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dr. AZIMAL, MKES, : “ Dalam melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi ada empat hal pokok 
yang dilakukan, yaitu kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisa dan 
intepretasi serta desiminasi informasi “ 

I PARSAORAN TAMBA : “ Ingat !!!  yang paling berisiko adalah orang tua. Tidak ada 
vaksin khusus atau pengobatan untuk penyakit West Nile Virus  pada manusia “ 

Nursamah, S.Sos, MM   : “ Kantor Kesehatan Pelabuhan harus berkomitmen dan sejalan dalam 

meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seluruh pejabat struktural dilingkungan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok menandatangani pakta Integritas Komitmen “ 
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D a l a m  m e l a k s a n a a n 

kegiatan surveilans epidemi-

ologi ada empat hal pokok yang 

dilakukan  yaitu kegiatan yang 

dimulai dari pengumpulan data, 

pengolahan, analisa dan intepre-

tasi serta desiminasi data. Empat 

hal ini merupakan suatu satu 

kesatuan  atau sistem, sehingga 

dalam pelaksaannya harus dilaku-

kan secara berkesinambungan 

dan berurutan. 

Kegiatan pengumpulan data 

merupakan hal yang sangat 

penting dan perlu dipertimbang-

kan dengan sungguh – sungguh 

dalam pelaksanaan Surveilans 

Epidemiologi, karena kegiatan 

pengumpulan data merupakan 

proses paling awal. Jika proses 

awal  kurang tepat …….. 

B agaimana KKP yang berada 

di garda terdepan di 

pelabuhan-pelabuhan Kalimantan 

yang merupakan pintu keluar 

menuju Pulau Jawa dapat lebih 

berperan? Pada saat diskusi dalam 

pertemuan di Banjarmasin tersebut, 

muncul berbagai pengalaman dari 

teman-teman di KKP. Ada usul dari 

Kepala KKP Sampit Provinsi 

K a l i m a nt a n T en g a h u nt uk 

menggunakan peralatan deteksi 

kenaikan suhu tubuh untuk 

mendeteksi flue burung yang ada 

di KKP untuk dapat dimanfaatkan 

mendeteks i  demam karena 

malar ia. M ungkin ini  per lu 

dipertimbangkan atau perlu diikaji 

lebih lanjut, siapa tahu efektif untuk 

mendeteksi kasus demam karena 

malar ia. Us ulan yang lain 
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B 
uletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volume VI 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 kegiatan 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. Topik – topiknya  yakni 

Atensi, Ruang TU, Ruang PKSE, Ruang PRL, Ruang UKLW, Teknologi dan informasi, Serba 

serbi, Jejaring kerja dan kemitraan, Flora dan fauna, Kajian dan Diklat, 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.  Untuk membaca langsung buletin info kesehatan pelabuhan melalui 

media komunikasi elektronik bisa berkunjung langsung di http://

buletinkkptanjungpriok.blogspot.com/.  Kritik dan saran kami nantikan. 

 Selamat bekerja dan sukses selalu 

Dewan Redaksi  

KATA PENGANTAR 
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A 
da terminologi  atau istilah yang cukup popu-

ler dalam pelaksanaan surveilans epidemi-

ologi yaitu “Garbage In Garbage Out”, de 

ngan pengertian bahwa jika data yang diolah sampah 

maka keluarnya juga sampah.  Buat apa kita mengolah 

data yang tidak mempunyai arti  atau tidak dapat 

digunakan untuk bahan pengambilan keputusan, 

padahal esensi kegiatan surveilans adalah memberikan 

informasi yang valid dan tepat waktu. Sangat 

disayangkan bila kita melakukan pekerjaan yang tidak 

mempunyai nilai pada hal sudah banyak energi yang 

kita keluarkan. 

Dalam melaksanaan kegiatan surveilans epide-

miologi ada empat hal pokok yang dilakukan  yaitu 

kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, pengo-

lahan, analisa dan intepretasi serta desiminasi data. 

Empat hal ini merupakan suatu satu kesatuan  atau 

sistem, sehingga dalam pelaksaannya harus dilakukan 

secara berkesinambungan dan berurutan. 

Kegiatan pengumpulan data merupakan hal 

yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan de 

ngan sungguh – sungguh dalam pelaksanaan Sur-

veilans Epidemiologi, karena kegiatan pengumpulan 

data merupakan proses paling awal. Jika proses awal  

kurang tepat atau tidak sesuai maka proses selanjutnya  

akan salah dan tidak mempunyai nilai.  

Sebelum melaksanakan pengumpulan data 

perlu dipersiapakan intrumen terlebih dahulu yang me-

muat tentang penentuan variabel sampai pada 

penetapan  tujuan variabel, pembuatan definisi opera-

sional setiap variabel, penetapan tujuan setiap varia-

bel, pemberian pemilihan alasan variabel, serta penen-

tuan kegunaan variabel tersebut (apakah variabel 

digunakan untuk analisa surveilans epidemiologi atau 

hanya sebagai informatif saja).  

Sebagai contoh : Pengawasan Kapal dalam Karantina.   

Variabel yang diidentifikasi, salah satunya adalah data 

identitas kapal yang yang kegunaannya hanya seba-

gai informasi, antara lain : nama kapal, bendera kapal, 

nomor IMO, dll.  Variabel nama kapal harus diuraikan 

didifinisikan yakni sebutan yang tertera pada kapal 

sebagai identitas kapal, tujuan memilih variabel nama 

kapal harus dijelaskan yakni teridentifikasinya identitas 

kapal, alasan memilih variabel nama kapal juga harus 

dijelaskan yakni untuk memudahkan pemanggilan dan 

membedakan sebutan kapal sebagai obyek pemerik-

saan. 

Variabel data pergerakan kapal yang yang 

kegunaannya hanya sebagai data SE, antara lain : Pe-

labuhan asal, hari tiba, tanggal tiba, jam tiba, dll.  

Variabel Pelabuhan asal harus diuraikan didifinisikan 

yakni Pelabuhan akhir sebelum kapal tersebut tiba, tu-

juan memilih variabel Pelabuhan asal harus dijelaskan 

yakni teridentifikasinya asal kapal apakah dari Negara 

sehat atau terjangkit, alasan memilih variabel Pelabu-

han asal juga harus dijelaskan yakni untuk memperhi-

tungkan masa inkubasi suatu penyakit dan distribusi 

penyakitnya. 

Dan seterusnya, pemilihan seluruh variabel harus benar 

– benar diperhitungkan secara cermat dan tepat. 

Kenapa kita harus kembali ke belakang (back to ba-

sic)??? 

BACK  TO  BASIC : 

SURVEILANS pada KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 
Oleh : dr. AZIMAL, MKES 

BAK seekor binatang “undur-undur” yang berjalan mundur ke dalam kawah debu tanah yang dibuatnya, bukan 

mundur ke titik nol tetapi mundur untuk mendapatkan mangsa yang ditarik ke dalam kawah kecil ciptaannya. 

Demikian juga konsep dasar Surveilans Epidemiologi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan harus mundur kembali 

pada konsep yang mendasar “Back to Basic” dan spesifik untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. 

 

Kenapa demikian ?, Pelabuhan ,Bandara dan Lintas Batas Negara merupakan pintu masuk lalu lintas alat angkut, 

orang dan barang yang sangat rawan dengan risiko terjadinya penularan penyakit yang merugikan kesehatan 

masyarakat. Oleh karena itu, konsep surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk ini harus spesifik, mendasar dan op-

erasional. 

ATENSI 
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Surveilens Epidemiologi KKP harus kembali ke belakang 

(back to basic) agar kita bisa melakukan DETEKSI dan 

RESPON di lapangan secara tepat dan tepat dalam 

bentuk hasil analisis operasional.   Oleh karena itu, data 

seluruh variabel yang kita kita kumpulkan dapat diolah, 

selanjutnya dianalisis dalam bentuk analisis operasional 

(langsung di lapangan) dan kebijakan (bulan, triwulan, 

semester, tahun).  Interpretasi dari hasil analisis tersebut 

disebarluaskan sebagai informasi Surveilens Epidemi-

ologi.  

Berangkat dari hal tersebut untuk menjembatani  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok beru-

saha mengembangkan konsep dasar surveilans Epide-

miologi di Pintu Masuk secara lebih membumi yang 

benar – benar dapat diterapkan.  Konsep dasar ini 

akan diserahkan kepada unit utama untuk dapat diba-

has secara lebih mendalam, yang selanjutnya dapat 

diterapkan bagi seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan di 

seluruh Indonesia. 

 

TO DETECT TO DETECT  TO RESPONCE 
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S 
etiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah 

melangsungkan perkawinan sehingga mempu 

nyai istri atau suami yang sah, diberikan Kartu Istri 

(karis) atau Kartu Suami (Karus) sebagai kartu identitas 

istri/suami.   

Seorang istri almarhum PNS yang lagi sakit stroke  kebin-

gungan saat mengurus gaji pensiun  janda sedang disisi 

lain pegawai Taspen meminta KARIS kepada ibu terse-

but.  Hal inilah yang perlu diantisipasi oleh PNS yang 

bersangkutan sebelum pensiun atau sebelum almar-

hum supaya sang istri tercinta tidak  mengalami kesuli-

tan dan kebingungan  nantinya. Demikian pula para 

pejabat kepegawaian agar tidak selalu berpangku 

tangan menunggu remunerasi yang tak kunjung tiba 

dan dengan segera tanpa menunda – nunda peker-

jaannya dalam hal ini.  

Mendengar ucapan istri  seorang Pegawai Negeri Sipil 

yang menyatakan bahwa tidak memiliki  Kartu Istri sa 

ngatlah memprihatinkan, apalagi apabila orang terse-

but adalah Ibuku atau mamaku. Sangatlah mempriha 

tinkan, seorang istri  PNS  yang sudah lama menikah 

dengan suaminya namun belum memiliki Kartu Istri 

(KARIS), apalagi bila kita tanyakan pada para suami 

Pegawai Negeri Sipil.  Setiap Istria tau Suami Pegawai 

Negeri Sipil harus memiliki KARIS  atau KARSU sesuai  

Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 tang-

gal 25 April 1983 tentang Kartu Istri/Suami Pegawai 

Negeri Sipil. 

KARIS dan KARSU adalah identitas istri/suami Pegawai 

Negeri Sipil dalam arti pemegangnya adalah istri/suami 

sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.  Ke-

napa diperlukan KARIS atau KARSU? Karena KARIS/

KARSU salah satu persyaratan untuk mendapatkan pen-

siun/pensiun janda atau duda dari PNS.  Apabila PNS 

berhenti den-

gan hormat 

dengan hak 

p e n s i u n , 

maka KARIS/

KARSU yang 

telah diberi-

kan kepada istri/suaminya tetap berlaku, begitu juga 

apabila PNS/atau pensiunan PNS meninggal dunia, 

maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada 

janda/duda/anak yang berhak atas pensiun 

Manfaat KARIS dan KARSU, sebagai berikut : 

 Sebagai bukti bahwa PNS yang bersangkutan telah 

melaporkan perkawinannya kepada pejabat pem-

bina kepegawaian 

 Tanda bukti sah sebagai istri/suami PNS 

 Untuk mempermudah penyelesaian pemberian hak

-hak sebagai istri/suami PNS jika terjadi permasala-

han 

 

Beberapa ketentuan KARIS atau KARSU 

1. KARIS/KARSU ditetapkan oleh Kepala BAKN cq. 

Kepala Kantor Regional II BAKN 

2. KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan 

menjadi istri/suami sah dari PNS yang bersangku-

tan 

3. Apabila seorang PNS berhenti sebagai PNS tanpa 

hak pensiun maka KARIS/KARSU yang telah diberi-

kan kepada suami/istrinya dengan sendirinya ti-

dak berlaku lagi 

4. Apabila seorang istri/suami PNS bercerai, maka 

KARIS/KARSU yang telah diberikan kepadanya, 

dengan sendirinya tidak berlaku lagi tetapi apa-

bila ia rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/

istrinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan 

sendirinya berlaku kembali 

Berdasarkan Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a 

KEP/1983 tanggal 25 April 1983 tentang Kartu Istri/Suami 

Pegawai Negeri Sipil,  beberapa  syarat pembuatan 

KARIS/KARSU, sebagai berikut :  

1. Surat pengantar dari unit kerja;  

2. Fotocopi KARPEG;  

3. Fotocopi SK PNS/Kenaikan pangkat terakhir;  

4. Fotocopi Akta/buku nikah;  

5. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.  

 

Dasar Hukum 

 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) 
Oleh : Irene Kusumastuti, SE 

RUANG TU 
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 UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke-

pegawaian sebagaimana telah diubah dengan 

UU Nomor 43 Tahun 1999; 

 Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 ta-

hun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

PNS. 

 Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 

tanggal 25 April 1983 tentang Kartu Istri/Suami 

Pegawai Negeri Sipil 

 Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah II BAKN No-

mor 22a/KW.II.K/II/86 Tanggal 3 Pebruari 1986 peri-

hal Permintaan KARPEG dan KARIS/KARSU PNS. 

 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara 

Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang 

Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan 

Kartu Instri/ Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

KARIS 

 
Ooh …

KARIS 

Mulai 

Pengisian formulir 

Penyerahan formulir 

Mengirim formulir ke BKN 

Penyerahan Kartu Istri/Suami 

Selesai 

FLOWCHART SOP PEMBUATAN KARTU ISTRI/SUAMI 

JENIS LALAT 

Black Fly Deer Fly Sand Fly 

Bottle Fly Phorid Humpbacked Fly Fruit Fly 

Horse Fly House Fly Gnats Fly 
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Pendahuluan 

Pada akhir Mei 2011 yang lalu Bapak Kepala 

BBTKL-P2M Banjarbaru telah berkoordinasi dan men-

gadakan pertemuan di Banjarmasin dengan 6 Kantor 

Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Kalimantan Selatan (KKP 

Banjarbaru), Kalimantan Tengah (KKP Pulang Pisau dan 

KKP Sampit), dan Kalimantan Timur (KKP Samarinda, KKP 

Balikpapan dan KKP Tarakan). Salah satu issue yang 

diangkat adalah adanya Saudara kita “migrant 

worker” yang dikhawatirkan membawa parasit malaria 

akan mudik ke Jawa setelah sekian lama mengumpul-

kan rejeki di bumi Borneo.  

Permasalahnnya, Saudara kita “migrant 

worker” yang pulang ke Jawa dengan membawa re-

jeki untuk anak istri dan keluarganya, ada kemungkinan 

membawa penumpang gelap didalam darahnya, 

yaitu berupa parasit malaria. Sedangkan di Pulau Jawa 

masih banyak daerah yang receptive malaria, daerah 

yang masih terdapat Anopheles sp vektor malaria be-

serta lingkungan yang kondusif untuk mendukung 

perkembang biakan vektor malaria. Dikhawatirkan 

parasit yang dibawa Saudara kita “migrant worker” 

tersebut, kalau tidak dideteksi sedini mungkin, ada ke-

mungkin parasitnya sudah ada yang berbentuk game-

tocyte yang dapat menjadi sumber penularan malaria 

di kampung halamannya. 

(Daerah receptive dengan ditemukan vektor malaria 

dan lingkungan yang mendukung)  

 

KKP Garda Terdepan Mendeteksi Dini Malaria 

Bagaimana KKP yang berada di garda 

terdepan di pelabuhan-pelabuhan Kalimantan yang 

merupakan pintu keluar menuju Pulau Jawa dapat 

lebih berperan? Pada saat diskusi dalam pertemuan di 

Banjarmasin tersebut, muncul berbagai pengalaman 

dari teman-teman di KKP. Ada usul dari Kepala KKP 

Sampit Provinsi Kal imantan Tengah untuk 

menggunakan peralatan deteksi kenaikan suhu tubuh 

untuk mendeteksi flue burung yang ada di KKP untuk 

dapat dimanfaatkan mendeteksi demam karena 

malaria. Mungkin ini perlu dipertimbangkan atau perlu 

diikaji lebih lanjut, siapa tahu efektif untuk mendeteksi 

kasus demam karena malaria. Usulan yang lain adalah 

pemeriksaan calon penumpang yang datang di klinik 

KKP untuk dilakukan scrining dengan Rapid Diagnostic 

Test (RDT). Kalau didalam darahnya ditemukan parasit 

malaria langsung diobati dengan Artemisinin-based 

Combination Therapy (ACT) plus Primakuin. 

Pemeriksaan sediaan darah calon penumpang 

dapat dilakukan secara pasif dan dapat dilakukan 

secara aktif. Secara pasif dengan menunggu calon 

penumpang kapal atau pesawat udara yang datang 

ke klinik di KKP dengan keluhan demam, sedangkan 

secara aktif dengan mengambil sample darah calon 

penumpang yang diperkirakan dari daerah sentra 

pembangunan. Dengan menemukan parasit malaria 

secara dini didalam darah, dan langsung diobati atau 

dilakukan upaya Early Diagnosis and Prompt Treatment, 

maka upaya pencegahan yang masuk kategori Secon-

dary Prevention sudah dapat dilakukan sejak awal. 

Dari data daerah sentra pembangunan di 

daerah endemis malaria yang mendatangkan pekerja 

dari Jawa Bali yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 ini, terda-

pat 66 puskesmas yang terdapat sentra pemba 

ngunan. Sebagai contoh untuk “migrant worker” yang 

akan pulang ke Jawa dan akan melewati Wilayah Kerja 

KKP Sampit adalah 22 wilayah sentra pembangunan. 

Sedangkan “migrant worker” dari 44 wilayah sentra 

pembangunan lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah 

yang akan ke Jawa akan melewati Wilayah Kerja KKP 

Pulang Pisau dan atau KKP Banjarmasin. Sehingga kita 

dapat perhitungkan kalau masing-masing sentra mem-

pekerjakan 10 – 100 orang, dapat dibayangkan berapa 

orang yang akan pulang ke Jawa pada musim Hari 

PERAN KKP DALAM SURVEILANS MIGRASI MALARIA 

Oleh : DR. Lukman Hakim 

Koordinator Project Management Unit Global Fund Komponen Malaria,  

Subdit Malaria, Dit PPBB, Ditjen PP dan PL, Kemenkes RI 

RUANG PKSE 
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Raya Idul Fitri dan kemungkinan sebagian dari yang 

bersangkutan membawa parasit malaria ke kampung 

halaman masing-masing. Belum “migrant worker” yang 

berasal dari sentra pembangunan di Kalimantan Timur 

dan Kalimantan Selatan yang akan melewati Wilayah 

Kerja KKP Tarakan, KKP Samarinda, KKP Balikapapan, 

dan KKP Banjarmasin. Oleh karena itu terjadinya KLB di 

beberapa daerah di Jawa, kemungkinan karena le-

mahnya surveilans migrasi baik di daerah tujuan di 

Jawa maupun sejak dari pintu keluar di Kalimantan. 

 

Pelaksanaan Surveilans Migrasi di KKP 

Salah satu metode yang dapat digunakan 

dalam melakukan surveilans migrasi yaitu dengan cara 

pasif yang dikombinasikan dengan metode skrining 

yang ditujukan kepada semua penumpang/calon pe-

numpang yang berkunjung ke Klinik KKP. Agar pelak-

sanaan skrining dapat berjalan efektif sebaiknya 

masing-masing KKP dapat menyiapkan RDT untuk skrin-

ing terhadap malaria dan Obat Anti Malaria (OAM) 

berupa ACT plus Primakuin. RDT yang disediakan sebai-

knya combo yang dapat mendeteksi Plasmodium falci-

parum dan Plasmodium lainnya (Plasmodium vivax, 

Plasmodium ovale, dan Plasmodium malariae). RDT da-

pat berupa stick atau berupa device, dan dibawah ini 

gambar contoh penggunaan RDT yang device.    

 

 
 

(Penggunaan Rapid Diagnostic Test  

untuk Skrining Malaria) 

 

ACT dapat berupa Artesunat Amodiaquin atau 

Dihydroartemisinin Piperaquin (DHP). Saat ini Kemente-

rian Kesehatan RI menetapkan DHP sebagai obat pro-

gram malaria, mengingat efek samping yang lebih kecil 

dibanding Artesunat Amodiaquin dan jumlah DHP per 

blisternya lebih sedikit dibanding Artesunat Amodia-

quin. DHP digunakan untuk ”membunuh” sizon darah 

yang menyebabkan gejala atau trias malaria (dingin 

menggigil, demam, berkeraingat). Sedangkan Prima-

kuin digunakan untuk ”membunuh” gametocyt yang 

menjadi sumber penularan dari semua species Plasmo-

dium dan ”membunuh” hypnozoit pada Plasmodium 

vivax dan Plamodium ovale yang menjadi sumber re-

laps (kambuh).  
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(Blister Arterakin berisi DHP dan Botol Primakuin) 

Tabel Pengobatan Malaria P.falciparum 

 dengan DHP 
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Seperti artikel yang pernah saya tulis pada 

Buletin Info Kespel Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok kesayangan kita ini, Volume III, Edisi I, 

Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2008, apabila 

ditemukan kasus positif malaria, maka langkah 

selanjutnya adalah mewawancarai penderita tersebut 

dan menggali informasi, yaitu berupa : 

 Darimana sebelumnya berkunjung? 

 Sebelumnya pernah mengalami demam yang 

sama? 

 Bagaimana gambaran tempat yang 

sebelumnya dikunjungi? 

 Kegiatan apa yang dilakukan ditempat yang 

dikunjungi? 

 Ada tidaknya penderita yang sama ditempat 

terakhir yang dikunjungi?  

 

Akhirnya diketahui perkiraan waktu terjadi 

penularan malaria, dan diketahui tempat terjadinya 

penularan, serta gambaran penderita malaria dilokasi 

tersebut. Kalau tempat terjadinya penularan berada 

diluar wilayah kerja KKP yang bersangkutan maka 

dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan 

setempat mengenai tempat berisiko terjadinya 

penulatan malaria, untuk ditindak lanjuti. 

Demikian juga KKP daerah kedatangan 

”migrant worker” apabila ada kunjungan penumpang 

ke Klinik KKP agar dilakukan skrining terhadap malaria. 

Apabila positif dapat segera diobati dengan tuntas. 

Selanjutnya KKP dapat menginformasikan kepada 

Dinas Kesehatan Kabupaten tujuan untuk memantau 

kalau ada ”migrant worker” lainnya yang baru tiba dari 

Kalimantan atau daerah endemis tinggi malaria 

lainnya, kalau memungkinkan dilakukan skrining oleh 

Puskesmas/Tenaga Kesehatan setempat.  

 

Kesimpulan 

Dengan Surveilans Migrasi dilaksanakan sejak 

dari Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menjadi pintu 

keluar dari Pulau Kalimantan atau pintu masuk daerah 

asal para ”migrant worker”, maka potensi terjadinya 

Kejadian Luar Biasa (KLB) di daerah asal yang masih 

receptive dapat ditekan. Walaupun demikian Dinas 

Kesehatan Kabupaten daerah asal penerima 

kepulangan Saudara kita pembawa devisa ini juga 

perlu meningkatkan surveilans migrasinya.  

Dengan surveilans migrasi yang dilakukan sejak 

hulu sampai hilir diharapkan early warning system nya 

dapat berjalan dan potensi KLB dapat ditekan sekecil 

mungkin. Selanjutnya upaya Pengendalian Malaria, 

akan lebih efisien pelaksanaan programnya.  

Jenis Obat  

Jumlah Tablet per Hari  

Hari  0 – 1 bln 2 – 11 bln 1 – 4 thn 5 – 9 thn 10 – 14 thn > 15 thn 

0 – 4 kg 4 – 10 kg 10 – 20 kg 20 – 40 kg 40 – 60 kg > 60 kg 

H1 - 3 DHP ¼ ½ 1 1½ 3 3 – 4  

 Primakuin - - ¼ ½ ¾ 1 

H4 – 14  Primakuin - - ¼ ½ ¾ 1 

Tabel  Pengobatan Malaria P.vivax dengan DHP 

 Dihydroartemisinin adalah 2 – 4 mg /KgBB 

 Piperaquin adalah 16 – 32 mg/KG BB 

 Primaquin adalah 0,25 mg/KgBB 

Menuju Indonesia 

Bebas Malaria 

Foto contoh : Daerah penambangan tanpa ijin  

yang berpotensi sebagai tempat terjadinya  

penularan malaria 
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N yamuk merupakan anthropoda yang dapat 

menimbulkan dan menularkan suatu Infectious 

agent dari sumber Infeksi kepada induk semang yang 

rentan. Nyamuk ini dapat merugikan kehidupan manu-

sia karena disamping mengganggu secara langsung 

juga sebagai perantara penularan penyakit.  

Walaupun segala jenis upaya kita lakukan untuk mem-

berantas nyamuk, namun kita tidak mungkin kita bisa 

membasmi seluruh jenis nyamuk, kita hanya mampu 

berusaha mengurangi atau menurunkan populasinya 

sampai ke tingkat tertentu yang tidak mengganggu 

ataupun membahayakan kehidupan manusia.  

Dalam hal ini untuk mencapai harapan tersebut perlu 

adanya suatu managemen pengendalian yang bertu-

juan untuk menurunkan kepadatan populasi nyamuk 

pada tingkat yang tidak membahayakan. 

Salah satu upaya pengendalian pemberantasan nya-

muk secara sederhana, antara lain dengan meng-

gunakan predator nyamuk. 

 

Beberapa predator nyamuk dewasa yang sering kita 

jumpai : 

Serangga 

Lalat – lalat  predator nyamuk, antara lain :  

Anthomyid, Lispa dan Gerris memburu nyamuk 

dewasa di dekat atau pada permukaan air 

ataupun di  tempat – tempat  berkembangbiak 

nyamuk.  

Capung 

Bentuk dewasa capung merupakan pemburu – 

pemburu  yang rakus untuk nyamuk dewasa pada 

tempat – tempat  perkembangbiaknya. Biasanya 

capung berburu di waktu pagi dan di waktu senja, 

atau pada saat nyamuk – nyamuk sedang aktif 

bergerak. 

Laba – laba  

Laba – laba sebagai predator nyamuk dewasa, 

terutama di daerah tumbuhan yang cocok utnuk 

laba – laba bisa memasang jaring – jaring 

perangkapnya atau di sudut – sudut  bagian dalam 

rumah ataupun kandang ternak. 

Mites (kutu air) 

Kutu air merupakan predator nyamuk dewasa 

pada daerah yang sering dihinggapi parasit 

berupa larva kutu air yang juga berkembang biak 

di genangan air, pada umumnya kutu air nyamuk 

yang baru menetas. Kutu air ini melekatkan diri dan 

menghisap makanan dari nyamuk pada saat 

berubah bentuk dari kepompong menjadi nyamuk. 

Cecak 

 Biasanya berburu nyamuk dan serangga lain di 

dekat lampu pada malam hari. 

Burung 

 Ada jenis burung pemakan serangga termasuk 

juga nyamuk. Burung-burung layang – layang 

merupakan burung utama yang memakan 

serangga dalam jumlah besar. 

Kelelawar 

 Kelelawar merupakan pemburu serangga pada 

waktu senja termasuk juga nyamuk.  

Beberapa predator jentik nyamuk yang sering kita 

jumpai : 

Coelenterata 

 Hydra pada air tawar dapat memusnahkan 

terutama jentik nyamuk yang berkembang biak 

pada air jernih, tergenang, dingin, dengan 

tumbuhan yang terendam dan mencapai 

permukaan air. 

Serangga 

 Larva Dytiscidae dan Hydrophilidae (Coleoptera) 

tidak disangsikan lagi merupakan musuh jentik 

nyamuk.  

 Larva capung juga memakan jentik nyamuk tetapi 

kurang efisien dibandingkan dengan coleoptera 

air. Larva Chaoborus juga memangsa jentik 

nyamuk. Jentik Culex trigipes, Culex halifaxii, 

Toxorchynchites dan Aedes juga memangsa jentik 

nyamuk-nyamuk lain, misal jentik Anopheles.  

PREDATOR 
Oleh : Frederik Lona Djara, SKM 

RUANG PRL 
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 Jentik Anopheles yang terlalu padat di satu tempat 

perkembangan bisa terjadi kanibalisme, jentik 

Anopheles memakan jentik dari jenis yang sama 

atau jentik Anopheles yang lain yang lebih muda. 

 Jenis serangga air dari golongan Hemiptera yaitu: 

Nepa, Notonecta, Hydrometra dan Belostoma 

adalah pemangsa jentik nyamuk,  dengan cara 

menusuk tubuh jentik dengan moncongnya dan 

menghisap cairan tubuh jentik. Gerris (anggang – 

anggang air) memangsa jentik nyamuk seperti juga 

terhadap nyamuk dewasanya. 

Vertebrata 

 Diantara vertebrata, anak katak dapat memangsa 

jent i k  nyam uk  ter utama d i  temp at 

perkembangbiakan yang kecil dengan air yang 

dangkal, tetapi terpenting dari semua predator 

jentik nyamuk adalah ikan pemakan jentik. Telah 

dikenal bermacam – macam  jenis ikan pemakan 

dan telah pula digunakan untuk pemberantasan 

jentik dengan sukses di berbagai negara untuk 

mengatasi masalah nyamuk.  

Nyamuk Anopheles Nyamuk Aedes 

Nyamuk Culex Nyamuk Mansonia 

SILAHKAN TEBAK, JENIS NYAMUK DI BAWAH INI ? 
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Pada tanggal 16 Agustus 2011, dilaporkan bahwa be-

berapa Negara di wilayah Eropa telah terinfeksi West 

Nile Virus dan telah dibuktikan melalui pemeriksaan la-

boratorium. 

Sejak awal Juli 2011 sampai 11 Agustus 2011, infeksi 

West Nile Virus secara resmi dilaporkan bahwa West Nile 

Virus telah melanda beberapa Negara antara lain :  

Albania (2 kasus), Yunani (22 kasus) Israel (6 kasus), 

Rumania (1 kasus) dan Federasi Rusia (11 kasus).  

Simak 

Baca secara fonetik 

Kantor Regional WHO untuk Eropa, bersama dengan 

mitra-mitra utama - seperti Pusat Pencegahan dan Pen-

gendalian Penyakit untuk Eropa (ECDC), Jaringan Diag-

nostik Penyakit Viral "Impor" untuk Eropa (ENIVD) dan 

Jaringan Pengendalian Penyakit Menular di Eropa Sela-

tan dan Negara-negara Mediterania (EpiSouth),  telah 

memonitor situasi regional West Nile Virus. 

WHO mendorong Negara - negara untuk melaksana-

kan tindakan kesehatan masyarakat yang relevan 

dalam rangka untuk meminimalkan dampak wabah 

potensial West Nile Virus di negara – negara  beresiko.  

Pada manusia, infeksi West Nile Virus merupakan 

penyakit demam tanpa gejala atau ringan. 

Diperkirakan, sekitar 1 dari 150 orang yang terinfeksi 

dengan virus West Nile akan menjadi lebih parah 

(neuro-invasif).  Orang di atas usia 50 tahun dan 

beberapa orang immunocompromised (misalnya, 

pasien transplantasi) memiliki risiko tertinggi untuk men-

jadi parah saat terinfeksi West Nile Virus. 

Simak 

Baca secara fonetik 

 

SEJARAH  

Kasus Virus West Nile pertama adalah seorang wanita 

dewasa di West Nile Distrik Uganda pada 1937, dan  di 

Mesir pada tahun 1950. Virus ini dapat menyebabkan 

meningoencephalitis berat pada pasien usia lanjut saat 

terjadinya wabah di Israel pada tahun 1957. Penyakit ini 

pertama kali ditemukan menyerang kuda di Mesir dan 

Perancis pada awal tahun 1960.   Kasus West Nile Virus 

pertama di Amerika Utara terjadi pada tahun 1999, 

dengan ensefalitis pada manusia dan kuda.   Wabah di 

Amerika Serikat mulai di daerah New York City,  yang 

selanjutnya menyebar melalui perjalanan udara.  Virus 

ini telah dilaporkan di seluruh Amerika Serikat dan Ka-

nada timur Pegunungan Rocky yang menyerang 

manusia,  kuda, dan burung,  terutama burung gagak.  

Kasus West Nile Virus di Amerika Serikat pertama kali 

terjadi pada bulan Agustus 1999, tepatnya di kota Met-

ropolitan New York, yang menyebabkan 63 orang 

menderita gejala inflamasi otak (encephalitis),  infla-

masi membrane sekitar otak (meningitis) dan 5 dianta-

ranya meninggal dunia. Tahun demi tahun, virus ini 

menyebar luas ke Negara bagian lain, paada tahun 

1999  virus ini menyebar ke 3 negara bagian, tahun 

2000 meluas ke 12 negara bagian, tahun 2001 meluas 

ke 27 negara bagian dan sampai  hampir seluruh Ne-

gara bagian di Amerika Serikat dan Kanada bahkan 

jumlah kasus yang meninggal akibat serangan virus ini 

juga meningkat setiap tahunnya. Dari laporan CDC, 

sampai tanggal 26 Nopember 2002, telah dilaporkan 

737 kasus dan 214 diantaranya meninggal dunia  

Virus West Nile adalah virus baru dari keluarga Flaviviri-

dae, ditemukan di kedua daerah tropis dan subtropis. 

Virus ini terutama menginfeksi burung,  namun  juga 

juga menginfeksi manusia, kuda, dan beberapa 

mamalia lainnya.  

Virus West Nile memiliki benang RNA positif tunggal 

(single positive-stranded RNA) sebagai genomnya den-

gan panjang sekitar 9 kilobasa. Virus ini tergolong 

kelompok Flavivirus, bersama dengan virus Dengue, 

Yellow Fever, Japanese encephalitis, St. Louis encepha-

litis, Kunjin, dan lain-lain. Sama seperti kebanyakan 

Flavivirus lainnya, virus ini menjadikan nyamuk sebagai 

vektornya, terutama jenis Culex pipiens,  C. restuans, 

dan  C. quinquefasciatus.  Selain nyamuk, juga burung 

terutama burung gagak juga berfungsi sebagai tempat 

pengidapannya (natural host), dan burung inilah yang 

menjadi instrumen penyebaran virus ini.  Siklus hidup 

WEST NILE VIRUS (WNV)  
Oleh : I PARSAORAN TAMBA, SPD, ST, MKES 

Staf pengajar pada Universitas Negeri Manado 

RUANG UKLW 
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virus ini pindah dari burung ke burung dengan peranta-

raan nyamuk tersebut.  

 

Fakta penting  

 Virus West Nile dapat menyebabkan penyakit 

neurologis fatal pada manusia, namun sekitar 80% 

dari orang yang terinfeksi tidak akan menunjukkan 

gejala apapun. 

 Virus West Nile,  utamanya ditularkan ke orang 

melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi.  

 Virus ini dapat menyebabkan penyakit parah dan 

kematian pada kuda. 

 Vaksin tersedia untuk kuda, sedangkan untuk 

manusia masih belum tersedia. 

  Burung host alami dari virus West Nile. 

 West Nile Virus dapat menyebabkan penyakit 

neurologis dan kematian pada manusia. 

 Virus West Nile bertahan di alam dalam siklus yang 

melibatkan transmisi antara burung dan nyamuk 

namun manusia, kuda dan mamalia lainnya 

dapat juga terinfeksi. 

 Virus West Nile adalah anggota dari genus 

flavivirus dan termasuk dalam kompleks antigen 

Japanese ensefalitis dari keluarga Flaviviridae 

 

TRANSMISI 

Infeksi pada manusia paling sering akibat gigitan dari 

nyamuk yang terinfeksi. Nyamuk menjadi terinfeksi 

karena nyamuk tersebut menggigit burung yang terin-

feksi,  virus beredar dalam darah nyamuk selama be-

berapa hari, sampai akhirnya masuk ke kelenjar ludah 

nyamuk.  Pada saat menggigit manusia maka virus ini 

masuk ke dalam manusia dan hewan, yang selanjutnya 

dapat berkembang biak sampai menyebabkan pen-

yakit. 

Virus juga dapat ditularkan melalui kontak dengan he-

wan yang terinfeksi lainnya, darah mereka, atau jarin-

gan lain. Sebuah proporsi yang sangat kecil dari infeksi 

manusia telah terjadi melalui transplantasi organ, trans-

fusi darah dan Air Susu Ibu  (ASI), namun ada satu kasus 

yang dilaporkan transplasenta.  

Masa inkubasi biasanya 3 sampai 14 hari. 

GEJALA 

Kebanyakan infeksi virus West Nile tidak menimbulkan 

gejala apapun. Sekitar 20% diantara kasus yang terin-

feksi menampakkan gejala ringan yang merupakan 

gejala flu (flu-like symptoms) seperti demam panas 

(fever), sakit kepala (headache), sakit badan (body 

aches), sakit mata (eye pain), dan lain-lain, hampir 

sama dengan gejala infeksi virus dari kelompok 

Flavivirus lainnya. Gejala seperti ini terasa selama 3 sam-

pai 6 hari. Satu dari 150 kasus terinfeksi menimbulkan 

gejala serius, seperti panas tinggi (high fever), lemah 

tubuh, inflamasi otak (encephalitis), inflamasi mem-

brane sekitar otak (meningitis), pelemahan otot (muscle 

weakness), dan bahkan sampai kepada perubahan 

mental.  Gejala – gejala  ini berhubungan dengan keru-

sakan sistem saraf, karena virus ini menyerang sistem 

saraf manusia. Sebagian besar gejala serius ini men-

impa orang-orang tua yang berumur diatas 50 tahun 

yang mempunyai daya imun lemah, degan tingkat ke-

matian (mortality) cukup tinggi. Setelah terinfeksi, virus 

ini memerlukan masa inkubasi antara 3 – 14 hari sebe-

lum menimbulkan gejala.   

Jika virus West Nile memasuki otak,  akan dapat me-

matikan karena dapat menyebabkan radang otak, 

yang disebut ensefalitis, atau peradangan dari jaringan 

yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang, 

disebut meningitis.  

Ingat !!!  yang paling berisiko adalah orang tua.  

Tidak ada vaksin khusus atau pengobatan untuk pen-

yakit West Nile Virus  pada manusia.  

Cara termudah dan terbaik untuk menghindari West 

Nile Virus adalah mencegah gigitan nyamuk.  

 

Diagnosa 

Virus West Nile dapat didiagnosis dengan sejumlah tes 

yang berbeda: 

 IgG antibodi sero-konversi (atau peningkatan yang 

signifikan dalam titer antibodi) dalam dua 

spesimen seri dikumpulkan pada interval satu 

minggu oleh enzim-linked immunosorbent assay 

(ELISA); 

 IgM antibodi menangkap assay enzyme-linked 

immunosorbent (ELISA); 

 Tes netralisasi;  

 Virus deteksi oleh reaksi berantai polimerase 

transkripsi terbalik (RT-PCR) assay, dan  

 Virus isolasi kultur sel.  
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IgM dapat dideteksi dalam hampir semua cairan 

serebrospinal (CSF) dan spesimen serum yang diterima 

dari pasien yang terinfeksi West Nile Virus pada saat 

presentasi klinis mereka. Antibodi IgM serum dapat 

bertahan selama lebih dari setahun. 

 

Pengobatan dan vaksin  

Pengobatan suportif untuk pasien dengan neuro-invasif 

virus West Nile, sering melibatkan rawat inap, cairan 

infus, bantuan pernapasan, dan pencegahan infeksi 

sekunder.  

Tidak ada vaksin yang tersedia untuk manusia. 

 

Pencegahan 

Sejak terjadinya wabah West Nile Virus pada hewan 

sebelum menimpa kasus manusia, maka diperlukan 

adanya penguatan sistem surveilans aktif untuk mende-

teksi kasus baru pada burung dan kuda sebagai perin-

gatan dini.  

Masyarakat dan pengusaha harus membantu mela-

porkan unggas yang mati kepada pemerintah, khusus-

nya sektor kesehatan.  

 

Vektor dan binatang host  

Virus West Nile dapat bertahan di alam dalam siklus 

penularan nyamuk – burung – nyamuk. Nyamuk Culex 

genus dari umumnya dianggap sebagai vektor utama 

West Nile Virus. Burung host reservoir dari West Nile Virus.  

Di Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia, angka kema-

tian pada unggas yang terkait dengan infeksi WNV 

jarang. Sebaliknya mencolok, virus sangat patogenik 

bagi burung-burung di Amerika. Anggota keluarga ga-

gak (Corvidae) sangat rentan, namun virus juga terde-

teksi pada burung mati dan sekarat lebih dari 250 spe-

sies. Burung dapat terinfeksi oleh berbagai rute selain 

gigitan nyamuk, dan spesies yang berbeda mungkin 

memiliki potensi yang berbeda untuk menjaga siklus 

penularan.  

Gejala infeksi pada kuda juga langka dan umumnya 

ringan, tetapi dapat menyebabkan penyakit neurolo-

gis, termasuk encephalomyelitis fatal. 

 

Pengendalian Vektor  

Pencegahan yang efektif terhadap infeksi West Nile 

Virus manusia tergantung pada pengembangan yang 

komprehensif dalam pengawasan dan pengendalian 

nyamuk terpadu di daerah kasus terjadi.   

Studi untuk mengidentifikasi spesies nyamuk juga san-

gat penting, termasuk nyamuk yang berfungsi sebagai 

"jembatan" dari unggas ke manusia.  

Penekanan harus pada tindakan pengendalian ter-

padu termasuk pengurangan sumber (dengan partisi-

pasi masyarakat dan swasta), pengelolaan air, bahan 

kimia, dan metode pengendalian biologis. 

 

Mengurangi risiko infeksi pada manusia 

Dengan tidak adanya vaksin, satu-satunya cara untuk 

mengurangi infeksi pada manusia adalah dengan 

meningkatkan kesadaran tentang faktor risiko dan 

mendidik orang tentang langkah – langkah  mereka 

untuk mengurangi paparan terhadap virus . 

Pesan kesehatan masyarakat,  sebagai berikut :  

1. Mengurangi risiko penularan nyamuk. Upaya untuk 

mencegah penularan melalui gigitan nyamuk den-

gan cara : penggunaan kelambu, memberantas 

nyamuk secara individual dengan mengenakan 

pakaian berwarna terang (kemeja lengan panjang 

dan celana panjang) dan dengan menghindari 

kegiatan outdoor.  Selain itu program kesehatan 

masyarakat yakni mendorong masyarakat untuk 

meniadakan tempat perkembangbiakan nyamuk 

di wilayah pemukiman. 

2. Mengurangi risiko transmisi hewan ke manusia. Sa-

rung tangan dan pakaian pelindung lainnya harus 

dipakai saat menangani hewan yang sakit, dan 

selama pemotongan dan prosedur pemusna-

hannya. 

3. Mengurangi risiko penularan melalui transfusi darah 

dan transplantasi organ.   

 

SUMBER : 

http://www.news-medical.net/news/2004/04/24/13/

Indonesian.aspx?page=2  

 

http://www.kamusilmiah.com/kesehatan/mengenal -

virus-west-nile-virus-yang-ditakuti-amerika-saat-ini/  

 

http://zahsihsayru.wordpress.com/2010/08/30/kasus-

manusia-dari-virus-west-nile-dan-ensefalitis-equine-timur

-di-massachusetts/ 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/westnilevirus.html 
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Pendahuluan 

Rhodamin B adalah zat warna sintetis berbentuk serbuk 

kristal berwarna kehijauan. Berwarna merah keunguan 

dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi dan 

berwarna merah terang pada konsentrasi rendah. 

Rhodamin B sering di salah gunakan untuk pewarna 

pangan dan kosmetik dengan tujuan meraih perhatian 

konsumen. Badan pengawas obat dan makanan 

(BPOM) memasukkan Rhodamin B dalam daftar bahan 

tanbahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi, 

Walaupun memiliki tolisistas rang rendah, namun 

mengkonsomsian dala jumlah yang besar maupun 

berulang-ulang menyebabkan sifat komulatif yaitu iritasi 

saluran pernafasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi 

pada saluran pencernaan, keracunan dan gangguan 

hati/ liver (Depkes, 2002) 

 Seperti yang sudah kita ketahui, makanan 

merupakan elemen penting bagi tubuh manusia. Hal ini 

disebabkan karena makanan memberikan energi dan 

tenaga bagi tubuh untuk melakukan kerja. Tentu saja 

bisa memakan makanan yang sehat menjadi harapan 

setiap manusia karena asupan gizi yang cukup, 

memberikan energi yang maksimal pula bagi tubuh. 

Oleh sebab itu alangkah baiknya jika kita mau 

mendisiplinkan diri untuk hidup sehat serta mengatur 

pola makanan yang baik demi kesehatan tubuh kita. 

 Dewasa ini banyak sekali kasus keracunan 

makanan mewarnai media cetak maupun televisi. 

Tidak jarang pula kasus kematian yang berpunak dari 

keracunan makanan turut dilaporkan. Yang lebih 

mencengangkan lagi, kasus keracunan makanan yang 

dilaporkan tidak hanya bersumber pada ketidak 

higienisan makanan. Namun adanya fenomena 

penggunaan bahan-bahan kimia yang dilarang dalam 

makanan juga turut mendominasi. 

 Salah satu contoh bahan kimia yang 

berbahaya yang digunakan produsen makanan yang 

perlu diwaspadai konsumen adalah zat pewarna 

merah Rhodamin B. Berdasarkan hasil penelitian 

banyak ditemukan zat pewarna Rhodamin B pada 

produk industri rumah tangga dan jajanan anak-anak 

yang dikonsumsi dengan melihat kadar Rhodamin B 

secara kualitatif dan kuantitatif dengan metode 

kromatografi kolom dan kertas dan spelitrofotometri. 

Dari analisis yang dilakukan ditemukan pada Rhodamin 

B. Berbagai jenis kerupuk, jelli/agar-agar aromanis dan 

minuman dalam kadar yang cukup tinggi antara 7.841-

3226,55 ppm, sehingga perkiraan asupan yang diterima 

anak SD kelas 4 sebesar 0.455 mg/kg-hari, perkiraan 

asupan yang diterima anak SD kelas 5 sebesar 0.379 

mg/kg-hari dan perkiraan asupan yang diterima anak 

SD kelas 6 sebesar 0.402 kg/hari. 

Rhodamin 

Pewarna makanan merupakan bahan 

tambahan pangan yang dapat memperbaiki tampilan 

makanan. Secara garis besar, pewarna dibedakan 

menjadi dua, yaitu pewarna alami dan sintetis. Selain 

itu, Khusus untuk makanan dikenal pewarna khusus 

makanan (food grade). Ironisnya, di Indonesia 

terutama industri kecil dan industri rumah tangga 

makanan masih banyak menggunakan pewarna 

nonmakanan pewarna untuk pembuatan cat dan 

tekstil ( Edi Setyo Mudjajanto, 2006, dalam Kompas 

Minggu 15 Januari 2006 Jakarta.) 

Rhodamin B adalah pewarna sintetis yang 

berasal dari metanlinilat dan dipanel alanin yang 

berbentuk serbuk kristal berwarna kehijauan, berwarna 

merah keunguan dalam bentuk terlarut pada 

konsentrasi tinggi dan berwarna merah terang pada 

konsentrasi rendah. Rhodamin B sering sering 

disalahgunakan untuk pewarna pangan (kerupuk, 

makanan ringan, es-es dan minuman yang sering dijual 

disekolah) serta kosmetik dengan tujuan menarik 

perhatian konsumen. 

Rhodamin B dan Methanyl Yellow merupakan 

bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang 

penggunaannya dalam makanan (Peraturan Menkes 

No.1168 / Menkes / PER/X/1999) Hukuman bagi 

produsen pangan yang menyalahgunakan zat warna 

Rhodamin B dalam pangan dapat diancam dengan 

RODAMIN 
Oleh : M.EDI HAMDI, SKM 

TEKNOLOGI & INFORMASI 
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dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda 

paling banyak Rp.600.000.000. 

Ciri-ciri makanan yang menggunakan 

Rhodamin B, Yaitu biasanya makanan yang diberi zat 

pewarna ini lebih terang atau mencolok warnanya dan 

memiliki rasa agak pahit. Banyak memberikan titik-titik 

warna karena tidak homogen (misalnya pada kerupuk 

dan es) apabila kita konsumsi secara berlebihan maka 

dapat merusak kesehatan,  

Contohnya kerang dan terasi yang tak luput 

dari penggunaan zat kimia berbahaya bagi tubuh. 

Pengelola kerang menggunakan bahan pewarna 

Rhodamin B yang seharusnya untuk pakaian atau biasa 

disebut wantek. Tujuan untuk membuat kerang yang 

telah dikupas agar tak terlihat pucat. Zat kimia ini akan 

menumpuk pada tubuh dan pada gilirannya juga 

meracuni organ dalam, terutama ginjal dan hati. 

Kerang dipanen nelayan saat berumur enam 

bulan. Di Jakarta, kerang biasa dipelihara di Teluk 

Jakarta. Binatang bernama ilmiah Anadara granosa ini 

biasanya langsung direbus dengan air laut usai 

dipanen. Setelah matang, kerang diturunkan dari tong 

perebusan untuk kemudian dikupas dari kulitnya. 

Puluhan pekerja kemudian melepaskan daging 

dari kulit kerang untuk diolah lebih lanjut. Hingga tahap 

ini tak ada masalah dengan pengolahan. Semua 

berjalan baik dan tak ada peran bahan kimia beracun. 

Kerang yang sudah dicabuti ini belum dibersihkan dari 

kotoran yang menempel. Pembersihan akan dilakukan 

setelah satu tong penuh kerang atau sekitar seratus 

kilogram. 

 

Zat kimia mulai campur tangan ketika datang 

es batu untuk pengawetan. Setelah es siap, petani 

kerang kemudian membuat larutan ” ajaib”. Satu tong 

kecil air ditaburi wantek berwarna oranye. Sekitar 15 

menit kemudian kerang terlihat segar. Kerang yang 

telah didandani ini kemudian dimasukan tong untuk 

dijual. Tapi sebelumnya, kerang ditaburi tawas yang 

biasanya digunakan untuk menjernihkan air. Alasanya, 

agar menjadi lebih kenyal dan bisa disimpan selama 

satu hari satu malam sebelum dikirim ke pelelangan 

ikan. 

Di Pelabuhan Ratu, didaerah ini nelayan 

setempat juga memakai zat pewarna dari golongan 

Rhodamin B. Mereka biasanya memakai pewarna 

tekstil berwarna merah untuk membuat terasi. 

Berbahayanya zat kimia ini pada tubuh bisa terlihat dari 

alat pembuat terasi yang berwarna merah kendati 

setelah dibasuh air. 

Baik dalam pewarna kerang maupun terasi, 

semua pembuatnya mengaku menggunakan bahan 

kimia pewarna kue. Sungguh tidak logis. Karena 

pewarna kue harganya rata-rata Rp 10 ribu untuk 10cc. 

Sementara wantek dibandrol Rp 5-10 ribu per kilogram. 

Sedangkan untuk mewarnai kerang atau terasi per 100 

kg, diperlukan satu hingga dua kilogram pewarna. 

Alasan ekonomi memang menjadi pangkal 

dari penyalahgunaan zat kimia berbahaya bagi tubuh 

dalam penggunaan. Padahal pangan yang aman, 

bermutu dan bergizi adalah hak setiap orang. Tapi 

sepertinya penganan ideal ini hanya sebatas impian. 

Apalagi untuk makanan yang nikmat tapi murah. 

Bahaya menyalahgunakan zat pewarna 

Rhodamin B, yaitu jika terhirup mengenai kulit, 

mengenai mata dan tertelan, akibat yang ditimbulkan 

dapat berupa :  iritasi pada saluran pernafasan, iritasi 

pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan 

dan bahayanya kanker hati. 

Bahaya akut dan bahaya kronis zat pewarna 

Rhodamin B : 

 Bahaya akut Rhodamin B 

 Apabila tertekan makanan maka dapat 

menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan 

dan air seni akan berwarna merah atau merah 

muda. 

 

 Bahaya kronis Rhodamin B 

Apabila terpapar  Rhodamin B dalam waktu 

yang lama, maka dapat menyebabkan 

gangguan pada fungsi hati dan kanker hati. 

Uji  coba pada tikus yang diberi Rhodamin B 

selama satu minggu menunjukkan adanya 

pembesaran organ berupa peningkatan berat 

hati, ginjal dan limpa. 

 

Upaya pemerintahan agar masyarakat terbebas dari 

pangan zat pewarna berbahaya Rhodamin B yaitu : 

 Pemerintahan telah mengatur perederan 

bahan berbahaya termasuk Rhodamin B, agar 
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tidak bocor ke produsen pangan dan tidak 

disalahgunakan untuk pangan. 

 Pemerintahan melakukan pengawasan yang 

intensif terhadap toko-toko bahan kimia yang 

selama ini menjual bahan berbahaya termasuk 

Rhodamin B untuk produsen pangan yang 

dijumpai menggunakan Rhodamin B untuk 

pewarna pangan. 

 Pemerintah secara terus menerus malakukan 

pembinaan terhadap produsen pangan yang 

belum mengetahui bahaya Rhodamin B untuk 

pewarna pangan. 

 Menggunakan pewarna alami untuk makanan 

yaitu menggunakan berbagai daun sebagai 

pewarna seperti daun suji (untuk pewarna hijau) 

daun jambu atau daun jati (warna merah) 

daun kunyit (untuk warna kuning). 

 

Ringkasan 

Rhodamin B adalah pewarna sintetis yang digunakan 

pada industri tekstil dan kertas. Rhodamin B berbentuk 

serbuk kristal merah keunguan dan dalam larutan akan 

berwarna merah terang berpendar. Rhodamin B 

dilarang digunakan sebagai pewarna pangan. 

 

Perlu adanya pengetahuan dan informasi yang cukup 

tentang zat-zat yang terkandung dalam makanan 

(Rhodamin B) pada masyarakat serta pengawasan 

keluar masuknya (perdagangan) zat kimia sangatlah 

diperlukan untuk meminimkan penyalahgunaan zat-zat 

kimia tersebut, oleh sebeb itu respons dan tindakan dari 

pemerintah sangatlah diharapkan. 

 

KEPUSTAKAAN 

 www.republika.co.id   

 www.dkp.go.id 

 www.pikiran-rakyat.com  

 www.kimianet.lipi.go.id 

 www.kompas.com   

 www.pin2.usm 

 www.media.or.idDenfer,A.V.2001.bahanmakana

ntambahan (foodadditive).  

MENGENAL  

KECOA AMERIKA & KECOA GERMAN 

Kecoa Amerika adalah 

kecoa terbesar  yang 

menempati bangunan di 

Amerika Serikat. Serangga ini 

dapat dikenal bentuk angka 

8 kuning pada pola pada 

perisai di bagian depan 

tubuhnya. Di Florida, kecoa 

Amerika disebut "bug palmetto," dan memiliki julukan 

"kutu air" di seluruh Amerika Serikat. 

 

Perilaku, seperti semua kecoa, mereka adalah 

omnivora dan akan memakan hampir apapun yang 

manusia makan. 

 

Habitat kecoa ini tumbuh subur dalam tempat hangat, 

lingkungan lembab, seperti selokan, terowongan uap, 

ruang bawah tanah, ruang sempit, dan ruang boiler. Di 

selatan negara Amerika ditemukan hidup dan 

berkembang biak di luar ruangan. 

 

Tips untuk mengendalikan, cara mengontrolnya adalah 

menemukan dan membasmi sumber-sumber secara 

langsung. Dalam banyak kasus, layanan dari 

perusahaan pest control diperlukan untuk untuk 

menurunkan kepadatan kecoa dalam jangka 

panjang. Untuk kecoa yang hidup di luar ruangan, 

pengendalian akan sukses pemberantasan di loteng, 

ruangan sempit, dan lubang yang kecil di rumah dan 

seluruh bangunan. 

K e c o a  G e r m a n , 

keterangan : Serangga 

ini ½ inci panjangnya. 

M e r e k a  b e r w a r n a 

cokelat dan memiliki dua 

garis-garis gelap yang 

berjalan memanjang di 

dada tepat di belakang 

kepala. 

 

Biologi : serangga ini memiliki siklus hidup terpendek, 

memproduksi 4-8 kapsul telur dalam hidup mereka. 

Kapsul masing-masing memegang 30-48 telur yang 

merupakan proses perkembangbiakan. Telur ini bisa 

menjadi kecoa dewasa  kurang lebih 45 hari. Serangga 

ini memakan makanan manusia dan sisanya juga  

makanan yang manusia tidak makan. 

. 

Kebiasaan: Kecoa akan ditemukan di tempat-tempat 

dekat dengan kelembaban dan makanan. Mereka 

dapat ditemukan di sekitar dapur dan kamar mandi. 

Karena kecoa takut ruang terbuka mereka dapat 

ditemukan beristirahat di celah dan retakan dinding. 

Seekor kecoa hanya akan melakukan perjalanan 10-12 

meter dari area bersarang mereka untuk mencari 

makanan. 

 

Pengendalian: Pembasmi serangga bekerja jika 

dilakukan di daerah tempat persembunyian secara 

langsung, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 

Sampah harus dibuang pada tempat sampah  bertutup. 

Memasak harus bebas dari minyak dan sisa makanan. 

Kecoak mati harus segera buang. 
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Beberapa tahun terakhir ini banyak masyarakat yang 

merasakan bahwa populasi nyamuk terasa semakin 

banyak.  Ketakutan masyarakat semakin menjadi  

nyata oleh munculnya beberapa penyakit yang 

ditularkan oleh nyamuk. Kasus kesakitan di Rumah Sakit 

semakin tinggi, biaya pengobatannyapun semakin 

mahal dan rasanya masyarakat semakin resah. Dapat 

kita bayangkan, betapa resahnya masyarakat kala 

melihat data kesakitan Demam Berdarah di Ibukota 

Negara Republik Indonesia tercinta yang semakin 

tinggi. 

Lucu bukan???!!! 

Oh Ibukota tercinta, ada apakah gerangan? 

Nyamuk apakah yang suka tinggal di Jakarta? 

Dibawah ini beberapa aspek kehidupan nyamuk : 

 

Jarak terbang 

Jarak terbang nyamuk, bervariasi tergantung kemam-

puan spesiesnya dan banyak dipengaruhi oleh kelem-

baban udara  

Disamping itu, angin secara langsung berpengaruh 

pada jarak terbang  nyamuk, bila kecepatan angin 11-

14 m/detik akan menghambat jarak terbang nyamuk.   

 

Penyebaran nyamuk  

Penyebaran binatang tidak sama di seluruh dunia, 

demikian juga penyebaran nyamuk di Indonesia. Jenis 

nyamuk yang akan ditemukan pada setiap lokasi 

ditentukan oleh faktor lingkungan, misalnya daerah 

perkotaan di Pulau Jawa : dengan banyak tempat 

penampungan  air oleh aktifitas manusia (drum, 

tempayan, bak mandi) akan ditemukan Aedes 

aegypti, di kebun – kebun dengan tempat 

penampungan alamiah (tonggak bambu, lobang di 

pohon, pelepah daun) akan ditemukan Aedes 

albopictus, di desa – desa dekat persawahan 

ditemukan Anopheles aconitus, di desa – desa tepi 

pantai yang berlagun ditemukan An. Sundaicus. 

Dengan demikian, jenis nyamuk pada tiap lokasi 

dengan lingkungan yang berbeda akan berbeda pula 

jenisnya sehingga penyakit yang ditularkan cenderung 

berbeda dan metode pemberantasannya berbeda 

juga. 

Disamping itu, setiap ketinggian naik 100 meter maka 

selisih suhu udara dengan tempat semula ½ oC.  Bila 

perbedaan tempat cukup tinggi, maka perbedaan 

suhu udara juga cukup banyak dan mempengaruhi 

faktor – faktor  yang lain, termasuk penyebaran 

nyamuk, siklus pertumbuhan parasit di dalam nyamuk 

dan musim penularan 

 

Kebiasaan nyamuk  

a. Waktu menggigit : Tiap jenis nyamuk memiliki 

kesukaan mengigit yakni ada yang memiliki 

kesukaan menggigit pada pagi hari, sore hari 

ataupun malam hari 

b. Tempat menggigit ; Tiap jenis nyamuk memiliki 

kesukaan tempat mengigit, yakni ada yang 

suka menggigit di dalam rumah atau di luar 

rumah 

c. Kesukaan mengigit untuk menghisap darah 

hospes : antropofilik, zoofilik, dan indiscriminate 

biters. Ada juga yang menghisap sari bunga, 

dll, yg dipergunakan untuk energi dalam 

penerbangan 

d. Frekuensi menggigit : siklus gonotropik, 

tergantung lamanya waktu di tempat istirahat, 

lamanya pencernaan darah, lamanya 

pencapaian tempat bertelur yang cocok, dan 

lamanya waktu sampai saat menghisap darah 

lagi. 

e. Kebiasaan beristirahat : kesukaan tempat istira-

hat, yakni ada yang suka di dalam rumah atau 

di luar rumah 

 

Kelebihan nyamuk  

a. Nyamuk dapat melihat sasaran (hospes) pada 

jarak 30 feet atau 10 meter 

b. Nyamuk dapat menentukan lokasi bloodhost 

pada jarak 100 feet atau 30 meter, dengan 

SEPUTAR KEHIDUPAN NYAMUK 
Oleh : MULYONO 
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cara mencium bau dari CO2 yang dikeluarkan 

oleh hospes pada saat bernafas  

c. Perilaku kawin, sekali saja !  (Tidak seperti 

manusia) 

 

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

pengendalian nyamuk :  

a. Siklus hidup nyamuk 

Umur nyamuk dewasa sangat pendek, yakni selama  

2-3 minggu sedang pra – dewasa selama 1-3 hari 

yang bisa jadi bahan pertimbangan dalam 

modifikasi lingkungan dalam pengendalian nyamuk. 

Umur nyamuk dewasa 2-3 minggu sampai nyamuk 

bertelur, telur menetas menjadi larva selama 2-3 

hari, dan larva menjadi pupa selama 4-10 hari, dan 

selanjutnya menjadi pupa menjadi dewasa selama  

1-3  hari. 

 

b. Suhu udara . 

 Nyamuk adalah binatang berdarah dingin sehingga 

proses metabolisme dan siklus kehidupannya 

tergantung pada suhu lingkungan, tidak dapat 

mengatur suhu tubuhnya sendiri terhadap 

perubahan-perubahan di luar tubuhnya. 

 Nyamuk dapat bertahan hidup pada suhu rendah 

tetapi proses metabolismenya menurun bahkan 

terhenti bila suhu turun sampai suhu kritis. Pada suhu 

yang lebih tinggi dari 35 oC, juga mngalami 

perubahan, suhu rata-rata optimum untuk 

pertumbuhan nyamuk 25 o - 27 oC. Pertumbuhan 

akan terhenti bila kurang 10 oC atau lebih 40 oC. 

Toleransi suhu tergantung pada species nyamuknya, 

species nyamuk tidak tahan pada suhu 5 o - 6 oC . 

 Kecepatan perkembangan nyamuk tergantung dari 

kecepatan metabolisme yang sebagian diatur oleh 

suhu seperti lamanya masa pradewasa, kecepatan 

pencernaan darah yang dihisap, pematangan dari 

indung telur, frekuensi mengambil makanan atau 

menggigit berbeda – beda menurut suhu. 

 

c. Kelembaban nisbi udara 

 Kelembaban nisbi udara adalah banyaknya 

kandungan uap air dalam udara yang biasanya 

dinyatakan dalam persen (%). Jika udara 

kekurangan uap air yang besar maka daya 

penguapannya juga besar . Sistem pernapasan 

nyamuk menggunakan pipa udara (trachea) 

dengan lubang-lubang pada dinding tubuh nyamuk 

(spiracle). Adanya spiracle yang terbuka lebar 

tanpa ada mekanisme pengaturannya, pada saat 

kelembaban rendah menyebabkan penguapan air 

dari dalam tubuh sehingga menyebabkan 

keringnya cairan tubuh. Salah satu musuh nyamuk 

adalah penguapan. 

 Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 

ekosistem kepulauan dan kelembaban tinggi. 

Kelembaban yang tinggi berpengaruh pada 

populasi nyamuk yaitu :  

 Pada kelembaban tinggi nyamuk cepat payah 

dan waktu kering yang singkat menyebabkan 

kematian akibat kekeringan. Populasi nyamuk 

umumnya tidak stabil, stabilitas hanya terjadi di 

daerah tertentu yang subur dimana iklim mikro 

dapat memberikan kelembaban yang 

diperlukan nyamuk. 

 Adanya spiracle yang terbuka lebar tanpa ada 

mekanisme pengaturnya membatasi 

penyebaran atau jarak terbang nyamuk, 

sehingga jarak terbangnya terbatas, pola 

penyebaran membentuk cluster  

(menggerombol tidak merata), tidak memilih 

mangsa (indicriminate feeders), menggigit 

sembarang hospes dengan dasar terdekat yang 

digigit. 

 Nyamuk mencari tempat yang lembab dan 

basah di luar rumah sebagai tempat hinggap 

istirahat pada siang hari, karena kelembaban 
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yang tinggi tidak terdapat di dalam rumah 

kecuali di daerah tertentu. 

 Jika kelembaban kurang 60 % umur nyamuk 

pendek karena tidak cukup untuk siklus 

pertumbuhan parasit di dalam tubuh. 

d. Curah hujan 

 Hujan menyebabkan naiknya kelembaban nisbi 

udara dan menambah jumlah tempat 

perkembangbiakan (breeding places). Curah hujan 

yang lebat menyebabkan bersihnya tempat 

perkembangbiakan vektor karena larvanya hanyut 

dan mati. Penyakit yang dilularkan nyamuk menjadi 

tinggi terjadi sebelum atau sesudah musim lebat. 

Pengaruh hujan berbeda-beda menurut banyaknya 

hujan dan keadaan fisik daerah. Banjir dan kurang 

h u j a n  m e n y e b a b k a n  b e r p i n d a h n y a .  

Perkembangbiakan nyamuk secara temporer. 

Banyaknya curah hujan yang sedang dan waktu 

lama akan memperbesar kesempatan untuk 

berkembang biak yang subur. 

e. Angin 

 Angin mempengaruhi penguapan  air dan suhu 

udara. Jika udara tenang mungkin suhu nyamuk 

ada beberapa fraksi satu derajat lebih tinggi dari 

suhu ruangan, namun bila ada angin maka 

penguapan baik dan suhu udara baik 

menyebabkan suhu nyamuk turun beberapa fraksi 

satu derajat lebih rendah dari suhu lingkungan. 

MAKANAN NYAMUK DARI SARI BUNGA 
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Anda pasti pernah mendengar sebuah ungkapan 

“Apalah artinya sebuah nama?”   

Nama adalah identitas bagi seseorang atau sesuatu 

benda.  

Cobalah bayangkan saja, betapa susahnya kita me-

manggil seseorang bila orang tersebut tidak mempu 

nyai nama.  

Nama jugalah yang membuat seseorang menjadi terk-

enal.  

Nama “Soekarno”,  pasti tidak asing lagi bagi kita 

karena beliau adalah Presiden kita yang pertama.  

Tetapi,  tahukah anda makna dan kekuatan dari se-

buah nama?   

Apakah anda tahu kenapa harus “Broeri” atau “Andiek 

Ochman”? 

Kenapa tidak pakai nama lain, misalnya “Bruno” atau 

“Andiek Kuman”? 

Berikut ini adalah sekilas mengenai makna dan ke       

kuatan sebuah nama dalam sebuah heuristik yang bisa 

anda nilai sendiri. 

 

Awalnya ,  tulis NAMA LENGKAP anda dalam bentuk 

angka. 

 
 

Jumlahkan seluruh angka tersebut, selanjutnya apabila 

hasil penjumlahannya hanya terdiri dari satu angka 

maka di kurangi 10  (tanda minus dan plus, diabaikan); 

namun apabila hasil penjumlahannya terdiri dari dua 

angka atau tiga angka,  maka dijumlahkan terlebih 

dulu s, mpai menjadi satu angka, kemudian hasilnya 

dikurangi 10 (tanda minus dan plus, diabaikan). 

Contoh :  

Misalnya nama anda EBA maka , penjumlahannya : ( 5 

+ 2 + 1 ) = 8,  langsung dikurangi 10 maka hasilnya = 2.  

A = 1 F = 6 K = 11 P = 16 U = 21 Y = 25 

B = 2 G = 7 L = 12 Q = 17 V = 22 Z = 26 

C = 3 H = 8 M = 13 R = 18 W = 23  

D = 4 I = 9 N = 14 S = 19 X = 24  

E = 5 J = 10 O = 15 T = 20   

Untuk memudahkan : ( 8 – 10 ) = - 2  (tanda minus dan 

plus, diabaikan) 

Jadi angka HEURISTIKnya adalah HEURISTIK  2 =  LALAT 

Kalau nama anda ANDIEK OCHMAN, tambahkan 

angka tersebut yakni ( 1 + 14 + 4 + 9 + 5 + 11 + 15 + 3 + 8 

+ 13 + 1 + 14 ) = 98,  selanjutnya jumlahkan ( 9 + 8 ) = 19, 

jumlahkan lagi (1 + 7 ) = 8, kemudian kurangi 10, maka 

hasilnya = 2.  Untuk memudahkan : ( 1 + 7 ) – 10  = - 2  

(tanda minus dan plus, diabaikan)  

Jadi angka HEURISTIKnya adalah HEURISTIK  2 =  LALAT 

Kalau nama anda BROERI, tambahkan angka tersebut 

yakni ( 2 + 18 + 15 + 5 + 18 + 9 ) = 67,  selanjutnya jum-

lahkan ( 6 + 7 ) = 13,  jumlahkan lagi (1 + 3 ) = 4, ke-

mudian kurangi 10, maka hasilnya = 6.  Untuk memu-

dahkan : ( 1 + 3 ) – 10  = - 6  (tanda minus dan plus, dia-

baikan) 

Jadi angka HEURISTIKnya adalah HEURISTIK  6 =  CICAK 

 

TULIS NAMA ANDA, SELANJUTNYA???   

Cocokkan untuk mengetahui keberadaan dengan 

HEURISTIK,  dibawah ini :  

HEURISTIK  1 =  TIKUS 

 Anda  sangat dinamis, dengan lincahnya anda 

bekerja sehingga terkadang ada beberapa 

pekerjaan kecil yang terlewati. 

 Anda selalu berprasangka buruk dan sering 

merasa tidak aman 

 Anda termasuk sebagai orang yang tabah 

dalam menjalani hidup ini 

 Kesukaan warna yang sesungguhnya adalah 

warna HITAM 

 Kunci sukses : Hilangkan prasangka buruk terha-

dap teman 

 

HEURISTIK  2 =  LALAT 

 Anda  sangat teguh dalam pendirian, merasa 

yakin bahwa pendapat anda adalah benar se-

hingga terkadang kurang disukai oleh teman 

diskusi. 

HEURISTIK TENTANG SEBUAH NAMA 
Oleh : Roswitha Kusuma Wardhani 

SERBA SERBI 
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 Anda sering merasa tidak aman sehingga anda 

sering begitu saja meninggalkan hasil kerja ter-

buang percuma. 

 Anda bukan orang yang tabah dalam menjalani 

hidup ini 

 Anda tidak suka warna MERAH 

 Kunci sukses : Tabahkan hati seteguh pendiri-

anmu dan belajar diskusi di tempat yang lebih 

bersahabat dan lebih enjoy.  

 

HEURISTIK  3 =  SEMUT 

 Anda  sangat dinamis, energik dan sangat tekun 

bekerja sehingga anda disukai oleh pimpinan 

anda. 

 Anda sangat ramah, pandai menyapa, namun 

bila marah akan tampak sangat menakutkan 

 Anda  lebih tepat sebagai partner kerja karena 

anda jago bekerjasama dengan teman dalam 

melaksanakan suatu kegiatan. 

 Kesukaan warna yang sesungguhnya adalah 

warna COKLAT 

 Kunci sukses : Kendalikan kemarahanmu 

 

HEURISTIK  4 =  NYAMUK 

 Anda  sangat dinamis, energik namun anda ingin 

menang sendiri sehingga anda tidak disukai oleh 

banyak teman anda. 

 Anda sangat cerewet, terlalu banyak bicara  

namun bila sudah memperoleh sesuatu yang 

anda inginkan, anda akan membisu dan tidak 

peduli 

 Anda  lebih mendahulukan kepentingan ke-

luarga anda dibanding untuk diri anda sendiri 

 Kesukaan warna yang sesungguhnya adalah 

warna PUTIH 

 Kunci sukses : Jangan terlalu cerewet 

 

HEURISTIK  5 =  KECOA 

 Anda  sangat pemalu dan penakut karena masa 

lalu anda yang tidak menyenangkan. 

 Anda termasuk pekerja keras  namun tidak 

mempedulikan target yang akan anda capai 

dan lebih senang menyelesaikan pekerjaan 

sendirian. 

 Anda mudah ganti pekerjaan 

 Anda tidak terlalu banyak makan 

 Kesukaan warna yang sesungguhnya adalah 

warna COKLAT 

 Kunci sukses : Percaya diri dan jangan jadi pe-

malu 

 

HEURISTIK  6 =  CICAK 

 Anda  sangat berhati – hati dalam menentukan 

tindakan anda dalam menjalani kehidupan ini 

dan penuh tanggung jawab. 

 Anda enggan bepergian jauh dari lokasi rumah 

anda  

 Anda memiliki kepribadian kuat, yang patut di-

contoh oleh orang lain  

 Anda termasuk individu yang pandai keluar dari 

masalah   

 Kesukaan warna yang sesungguhnya adalah 

warna BIRU 

 Kunci sukses : Cobalah jalan – jalan keluar rumah 

untuk menambah segar pikiran anda dan cari 

suasana yang lebih enjoy 

 

HEURISTIK  7 =  ANJING 

 Anda  kurang berhati – hati dalam menentukan 

tindakan anda dalam menjalani kehidupan ini 

dan serampangan. 

 Anda enggan bepergian jauh dari lokasi rumah 

anda walaupun terkadang pergi jauh namun 

anda akan segera pulang rumah 

 Anda memiliki daya tahan tubuh yang kuat  

 Anda termasuk individu yang senang bermes-

raan dan tidak jauh dari kesenangan 

 Kesukaan warna yang sesungguhnya adalah 

warna KELABU 

 Kunci sukses : kendalikan keinginan pesta pora 

 

HEURISTIK  8 =  KUCING 

 Anda  kurang dinamis namun anda ingin 

menang sendiri sehingga anda tidak disukai oleh 

banyak teman anda. 

 Anda sangat cerewet, terlalu banyak bicara  

namun bila sudah memperoleh sesuatu yang 
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anda inginkan, anda akan membisu dan tidak 

peduli kebutuhan orang lain 

 Anda  lebih mendahulukan kepentingan diri 

anda sendiri dibanding kepentingan orang ban-

yak 

 Kesukaan warna yang sesungguhnya adalah 

warna MERAH 

 Kunci sukses : Jangan terlalu egois 

 

HEURISTIK  9 =  ULAT 

 Anda  kurang dinamis namun sangat tekun 

bekerja sehingga anda sering dapat julukan “Mr/

Mrs. LAMBAN” 

 Anda sangat ramah namun bila marah akan 

tampak sangat menakutkan 

 Anda  lebih tepat sebagai partner kerja karena 

anda jago bekerjasama dengan teman dalam 

melaksanakan suatu kegiatan. 

 Anda enggan bepergian jauh dari lokasi rumah 

anda walaupun terkadang pergi jauh namun 

anda akan segera pulang rumah 

 Kesukaan warna yang sesungguhnya adalah 

warna HIJAU 

 Kunci sukses : Agar lebih dinamis dalam bekerja 

 

Selamat mencoba, selamat bekerja dan sukses selalu. 

Kapal Saya Sehat dan  Agar 

diberikan  Free Pratique 

Jika di bawah kapal saya ada Juru 

selam, maka jauhilah kapal saya 

Kapal saya sedang membawa , 

memindahkan dan membongkar 

muatan berbahaya. 

 

menyatakan setuju atau Iya. 

Kapal saya sulit untuk mengolah 

gerak. 

Kapal saya merubah haluan ke 

kanan 

Kapal hilang arah maka hubungi lah 

saya 

 

Saya memerlukan seorang pandu 

Diatas kapal saya ada seorang 

pandu 

 

Kapal saya merubah haluan ke kiri 

Kapal sedang kebakaran jauhilah 

saya 

Saya hendak berhubungan dengan 

anda dengan cara komunikasi. 

Kapal anda harus berhenti dengan 

segera 

Kapal saya sedang berhenti dan tidak 

mempunyai laju terhadap air 

menyatakan tidak 

Ada orang jatuh kelaut 

(pelabuhan) : Semua orang segera 

naik ke kapal. kapal segera berangkat. 

Kapal tidak bergerak dan diam pada 

tempatnya 

Jauhilah saya karena Puckat  

(alat tangkap ikan) sedang 

digunakan. 

Kapal saya memerlukan bantuan 

Kapal saya sedang bergerak mundur 

Kapal saya sedang bergerak ke 

daerah berbahaya. 

bantuan obat-obatan diperlukan di 

kapal saya 

Tolong hentikan kapal anda dan 

nantikan isyrat kami selanjutnya 

Kapal saya sedang menghibab 

jangkar. 

 

Kapal kami butuh kapal tundaan 

Mengenal Kode Bendera 

Internasional untuk kelautan 
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Simulasi Pandemi Influenza telah dilaksanakan 

di pelabuhan Tanjung Priok pada  hari Kamis, 8 Septem-

ber 2011 tepatnya di Terminal 2 JICT. Simulasi yang dila-

kukan atas arahan langsung Dirjen PP&PL : bapak Prof. 

dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat pelabuhan 

dalam penanggulangan pandemi influenza tersebut 

melibatkan  berbagai instansi terkait baik pemerintah 

maupun swasta seperti KKP Kelas I Tanjung Priok, Sya-

hbandar Utama Tanjung Priok, Otoritas Pelabuhan Tan-

jung Priok, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Pertanian, Ke-

polisian,PT.Pelindo,JICT, INSA, Jakarta Loyd dan lain-lain. 

Simulasi Influenza tersebut  diawali dengan 

upacara dimana pada upacara tersebut dilakukan 

penyerahan dokumen Rencana Kontijensi Pandemi 

Influenza  pelabuhan Tanjung Priok yang diwakili oleh 

Kepala Bidang PRL, KKP Kelas I Tanjung Priok kepada 

Kepala Syahbandar Utama selaku  Inspektur Upacara.    

Pelaksanaan Simulasi Pandemi Influenza ini dia-

wali dengan pemasangan/pendirian tenda isolasi yang 

dilakukan oleh para petugas KKP Kelas I Tanjung Priok 

yang berlangsung sekitar 5 menit tenda sudah ter-

pasang dengan baik. Terpasangnya tenda isolasi terse-

but juga merupakan simbol dimulainya penanganan 

pandemi influenza di wilayah pelabuhan Tanjung Priok. 

Simulasi ini  disaksikan oleh bapak Direktur SIM-

KARKESMA dan para undangan dari berbagai lintas 

sektor baik pemerintah maupun swasta serta peserta 

pertemuan public – private collaboration workshop and 

table top exercise. 

Pada simulasi ini diceritakan, bahwa dunia su-

dah mengalami pendemi influenza dimana beberapa 

Negara sudah dinyatakan terjangkit oleh WHO sedang-

kan Indonesia belum terkena penyakit tersebut se-

hingga berbagai upaya dilakukan untuk mencegah 

masuknya penyakit tersebut ke NKRI. Pada simulasi ini 

juga diceritakan Pelabuhan Tanjung Priok kedatangan 

kapal yang berasal dari Negara terjangkit Influenza, 

dimana kapal tersebut membawa 10 orang ABK dan 

diketahui bahwa ada 3 orang ABK yang dicurigai 

menderita penyakit yaitu penyakit dengan gejala de-

mam 38oC selama 2 hari, batuk pilek, ada gangguan 

pernafasan dan berasal dari Negara terjangkit Influ-

enza. Tim KKP Tanjung Priok yang terdiri dari petugas 

medis, petugas evakuasi, petugas surveilens dan petu-

gas disinfeksi dengan pakaian APD lengkap naik ke 

atas kapal yang diduga membawa penderita influenza 

tersebut. Tiga orang Awak Kapal yang dicurigai mende-

rita penyakit influenza tersebut dievakuasi ke tenda iso-

lasi untuk dilakukan penanganan seperlunya selanjut-

nya dirujuk ke Rumah Sakit sedangkan awak kapal 

yang tidak menderita sakit dibawa ke sebuah tempat 

untuk dilakukan karantina selama 2 kali masa inkubasi 

terpanjang. Simulasi ini diakhiri dengan memperlihatkan 

kepada para undangan bagaimana para petugas KKP 

Tanjung Priok melepaskan APD dengan benar berikut 

disinfeksinya. 

 Perlu diketahui juga bahwa sebelum simulasi ini 

dilaksanakan KKP Kelas I Tanjung Priok sudah melaku-

kan beberapa kali pertemuan dengan lintas sector ter-

kait baik instansi pemerintah maupun swasta di wilayah 

pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka penyusunan 

Kontijensi Plan Pandemi Influenza di Wilayah Pelabuhan 

Tanjung Priok. 

SIMULASI  PANDEMI INFLUENZA  

DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK BULAN SEPTEMBER 2011 
Oleh : dr. I Nyoman Putra, M.KES 

JEJARING & KEMITRAAN 
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KANGKUNG 

Kangkung merupakan sejenis tumbuhan yang 

dapat dijumpai hampir di manapun, terutama di 

daerah yang berair. Kangkung termasuk jenis tanaman 

sayuran sebagai lauk pauk.  Kangkung mempunyai 

daun yang licin, ada yang berbentuk seperti mata 

anak panah lancip dan ada juga  yang berbentuk 

seperti mata anak panah lebar, serta memiliki batang 

menjalar.  Tumbuhan ini, ada yang bewarna hijau dan 

bewarna hijau pucat,  dengan bunga bewarna putih.  

Kangkung tumbuh subur pada tanah yang 

basah, selanjutnya dibuat aliran air perlahan.  Aliran air 

tersebut dihentikan pada saat tanah digemburkan un-

tuk m erangsang tumbuhnya daun yang lebat.   Apa-

bila pucuk batang tanaman kangkung yang muda 

dipetik, maka akan tumbuh daun muda lagi dan dapat 

dipanen setiap 7 – 10 hari,  sedangkan panen awal da-

pat dilakukan 30 hari setelah penanaman.  

Kangkung termasuk sayuran yang sangat 

populer, biasanya dibuat tumis, cah, plencing, dll.  

Kangkung ternyata juga berkhasiat untuk mengobati 

berbagai gangguan kesehatan karena  di dalam Kang-

kung terdapat kandungan berbagai vitamin, disamping 

adanya kandungan zat besi dalam jumlah besar.  

 

Beberapa khasiat Kangkung : 

1. Insomia : 

Usahakan sesering mungkin makan sayur kangkung 

tanpa batangnya. Oleh adanya kandungan zat besi 

dalam jumlah yang banyak maka semakin banyak 

makan sayur kangkung akan timbul rasa mengantuk 

yang berlebihan.   

Silakan mencoba, pasti manjur. 

2. Ambeien : 

Segenggam kecil kangkung muda beserta akarnya 

dicuci bersih, direbus dengan 2 gelas air sampai 

mendidih dan sisakan airnya ½ (setengah) gelas,  

didinginkan.  

Selanjutnya diminum 3 X  (tiga kali) sehari. 

Silakan mencoba, pasti manjur. 

3. Sakit kepala 

Segenggam kecil kangkung muda beserta akarnya 

dicuci bersih, direbus dengan 2 gelas air sampai 

mendidih dan sisakan airnya 1 (satu) gelas,  didin-

ginkan.  

Selanjutnya diminum 3 – 4 X  (tiga – empat kali) se-

hari. 

Silakan mencoba, pasti manjur. 

4. Menghilangkan ketombe : 

Kangkung segar secukupnya (tanpa akar) direndam 

dalam air semalam sampai airnya berwarna kebi-

ruan. Keramaslah dengan air tersebut setiap hari.  

Silakan mencoba, pasti manjur. 

5. Sembelit : 

Usahakan sesering mungkin makan sayur kangkung 

termasuk batangnya yang masih muda.  

Silakan mencoba, pasti manjur. 

6. Dll khasiat 

 

KEMANGI 

Kemangi merupakan tumbuhan perdu yang 

daunnya biasa dimakan sebagai lalap yang memiliki 

aroma khas namun lembut dan segar.  Daun kemangi 

sering dipakai sebagai  salah satu bumbu bagi pepes, 

sebagai bumbu bagi ikan kuah, karedok, krawu, botok, 

trancam, sebagai lalapan, dan daun kemangi ini 

biasanya dimakan bersama-sama daun kubis, irisan 

KANGKUNG dan KEMANGI 
Oleh : Ny. BERTHA M. PASOLANG, S.os 

FLORA & FAUNA 
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ketimun, dan sambal untuk menemani ayam atau ikan 

goreng.  

Kemangi berbatang halus dengan daun pada 

setiap ruas,  daunnya berwarna hijau muda, bentuk 

oval. sedangkan permukaan batang dan daunnya ber-

ambut halus.   Bunga kemangi  berwarna putih, ter-

susun dalam tandan, dan bila dibiarkan berbunga 

maka pertumbuhan daun menjadi sedikit dan tanaman 

cenderung lebih cepat menua dan mati. 

Kemangi ini memang tidak asing lagi bagi kita semua 

karena sering kita jumpai  dijual di pasar tradisoinal 

ataupun di pasar swalayan dalam bentuk ikatan kecil.  

Harganya bisa dibilang relatif murah, kita biasa mem-

belinya sekadar untuk lalap atau sebagai bumbu aro-

matik dalam masakan.   

Sebagai peringatan : kemangi ini mengandung 

estragol, senyawa yang diketahui karsinogen (pemicu 

kanker) pada mencit. Walaupun pengujian efek pada 

manusia belum dilakukan, namun penggunaan berlebi-

han selayaknya dihindari. 

 

Beberapa khasiat Kemangi : 

1. Menghilangkan bau keringat : 

Usahakan sesering mungkin makan daun kemangi 

sebagai lalapan sebanyak mungkin. 

Silakan mencoba, pasti manjur. 

2. Bau mulut : 

Daun kemangi, daun kunyit dan beluntas diha-

luskan, direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih 

dan sisakan airnya 1 (satu) gelas,  didinginkan.  

Selanjutnya diminum setiap malam sebelum tidur. 

Silakan mencoba, pasti manjur. 

3. Menghilangkan panu : 

Daun kemangi dihaluskan, dicampur dengan kapur 

sirih. Selanjutnya gosokkan pada kulit yang ber-

panu. Lakukan ini 3 X (tiga kali) dalam sehari. 

Silakan mencoba, pasti manjur. 

Dll 

IKAN TERI 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas 

lautnya sebesar  dua per tiga dari luas wilayah Indone-

sia.  Oleh karena itu, potensi sumber daya ikan di laut 

Indonesia juga sangat besar.  Salah satu sumberdaya 

laut di Indonesia adalah  ikan teri yang memiliki kand-

ungan nilai gizi tinggi  dengan kandungan mineral, 

vitamin, lemak tak jenuh dan protein yang tersusun 

dalam asam – asam amino esensial yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan tubuh dan kecerdasan manusia. 

Ikan teri merupakan  sekelompok  ikan laut kecil yang 

mencakup berbagai jenis ikan dengan warna tubuh 

perak kehijauan atau kebiruan,  nama ikan teri ini 

biasanya diberikan bagi ikan dengan panjang 

maksimum 5 cm.  Ikan teri ini biasanya digoreng dan 

dihidangkan dengan sambal bersama – sama nasi 

hangat atau nasi lemak, namun ada juga yang 

dihaluskan berbentuk tepung ataupun dijadikan terasi. 

 

TUMIS KANGKUNG, KEMANGI DAN TERI 

Apabila kangkung, kemangi dan teri ditumis, tentu saja 

rasanya nikmat sekali dan hampir seluruh suku bangsa 

di Indonesia menyukai jenis masakan ini walaupun den-

gan resep yang berlainan.  Silakan mencoba, niscaya 

nikmat rasanya. 

Dibawah ini tersedia resep sederhana tumis kangkung, 

teri dan kemangi : 

Bahan: 

 2 ikat kangkung, dipotong-potong 

 100 gram teri medan, digoreng sampai kekuningan 

 2 ikat kemangi  

 1 lembar daun salam 

 250 ml air 

 3 sendok makan minyak goring 
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Bumbu halus: 

 3 buah cabai merah 

 6 butir bawang merah 

 3 siung bawang putih 

 1 sendok teh terasi 

 2 buah cabai rawit 

 1 sendok teh garam 

 1 sendok teh gula pasir 

 

Cara membuat: 

 Tumis bumbu halus dan daun salam sampai harum. 

Masukkan teri,  aduk rata. 

 Masukkan kangkung, aduk sampai layu,  kemudian 

masukkan kemangi 

 Tuang air dan  aduk sampai matang. 

 

Sekilas Info tentang DEMAM KUNING 

Oleh : Hj. Elin Herlina 

Demam Kuning merupakan penyakit virus yang mungkin membawa maut, yang ditularkan oleh nyamuk di bagian 

tertentu. Tidak ada penyembuhan untuk demam kuning, meskipun obat-obat antivirus mungkin dicoba. Pembebas

-pembebas nyeri non-aspirin, istirahat, dan hidrasi kembali dengan cairan-cairan mengurangi ketidaknyamanan. 

Penyakit biasanya berlalu dalam beberapa minggu.Demam kuning dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksin 

demam kuning adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Ia direkomendasikan untuk orang-orang yang 

berpergian ke atau hidup di area-area tropis seperti di Amerika dan Afrika dimana demam kuning terjadi. Karena 

ia adalah vaksin hidup, ia harus tidak diberikan pada bayi-bayi atau orang-orang dengan pelemahan sistim imun. 

SEJARAH Kejadian Penyakit Demam Kuning 

Demam kuning adalah penyakit demam akut 

yang ditularkan oleh nyamuk. Demam ini dikenali 

sebagai penyakit untuk pertama kalinya pada abad ke

-17, namun baru pada tahun  900 sampai 1901 Walter 

Reed dan rekan-rekannya menemukan hubungan 

antara virus demam kuning dengan nyamuk Aedes 

aegypti dan penemuan ini membuka jalan bagi 

pengendalian penularan penyakit demam kuning. 

Demam kuning merupakan penyakit yang gawat di 

daerah tropis. Selama lebih dari 200 tahun sejak 

diketahui adanya perjangkitan di Yukatan pada tahun 

1648, penyakit ini merupakan salah satu momok 

terbesar di dunia. Pada tahun 1905, New Orleans dan 

kota-kota pelabuhan di Amerika Selatan terjangkit 

epidemik demam kuning yang melibatkan sekurang-

kurangnya 5000 kasus dan menimbulkan banyak 

kematian. 

Hal ini berpikir, bahwa virus berasal dari Timur 

atau Afrika Tengah dan menyebar dari sana ke Afrika 

Barat. Virus serta vektor A.'' aegypti''itu mungkin dibawa 

ke Amerika Selatan dengan kapal setelah 1492. 

Pecahnya kemungkinan pertama penyakit ini pada 

1648 di Yucatan, di mana penyakit itu disebut 

“xekik” (muntah hitam). Setidaknya 25 menjangkitnnya 

diikuti, seperti di Philadelphia 1793, dimana beberapa 

ribu orang meninggal dan administrasi Amerika serta 

George Washington harus melarikan diri kota. Mayor 

wabah juga terjadi di Eropa, misalnya pada tahun 1821 

di Barcelona dengan beberapa ribu korban. 1878, 

sekitar 20.000 orang tewas dalam mewabah di Sungai 

Mississippi Valley dan wabah besar terakhir di AS terjadi 

pada 1905 di New Orleans. 

Karena kerugian dalam invasi Kuba tahun 1890-

an akibat demam kuning 13fold lebih tinggi dari 

kerugian akibat operasi militer, penelitian lebih lanjut 
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dilakukan oleh tim di bawah Walter Reed berhasil 

membuktikan "Mosquito Hipotesis". Demam Kuning 

demikian virus pertama ditampilkan untuk dikirim oleh 

nyamuk. Dokter William Gorgas kemudian diaplikasikan 

ini wawasan dan demam kuning dimusnahkan dari 

Havanna dan berjuang demam kuning selama 

pembangunan Terusan Panama - setelah upaya 

Perancis untuk membangun kanal telah gagal karena, 

antara lain, dengan tingginya insiden demam kuning 

dan malaria. pengobatan Ribavirin selama lima hari 

pertama setelah terinfeksi virus meningkatkan tingkat 

kelangsungan hidup, kerusakan jaringan berkurang 

target organ (hati dan limpa), dicegah steatosis 

hep at o se l ul e r ,  da n n or m al i sa s i  a l an ine 

aminotransferase (penanda kerusakan hati) tingkat. 

Penyakit infeksi virus akut dengan durasi 

pendek dan dengan tingkat mortalitas yang 

bervariasi. Kasus teringan mungkin tidak mudah dapat 

ditemukan secara klinis, serangan khas dengan ciri tiba-

tiba demam, menggigil, sakit kepala, nyeri punggung, 

nyeri otot diseluruh badan, lelah, mual dan muntah. 

Denyut nadi biasanya menjadi lemah dan pelan 

walaupun terjadi peningkatan suhu (tanda Faget). 

I c t e r u s  s e d a n g  k a d a n g - k a d a n g 

ditemukan pada awal penyakit dan kemudian menjadi 

l e b i h  j e l a s .  K a d a n g - k a d a n g  j u g a 

ditemukan albuminuri yang jelas dan dapat terjadi 

anur ia .  Lek op enia  dap at  t imb ul  l eb ih 

awal dan terlihat jelas sekitar hari ke lima. 

Kebanyakan infeksi membaik pada stadium ini. 

Setelah remisi singkat selama beberapa jam hingga 

satu hari, beberapa kasus berkembang menjadi 

stadium intoksikasi yang lebih berat ditandai dengan 

gejala hemoragik pendarahan seperti epistaksis 

(mimisan), perdarahan gingiva, hematemesis (seperti 

warna air kopi atau hitam), melena, gagal ginjal dan 

hati, 20% – 50% kasus, icterus berakibat fatal. Secara 

keseluruhan mortalitas kasus dikalangan penduduk asli 

didaerah endemis sekitar 5% tapi dapat mencapai 20% 

– 40% pada wabah tertentu. 

Diagnosa laboratorium antara lain dibuat 

dengan cara mengisolasi virus dari darah hasil inokulasi 

pada tikus, nyamuk atau kultur sel (terutama dengan 

sel-sel nyamuk); dengan ditemukannya antigen virus 

didalam darah dengan ELISA atau virus ditemukan 

dalam darah dan jaringan hati dengan antibodi spesifik 

yang sudah diberi label; dan dengan ditemukannya 

genome virus dalam darah jaringan hati dengan 

metode PCR atau “hybridization probes”. 

Pemeriksaan serologis dibuat dengan 

mendemonstrasikan adanya antibodi IgM spesifik pada 

awal sera atau peningkatan titer antibodi spesifik pada 

sera yang akut dan konvalesen. Reaksi silang serologis 

timbul dengan flavi virus lainnya. Infeksi baru oleh virus 

dapat dibedakan dengan kekebalan yang diakibatkan 

oleh vaksin melalui uji fiksasi komplementer. Penegakan 

diagnosa juga dapat ditunjang dengan adanya lesi 

khas pada hepar. 

 

Penyebab 

Demam kuning disebabkan oleh virus demam 

kuning. Virus demam kuning adalah virus RNA kecil 

yang secara antigenik tergolong dalam Flavivirus (dulu 

kelompok arbovirus B). Virus ini merupakan anggota 

dari famili Togaviridae, yang merupakan virus RNA 

berutas tunggal dalam bentuk ikosahedral dan 

terbungkus di dalam sampul lemak. Virion berdiameter 

20 nm sampai 60 nm, berkembangbiak di dalam 

sitoplasma sel dan menjadi dewasa dengan 

membentuk kuncup dari membran sitoplasma.  

Penyakit ini banyak terjadi di daerah 

perkotaan, manusia & Aedes aegypti berperan 

sebagai reservoir : di hutan, reservoir adalah vertebrata 

selain manusia terutama monyet dan mungkin juga 

marsupialia serta nyamuk hutan. Penularan 

transovarian pada nyamuk menyebabkan berlanjutnya 

infeksi demam kuning. Manusia tidak mempunyai peran 

yang berarti dalam siklus penularan demam kuning 

Sylvatic tapi merupakan hospes utama pada siklus 

penularan di daerah perkotaan. 

 

Gejala yang Ditimbulkan 

Gejala yang ditimbulkan mulai dari infeksi yang 

tidak nampak jelas, demam ringan, sampai dengan 

serangan yang mendadak, parah, dan mematikan. 

Jadi pada manusia penyakit ini berkisar dari reaksi 

demam yang hampir tidak terlihat sampai keadaan 

yang parah. 

Bersambung ke halaman ….. 36 
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Pemberantasan tikus dengan menggunakan perang-

kap (trapping) tampaknya merupakan pekerjaan yang 

sangat sederhana karena sebagian besar masyarakat 

di Nusantara ini sudah terbiasa dengan penggunaan 

alat perangkap ini.  

Apakah benar demikian?   

Jawabannya : memang demikian namun apakah 

pekerjaan tersebut terbilang efektif? 

Tunggu dulu, tentang kenyataan hasil pemerangkapan 

tikus tersebut. 

Ada beberapa pertanyaan yang perlu memperoleh 

jawaban dalam pelaksanaan pemerangkapan terse-

but :  

 Umpan apakah yang paling disukai oleh tikus 

 Tepatnya, di lokasi manakah perangkap diletak-

kan? 

Kedua pertanyaan tersebut memperoleh jawaban dari 

beberapa hasil penelitian bahwa masing – masing  jenis 

tikus memiliki kesukaan makanan sedang letaknya lo-

kasi yang biasanya tikus mudah memperoleh makanan. 

Hasil penelitian terhadap umpan yang dipakai dalam 

pemasangan perangkap yakni ikan asin, kelapa bakar, 

ayam goreng menunjukkan bahwa sebagian besar 

tikus jenis : 

 Ratus Norvegicus memakan seluruh jenis umpan 

 Ratus rattus diardii hanya memilih makanan umpan 

ayam goreng 

 Mus musculus memakan seluruh jenis umpan 

 Sedangkan lokasi terbanyak alat perangkap yang 

menghasilkan tikus terperangkap adalah lokasi ko-

tak sampah di dapur yang berisi sampah basah.  

 

Bagaimana dengan hasil kajian tikus di Pelabuhan? 

Semoga segera dilakukan kajian tentang hal ini 

       

Penangkapan tikus dengan perangkap (trapping) 

Apabila terdapat tanda – tanda keberadaan tikus, dila-

kukan pemasangan perangkap yang diletakkan dilan-

tai pada lokasi  dimana ditemukan tanda – tanda  ke-

beradaan tikus. Alat perangkap tersebut dapat diletak-

kan di pinggir saluran air atau taman kolam atau di 

dalam semak – semak atau sekitar kotak sampah atau 

tumpukan barang bekas, dll.  

Untuk menentukan jumlah perangkap dipasang 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Untuk setiap ruangan dengan luas sampai dengan 10 

m3 dipasang satu     perangkap. Setiap kelipatan 10 m3 

di tambah satu perangkap 

Alat perangkap yang belum berisi tikus dibiarkan sam-

pai tiga malam untuk memberi kesempatan pada tikus 

lainnya  memasuki perangkap dan diperiksa setiap 

pagi harinya untuk mengumpulkan hewan yang ter-

tangkap.  Alat perangkap yang terisi tikus harus dicuci 

dengan air dan sabun dan dikeringkan segera. 

Pemasangan perangkap dalam upaya pemberanta-

san ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut. 

Bahan dan alat untuk penangkapan tikus terdiri atas: 

Perangkap tikus   

Umpan (umbi-umbian, ikan asin, kelapa bakar, ayam 

goreng dan lain-lain). 

 

Tikus adalah hewan mengerat (rodensia) yang 

lebih dikenal sebagai hama tanaman, perusak barang 

digudang dan hewan pengganggu yang menjijikan di 

perumahan. Belum banyak masyarakat yang mengeta-

hui dan disadari bahwa kelompok hewan ini juga mem-

bawa, menyebarkan dan menularkan berbagai pen-

yakit kepada manusia, ternak dan hewan peliharaan. 

Rodensia komensal ini berjalan dengan telapak kakinya 

Sekelimuit penggugah kajian tentang : 

TIKUS dan PERANGKAPNYA 

Oleh : H. Sadim Bahrudin, SKM 

KAJIAN & DIKLAT 
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yang hidup didekat tempat hidup atau kegiatan manu-

sia dapat menularkan penyakit oleh infeksi berbagai 

agen penyakit dari kelompok virus, rickettsia, bakteri, 

protozoa dan cacing. Penyakit tersebut dapat ditular-

kan kepada manusia secara langsung oleh ludah, urin 

dan fesesnya atau melalui gigitan ektoparasitnya. Salah 

satu dari ektoparasit tikus adalah pinjal. 

Tikus merupakan masalah rutin yang kita temui 

di pelabuhan dan di kapal karena itu pengendaliannya 

harus dilakukan secara rutin. Hewan mengerat ini men-

imbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit, merusak 

barang-barang, instalasi listrik, kabel-kabel, mesin com-

puter, dokumen/file dan lain-lain yang ada diwilayah 

gudang dan perkantoran, serta dapat menimbulkan 

penyakit. Beberapa penyakit penting yang dapat ditu-

larkan ke manusia antara lain Pes, Salmonelosis, Lep-

stopirosis dan Muri typhus. Oleh karena itu, upaya-

upaya untuk menekan sekecil mungkin density 

(kepadatan) tikus dan pinjal dipelabuhan dan kapal 

tidak dapat dilakukan sekali saja, tetapi harus secara 

terus menerus berkesinambungan dan terpadu dengan 

mengikut sertakan semua pihak disamping upaya men-

ingkatkan sanitasi pelabuhan. 

Ditinjau dari nilai estetika, keberadaan tikus 

akan menggambarkan lingkungan yang tidak terawat, 

kotor, kumuh, lembab, kurang pencahayaan serta 

adanya indikasi penatalaksanaan / manajemen keber-

sihan lingkungan pelabuhan dan kapal yang kurang 

baik. 

 

Klasifikasi 

Beberapa jenis Rodensia yakni Rattus norvegicus, Rattus 

rattus diardi, Mus musculus.   

Rattus norvegicus (tikus got) berperilaku menggali 

lubang di tanah dan hidup dilubang tersebut.  

Sebaliknya Rattus rattus diardii (tikus rumah) tidak 

tinggal ditanah tetapi disemak- semak dan atau diatap 

bangunan. Bantalan telapak kaki jenis tikus ini 

disesuaikan untuk kekuatan menarik dan memegang 

yang sangat baik. Hal ini karena pada bantalan 

telapak kaki terdapat guratan – guratan beralur, 

sedang pada rodensia penggali bantalan telapak 

kakinya halus. Mus musculus (mencit) selalu berada di 

dalam bangunan, sarangnya biasa ditemuai di dalam 

dinding, lapisan atap (eternity),  kotak  penyimpanan 

atau laci. Tikus termasuk familia Muridae dari kelompok 

mamalia (hewan menyusui). Para ahli zoology (ilmu 

hewan) sepakat untuk menggolongkannya ke dalam 

ordo Rodensia (hewan yang mengerat), sub ordo 

Myomorpha, famili Muridae, dan sub famili Murinae. 

Untuk lebih jelasnya, tikus dapat diklasifikasikan sbb: 

Dunia : Animalia 

Filum  : Chordata 

Sub Filum : Vertebrata 

Kelas : Mammalia 

Subklas : Theria 

Ordo : Rodentia 

Sub ordo : Myomorpha 

Famili : Muridae 

Sub famili : Murinae 

Genus : Bandicota, Rattus dan Mus 

 

Biologi 

Anggota Muridae ini dominan disebagian kawasan 

didunia. Potensi reproduksi tikus sangat tinggi dan cirri 

yang menarik adalah gigi serinya beradaptasi untuk 

mengerat (mengerat + menggigit benda- benda yang 

keras). 

Gigi seri ini terdapat pada rahang atas dan bawah, 

masing – masing sepasang. Gigi seri ini secara tetap 

akan tumbuh memanjang sehingga merupakan alat 

potong yang sangat efektif. Tidak mempunyai taring 

dan graham(premolar). 

 

 Morfologi 

 Karakteristik morfologi dari R. norvegicus, R ratus diardii 

dan M musculus dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Reproduksi 

Tikus mencapai umur dewasa sangat cepat, masa ke-

buntingannya sangat pendek dan berulang – ulang 

dengan jumlah anak yang banyak pada setiap ke-

buntingan. Keadaan semacam ini dapat dilihat pada 

table pada halaman 33. 

 

Tanda – tanda keberadaan tikus 

Infestasi tikus disuatu tempat dapat diketahui secara 

awal dengan mengamati adanya kotoran, jejak, bekas 

gigitan dan baunya yang khas.  Kebiasaan dan Habitat 

Tikus dikenal sebagai binatang kosmopolitan yaitu me-
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nempati hampir di semua habitat. Habitat dan kebi-

asaan jenis tikus yang dekat hubungannya dengan 

manusia adalah sebagai berikut : 

a. R. norvegicus 

 Menggali lubang, berenang dan menyelam, meng-

gigit benda- benda keras seperti kayu bangunan, 

alumunium dsb. Hidup dan mencari makanan 

dalam rumah ataupun di gudang, disamping juga 

diluar rumah, gudang bawah tanah, dok dan salu-

ran dalam tanah / riol / got. 

b. R. ratus diardii 

Ciri- cirri morfologi dari R. norvegicus, R. Rattus dan Mus musculus 

 R. norvegicus R. rattus diardii M. musculus 

Berat 

150 – 600 gram 80 – 300 gram 10- 21 gram 

Kepala & badan Hidung tumpul, badan 

besar, pendek 18 – 25 cm 

Hidung runcing, badan 

kecil, 16 –21 cm 

Hidung runcing, badan kecil, 6 –

10 cm 

Ekor 

Lebih pendek dari kepala 

+ badan, bagian atas lebih 

tua dan warna muda 

pada bagian bawahnya 

dengan rambut pendek 

kaku 16- 21 cm 

Lebih panjang dari 

kepala + badan, warna 

tua merata, tidak 

berambut, 19 – 25 cm 

Sama atau lebih panjang sedikit 

dari kepala + badan , tak 

berambut, 7 – 11 cm 

Telinga 

Relatif kecil, separoh 

tertutup bulu, jarang lebih 

dari 20 – 23 cm 

Besar, tegak, tipis dan 

tak berambut, 25 – 28 

mm 

Tegak, besar untuk ukuran 

binatang 15 mm/ kurang 

Bulu 

Bagian punggung abu- 

abu kecoklatan, keabu-

abuan pada bagian perut 

Abu – abu kecoklatan 

sampai kehitaman- 

hitaman dibagian 

punggung, bagian 

perut kemungkinan 

putih atau abu – abu, 

hitam keabu-abuan 

Satu sub species : abu- abu 

kecoklatan bagian perut, 

keabuabuan, Lainnya : keabu-

abuan bagian punggung dan 

putih keabu- abuan bagian 

perut. 

MASA Rattus Norvegicus Rattus rattus Mus musculus 

Umur dewasa 75 hari 68 hari 42 hari 

Masa bunting 22 – 24 hari 20 –22 hari 19 –21 hari 

Rata- rata jumlah tikus yg bunting (%) (0,7-34,8) (12,9 – 48,8) (19,8 – 50,5) 

Adanya kebuntingan 4,32 5,42 7,67 

Produksi/betina/tahun 38,0 33,6 44,5 

Jumlah penelitian 15 18 11 

Perkembangan tikus dan mencit 
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Sangat pandai memanjat, biasanya disebut sebagai 

pemanjat yang ulung. Menggigit benda – benda 

yang keras. Hidup di lobang pohon, tanaman yang 

menjalar dan juga hidup dalam rumah (tergantung 

pada cuaca. 

c. M musculus  

Termasuk rodensia pemanjat, kadang- kadang 

menggali lobang, juga suka menggigit benda – 

benda, hidup di dalam dan diluar rumah. 

 

 Kemampuan alat indera  

  Tikus termasuk binatang nocturnal, dengan 

pengertian bahwa tikus ini keluar sarangnya dan aktif 

pada malam hari untuk mencari makan. Oleh karena 

itu tikus memiliki kemampuan yang khusus agar bebas 

mencari makanan dan menyelamatkan diri dari 

predator ( pemangsa) pada suasana gelap. 

a. Mencium 

Tikus mempunyai daya cium yang tajam, sebelum 

keluar sarangnya ia akan mencium – cium dengan 

menggerakkan kepala kekiri dan kekanan.  Menge-

luarkan jejak baunya di sekitar sarangnya sebelum 

pergi mencari makanan. Urin dan sekresi genital 

memberikan jejak bau yang selanjutnya akan dide-

teksi dan diikuti oleh tikus lainnya. Bau penting 

untuk tikus ini  karena dari bau ini dapat 

membedakan antara tikus sefamili atau tikus asing. 

Bau juga memberikan tanda akan bahaya yang 

telah dialami.  

 

b. Menyentuh 

Rasa menyentuh sangat berkembang di kalangan 

tikus komensal,  untuk membantu jejak 

pergerakannya di malam hari. Sentuhan badan 

dan kibasan ekor akan tetap digunakan selama 

menjelajah, kontak dengan lantai, dinding dan 

benda lain terdekat sangat membantu 

kewaspadaan binatang ini terhadap ada atau 

tidaknya rintangan di depannya. 

 

c. Mendengar 

Rodensia sangat sensitive terhadap suara yang 

mendadak. Disamping itu rodensia dapat 

mendengar dan mengirim suara ultra.  

 

d. Melihat  

Mata tikus khusus untuk melihat pada malam hari 

sehingga dapat mendeteksi gerakan pada jarak 

lebih dari 10 meter dan dapat membedakan 

antara pola benda yang sederhana dengan objek 

yang ukurannya berbeda – beda. Mampu 

melakukan sebuah perkiraan pada jarak lebih dari 

1 meter, perkiraan yang tepat ini sebagai usaha 

untuk melompat bila diperlukan. 

 

e. Mengecap 

Rasa mengecap pada tikus berkembang sangat 

baik. Tikus dapat mendeteksi dan menolak air 

minum yang mengandung phenylthiocarbamide 3 

ppm, pahit ataupun senyawa racun. 

 

Kemampuan fisik 

a. Menggali 

R norvegicus adalah binatang penggali lubang. 

Lubang digali untuk tempat perlindungan dan 

sarangnya. Kemampuan menggali dapat 

mencapai 2 – 3 meter tanpa kesulitan. 

b. Memanjat 

Rodensia komensal adalah pemanjat yang ulung. 

Tikus atap atau tikus rumah yang bentuk tubuhnya 

lebih kecil dan langsing lebih beradaptasi untuk 

memanjat dibandingkan dengan tikus roil/got. 

Namun demikian kedua spesies tersebut dapat 

memanjat kayu dan bangunan yang 

permukaannya kasar. Tikus roil/got dapat 

memanjat pipa baik di dalam maupun di luar. 

c. Meloncat dan melompat. 

R norvegicus dewasa dapat meloncat 77 cm lebih 

(vertical). Dari keadaan berhenti tikus got dapat 

melompat sejauh 1,2 meter. M musculus melompat 

arah vertical setinggi 25 cm. 

d. Menggerogoti 

Tikus menggerogoti bahan bangunan/ kayu, 

lembaran alumunium maupun campuran pasir, 

kapur dan semen yang mutunya rendah. 

e. Berenang dan menyelam 

Baik R. norvegicus, R. rattus dan M. musculus 

adalah perenang yang baik. Tikus yang disebut 

pertama adalah perenang dan penyelam yang 

ulung, perilaku yang semi akustik, hidup disaluran 
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air dibawah tanah, sungai dan areal lain yang 

basah. 

 

Biologi dan Pencirian Ektoparasit 

Ektoparasit yang ditemukan menginfestasi tikus terdiri 

dari pinjal, kutu, caplak dan tungau 

 

a. Pinjal 

Pinjal adalah serangga dari ordo Siphonaptera 

berukuran kecil (antara 1,5 – 4 mm) yang 

berbentuk pipih dibagian samping (dorso lateral). 

Kepala – dada perut terpisah secara jelas. Pinjal 

tidak bersayap, berkaki panjang terutama kaki 

belakang, bergerak aktif di antara rambut inang 

dan dapat melompat. Serangga ini berwarna 

coklat muda dan tua, ditemukan hampir di seluruh 

tubuh inang yang ditumbuhi rambut. Pinjal dewasa 

bersifat parasitic sedang pra – dewasanya hidup di 

sarang, tempat berlindung atau tempat – tempat 

yang sering dikunjungi tikus. 

b. Kutu 

Kutu adalah serangga dari ordo Anoplura yang 

selama hidupnya menempel pada rambut inang. 

Tubuh kutu terbagi 3 bagian yaitu kepala – dada – 

perut, berukuran 0,5 mm – 1 mm. Kutu pipih 

dibagian perut (dorso ventral) dan kepala lebih 

sempit dari pada dada, tidak bersayap dan di 

ujung kaki – kakinya terdapat kuku besar untuk 

bergantung pada rambut inang, bergerak lambat, 

berwarna putih dan umum ditemukan menempel 

pada rambut punggung dan perut 

c. Caplak 

Caplak adalah sejenis kutu hewan yang termasuk 

ke dalam kelompok laba- laba (Arachnida). 

Caplak dibedakan dari serangga (insekta) karena 

kepala-dada- perut jadi satu menjadi bentuk yang 

terlihat sebagai badannya. Caplak dibedakan atas 

2 keluarga (familia) yaitu Argasidae (caplak lunak) 

dan Ixodidae (caplak keras). Pada caplak keras 

dibagian depan (anterior) terlihat ada semacam 

Penyakit Penyebab penyakit Vektor Cara Penularan 

Pes Bakteri Yersinia Pinjal Melalui gigitan 

Murine typhus Rickettsia mooser Pinjal Melalui sisa hancuran tubuh pinjal terinfeksi 

lewar luka akibat garukan 

Scrub tyohus Rickettsia tsutsugamushi Tungau   Melalui gigitan tungau 

Spotted fever group 

rickettsiae 

Rickettsia conorii Caplak Melalui gigitan caplak 

Spotted fever group 

rickettsiae 

Rickettsia conorii Caplak Melalui gigitan caplak 

Leptospirosis Bakteri Leptospira - Melalui selaput lendir atau luka dikulit bila 

terpapar oleh air yang tercemar dengan 

urin tikus. 

Salmonelosis Salmonella - Melalui gigitan tikus atau pencemaran 

makanan 

Demam gigitan tikus Bakteri Spirillum atau - Melalui luka gigitan tikus 

Trichinosis Cacing Trichinella spiralis - Tidak langsung dengan cara memakan he-

Angiostongiliasis Cacing Angiostrongilus - Dengan cara memakan sejenis keong yang 

menjadi inang perantara penyakit ini. 

Demam berdarah Kore Virus hantavirus - Melalui udara yang tercemar feses, urin atau 

Beberapa jenis penyakit yang secara klinis atau serologis pada manusia dan tikus 
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kepala yang sebenarnya adalah bagian dari 

mulutnya / capitulum, sedangkan pada caplak 

lunak bagian mulutnya tidak terlihat dari arah 

punggung. 

d. Tungau 

Tungau adalah Arthropoda yang telah mengalami 

modifikasi pada anatominya. Kepala – dada –perut 

bersatu. Ukuran badan 05 mm – 2 mm, termasuk 

ordo Acariformes, familia Trombiculidae. Tungau 

aktif bergerak dan berwarna putih kekuningan 

atau kecoklatan. Banyak ditemukan diseluruh 

tubuh tikus terutama di badan bagian atas dan 

bawah. Larva tungau merupakan tahap 

pradewasa dari tungau trombikulid. Larva tungau 

berukuran tidak lebih dari 0,5 mm, berkaki tiga 

pasang, bergerak pasif, menempel berkelompok 

dibagian dalam dalam telinga atau pangkal ekor 

rodensia. Larva tungau trombikulid bersifat parasitic 

sedang tungau dewasa bebas. 

 

 

Beberapa penyakit bersumber tikus  

Penyakit bersumber tikus yang disebabkan oleh 

berbagai agen penyakit seperti virus, rickettsia, bakteri, 

protozoa dan cacing dapat ditularkan kepada 

manusia secara langsung, melalui feses, urin dan ludah 

atau gigitan tikus dan pinjal ataupun tidak langsung 

melalui gigitan vektor ektoparasit tikus (kutu, pinjal, 

caplak, tungau). Beberapa penyakit yang ditularkan 

melalui tikus, pernah dilaporkan secara klinis dan 

serologis pada manusia dan hewan tikus. 

Xenopsylla Jantan 

Xenopsylla Betina 

Sambungan dari halaman …..  30 

Penyakit yang berkembang sempurna terdiri 

dari tiga periode klinis yaitu infeksi (viremia, pusing, sakit 

punggung, sakit otot, demam, mual, dan muntah), 

remisi (gejala infeksi surut), dan intoksikasi (suhu mulai 

naik lagi, pendarahan di usus yang ditandai dengan 

muntahan berwarna hitam, albuminuria, dan penyakit 

kuning akibat dari kerusakan hati). Pada hari 

kedelapan, orang yang terinfeksi virus ini akan 

meninggal atau sebaliknya akan mulai sembuh. Laju 

kematiannya kira-kira 5 persen dari keseluruhan kasus. 

Sembuh dari penyakit ini memberikan kekebalan 

seumur hidup. 

 

Masa Inkubasi  

Masa inkubasi demam kuning biasanya 

berkisar 3 sampai 6 hari, tapi dapat juga lebih lama. 

 

Penularan  penyakit 

Di alam demam kuning ditemukan dalam bentuk 

dua siklus penularan, siklus sylvatic atau siklus penularan 

di hutan yang melibatkan nyamuk dan primata dan 

siklus urban yang di dalamnya melibatkan nyamuk 

Aedes aegypti dan manusia. Penularan dengan siklus 

sylvatic hanya ditemukan didaerah Afrika dan Amerika 

L a t i n ,  d i m a n a  a d a  b e b e r a p a  r a t u s 

kasus ditemukan setiap tahun, dan paling sering 

m e n yer a n g  u s ia  d ew a sa  m ud a ya i t u 

mereka yang bekerja di hutan atau daerah 

perbatasan di Bol iv ia, Brasi l , Columbia, 

Ekuador dan Peru (70% – 90% kasus dilaporkan dari Peru 

d a n  B o l i v i a ) .  S e c a r a  h i s t o r i s , 

demam kuning urban muncul dikota-kota dibenua 

Am e r i k a  d e n g a n  p e n g ec u a l ia n h a n ya 

ditemukan beberapa kasus di Trinidad pada tahun 

1954  dan t idak  ada wabah demam 

kuning yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti 

di Amerika sejak tahun 1942.  

 

Bersambung ke Buletin Volume 3 Edisi 4  

VIRUS YELOW FEVER 
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Kementerian Kesehatan RI dan Satkernya ber-

komitmen untuk meraih opini Wajar Tanpa Penge 

cualian (WTP) pada tahun 2011.  Secara otomatis maka 

Kantor Kesehatan Pelabuhan harus juga berkomitmen 

dan sejalan dalam meraih opini Wajar Tanpa Penge 

cualian (WTP) pada tahun 2011. Sebagai bentuk ke-

seriusan, maka seluruh pejabat struktural dilingkungan 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 

menandatangani pakta Integritas Komitmen Meraih 

Opini Laporan Keuangan WTP disaksikan oleh Bpk. Ses-

ditjen PP & PL dan para pegawai Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Usai penandatangan 

komitmen dilanjutkan dengan penyematkan pin “Raih 

WTP” bagi para staf secara bersama – sama. 

Pencangan “Raih WTP” pada satker Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok di 

laksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 September 

2011 di  Hotel Mutiara – Bandung -  Jawa Barat.  

Pencanagan tersebut, dihadiri oleh Seluruh Pejabat 

Struktural dan para Pegawai di lingkungan KKP Kelas I 

Tanjung Priok dengan agenda sebagai berikut : 

1. Pembukaan 

2. Sambutan dari Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok 

3. Pembacaan Pengukuhan Satgas Raih WTP Ting-

kat KKP Kelas I Tanjung Priok oleh perwakilan 

Struktural 

4. Pembacaan Komitmen Raih WTP oleh perwaki-

lan struktural 

5. Penandatanganan Pakta Integritas WTP oleh 

pejabat structural eselon III dan IV serta Kepala 

Wilayah Kerja (secara berjenjang) di saksikan 

oleh Bapak Sesditjen PP & PL 

6. Penyematan PiN WTP secara simbolis oleh Bapak 

Sesditjen PP & PL dan diikuti oleh seluruh pega-

wai 

7. Arahan dari Sesditjen PP & PL 

8. Doa  

Satuan tugas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dicetuskan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok yakni  Surat 

Keputusan  Nomor : KU.03.02/VIII.2/1543/2011 Tanggal 

18 Agustus 2011, dengan susunan sebagai berikut:  

Selintas berita tentang : 

PENCANANGAN “RAIH WTP” KEMENTERIAN KESEHATAN 

PADA SATKER KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011 

Oleh : Nursamah, S.Sos, MM 

1 Pengarah : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan   

Kelas I Tanjung Priok 

2 Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha 

3 Sekretaris : Kepala Sub Bagian  Keuangan & Umum 

4 Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian   Karantina & SE 

2. Kepala Bidang Pengendalian  Risiko Lingkungan 

3. Kepala Bidang Upaya Kesehatan & Lintas Wilayah 

5 Bidang Perbaikan Sistem Laporan : Kepala Sub Bagian Program & Laporan 

 

6 

Bidang Monitoring Evaluasi dan 

Pendampingan  

: Kepala Sub Bagian Program & Laporan 

7 Sekretariat : Sub Bagian Keuangan & Umum 

ANEKA PERISTIWA 

“Kemkes terus menerus melakukan konsultasi dengan BPK 

maupun meminta nasihat agar laporan keuangan tidak 

lagi kurang dari WTP”, ujar Menkes dr. Endang Rahayu 

Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat melakukan jumpa pers 

seusai pertemuan dengan BPK.  

(info dari : http://sehatnegeriku.com/serius-raih-wajar-

tanpa-pengecualian/) 
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KOMITMEN MERAIH OPINI LAPORAN KEUANGAN WAJAR 

TANPA PENGECUALIAN (WTP), sebagai berikut : 

 

1. Melakukan Pembenahan SDM pengelola keuangan 

2. Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan 

keuangan dan pelaporan keuangan 

3. Melakukan pembenahan pengelolaan BMN dan 

pelaporannya. 

4. Memperbaiki penatausahaan dalam pengelolaan 

PNBP 

5. Melakukan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

6. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerin-

tah 

7. Melakukan Penguatan Monitoring dan Evaluasi 

8. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai 

ketentuan yang berlaku 

9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggung 

jawaban keuangan. 

STRATEGI RAIH WTP PADA SATKER KANTOR KESEHATAN 

PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK, sebagai berikut :  

 

1. Membangun Komitmen dan Integritas Pimpinan, 

Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan; 

2. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran; 

3. Pembenahan Pengelolaan Kas / Sistem 

Pembukuan / Akuntansi; 

4. Perbaikan Penatausahaan PNBP; 

5. Penataan Rekening; 

6. Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/

Jasa; 

7. Pembenahan Penatausahaan BMN; 

8. Penguatan Kapasitas SDM; 

9. Penguatan Monitoring dan Evaluasi; 

10. Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan 

Keuangan 

11. Peningkatan Kualitas Pengawasan 
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Haemolytic Uraemic Syndrome (HUS) dan Enterohaem-

orrhagic E. Coli (EHEC) 

Escherichia coli (E. coli) adalah bakteri yang sering 

ditemukan dalam usus manusia dan hewan berdarah 

panas. Update ke 1(pertama)  WHO pada tanggal 31 

Mei 2011 terjadfi di Negara Jerman, Austria, Denmark, 

Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss  dan Inggris 

dengan jumlah kasus EHEC sebanyak 843 kasus tanpa 

adanya kematian dan HUS 400 kasus juga tidak ada 

kematian.  Pada Update ke 2 (kedua) menyebar 

sampai ke sepuluh Negara dengan jumlah kasus EHEC 

sebanyak 1.115 kasus dengan kematian sebanyak 7 

orang dan sebanyak HUS 499 kasus dengan kematian 

sebanyak 9 orang.   Sedangkan Update pada bulan 

Juni 2011 yakni Update ke 27 (dua puluh tujuh) tanggal 

30 Juni 2011,  menyebar sampai ke 16 (enam belas) 

Negara dengan jumlah kasus EHEC sebanyak 3.189 

kasus dengan kematian sebanyak  17 orang dan HUS 

sebanyak 884 kasus dengan kematian sebanyak 32 

orang.   

Kasus  Haemolytic Uraemic Syndrome (HUS) 

dan Enterohaemorrhagic E. Coli (EHEC) sejak akhir Mei 

sampai 22 Juli 2011 (update ke 30) telah terjadi di 16 

negara, dengan total kasus sebanyak 4075 orang dan 

sebanyak 50 orang diantaranya meninggal. Sebagian 

besar kasus terjadi di negara jerman sebanyak 3935 

Selintas berita tentang kasus : 

HUS, EHEC dan WNV 

No Nama Negara 

HUS EHEC Total 

Keterangan 
Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Kematian 

Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Kematian 

Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Kematian 

1 Germany 857 32 3078 16 3935 48   

2 Austria 1 0 4 0 5 0   

3 Czech Republic 0 0 1 0 1 0   

4 Denmark 10 0 15 0 25 0   

5 France 7 0 10 0 17 0   

6 Greece 0 0 1 0 1 0   

7 Luxemburg 1 0 1 0 2 0   

8 Netherlands 4 0 7 0 11 0   

9 Norway 0 0 1 0 1 0   

10 Poland 2 0 1 0 3 0   

11 Spain 1 0 1 0 2 0   

12 Sweden 18 1 35 0 53 1   

13 Switzerland 0 0 5 0 5 0   

14 United Kingdom 3 0 4 0 7 0   

15 USA 4 1 2 0 6 1   

16 Canada 0 0 1 0 1 0   

  Total 908 34 3167 16 4075 50   

Distribusi Jumlah Kasus KLB HUS dan EHEC Menurut Negara 

Update 30 Pada Tanggal 22 Juli 2011 

Oleh : RBA Widjonarko,SKM,M.Kes 
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kasus HUS dan EHEC,  sedang 48 orang diantaranya 

meninggal dunia.  

West Nile Virus 

Kasus Virus West Nile pertama adalah seorang 

wanita dewasa di West Nile Distrik Uganda pada 1937, 

dan  di Mesir pada tahun 1950. Virus ini dapat 

menyebabkan meningoencephalitis berat pada pasien 

usia lanjut saat terjadinya wabah di Israel pada tahun 

1957. Penyakit ini pertama kali ditemukan menyerang 

kuda di Mesir dan Perancis pada awal tahun 1960.   

Kasus West Nile Virus pertama di Amerika Utara 

terjadi pada tahun 1999, dengan ensefalitis pada 

manusia dan kuda.   Wabah di Amerika Serikat mulai di 

daerah New York City,  yang selanjutnya menyebar 

melalui perjalanan udara.  Virus ini telah dilaporkan di 

seluruh Amerika Serikat dan Kanada timur Pegunungan 

Rocky yang menyerang manusia,  kuda, dan burung,  

terutama burung gagak. 

Pada manusia, infeksi West Nile Virus merupakan 

penyakit demam tanpa gejala atau ringan. 

Diperkirakan, sekitar 1 dari 150 orang yang terinfeksi 

dengan virus West Nile akan menjadi lebih parah 

(neuro-invasif).  Orang di atas usia 50 tahun dan 

beberapa orang immunocompromised (misalnya, 

pasien transplantasi) memiliki risiko tertinggi untuk 

menjadi parah saat terinfeksi West Nile Virus. 

Virus West Nile adalah virus baru dari keluarga 

Flaviviridae, ditemukan di kedua daerah tropis dan 

subtropis. Virus ini terutama menginfeksi burung,  namun  

juga juga menginfeksi manusia, kuda, dan beberapa 

mamalia lainnya.  

Kebanyakan infeksi virus West Nile tidak 

menimbulkan gejala apapun. Sekitar 20% diantara 

kasus yang terinfeksi menampakkan gejala ringan yang 

merupakan gejala flu (flu-like symptoms) seperti 

demam panas (fever), sakit kepala (headache), sakit 

badan (body aches), sakit mata (eye pain), dan lain-

lain, hampir sama dengan gejala infeksi virus dari 

kelompok Flavivirus lainnya. Gejala seperti ini terasa 

selama 3 sampai 6 hari. 

Sejak awal Juli 2011 sampai 11 Agustus 2011, infeksi 

West Nile Virus secara resmi dilaporkan bahwa West Nile 

Virus telah melanda beberapa Negara antara lain :  

Albania, Yunani  Israel, Rumania  dan Federasi Rusia. 

No 
Nama 

 Negara 

Update Infeksi West Nile Virus 

Total 

Keterangan 
 Tgl 27 November 2002 

 Juli - 11 Agustus 

2011 

Jumlah 

Kasus 

Jumlah  

Kematian 

Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Kematian 

Total 

Kasus 

Total Ke-

matian 

1 Columbia 737 214 0 0 737 214   

2 Albania 0 0 2 0 2 0   

3 Yunani 0 0 22 0 22 0   

4 Israel 0 0 6 0 6 0   

5 Rumania 0 0 1 0 1 0   

6 
Federasi   

Rusia 
0 0 11 0 11 0  

  Total 737 214 42 0 779 214   

Distribusi Jumlah Kasus West Nile Virus Menurut Negara 

Update akhir Triwulan III pada Juli – 11 Agustus 2011 
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A 
pa itu Off Shore?  dalam uraikan 

suatu pengertian dari  wikipedia 

adalah “lepas Pantai”. Seperti yang 

jabarkan dalam pengertian rig pengeboran, 

adalah suatu bangunan dengan peralatan 

untuk melakukan pengeboran ke dalam res-

ervoir bawah tanah untuk memperoleh air, 

minyak, atau gas bumi, atau deposit mineral 

bawah tanah. Rig pengeboran bisa berada 

di atas tanah (on shore) atau di atas laut/

lepas pantai (off shore) tergantung kebutu-

han pemakaianya. Sedangkan dalam 

pengertian kamus bahasa Indonesia online 

kata offshore adalah : ks. jauh dari pantai, 

(di) lepas pantai. o. drilling pengeboran jauh 

dari pantai. o. breeze angin pantai.  

Dalam penggolongan pelabuhan yang tertu-

ang dalam Peraturan Pemerintah R.I nomor 

69 Tahun 2001 Pasal 1 bahwa pengeboran 

lepas pantai atau offshore, merupakan pela-

buhan khusus yaitu pelabuhan yang dikelola 

untuk kepentingan sendiri guna menunjang 

kegiatan tertentu dan dikelola Pemerintah, 

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/

Kota atau Badan Hukum Indonesia yang 

memiliki izin untuk mengelola pelabuhan 

khusus.  Sedangkan dalam tatanannya Pela-

buhan sebagai salah satu unsur dalam pen-

yelenggaraan pelayaran, merupakan tem-

pat untuk menyelenggarakan pelayanan 

jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan ekonomi lain-

nya, ditata secara terpadu guna mewujud-

kan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai 

dengan tingkat kebutuhan (BAB II pasal 2 

ayat 1). 

Diatur lebih jauh tentang Pelabuhan khusus 

tertuang pada pasal 9 ayat 3, yaitu : Pelabu-

han khusus merupakan pelabuhan yang 

dikelola untuk menunjang kegiatan tertentu 

yang ditetapkan dengan memperhatikan: 

1. Kebijakan pemerintah untuk menunjang 

perekonomian 

2. Berfungsi untuk melayani angkutan ba-

han baku, hasil produksi, dan peralatan 

penunjang produksi sendiri 

3. Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan 

umum memiliki kondisi teknis pelabuhan 

yang terlindung dari gelombang dengan 

luas daerah daratan dan perairan ter-

tentu. 

Lokasi pelabuhan khusus merupakan satu ke-

satuan dengan Tatanan Kepelabuhanan Na-

sional dimana pelaksanaan kegiatan di pela-

buhan umum terdiri dari instansi Pemerintah, 

Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Hu-

kum Indonesia yang memberikan pelayanan 

jasa di pelabuhan yang berkaitan dengan 

kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang 

dan barang. Instansi Pemerintah di atas me-

rupakan pemegang fungsi  dari keselamatan 

pelayaran, bea dan cukai, imigrasi, karan-

tina, keamanan dan ketertiban. 

 

Peranan Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kekarantinaan yang dilakukan oleh KKP untuk 

PETUGAS OFFSHORE 

Oleh : Nana Mulyana 
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Pelabuhan lepas pantai atau offshore adalah 

kekarantinaan untuk melaksanakan 

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, 

penyakit potensial wabah, kekarantinaan 

dan untuk lebih lengkapnya bisa membaca 

Permenkes No. 356/MENKES/PER/IV/2008, BAB 

I pasal 2. Dimana tugas pelaksanaan 

kekarantinaan ini berada pada Bidang Pe 

ngendalian Karantina dan Surveilans Epide-

miologi untuk KKP Kelas I, Seksi Pengendalian 

Karantina dan Surveilans Epidemiologi untuk 

KKP Kelas II dan III. Pemeriksaan kapal dalam 

karantina yang dilaksanakan di pelabuhan 

lepas pantai atau offshore perlakukannya 

sama  dengan kedatangan kapal di pelabu-

han darat. Yang membedakannya adalah 

petugas pemeriksa berangkat dari Kapal 

Tanker Operasional dengan Instansi pemerin-

tah lain yaitu : Beacukai, Imigrasi, Syahban-

dar dan Agent Pelayaran. Dengan Keten-

tuan Keselamatan yang berlaku pada kapal 

Tanker yang wajib dilaksanakan untuk setiap 

petugas yang akan memeriksa kapal, baik 

untuk kedatangan kapal dari luar negeri atau 

kapal dalam negeri. Kelengkapan yang ha-

rus dibawa petugas KKP untuk kelancaran 

melaksanakan tugas sampai tulisan ini 

dibuat, adalah : 

1. Buku Kesehatan (Health Book) 

2. Sertifikasi Certificate of Pratique (COP) 

3. Surat ijin berlayar (Sertifikasi Port 

Health Quarantine Clearance) 

4. Surat Tugas dari Kepala Kantor 

5. Lembaran Form pemeriksaan 

kekarantinaan 

Sedangkan dokumen yang tidak dibawa 

yaitu sertifikat SSCEC dan PPPK, peralatan 

pendukung telah ada di lokasi seperti senter, 

tas bording, masker. Buku pedoman dan pe-

rundang-undangan dan surat pengeluaran 

mayat. Bidang PKSE sebagai penanggung-

jawab penuh dengan kekarantinaan seharus-

nya selalu memantau ketersediaan perala-

tan, dokumen resmi dan dokumen pendu-

kung di lokasi offshore melalui petugas yang 

ditugas ke lokasi dan dengan penjadwalan 

tetap harus langsung terjun ke lokasi untuk 

mengetahui kondisi sebenarnya. Seperti yang 

dilakukan oleh Instansi pemerintah lain. Den-

gan tidak dibawanya sertifikat SSCEC dan 

P3K Kapal bisa menimbulkan hal yang tidak 

diinginkan untuk penerbitannya, jika dalam 

suatu kondisi sertifikat P3K tidak ada atau 

habis masa berlakunya. Untuk peralatan lain 

jika memang harus diberikan sebagai bekal 

untuk melakukan pemeriksaan sebaiknya bu-

kan alat yang “beresiko hilang dan rusak” 

dengan berat tidak lebih dari 0.5 Kg. 

 

PETUGAS 

Pelaksanaan tugas diatur sesuai dengan jad-

wal petugas offshore yang diterbitkan setiap 

bulannya dan pengambilan surat tugas dan 

SPPD di bagian Tata Usaha sesuai lokasi Off-

shore. Penunjukan petugas ke Offshore yang 

berangkat ditentukan oleh KKP adalah kary-

awan KKP yang bisa melaksanakan tugas 

kekarantinaan dengan syarat umur di bawah 

50 tahun dan persyaratan tambahan yang 

diberlakukan oleh Pengelola Offshore. Ber-

beda dengan Instansi pemerintah lain umur 

tidak dibatasi, keputusan umur di ambil ke-

mungkinan adalah faktor risiko keselamatan 

dari petugas yang dikirim ke lokasi pengebo-
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ran lepas pantai. Dari pengamatan penulis 

sejak tahun 2005 bahwa petugas yang dikirim 

ke offshore mengalami perubahan sesuai 

dasar pendidikan, yaitu pendidikan minimum 

SLTA dirubah menjadi Diploma III Kesling. Se-

cara kualitas pendidikan memang bisa di an-

dalkan tetapi secara pengalaman lapangan 

sangat minim sehingga diperlukannya suatu 

pembekalan untuk petugas yang baru. Pem-

bekalan ini seharusnya dimulai sejak awal 

walaupun sebagain sudah pernah mengikuti 

pelatihan kekarantinaan tetapi  situasi kondisi 

yang dihadapi sangat jauh berbeda dengan 

teori di kelas. Jika di darat ada Perwira Jaga 

yang memiliki tugas sebagai tangan 

kanannya Kepala kantor, bagaimana de 

ngan petugas offshore yang melaksanakan 

selama satu minggu  dengan jarak yang cu-

kup jauh dari lokasi kantor ?. Walaupun bisa 

konsultasi dengan pejabat di darat itupun jika 

kapal tanker memiliki jaringan telepon, jika 

tidak ? 

 

JAMINAN KESELAMATAN 

Jaminan keselamatan yang berlaku bagi 

petugas offshore adalah tanggungjawab 

Pengelola pengeboran lepas pantai atau off-

shore selama petugas dalam masa teng-

gang tugas yaitu selama 7 (tujuh) hari dan 

keberadaan petugas dalam radius penga-

wasan pengelola pengeboran lepas pantai. 

Tetapi jika terjadi kecelakaan dan tidak se-

suai dengan pengaturann klaim pengelola 

pengeboran lepas pantai atau offshore. Ke-

mana keluarga korban dalam hal ini petugas 

offshore harus minta pertanggungjawaban ? 

Apakah Kantor bisa menanggungnya atau 

tidak ? sebaiknya menjadi bahan pemikiran 

dari Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk 

memfasilitasi kalau bisa membuat jaminan 

keselamatan mandiri untuk petugas yang 

dikirim ke offshore. Tidak ada satupun manu-

sia menginginkan terjadi musibah tetapi jika 

terjadi tentunya harus ada yang bertang-

gungjawab dalam hal ini adalah yang 

menandatangai surat tugas tentunya. 

 

TUGAS TAMBAHAN 

Tidak bisa dipungkiri bahwa petugas yang 

dikirim ke offshore merupakan tugas tam   

bahan sebagai karyawan KKP selain melak-

sanakan tugas pokok pada unit kerja, baik di 

induk KKP atau di Wilayah Kerja. Sehingga 

dalam kondisi tertentu mengakibatkan ter-

bengkalai tugas pokok yang diberikan 

kepadanya. Secara individu tugas tambahan 

ini sangat “menyenangkan” bebas tugas se-

lama 1 minggu di kantor sedangkan di off-

shore hanya menunggu kedatangan kapal 

jika ada jadwal kedatangan kalau tidak 

maka yang terjadi adalah “ngangur diberi 

honor” enak bukan. Perhatian beban kerja ini 

lepas dari pengamatan para pemegang 

keputusan sehingga yang terjadi adalah jika 

petugas offshore belum selesai melaksana-

kan tugas di kantor dan jadwal offshore telah 

memanggil yang adalah kondite kerja petu-

gas tersebut “sangat buruk rupa” dan dipan-

dang perlu untuk diberhentikan sebagai 

petugas offshore. Hal ini seharusnya tidak ter-

jadi jika tugas tambahan diberikan beban 

ganda tugas kantor yang belum selesai pada 

petugas tersebut. Dan tentunya untuk melak-
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sanakan tugas ganda tersebut diperlukan 

sarana penunjang semisalnya Notebook. 

 

LOKASI OFFSHORE 

Setiap lokasi pengeboran lepas pantai yang 

diawasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan 

memiliki jumlah dan lokasi berbeda sesuai 

dengan wilayah pelabuhannya. Pelabuhan 

lepas pantai yang diawasi oleh KKP Kelas I 

Tanjung Priok mengikuti wilayah kerja Adpel 

Pelabuhan Tanjung Priok, adalah : 

 

Widuri Terminal 

Widuri terminal merupakan pengeboran mi 

nyak lepas pantai yang dikelola oleh 

PT.CNOOC. Waktu tempuh selama 6 jam dan 

jarak tempuh 90 Mile  dari Kali japat Pela    

buhan Tanjung Priok, menggunakan Kapal 

Boat yang dikhususkan untuk para pekerja, 

konsultan, kontraktor dan termasuk instansi 

pemerintah. Jadwal  keberangkatan setiap 

hari Senin. Lokasi Widuri Terminal adalah : 

 Lintang Utara   : 4°40'50.685”S and 106°

39'9.541”E 

Photo FSO. Widuri terminal : 

Photo FSO. Lentera Bangsa : 
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 Lintang Selatan : 4°40'11.66”S and 106°

39'50.0”E 

 Lintang Timur    : 4°41'36.11”S and 106°

38'48.99”E 

Cinta Terminal  

Cinta terminal merupakan pengeboran min-

yak lepas pantai yang dikelola oleh 

PT.CNOOC. Waktu tempuh selama 5 jam dan 

jarak tempuh 45 Mile  dari Kali japat Pelabu-

han Tanjung Priok, menggunakan Kapal Boat 

yang dikhususkan untuk para pekerja, konsul-

tan, kontraktor dan termasuk instansi pemer-

Photo FSO. Cinta terminal / 114  : 

Photo FSO. Cinta terminal / 114  : 

Faktor Risiko Kecelakaan 
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intah. Jadwal  keberangkatan setiap hari 

Selasa. Lokasi Cinta Terminal adalah : 

 Lintang Selatan : 05°26'07” S 

 Lintang Timur    : 106°14'07” E 

Arjuna Terminal  

Arjuna terminal merupakan pengeboran mi 

nyak lepas pantai yang dikelola oleh 

PT.PERTAMINA. Waktu tempuh selama  4.5 jam 

dan jarak tempuh 25 Mile  dari Pelabuhan Ma-

runda, menggunakan Kapal Boat yang di 

khususkan untuk para pekerja, konsultan, kon-

traktor dan termasuk instansi pemerintah. Jad-

wal  keberangkatan setiap 7  hari mundur (jika 

berangkat hari senin jadwal berikutnya hari 

minggu). Lokasi Arjuna Terminal adalah : 

 Lintang Selatan  : 5º54.087' S 

 Lintang Timur   : 107º44.025' E 

Photo FSO. Arjuna Terminal / PHE : 
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D 
engan perkembangan teknologi yang begitu 

cepat pada masa sekarang ini mendorong 

setiap orang untuk mengikutinya baik secara 

terpaksa, mengikuti trend  ataupun karena kebutuhan. 

Coba kita tenggok kebelakang selama kurun 3 tahun 

telah terjadi perubahan yang sangat dratis yang 

menyentuh aspek kehidupan seperti peralatan 

multimedia, komunikasi, pendidikan, kendaraan dan 

masih banyak lagi macamnya. Kesemuanya 

merupakan subyek  meraih pangsa pasar dari para 

vendor raksasa untuk meraup keuntungan dari Negara 

berkembang ini dengan melihat kebutuhan pokok 

rakyat pada umumnya bukan lagi sebagai sasaran 

utama akan tetapi gaya hidup yang dikedepankan 

untuk meraih harkat di mata orang banyak, misalnya 

telepon seluler. Ditambah lagi dengan mewabahnya 

jejaring sosial di dunia maya yaitu “facebook”. 

 

Bagaimana dengan kepentingan di dunia perkantoran 

dalam hal ini pelaporan, jurnal, pengusulan anggaran, 

presentasi, penjadwalan, form yang masih 

menggunakan mesin ketik atau OHP (overhead 

proyektor) sebagai penyajian materi ?, tentu sangat 

jarang dijumpai lagi dalam penggunaannya. Sekarang 

semuanya dilakukan dengan suatu alat yang nama 

komputer baik komputer pribadi atau bukan. 

 

Dengan Kondisi seperti itu suka atau tidak suka kita 

dipaksa untuk menggunakannya sebagai alat utama 

untuk kepentingan perkantoran atau kedinasan. 

Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka yang terjadi 

adalah keterlambatan pelaporan, komunikasi dua arah 

akan terganggu dan akhirnya pencapain suatu 

kegiatan melalui media kertas menjadi tidak 

bermanfaat dan tentunya kegagalan suatu proyek 

yang dikerjakan akan sia-sia belaka. 

 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

pemerintahan semuanya berujung kepada pelaporan 

yang harus dimasukan kedalam data besar dan bisa 

disajikan secara mudah dan benar baik berupa angka 

dan grafik ditambah dengan narasi uraian kegiatan. 

Semua itu hanya bisa dilakukan dengan menuliskannya 

dalam lembaran kertas dengan menggunakan suatu 

aplikasi penulisan jika menggunakan komputer.   

 

Aplikasi penulisan pada umunya yang dipasang pada 

komputer merupakan satu bundle aplikasi yang 

semuanya mendukung kelancaran penulisan. Baik 

yang sifatnya membeli atau gratis dan terpasang 

kedalam system operasi komputer atau hanya portable 

(tidak dipasang pada komputer dan bisa berjalan 

pada flash disk). Perkembangan aplikasi penulisan 

selalu berubah sesuai jaman dengan penambahan 

fungsi yang berbeda beda setiap nama  dari vendor 

aplikasi tersebut. Aplikasi penulisan yang paling banyak 

digunakan dan  tidak gratis adalah Microsoft Office 

versi 1997-2003, 2007 dan 2010 dan berjalan pada 

Operating System Windows sedangkan yang gratis 

adalah OpenOffice.org mulai versi 2.0 sampai  versi 3.2 

pada awalnya hanya bisa berjalan pada Operating 

System (OS) mac dan linux sekarang sudah bisa 

berjalan pada OS Windows. Sedangnkan aplikasi 

penulisan yang masih baru adalah Libreoffice dan 

Abiword 

 

Aplikasi  penulisan portable yang tersedia adalah 

Openoffice.org, Libreoffice dan Abiword bisa 

menngunduh gratis di website : http://

portableapps.com/apps. 

 

Microsoft Office 

Pada aplikasi penulisan dalam bundelannya  terdiri dari 

perangkat lunak dan program lain versi windows, yaitu : 

1. Perangkat lunak, meliputi : 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Outlook 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft Essensial 

KEMAMPUAN MENGGUNAKAN APLIKASI PERKANTORAN 

(yang wajib dikuasai oleh setiap pegawai pemerintahan) 
 

Oleh : Nana Mulyana 
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2. Program lain, meliputi : 

 Microsoft Access 

 Microsoft FrontPage 

 Microsoft InfoPath 

 Microsoft MapPoint 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Office Picture Manager 

 Microsoft Project 

 Microsoft Publisher 

 Microsoft Office OneNote 

 Microsoft Office Communicator[2] 

 Microsoft Office InterConnect 

 

2. OpenOffice.org 

Pada aplikasi penulisan Openoffice dalam paketnya 

terdiri dari, yaitu : 

1. Komponen aplikasi, meliputi : 

 OpenOffice.org Writer 

 OpenOffice.org Calc 

 OpenOffice.org Impress 

 OpenOffice.org Base 

 OpenOffice.org Draw 

 OpenOffice.org Math 

2. Fitur unggulan yang ditawarkan, meliputi : 

 Mendukung format dokumen ODF, sebagai 

format dokumen paket aplikasi perkantoran 

yang terbuka. 

 Membuka dan menyimpan dokumen dalam 

format Microsoft Office 

 Mengekspor dokumen dalam format PDF 

 

Mengoptimalkan SDM 

Bagi instansi pemerintah yang memiliki karyawan usia 

40 tahun ke atasnya cukup banyak dan dengan dasar 

pendidikan SLTA sederajat dalam penggunaan aplikasi 

perkantoran banyak mengalami kendala. Alasan klise 

dan sudah basi yang selalu diutarakan oleh karyawan 

tersebut, walaupun ada yang menguasai aplikasi 

perkantoran akan tetapi jumlahnya sangat sedikit. 

Untuk merubahnya memang diperlukan suatu 

pendekatan  manager system yang dinamis bukan asal 

bicara tanpa mutu dari pimpinan unit kerjanya. Pola 

pengajaran lain adalah perintah kerja dalam kesatuan 

job description atau uraian tugas. Mulai melaksanakan 

kegiatan sampai dengan membuat laporannya. 

Tentunya tidak sampai perintah tetapi berikan tempat 

konsultasi mereka jika mengalami kendala dalam 

mengerjakan dengan aplikasi perkantoran tersebut 

baik word atau exel. Sehingga pembinaan SDM yang 

ada akan lebih optimal. 

Kenapa hal ini menjadi sangat penting karena semua 

dokumen dan pelaporan kegiatan tidak lagi 

menggunkan peralatan manual seperti mesin ketik. 

Jika ternyata proses pembellajaran penggunaan 

aplikasi perkantoran tidak berjalan dengan lancar 

maka solusi yang paling bijaksana adalah menugaskan 

karyawan tersebut menyadur buku dan di tulis ulang 

dengan menggunakan aplikasi perkantoran seperti 

word atau writer. 

 

TINDAK LANJUT 

Intinya adalah setiap karyawan di instansi pemerintah  

harus bisa melakukan penulisan menggunakan 

aplikasi perkantoran berbayar atau gratis dengan 

perangkat komputer kantor tentunya. Baik untuk 

kelancaran tugas yang dibebankan kepada karyawan 

tersebut atau tugas tambahan yang proposional dari 

pimpinan unit kerjanya, apapun bidang kerja yang 

dilaksanakan dalam rutinitas hariannya. Bagaimana 

jika ada karyawan dengan dasar pendidikan Diploma 

III ke atas dan tidak bisa mengerjakan penulisan 

menggunakan aplikasi perkantoran seperti word atau 

writer, exel dan power point ? Tentunya kredibilitas dari 

ijazah atau pendidikan  bersangkutan perlu diragukan 

dan ujian masuk pegawai negeri harus dikaji ulang 

untuk memasukan ujian pratek menulis menggunakan 

aplikasi perkantoran.  

 

Jika Remunerasi PNS telah terlaksana dan disetujui 

untuk diberikan pada suatu instansi pemerintah tetapi 

kemampuan  penguasaan aplikasi perkantoran dari 

karyawannya sebagai PNS masih menggunakan model 

manual!. Bukankah remunerasi dilakukan untuk 

mendorong SDM  menjadikan berkualitas ?   
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TIKUS MASUK ALAT VITAL WANITA. 

Suatu sore menjelang malam, dilangsungkan pesta 

pernikahan sepasang pengantin baru di suatu perkam-

pungan kumuh suatu pulau di tengah Katulistiwa. Ciri 

khas daerah kumuh selalu ditandai oleh banyaknya 

segala jenis tikus yang tidak asing lagi bagi masyarakat 

di daerah tersebut. 

Saat sepasang pengantin baru tersebut tertidur kelela-

han di kamar pengantinnya yang tidak terlalu mewah, 

seekor tikus clurut mencari tempat kesukaannya yakni 

dalam tumpukan kain sebagai penghangat tubuhnya. 

Akhirnya tikus tersebut mask dalam alat vital Sang Pen-

gantin perempuan. Pada awalnya Sang Pengantin per-

empuan, diam saja dan sedikit menggelinjang, namun 

lama kelamaan terasa sakit, yang akhirnya Sang Pen-

gantin perempuan terbangun dari ranjang pengantin-

nya. Akhirnya Sang Pengantin perempuan berteriak 

saat alat vitalnya diraba ternyata adalah seekor tikus. 

Oleh karena sakitnya Sang Pengantin perempuan se-

makin berteriak sambil menarik ekor tikus clurut tersebut 

sehingga membangunkan suami dan seisi rumah. Sang 

Suami kebingungan sambil ikut menarik ekor tikus terse-

but. Malang tidak dapat dicegah, ekor tikus tersebut 

terputus sehingga badan tikus semakin masuk ke dalam 

alat vital Sang Pengantin perempuan. Semakin masuk, 

semakin terasa sakit dan Sang Pengantin perempuan 

semakin berteriak sehingga membangunkan para 

tetangga rumah mereka. Para tetangga mengira telah 

terjadi pertengkaran antar sepasang pengantin baru 

tersebut, namun setelah para tetangga mengetahui 

kejadian masuknya tikus ke dalam alat vital Sang Pen-

gantin perempuan, maka para tetangga berinisiatif 

segera membawanya ke Rumah Sakit terdekat. 

Apakah upaya kita untuk memberantas tikus? 

Sudah efektifkah upaya kita untuk memberantas tikus? 

 

ULAT MASUK OTAK 

Inilah akibat makan sushi & sashimi (ikan mentah, gurita 

mentah,udang mentah, dsb). Nama orang ini Shota 

Fujiwara dari Gifuprefecture, Jepun, umur 80 tahun, te-

lah menderita sakit kepala yang luar biasa selama 3 

tahun dan telah kehilangan kemampuan psikomo-

toricnya. Setelah menjalani pemeriksaan CT-scan & X-

ray, doktor yang merawatnya menemukan sarang ulat 

di bawah kulit kepalanya namun masih diluar tempu-

rung otaknya. 

 

PERCAYA ATAU TIDAK 

Oleh : HENDRA KUSUMAWARDHANA 

Ha . . ha . . ha . .  

ya ampuuuun . . . 

kirain sarang gue,   

maafin gue deh .  

RELAKSASI 
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Sumber : http://syukran.wordpress.com/2007/12/20/ulat

-di-otak-akibat-makan-sushi-gambar-sebenar/ 

SEMUT MASUK OTAK 

Seorang anak kecil meninggal karena ahli bedah me-

nemukan semut di otaknya!  

Rupanya anak ini tertidur dengan beberapa permen di 

mulutnya atau dengan beberapa jajanan manis 

berada di sampingnya.  Semut segera merayap ke 

bagian kepalanya dan beberapa semut pada 

merayap masuk kedalam telinganya sampai akhirnya 

berhasil masuk ke otaknya. Ketika ia terbangun, ia tidak 

menyadari bahwa beberapa semut telah masuk ke 

otaknya. 

Setelah itu, ia selalu mengeluhkan rasa gatal di sekitar 

wajahnya. Ibunya membawanya ke dokter, tapi dokter 

tidak tahu apa yang salah dengan anak tersebut. 

Akhirnya sang dokter,  memeriksa engambil X-ray anak 

tersebut. Ternyata mengerikan  . . . sang dokter mene-

mukan sekelompok semut hidup di tengkoraknya. 

Karena semut masih hidup, dokter tidak dapat berop-

erasi pada dirinya karena semut terus – menerus ber-

gerak. 

Anak itu akhirnya meninggal. Jadi harap berhati-hati 

ketika meninggalkan bahan makanan di dekat tempat 

tidur Anda atau ketika makan di tempat tidur. Hal ini 

dapat menarik semut yakni anda atau anak anda jan-

gan makan permen sebelum tidur.  

Sumber : http://archive.kaskus.us/thread/5734597 

 

ULAT MASUK MATA 

Hati – hati  jika terkena debu di jalan atau dimana saja, 

ini telah terjadi pada seseorang. 

Pada Waktu dia berjalan dia pikir kena debu, otomatis 

matanya dia kucek-kucek. 

Setelah beberapa jam matanya agak merah, lalu dia 

beri obat tetes mata. 

Setelah beberapa hari,  dibawah matanya masih 

merah dan agak bengkak. 

Semakin hari dibawah matanya semakin bengkak, lalu 

dia pergi ke dokter, 

setelah di periksa dokter bilang harus dioperasi. 

Setelah dioperasi benjolan tersebut, maka keluarlah 

ulat…. 

Awalnya dia pikir matanya terkena debu, namun 

ternyata ada telur ulat.  Oleh karena itu,  kalau sakit 

berkelanjutan segera hubungi dokter terdekat. 

Sumber : http://roghuzshy.wordpress.com/2009/03/10/

ulat-di-mata-manusia/ 
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JENIS ULAT BULU 

INI  

BUKAN  

ULAT  

BULU 
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