . 

kita ini manusia, yang mempunyai kenalan 

sendiri – sendiri” 

Guru : “ . . . ??? . . . “   

 

 

Satu menit per hari 

Sederhana, efektif satu men-

it per hari latihan, 

manfaatnya sangat besar.    

Bagi yang pada saat awal 

latihan ini mampu bertahan 

lebih dari 30 detik, berarti 

dia adalah jagoan. 

Cara latihannya :  Tutuplah 

kedua belah mata, angkat salah satu kaki, 

terserah kaki kiri atau kaki kanan yang di-

angkat. Angkatlah kaki sekedarnya saja, dan 

tidak perlu diangkat tinggi – tinggi. 

Apabila anda tidak bisa melakukannya, in-

gatlah bahwa badan jangan ditopang oleh 

apapun, selama kurang dari 10 detik yang be-

rarti tubuh anda telah mengalami degenerasi 

sampai dengan tingkat 60 – 70 tahun, dengan 

kata lain, meskipun usia anda saat ini 40 tahun, 

namun fisik anda sesungguhnya telah 

“menurun” lebih cepat. 

Nah . . . . anda anggap hal ini lelucon??? 

Cobalah sekali lagi dengan menutup kedua 

belah mata, angkatlah salah satu kaki 

sekedarnya, pastilah anda terhuyung ke 

kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang.  

Apabila anda tidak mampu melakukannya, 

anda tidak perlu berkecil hati.  

Menurut ahli pengobatan tradisionil China, jika 

olah raga ini dilakukan secara terus menerus, 

kapan saja dan dimana saja, SATU HARI 

CUKUP SATU MENIT SAJA maka dapat mem-

bantu mengatasi hipertensi, kadar gula darah 

tinggi, penyakit pada leher dan otot tulang 

punggungdan juga dapat mecegah sifat 

pelupa atau pikun. 

Jika anda berlatih secara rutin, teratur setiap 

hari, maka yang semula hanya bisa berdiri 

hanya 5 detik, maka lama kelamaan anda 

akan bisa bertahan lebih dari 5 menit. 

Silakan merasakan sendiri dan merasakan 

manfaat latihan ini, murah meriah tanpa biaya 

dan hanya dengan modal kemauan saja. 

 
Apabila anda mampu melatih diri setiap hari 

sehingga mampu bertahan lebih lama, maka 

anda akan merasa lebih bugar dari sebe-

lumnya 

Selamat mencoba. 






