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kesehatan kapal, surat bebas karantina, entry/exit permit, 
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sandar atau berlayar. Pemilik atau kapten kapal akan menge-

tahui dokumen apa saja dan berapa biaya yang diperlukan, 

serta izin mana yang telah diperoleh dan mana yang tidak. Hal 

ini akan mempercepat waktu yang … (halaman …. 4) 
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anker adalah penyakit menakutkan yang merupakan 

salah satu pembunuh tertinggi di dunia saat ini. Ameri-

can Cancer Society memproyeksikan, pada tahun 

2007 terjadi 12,3 juta kasus kanker di seluruh dunia dan ada 

sekitar 20 ribu orang meninggal setiap hari menjadi 6,25 juta 

orang. Di negara maju, kanker merupakan penyebab kematian 

nomor dua setelah penyakit penyakit kardiovaskuler. Setiap 

orang memiliki ketahanan tubuh yang berbeda, beberapa 
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aegyti adalah dalam ….. (halaman …. 15) 
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  Pengantar Redaksi 

B 
uletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volume VII edisi 1 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. Pada volume sebelumnya, dalam setahun buletin ini terbit 4 kali 

namun khusus pada tahun 2012 ini hanya terbit 2 kali karena adanya efisiensi penganggaran. 

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

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

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

informasi kesehatan tradisional. Pada edisi ini mulai dikembangkan topik – topik yang ajeg, 

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

serbi, Jejaring kerja dan kemitraan, Flora dan fauna, Kajian, Aneka peristiwa serta Relaksasi 

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

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

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

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

penulisan Buletin Info Kesehatan Pelabuhan.  

 Dewan redaksi mengajak para pembaca buletin ini untuk melaju dengan kecepatan 

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

 Selamat bekerja dan sukses selalu 

                      Dewan Redaksi  

ISSN 2302 - 4550 
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ATENSI

Perkembangan teknologi transportasi 

dewasa ini semakin pesat dan cepat, jarak 

antar negara terasa semakin dekat karena  

perjalanan  dapat ditempuh dalam  waktu 

yang relatif singkat. Kemajuan teknologi 

transportasi ini  akan meningkatkan mobilitas 

barang antar negara yang pada akhirnya 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

penduduk secara global. 

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan 

pelabuhan yang terpadat di Indonesia, arus 

lalu lintas kapal semakin padat yang secara 

otomatis juga meningkatkan arus lalu lintas 

barang antar negara. Penanganan kargo 

(handling cargo), 70 persennya adalah 

komoditi import – ekspor Indonesia, dengan 

arus peti kemas pada tahun 2010 sebanyak 

3.377.448 peti kemas.   

Inaportnet memungkinkan pengurusan 

administrasi online terintegrasi untuk surat izin 

kelaikan berlayar, surat izin kesehatan kapal, 

surat bebas karantina, entry/exit permit, serta 

berbagai izin lain yang diperlukan sebuah ka-

pal untuk sandar atau berlayar. Pemilik atau 

kapten kapal akan mengetahui dokumen apa 

saja dan berapa biaya yang diperlukan, serta 

izin mana yang telah diperoleh dan mana 

yang tidak. Hal ini akan mempercepat waktu 

yang dibutuhkan suatu kapal untuk 

mendapatkan izin merapat atau pergi dari 

dermaga. 

 Pada tanggal 21 Juni 2012 dilakukan 

penandatanganan bersama untuk penerapan 

Inaportnet guna memperlancar pelayanan 

arus barang ekspor – impor di pelabuhan 

Tanjung Priok, dengan waktu pelayanan yang 

semakin singkat. Dalam penyelengaraan 

Inaportnet ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas I Tanjung Priok merupakan salah satu 

instansi pengguna Inaprtnet.  Penerapan 

Inaportnet ini diharapkan akan mempercepat 

implementasi National Single Window (NSW) di 

Indonesia dan mendorong kelancaran arus 

barang serta kinerja pelayanan ekspor – impor. 

Selanjutnya pada masa mendatang, sistem ini 

menjadi salah satu persiapan Pelabuhan 

Tanjung Priok menuju ASEAN Single Window 

(ASW).  Yang dimaksud dengan National single 

window adalah sistem nasional yang 

memungkinkan dilakukannya suatu 

penyampaian data dan informasi secara 

tunggal (single submission of data and 

information), pemrosesan data dan informasi 

secara tunggal dan sinkron (single and 

synchronous of data and information) dan 

pembuatan keputusan secara tunggal untuk 

pemberian ijin kepabeanan dan pengeluaran 

SEKILAS  TENTANG INAPORTNET 
Oleh : 

NANDIPINTA, SKM, MEpid 
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barang (single decision making for custom 

release and clearance of cargoes). 

Inaportnet adalah sistem layanan 

tunggal secara elektronik berbasis internet / 

web untuk mengintegrasikan sistem informasi 

yang standar dalam melayani kapal dan 

barang secara fisik dari seluruh instansi terkaitdi 

Pelabuhan. Selanjutnya, diharapkan sistem 

pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok, hanya 

ada satu sistem layanan tunal elektronik.  Yang 

dimaksud dengan sistem layanan tunggal 

elektronik adalah suatu sistem layanan 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

untuk melakukan proses pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan dan penyajian 

informasi melalui suatu portal berbasis 

internet / web yang dapat diakses seluruh 

instansi terkait di pelabuhan dalam layanan 

kapal dan barang.   

Penyelenggaraan  Inaportnet di 

pelabuhan Tanjung Priok tersebut diatas 

dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan 

dan tanggungjawab dari setiap instansi 

pemerintah terkait di pelabuhan dan unit 

terkait lainnya berdasarkan peraturan 

perundang – undangan. Masing – masing 

instansi pengguna Inaportnet menerima data, 

informasi dan perijinan pelayanan kapal di 

pelabuhan Tanjung Priok yang disampaikan 

melalui sistem Inaportnet; serta 

bertanggungjawab untuk memberikan 

GEDUNG BARU KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 

KELAS I  TANJUNG PRIOK 

layanan ke Inaportnet sesuai dengan service 

level agreement; Data, informasi dan perijinan 

pelayanan kapal merupakan dokumen 

elektronik yang mengikat semua pihak yang 

terkait dengan Inaportnet. 

Semoga penyelenggaaraan Inaportnet ini ber-

jalan dengan lancar sesuai harapan. 
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RUANG TU 

Issue good governance dan clean gov-

ernance merupakan isu penting dalam 

pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan 

administrasi pelayanan public. Hal ini berarti 

secara otomatis menuntut adanya reformasi di 

segala bidang, termasuk reformasi birokrasi. 

Reformasi birokrasi tersebut meliputi proses 

rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dan 

pengangkatan pejabat structural pada jab-

atan yang tepat (the right man on the right 

place). 

Kenyataan yang terjadi pada saat ini tampak-

nya belum menunjukkan keadaan yang di-

harapkan, bahkan masih banyak pejabat pub-

lic yang belum memahami konsep pelayanan 

yang baik, masih puas dengan kondisi pela-

yanan publik apa adanya, masih tergiur 

dengan  KKN, dan praktek – praktek lain yang 

menghambat pencapaian Good Govern-

ance. 

Namun ingat !!!  Reformasi birokrasi tersebut, 

pastilah penuh tantangan. 

Oleh karena 

itu, harus ada 

r u m u s a n 

model seleksi 

pejabat pub-

lik pada lembaga eksekutif pemerintahan un-

tuk memilih pemimpin yang kompeten, tepat 

(fit) untuk jabatannya, dan layak (proper) 

menduduki posisinya, dengan harapan agar 

upaya reformasi birokrasi dapat segera men-

capai tujuannya.  

Membahas ten-

tang kinerja Peg-

awai Negeri Sipil 

(PNS) di Indone-

sia memang san-

gat menarik untuk diperdebatkan. Sebagian 

kalangan masyarakat menyatakan bahwa pa-

da saat bekerja, para Pegawai Negeri Sipil 

(PNS)  lebih banyak mengutamakan materi, 

uang, kekuasaan, dan jabatan tanpa adanya 

upaya menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini 

sebenarnya telah berlangsung lama dan apa-

bila dirunut dalam lintasan sejarah, mungkin 

sudah berlangsung sejak negara ini berdiri. 

Apakah yang harus dilakukan untuk mem-

peroleh pejabat public yang memiliki kompe-

tensi dan berkualitas?  

Sumber daya manu-

sia (SDM) merupakan 

aset potensial bagi 

s e t i a p  i n s t a n s i 

pemerintah, swasta, 

maupun instansi 

lainnya. SDM yang 

berkualitas akan memudahkan instansi dalam 

mengelola aktivitasnya, sehingga tujuan yang 

ditetapkan dapat tercapai. Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) pada level manajerial di suatu in-

stansi harus memiliki kualitas yang sesuai 

dengan kompetensinya sebagai pihak 

pengambil keputusan.  Untuk menentukan PNS 

yang akan direkrut maupun ditempatkan pa-

da posisi manajerial tertentu diperlukan suatu 

 

THE RIGHT MAN, ON THE RIGHT PLACE ataukah sebaliknya? 
Oleh : Irene Kusumastuti, SE, Ak 
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prosedur terstruktur dan sistematis yang dapat 

dipertanggungjawabkan, yaitu melalui seleksi. 

Seleksi merupakan tahapan untuk memutus-

kan apakah seorang dinyatakan memenuhi 

syarat atau tidak. Keputusan yang diambil ini, 

diharapkan tidak subyektif agar kualitas SDM 

yang diperoleh dapat sesuai dengan harapan 

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tan-

tangan manajemen dalam hal ini adalah 

bagaimana mengambil keputusan dari pega-

wai yang diseleksi dengan cara yang obyektif, 

tidak memihak, serta transparan. Untuk 

menghindari subyektifitas keputusan yang 

dihasilkan, diperlukan suatu sistem pendukung 

keputusan yang dapat membantu pihak ma-

najemen dalam memutuskan PNS mana yang 

sesuai kualifikasi untuk menempati posisi jab-

atan manajerial tingkat dasar, menengah 

maupun atas.  

Adapun dalam 

penentuan bakal 

calon, diharap-

kan para mana-

jemen instansi te-

lah menentukan beberapa kriteria pokok, yaitu 

kompetensi, kepemimpinan, pendidikan, pen-

galaman, sertifikasi, attitude, knowledge, track

-record, dan skill, dll.  Dalam penentuan 

penilaian calon, digunakan kombinasi data 

kualitatif dan kuantitatif, dimana keduanya 

didapat melalui pengambilan data dari data-

base. Data kualitatif berasal dari penilaian kar-

ya PNS yang telah dilakukan per semester, yai-

tu awal bulan pertama (Januari), dan awal bu-

lan ketujuh (Juli) setiap tahunnya. Sedangkan 

data kuantitatif misalnya adalah riwayat pen-

didikan formal, masa kerja, dan kelas jabatan 

dari pegawai yang bersangkutan.  

Masalahnya adalah apakah data kualitatif 

dan kuantitatif ini tersedia?  

Penilaian untuk 

seleksi PNS yang 

menduduki jab-

atan tertentu, 

tidak tepat bila 

dilakukan dalam 

tempo “SESAAT” 

Kalau seleksi dilakukan “SESAAT”, berarti dil-

akukan secara asal – asalan, yang penting 

ada, padahal seleksi tersebut dilakukan atas 

dasar “like and dislike” atau atas dasar 

“pesanan”, dll. 

Bukankah sudah ada DP3 PNS?   

Penilaian pelaksanaan 

p e k e r j a a n  p e g a w a i 

merupakan proses kegiatan 

yang dilakukan untuk 

mengevaluas i  t ingkat 

pelaksanaan pekerjaan 

(perfomance appraisal) 

seorang pegawai, sesuai PP 10 Tahun 1979.   

Kenyataan menunjukkan bahwa proses 

penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 

cenderung terjebak ke dalam proses 

formalitas dan dirasa telah kehilangan arti dan 

makna substantif, tidak berkait langsung 

dengan apa yang telah dikerjakan PNS. 



8 Volume VII Edisi I Tahun 2012 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

Hasil Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS, 

dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksa-

naan Pekerjaan, yang tertuang unsur-unsur 

penilai sebagai berikut :  

 Kesetiaan 

 Prestasi Kerja 

 Tanggung Jawab 

 Ketaatan 

 Kejujuran 

 Kerjasama 

 Prakarsa, dan 

Kepemimpinan 

Nilai Pelaksanaan pekerjaan dinyatakan 

dengan sebutan dan angka sebagai berikut : 

 
 

Pejabat penilai baru dapat melakukan 

penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia 

telah membawahi PNS yang bersangkutan 

sekurang-kurangnya 6 bulan. 

Kalau sudah ada DP3,  perlukah mengadakan 

“FIT” and “PROPER” ??? 

Perlu sekali ! 

Namun harus 

didasari oleh 

payung hukum, 

misalnya Pera-

turan Menteri 

yang membawa-

hinya. Apabila 

tidak dipayungi oleh Peraturan Menteri maka 

“FIT” and “PROPER” akan tampak “LUCU dan 

MENGADA - ADA” alias “OMONG KOSONG” 

Amat baik  =  91 - 100 

Baik =  76 - 90 

Cukup =  61 - 75 

Sedang =  51 - 60 

Kurang =  50 ke bawah 

Apabila mau melakukan “FIT” and “PROPER 

TEST”, . . . . 

Marilah kita 

l a k sa n ak a n 

“FIT” and 

“ P R O P E R ” 

secara benar, 

legal dan ter-

e n c a n a . 

Pelaksanaan fit and proper test merupakan 

upaya yang sangat penting. Pelaksanaan fit 

and proper test tersebut sebagai bagian dari 

proses reformasi birokrasi terutama dalam 

rekrutmen untuk memilih pejabat publik yang 

memiliki kompetensi dan berkualitas. Kondisi ini 

akan membantu pemerintah dalam 

meningkatkan kuantitas dan kualitas 

pembangunan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Pelaksanaan fit and proper 

test yang benar, juga merupakan upaya untuk 

menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(KKN) dalam birokrasi pemerintahan.  
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RUANG PKSE 

Kanker adalah penyakit menakutkan 

yang merupakan salah satu pembunuh 

tertinggi di dunia saat ini. American Cancer 

Society memproyeksikan, pada tahun 2007 ter-

jadi 12,3 juta kasus kanker di seluruh dunia dan 

ada sekitar 20 ribu orang meninggal setiap hari 

akibat kanker. Dari data WHO diketahui, setiap 

tahun jumlah penderita kanker di dunia ber-

tambah menjadi 6,25 juta orang. Di negara 

maju, kanker merupakan penyebab kematian 

nomor dua setelah penyakit penyakit kardio-

vaskuler.  

Kanker adalah penyakit dimana sel-sel 

rusak di dalam tubuh penderita tidak men-

galami program kematian sel, dan tumbuh 

secara tidak terkontrol dengan metabolisme 

yang menyimpang.  

Penyebab kanker masih belum diketahui 

secara pasti. Namun ada beberapa faktor 

yang diduga dapat meningkatkan resiko ter-

jadinya kanker, antara lain faktor genetik/

keturunan, lingkungan yang tercemar, ma-

kanan yang mengandung zat kimia dan ke-

biasaan hidup yang tidak sehat.  

Tanpa disadari dalam keseharian kita 

dikelilingi banyak zat-zat penyebab kanker 

dan tanpa disadari pula zat-zat tersebut masuk 

ke dalam tubuh kita. Minimnya kewaspadaan 

masyarakat terhadap kanker salah satunya 

mungkin disebabkan kurangnya informasi ten-

tang zat-zat yang dapat memicu timbulnya 

kanker. Kita sering mendengar kata-kata 

“karsinogen’ dan “karsinogenik” dalam hub-

ungannya dengan penyakit kanker. Tahukah 

Anda tentang istilah-istilah itu? 

Karsinogen adalah zat yang menyebabkan 

penyakit kanker. Karsinogen mampu me-

nyebabkan terjadinya pertumbuhan sel yang 

sebelumnya normal menjadi abnormal 

(kanker). Zat-zat karsinogen menyebabkan 

kanker dengan mengubah asam deoksiribo-

nukleat (DNA) dalam sel-sel tubuh dan hal ini 

mengganggu proses-proses biologis. Se-

dangkan karsinogenik adalah suatu bahan 

yang dapat mendorong/memicu kanker. Hal 

ini bisa terjadi karena ketidakstabilan genomik 

atau gangguan pada proses metabolisme 

seluler. 

Setiap orang memiliki ketahanan tubuh 

yang berbeda, beberapa diantaranya tidak 

bermasalah dengan zat karsinogen, namun 

yang lainnya dengan mudah terkena kanker 

hanya karena karsinogenik dalam dosis kecil. 

Jika zat karsinogenik terus menerus masuk dan 

tertimbun cukup banyak di dalam tubuh maka 

peluang kerusakan DNA dalam sel menjadi 

lebih tinggi. 

Tahukah Anda zat-zat apa saja di seki-

tar kita yang bersifat karsinogenik? Berikut ini 

bahan –bahan di sekitar kita yang perlu di-

waspadai karena berpotensi mengandung zat

-zat karsinogenik : 

1. Ikan Asin 

Beberapa penelitian menunjukkan, 

 

MENGENAL ZAT-ZAT KARSINOGENIK DI SEKITAR KITA 

Oleh : EVI MARIA 
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mengkonsumsi ikan asin terlalu banyak men-

jadi salah satu faktor penyebab timbulnya 

kanker atau karsinoma nasofaring.  Salah 

satu zat yang terkandung dalam ikan asin 

yang disebut nitrosamin adalah faktor pemi-

cunya. Nitrosamin adalah suatu zat yang 

karsinogenik, yang dapat menyebabkan 

kanker. Nitrosamin akan muncul dalam pros-

es pengasinan dan penjemuran ikan asin di 

bawah terik matahari.  Sinar matahari akan 

bereaksi dengan nitrit (hasil perombakan 

protein) pada daging ikan sehingga mem-

bentuk senyawa nitrosamin. Nitrosamin 

merupakan pencetus aktifnya virus Epstein-

Barr yang merupakan penyebab utama 

kanker nasofaring (kanker tenggorokan 

atau THT),"  

Virus Epstein-Barr itu sendiri adalah virus  yang 

banyak ditemukan di udara yang senantiasa 

kita hirup. Namun, virus tersebut akan tetap 

doman (tidur) di daerah nasofaring (faring ba-

gian atas) jika tidak ada faktor pencetus untuk 

menjadi kanker.  

2. Sate, Daging panggang, dan Goreng 

Menurut penelitian, daging tertentu yang 

dimasak pada suhu yang tinggi dapat 

memproduksi senyawa baru yang berpo-

tensi menyebabkan kanker (sebelumnya 

tidak terdapat saat dalam keadaan men-

tah) misalnya heterocyclic amines (HCA) 

dan polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAH). PAH ini adalah sekelompok senyawa 

yang terbentuk akibat pembakaran yang 

tidak sempurna dari zat-zat anorganik seper-

ti arang, minyak, dan gas serta zat organik 

seperti tembakau. Pada daging yang di-

panggang, PAH tersebut terbentuk saat le-

mak daging menetes ke atas arang, 

kemudian menyatu dalam asap, dan mele-

kat dalam makanan tersebut. PAH juga 

dapat terbentuk langsung saat daging 

yang dipanggang terlalu gosong sehingga 

teksturnya menjadi seperti arang. Sementa-

ra itu, HCA terbentuk ketika asam amino 

(unsur pembangun utama dari protein) dan 

kreatin (senyawa yang terdapat di jaringan 

otot) bereaksi pada suhu tinggi. Disini, hal 

yang mempengaruhi pembentukan HCA 

adalah jenis makanan, suhu, waktu, dan 

cara memasak. Dimana, daging yang di-

masak dapat menghasilkan HCA lebih ban-

yak dari pada sumber proten lain seperti te-

lur, susu, tahu dan daging jeroan (hati), 

yang memiliki sedikit HCA atau bahkan tidak 

sama sekali. HCA juga ditemukan dalam 

jumlah paling besar pada daging yang 

digoreng dan dipanggang langsung di atas 

api karena melibatkan suhu yang sangat 
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tinggi. Sebaliknya, kadar senyawa ini akan 

dihasilkan lebih rendah dengan pengolahan 

makanan seperti dipanggang dalam oven 

ataupun direbus dalam suhu kurang dari 

1000C. Selain pengaruh suhu, waktu pema-

nasan yang lebih lama juga akan 

menghasilkan HCA lebih banyak.  

Jadi disarankan untuk tidak terlalu sering 

mengkonsumsi jenis makanan seperti ini, ka-

laupun mengkonsumsi, imbangi dengan 

makan makanan berserat, seperti buah-

buahan dan suyur-sayuran. Hal ini karena, 

diketahui bahwa salah satu antikarsinogenik 

merupakan makanan berserat, yang mana 

makanan berserat tersebut nantinya akan 

mengikat zat karsinogenik tersebut sehingga 

tidak membahayakan bagi tubuh. 

3. Asap Rokok 

Asap rokok merupakan salah satu senyawa 

yang juga turut andil dalam pengaktivasi 

aktivitas karsinogenik. Hal ini dkarenakan 

oleh pada rokok tembakau mengandung 

lebih dari 4 ribu zat kimia yang mana se-

bagaian besar merupakan zat yang dapat 

menyebabkan kanker, dua zat karsinogenik 

utama dalam rokok tembakau adalah ni-

trosamin dan polycyclic aromatic hydrocar-

bons (PAH). Menurut para ahli 90% 

penyebab kanker paru adalah karena ke-

biasaan merokok. Resiko menderita kanker 

paru akan meningkat seiring dengan pen-

ingkatan konsumsi rokok per hari. Mereka 

yang merokok dua bungkus atau lebih rokok 

per hari, satu diantara 7 orang akan 

meninggal karena kanker paru. 

Penggunaan pipa atau cangklong juga 

dapat menyebabkan kanker paru meskipun 

resikonya tidak sebesar perokok tanpa pipa. 

Pada perokok pasif (tidak merokok, namun 

ikut tepapar asap rokok) dalam jangka wak-

tu yang lama juga mempunyai resiko men-

derita kanker paru. Penelitian menunjukan, 

perokok pasif ini mempunyai resiko men-

derita kanker paru 24% lebih besar daripada 

mereka yang tidak merokok.  
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4. Polusi Udara 

Polusi udara dapat berasal dari kendaraan 

bermotor, pabrik industri, dan pembangkit 

listrik tenaga fosil. Polusi udara ini mempu-

nyai kontribusi pada  kematian akibat ter-

jadinya kanker paru sebesar hampir 1%. 

Udara yang mengandung timbal atau kar-

bon monoksida bersifat karsonogenik. Untuk 

meminimalisir kontaknya paru-paru kita 

dengan polusi, maka pakailah masker 

ditempat-tempat  yang udaranya tercemar.  

5. Pewarna makanan 

Penyalahgunaan pewarna untuk industri 

tekstil dan cat  untuk pewarna makanan ju-

ga bersifat karsinogenik. Rhodamin B meru-

pakan zat kimia berbahaya yang seha-

rusnya tak boleh dicampur dengan ma-

kanan. Rhodamin B ini merupakan zat 

pewarna yang tersedia di pasar untuk indus-

tri tekstil, tinta, maupun kertas. Zat ini dapat 

menyebabkan iritasi pada saluran pernapa-

san dan dalam konsentrasi tinggi & paparan 

dalam waktu yang lama dapat menyebab-

kan kerusakan pada hati (lebih parah lagi 

dapat menyebabkan kanker hati). Produk 

makanan yang ditemukan mengandung 

rhodamin B diantaranya adalah kerupuk 

(58%), terasi (51%), dan makanan ringan 

(42%). Selain itu, zat ini juga banyak 

ditemukan pada kembang gula, sirup, 

manisan, dawet, bubur, ikan asap, dan cen-

dol.  Ciri-ciri bahan pangan yang mengan-

dung Rhodamin B yaitu berwarna merah 

menyala dan bila produk pangan dalam 

bentuk larutan/minuman maka warna me-

rah berpendar atau berflueresensi. Selain itu, 

dalam pengelolaan, warna itu tahan ter-

hadap pemanasan baik direbus maupun 

digoreng (warna tidak pudar). Sementara 

pada kerupuk, akan terlihat memberikan 

titik-titik warna karena tidak homogen. 

Selain Rhodamin B, pewarna makanan 

lainnya yang berpotensi karsnogenik adalah 

Pewarna Metanil Yellow. Penyalahgunaan 

pewarna Metanil Yellow untuk pewarna ma-

kanan telah ditemukan antara lain pada 

mie, kerupuk dan jajanan lain yang 

berwarna kuning mencolok dan berpandar. 

Ciri-ciri makanan yang mengandung 

pewarna Metanil Yellow antara lain ma-

kanan berwarna kuning mencolok dan 

cenderung berpendar serta banyak mem-
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berikan titik-titik warna karena tidak homo-

gen. 

6. Minuman bersoda 

The US Food dan Drug Administration (FDA) 

beberapa waktu lalu mengatakan bahwa 

beberapa minuman bersoda dan minuman 

ringan lainnya di US mengandung zat 

karsinogenik benzene yang kadarnya tinggi. 

Benzene adalah suatu bahan kimia yang 

dapat menjadi pemicu terjadinya leukemia. 

Menurut para ahli akibat dari faktor terpa-

parnya udara panas dan sinar dapat mem-

icu terbentuknya benzene pada minuman 

tersebut. Namun, sampai saat in FDA terus 

melakukan penelitian tentang bagaimana 

terbentuknya bezene, termasuk faktor 

panas yang merupakan penyebabnya, ser-

ta cara penyimpanan yang benar sehigga 

minuman tersebut tetap terjaga keama-

nannya.  

7. Pengawet makanan (Formalin)  

Formalin adalah larutan yang tidak 

berwarna dengan bau yang sangat men-

usuk.  Formalin biasanya digunakan sebagai 

bahan perekat untuk kayu lapis dan desin-

fektan untuk peralatan rumah sakit serta un-

tuk pengawet mayat. Kurangnya 

pengetahuan pada orang-orang yang 

sering menggunakan formalin untuk 

mengawetkan makanan yang dijualnya 

seperti tahu, tempe, ikan asin, ikan segar 

mie basah, bakso dan lainnya dapat 

berdampak buruk pada kesehatan orang 

yang mengkonsumsinya. 

Bahaya penggunaan formalin dalam 

jangka panjang ialah dapat memicu 

timbulnya perkembangan sel kanker. Untuk 

meminimalisir masuknya formalin ke dalam 

tubuh sebaiknya mulai selektif dalam 

memilah makanan yang akan dikonsumsi. 

8. Kosmetik 

Penggunaan kosmetik cukup penting untuk 

menunjang penampilan. Kita harus selektif  

dalam memilih kosmetik yang akan 

digunakan  Yang perlu diwaspadai disini 

adalah, kandungan kosmetik yang kita pa-

kai sehari-hari. Misalnya penggunaan Roda-

min B pada  lipstik yang berwarna merah 

mencolok, lipstik yang water proof (tahan 

air), blush on (pemerah pipi), dan lain se-

bagainya. 

Selain Rodamin B yang sering dis-

alahgunakan sebagai zat pewarna pada 

kosmetik, kita juga perlu waspada pada 



14 Volume VII Edisi I Tahun 2012 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

senyawa paraben yang sering  dimanfaat-

kan sebagai preparative (pengawet) dalam 

sediaan perawatan kecantikan ini. Senyawa 

ini biasanya digunakan terutama pa-

da  produk kosmetik, deodoran dan be-

berapa produk perawatan kulit lainnya. 

Penelitian terakhir di Inggris menyebutkan 

bahwa ada hubungan antara penggunaan 

paraben dengan peningkatan kejadian 

kanker payudara pada perempuan. Dise-

butkan pula terdapat konsentrasi paraben 

yang sangat tinggi pada 90% kasus kanker 

payudara yang diteliti. Jadi, hindarilah 

penggunaan preparat kecantikan yang 

mengandung senyawa ini, atau gunakanlah 

produk tersebut seminimal mungkin. 

Dengan mengetahui bahan-bahan yang ber-

sifat karsinogenik, sedapat mungkin kita dapat 

meminimalisir kemungkinan terkena kanker yai-

tu dengan menghindari terkena paparan zat 

yang bersifat karsinogenik dan menerapkan 

pola hidup sehat. 

Daftar Pustaka 

Sumber : 
 http://shine-roshzamore.blogspot.com/2010/12/karsinogen.html 

 http://health.detik.com/read/2012/06/01/153208/1930561/763/kasus-kanker-

dunia-melonjak-75-persen-pada-2030 

 http://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiation-oncology/2297918-

kenapa-sih-kasus-penyakit-kanker 

 http://www.anneahira.com/zat-penyebab-kanker.htm 

 http://www.deherba.com/hati-hati-penggunaan-formalin-dalam-bahan-

pangan.html 

 http://www.smallcrab.com/kanker/947-lkan-asin-asap-dapur-dupa-dan-unggas-

dapat-menyebabkan-kanker-nasofaring 

 http://rumahherbalku.wordpress.com/2009/03/17/karsinogen-apa-dan-apa-saja/ 

Setiap wanita tentu ingin memiliki kulit yang 

segar, kencang, kenyal, bersih dari flek dan 

bebas jerawat serta terlihat awet muda 

bukan ? seperti dikutip dari Times of India. 

Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang 

dimiliki di dapur Anda  

1. Masker ketimun, Masker ini cocok untuk 

kulit kering. Campurkan mentimun kecil 

dengan secangkir oatmeal dan satu 

sendok makan yoghurt. Lalu oleskan ke 

lapisan kulit dan biarkan selama 30 menit. 

Kemudian bersihkan dengan air hangat 

dan biarkan kering . 

2. Masker madu, Oleskan tipis-tipis madu ke 

kulit lembab dan tetap seperti itu selama 

lima menit. Pelan-pelan membersihkannya 

dan pakai air hangat. Kemudian dengan 

air dingin lalu gunakan handuk jika masih 

terkesan lengket. 

3. Masker Pisang, Pisang matang dihaluskan 

dan pakaikan ke permukaan wajah 

dengan tipis. Diamkan selama 10 menit 

kemudian dibilias dengan air hangat dan 

keringkan. Kulit akan terasa lembut dan 

halus. 

4. Masker Alpukat, Satu buah alpukat 

matang, tumbuk dengan halus. Kemudian 

pakaikan secara rata di wajah dengan 

tebal. Setelah itu tunggu selama 15 menit 

sampai masker kering. Bilas dengan air 

hangat, lalu memakai air dingin dan 

biarkan kering. 

5. Masker oatmeals, Campurkan dua sendok 

makan gandum yang belum diolah 

dengan satu sendok garam (Baking 

powder-baking soda). Setelah itu 

tambahkan sedikit air agar menjadi 

padat. Pakaikan ke wajah secara 

melingkar kemudian bilas dengan air 

hangat. Masker ini cocok untuk kulit 

berminyak. 

6. Masker jus lemon, Masker ini membantu 

mengurangi flek hitam pada kulit. Campur 

setengah air lemon dengan putih telur. 

Lalu oleskan secara tipis ke permukaan 

wajah. Setelah kering, masker akan 

menjadi sedikit keras. Biarkan semalaman, 

lalu bilas dengan air hangat di pagi hari. 

Masker ini cocok untuk seluruh jenis kulit. 

7. Masker Lumpur, Apakah Anda yakin 

menggunakannya ? 

MASKER DAPUR UNTUK KECANTIKAN 
Oleh : Syaflovida 

 

Sumber  http://life.viva.co.id/news/read/269423-masker-alami-untuk-kecantikan-wajah 
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RUANG PRL 

Latar belakang : 

Pelaksanaan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN dan sekaligus melakukan 

gerakan kebersihan lingkungan (Jumat Bersih) 

di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan 

tersebut adalah salah satu implementasi 

kegiatan komite keselamatan, kesehatan dan 

lingkungan (K2L) / Pelabuhan Sehat, 

Pelabuhan Tanjung Priok.  

Terwujudnya pelaksanaan Pemberanta-

san Sarang Nyamuk dan terdeteksinya tempat 

perindukan factor risiko nyamuk Aedes aegyti 

adalah dalam rangka pengendalian untuk 

menekan factor risiko yang ditularkan oleh 

vector baik dalam kondisi rutin maupun dalam 

kondisi kejadian luar biasa (KLB) dan meniada-

kan tempat perindukan vector nyamuk Aedes 

aegypti. Sesuai dengan amanat International 

Health Regulation (IHR) 2005, annex Ib point e 

bahwa kapasitas inti bagi Bandara, Pelabuhan 

dan Perlintasan Darat dalam kondisi rutin se-

jauh memungkinkan menyediakan program 

pengendalian vector dan reservoir di dalam 

dan sekitar pintu masuk. 

 

Dasar penyelenggaraan  :  

Pelaksanaan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk adalah berdasarkan DIPA KKP Kelas I 

Tanjung Priok, dan kesepakatan rapat koordi-

nasi komite K2L / Pelabuhan Sehat tanggal 14 

Pebruari 2012 di Hotel Kawanua, yang mem-

bahas rencana kegiatan Komite K2L salah 

satunya tentang pelaksanaan PSN dan 

sekaligus gerakan kebersihan lingkungan. 

 

Pelaksanaan kegiatan  : 

PSN sesuai hasil kesepakan rapat koordi-

nasi Komite K2L  dilakukan pada hari jumat pa-

da minggu pertama setiap triwulan (4 kali da-

lam setahun), yaitu : 

Peserta pelaksanaan PSN dan gerakan 

kebersihan lingkungan terdiri dari lintas sektor, 

lintas program dan masyarakat di sekitar 

Pelabuhan Tanjung Priok, sebanyak 100 orang.  

PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) 

SEBAGAI IMPLEMENTASI KEGIATAN KOMITE KESELAMATAN, KESEHATAN DAN  

LINGKUNGAN (K2L) / PELABUHAN SEHAT,  

PELABUHAN TANJUNG PRIOK, TAHUN 2012 

Oleh : ALI ISHA WARDHANA, SKM, MKM  

Triwulan I : 

Lokasi di Terminal 

Penumpang Nusantara 

I dan II 

Leading Sektor : KKP Kelas I Tanjung Priok 

Waktu Pelaksa-

naan 
: Tanggal 02 Maret 2012 

Triwulan II : 
Lokasi Pos III dan seki-

tarnya 

Leading Sektor : 
Kantor Otoritas 

Pelabuhan 

Waktu Pelaksa-

naan 
: Tanggal 08 Juni 2012 

Triwulan III : 
Lokasi Pos I dan seki-

tarnya 

Leading Sektor : 
Kantor Syahbandar Ke-

las Utama 

Waktu Pelaksa-

naan 
: 

Tanggal 07 September 

2012 

Triwulan IV : 
Lokasi Pos VIII dan seki-

tarnya 

Leading Sektor : 
PT. Pelindo II (Persero) 

cabang Tanjung Priok 

Waktu Pelaksa-

naan 
: 

Tanggal 07 Desember 

2012 
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Proses Pelaksanaan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk  (PSN) :   

Jalannya /proses pelaksanaan PSN dan 

sekaligus gerakan kebersihan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembukaan melalui apel dan 

pemberian pengarahan oleh masing-

masing leading sektor. Pada 

kesempatan Triwulan I , pengarahan 

disampaikan oleh Ka. KKP Kelas I 

Tanjung Priok. Pada kesempatan 

tersebut diwakili oleh Ka.Bid 

Pengendalian Risiko Lingkungan (Dra. 

Diah Lestari, MKM). 

2. Sambutan dan arahan sekaligus 

membuka acara pelaksanaan PSN dan 

gerakan kebersihan.  

3. Gerakan dimulainya pelaksanaan juga 

ditandai dengan bunyi sirine 

ambulance. 

4. Peserta PSN yang dibagi dalam 10 

kelompok mengambil peralatan untuk 

melaksanakan kebersihan seperti, sapu 

lidi, pengki, sarung tangan, masker, bak 

sampah, pacul kecil dan garpu tanah. 

5. Masing-masing kelompok menuju lokasi 

yang sudah ditentukan untuk setiap 

kelompok untuk melakukan kebersihan. 

6. Pelaksanaan PSN dan kebersihan 

selesai dan kembali ketempat semula 

jam 10. 

7. Pelaksanaan PSN dan gerakan 

kebersihan selesai, dan peserta kembali 

ke tempat kerja masing-masing dan 

sampai jumpa lagi pada TW II, TW III 

dan TW IV. 

Lokasi Pemberantasan Sarang Nyamuk Triwulan I (TWI)  

Pengarahan PSN Triwulan I oleh Kepala Bidang PRL 

(mewakili Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok) 

Pembagian Kelompok dan Pembagian  

Perlengkapan Masker 

Halaman Parkir Terminal Penumpang 

Pelaksanaan PSN Oleh kelompok 5 
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Halaman Parkir Terminal Penumpang 

Pelaksanaan PSN Oleh kelompok 6 

Halaman Parkir Terminal Penumpang 

Pelaksanaan PSN Oleh kelompok 9 

Halaman Parkir Terminal Penumpang 

Pelaksanaan PSN Oleh kelompok 3 

Halaman Parkir Terminal Penumpang 

Pelaksanaan PSN Oleh kelompok 8 

POTO BERSAMA  
PESERTA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) TRIWULAN PERTAMA 

DI DEPAN TERMINAL PENUMPANG NUSANTARA PURA 

PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2012 
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Salah satu cara pengendalian tikus adalah 

dengan mengunakan teknik perangkap, baik 

perangkap mati ataupun perangkap hidup. 

Dalam pelaksanan kegiatan yang oleh Kantor 

Kesehatan Pelabuhan pada bidang Pengen-

dalian Risiko Lingkungan adalah Pengendalian 

Vektor dan Binatang Penular Penyakit, salah 

satunya adalah tikus sebagai pembawa pen-

yakit pes. 

Dalam pelaksanaanya pengendalian tikus se-

bagai kontrol untuk mengetahui tikus sebagai 

pembawa penyakit pes diperlukan suatu 

perangkap hidup dimana tikus tertangkap da-

lam keadaan hidup sehingga untuk dalam 

pelaksanaan identifikasi tikus termasuk pin-

jalnya akan lebih optimal.  

Banyak jenis perangkap yang beredar dijual  

akan tetapi sejauhmana daya tangkap yang 

dihasilkan dari perangkap tersebut, maka di-

perlukan pemilihan yang selektif dalam pen-

gadaan perangkap ditambah dengan umpan 

yang digunakan, lokasi pemasangan dan 

jumlah perangkap. Sehingga pelaksanaan 

pemasangan perangkap sebagai pengendali-

an tikus di pelabuhan bisa optimal. 

Jenis Perangkap Tikus : 

1. Snap Traps / Perangkap Jepret, terbuat 

dari kayu pertama kali ditemukan oleh 

Victor ® lebih dari 100 tahun yang lalu 

merupakan perangkat tertua paling 

dapat diandalkan untuk mengen-

dalikan hewan pengerat. Snap 

perangkap tikus menggunakan per 

membunuh leher tikus dalam satu jep-

retan. 

 

 

 

 

 

 

2. Perangkap tikus elektronik, dimana 

tikus yang tertangkap dibunuh 

dengan listrik tegangang tinggi. 

 

 

3. Perangkap lem atau dikenal dengan 

lem tikus, dimana tikus tertangkap ka-

rena terjebak oleh lem. 

 

 

 

 

 

 

PERANGKAP TIKUS 

Oleh : Nana Mulyana 
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4. Perangkap tikus hidup, merupakan 

perangkap tikus yang paling manusi-

awi karena tikus tertangkap dalam 

kondisi hidup baik tertangkap secara 

masal atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan menggunakan perangkap hidup men-

jadi ketentuan jika harus dilakukan kegiatan 

sebagai kontrol perkembangbiakan tikus pada 

area tertentu dengan jenis kesukaan makanan 

sebagai umpan yang dipasang pada     

perangkap.  

Jenis umpan yang digunakan selama ini sesuai 

standar umpan tikus, adalah : 

1. Jagung 

2. Kelapa bakar 

3. Ikan asin dan 

4. Dendeng 

Tidak menutup kemungkinan umpan diganti 

dengan kondisi lingkungan sekitar dimana 

habita tikus berada.  

Perlu diperhatikan bahwa perangkap tikus 

hidup buatan lokal kebanyakan terbuat dari 

bahan standar dan mudah berkarat.  Sehing-

ga diperlukan perawatan yang ektra dengan 

penggantian yang berkala, jangan biarkan  

perangkap terpasang dalam kondisi berkarat. 

Setiap pengadaan perangkap yang diusulkan 

selalu dikontrol, baik kualitas dan kuantitasnya. 

Perlu dilakukan kajian perangkap hidup untuk 

tikus yang efektiv dan umpan tikus yang 

digunakan oleh KKP. 

PERANGKAP TIKUS HIDUP MASAL 

PERANGKAP TIKUS HIDUP  

PEMASANGAN PERANGKAP TIKUS 
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RUANG UKLW 

Nusantara kita ini  mempunyai 

posisi strategis karena terletak di 

lintasan dua benua yang besar yaitu benua 

Australia dan Benua Asia. Posisi tersebut 

menjadi penting karena selalu dilewati oleh 

alat angkut menuju ke dua benua tersebut 

dimana arus perdagangan  antar daerah 

menjadi  semakin lancar, barang cepat 

mencapai tempat tujuan dan  biaya angkut 

barang dapat ditekan. 

Pada saat ini pelabuhan tidak hanya 

berfungsi sebagai pintu keluar masuknya 

barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah 

berkembang lebih jauh menjadi sentra-sentra 

industri yang menyerap banyak tenaga kerja, 

pusat perdagangan, tempat wisata yang 

mampu mendatangkan turis baik domestik 

maupun luar negeri dalam  jumlah besar 

sebagai penghasil devisa bagi Negara. Fungsi 

pelabuhan akan terus meningkat dan 

berkembang seiring dengan kemajuan 

teknologi dan informasi. Keadaan ini akan 

berpotensi menimbulkan permasalahan 

kesehatan yang lebih luas seiring dengan 

perkembangan fungsi pelabuhan itu sendiri.  

Sebuah pepatah lama mengatakan 

bahwa “ada gula ada semut”, dengan 

berkembangnya fungsi pelabuhan secara 

otomatis akan ada manusia yang jumlahnya 

semakin banyak yang keluar masuk 

pelabuhan sekaligus membawa makanan. 

Oleh banyaknya makanan maka hewan peli-

haraan yang liarpun akan banyak yang 

berdatangan dengan membawa risiko penu-

laran penyakit tertentu. 

Toxoplasmosis merupakan penyakit zo-

onosis yaitu penyakit pada hewan yang dapat 

ditularkan ke manusia. Penyakit ini disebabkan 

oleh parasit bersel tunggal yang dikenal 

dengan nama Toxoplasma gondii, yaitu suatu 

parasit intraselluler yang banyak menginfeksi 

pada manusia dan hewan peliharaan.  

Penularannya melalui kontak dengan 

kucing atau feces kucing, daging mentah 

atau yang kurang masak.  Yang dimaksud 

dengan zoonosis adalah penyakit yg dapat 

menular dari hewan ke manusia dan se-

baliknya atau disebut juga Anthropozoonosis 

Communicable Disease Control Ameri-

ka (CDC) memperkirakan bahwa lebih dari 60 

juta orang-orang di Amerika mungkin memba-

wa parasit Toxoplasma, namun hanya sangat 

sedikit yang menunjukkan gejala penyakit ter-

sebut.  

 

Gejala   

Gejala yang khas dari toxoplasmosis, antara 

lain flu, pembengkakan limfa,  nyeri otot yang 

berlangsung sampai beberapa hari hingga 

beberapa minggu. Jika sistim imun normal, 

maka tidak dapat terinfeksi lagi. Orang yang 

terinfeksi toxoplasmosis seringkali tidak menya-

dari bahwa dirinya mengidap penyakit ini, 

Yang Meningkatkan Risiko  

Situasi – situasi ini berikut berpotensi meningkat-

kan risiko tertular toxoplasmosis:  

1. Jari tangan menyentuh mulut setelah 

TOXOPLASMOSIS 
Oleh : Hj. Yusanah 
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berkebun, setelah membersihkan tempat 

kucing buang air besar, atau apa saja 

yang bersentuhan dengan feces kucing 

2.  Memakan daging mentah atau yang 

kurang masak. 

3. Jari tangan menyentuh mulut setelah 

setelah kontak dengan daging mentah 

atau setengah matang  

4. Transplantasi organ atau transfusi (ini 

adalah jarang)  

Jika seorang wanita hamil terinfeksi, maka in-

feksi dapat ditularkan dari ke janinnya,  

bahkan bisa menimbulkan malapetaka bagi 

sang janin. 

Bagi yang menjalani kemoterapi, menderita 

HIV/AIDS ataupun menderita gangguan sistem 

kekebalan tubuh maka infeksi toxoplasmosis 

dapat terjadi kapan saja dan gejalanya akan 

tampak parah, seperti kerusakan pada mata, 

otak, atau organ-organ lain.  

Ocular toxoplasmosis, kerusakan terjadi pada 

mata yang mengarah pada penglihatan yang 

berkurang, penglihatan yang kabur, nyeri, silau 

terhadap cahaya, mata kemerahan, dan 

bahkan adakalanya keluar air mata.  

Nah, . . . silakan memelihara hewan peliharaan 

tetapi harus yang hygienis 

Mengerikan 

Kucing kawin di dalam 

rumah 
Mengerikan 

Kucing pakai sikat gigi 

Mengerikan 

Berak di jalan 

Mengerikan 

Berak di dekat tendon air 

Mengerikan 

Kucing digendong 
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TEKNOLOGI & INFORMASI 

Sulit tidur sudah pasti menggangu dan 

dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang segar, 

stamina menurun, selanjutnya otomatis aktifitas 

sehari – hari turut terimbas. Biasanya gangguan ini 

bersifat sementara, namun akan menjadi masalah 

besar jika tidak diatasi.  

Setiap orang mempunyai kebiasaan lama 

tidur yang berbeda, ada yang hanya tidur selama 

4-5 jam saja setiap malam, bahkan ada yang mini-

mal perlu 8 jam untuk tidur semalam.  

Pada 36 negara di Afrika justru sebaliknya 

yakni ada penyakit tidur yang disebut trypanosomi-

asis yang dapat ditularkan oleh lalat tsetse.  Upaya 

penendalian lalat tsetse dilakukan secara terus 

menerus, namun jumlah kasus yang dilaporkan pa-

da tahun 2009 dibawah 10.000 untuk pertama kali-

nya dalam 50 tahun dan pada 2010 dilaporkan 

sebanyak  7.139 kasus baru.  

Bentuk trypanosomiasis pada manusia yang 

ditemukan ada dua bentuk, yakni : 

Trypanosoma brucei gambiense (TBG) ditemukan di 

Afrika barat dan tengah, sekitar lebih dari 95% kasus 

yang dilaporkan menyebabkan penyakit tidur yang 

bersifat kronis. Seseorang dapat terinfeksi selama 

berbulan – bulan atau bahkan bertahun-tahun 

tanpa tanda-tanda utama atau gejala. Saat 

munculnya gejala muncul, pasien seringkali sudah 

dalam stadium lanjut yang menyerang sistem saraf 

pusat. 

Trypanosoma brucei rhodesiense (TBR) ditemukan 

di Afrika timur dan selatan, sekitar di bawah 5% 

kasus yang dilaporkan menyebabkan infeksi akut.  

Gejala awal tampak  beberapa bulan atau 

minggu setelah infeksi, selanjutnya berkembang 

cepat dan menyerang sistem saraf pusat. 

Penyakit ini sebagian besar ditularkan 

melalui gigitan lalat tsetse terinfeksi tetapi pada ibu 

hamil yan terinfeksi, juga dapat ditularkan ke bayi 

yang dikandungnya, yang mana trypanosoma 

dapat melewati plasenta dan menginfeksi janin. 

Pada tahap pertama, trypanosoma berbiak dalam 

jaringan subkutan, darah dan getah bening yang 

dikenal sebagai fase haemolymphatic, dengan 

gejala serangan demam, sakit kepala, nyeri sendi 

dan gatal. 

Pada tahap kedua parasit melintasi darah ke otak 

menginfeksi sistem saraf pusat yang dikenal 

sebagai fase neurologis, dengan  gejala adanya 

perubahan perilaku, kebingungan, gangguan 

sensoris dan koordinasi yang buruk.  

Oleh karena itu, diagnose harus dibuat sedini 

mungkin untuk menghindari risiko dan prosedur 

pengobata. 

Memang dunia ini serba aneh, ada penya-

kit yan sulit tidur sedang di belahan bumi lainnya 

ada juga penyakit tidur. Ada bagusnya bila pasien 

yang sulit tidur ini dipindahkan ke benua Afrika agar 

mereka bisa tidur nyenyak. 

Apakah anda termasuk orang yan sulit tidur? 

 

PENYAKIT TIDUR  
Oleh : Mulyono 
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MENGOPTIMALKAN PENYAJIAN GRAFIK 

Oleh : Nana Mulyana 

P 
enting dan tidaknya suatu penyajian 

suatu informasi hasil dari kegiatan 

yang dilaksanakan tentunya tergan-

tung dari kemampuan dari pembuat laporan 

dalam menampilkan informasi itu kepada 

orang untuk membacanya atau audien baik 

oleh atasan langsung yang dibuat dalam for-

mat laporan pada umumnya ataupun untuk 

keperluan lainnya, seperti untuk kebutuhan 

pameran dan laporan yang ditempel di pa-

pan grafik/pengumuman. 

Banyak jenis aplikasi untuk menampilkan graf-

ik kegiatan baik gratis atau tidak yang bisa 

digunakan. Pada umunya digunakan adalah 

aplikasi pengetikan adalah Microsoft Office 

Excel dan Open Office Calc. Tetapi dengan 

perkembangan aplikasi yang semakin maju 

pesat maka tampilan standar saja belum 

cukup untuk mewakili suatu penyajian 

apakah mencapai sasaran atau tidak.  

Pemilihan suatu aplikasi untuk digunakan me-

mang memerlukan biaya (jika memang ingin 

memaksimalkannya),perbandingan instansi 

pemerintah dan swasta untuk mengadopsi 

aplikasi  ini berbeda jauh sesuai dengan 

kepentingan inti dan akhirnya penggunaan 

aplikasi penyajian  grafik akan kembali kepa-

da kepentingan institusi dan kemampuan 

sumber daya manusianya itu sendiri.  

Salah satu aplikasi penyajian grafik yang ber-

bayar adalah SmartDraw 2012, apabila belum 

memilki versi penuhnya tidak ada salahnya 

untuk mencoba versi percobaan selama 7 

hari.  Silahkan mengunduh di situs ini :  

1. http://www.smartdraw.com/downloads/ 

2. http://www.softpedia.com/dyn-

postdownload.php?p=3625&t=4&i=1 

 

Penulis ingin berbagi cara penggunaan pen-

yajian grafik menggunakan aplikasi tersebut 

dalam versi 2010. Kegunaan Aplikasi ini selain 

untuk membuat grafik juga bisa  untuk mem-

buat flowchart, Struktur  organisasi dan 40 jenis 

lainnya  termasuk peta, kalender, keputusan 

pohon dan rencana lantai. Pengunaan untuk 

membuat grafik bisa digabungkan dengan 

aplikasi Microsoft      Office Excel. 

Setelah anda memasang aplikasi ini pada 

komputer atau laptop maka pertama adalah 

munculnya penawaran menggunakan versi 

penuh atau percoabaan (trial) kecuali jika 

anda ingin membeli versi penuhnya, klik aja 

continu trial  seperti pada gambar di bawah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisa juga mengklik shortcut di desktop anda 
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Pilihlah Charts &Graphs dan klik delete (Ctrl+X) 

seperti gambar di bawah ini. Karena bisa 

mengambil data dari data MS Exel baik 2007 

atau 2003, klik From File (1) dimana tempat 

penyimpanan file yang akan diimport (2) dan 

buka file tersebut dengan mengklik Open (3). 

Setelah terbuka mana pilih lah dengan 

mengkrop semua tampilan yang diinginkan 

dan lakukan import  jangan lupa mencentang 

kotak First Row is Label dan First Coloumn in la-

bels untuk mengkrop total exel yang diimport. 

Sehingga data yang diimport berada pada 

halaman sedangkan untuk memberikan judul/ 

Chart Title, Jumlah / unit dan katagori / Cate-

gories tinggal diblok dan diganti dengan men-

getikannya dan untuk menganti tampilan  

grafik bisa memilih chart pada ribbon di 

atasnya dengan tampilan sederhana sampai 

dengan tampilan 3D. Lakukan percobaan 

dengan menggunakan chart pada ribbon 

sesuai keiginan dan tujuan grafik yang akan 

disampaikan. 

Sedangkan untuk merubah hurup dengan 

memblok tulisan klik kanan dan pilih font yang 

diinginkan. Sama halnya jika ingin merubah 

tampilan warna grafik batang dengan warna 

yang lain tersedia pada smart panel pada bar 

sytle (libraries). Pada SmartDraw 2010 tampilan 

lebih beragam dan dinamis semuanya bisa 

diunduh dengan syarat komputer atau laptop 

terhubung dengan jaringan internet. Jika anda 

berminat dan ingin lebih mengetahui secara 

terperinci cara menggunakan aplikasi ini      

silahkan berkunjung ke websitenya Smart 

dengan tutorial berbentuk video di http://

www.smartdraw.com/videos/training/charts/. 

Semoga masa yang akan datang aplikasi ini 

bisa diadakan pada instansi pemerintah seper-

ti pengadaan software lainnya. Semoga.@ 
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SERBA SERBI 

Setiap wanita pasti mengidamkan memiliki kulit 

yang halus mulus, terutama di bagian tubuh 

yang tidak tertutup pakaian, misalnya bagian 

wajah. Oleh karena itu, merawat kulit menjadi 

kebutuhan pokok para wanita bahkan secara 

rutin dilakukan setiap hari,  terutama pada 

bagian wajah.  Ada kalanya para wanita 

melakukan perawatan wajah berdasarkan 

informasi yang didapatkannya dari teman – 

temannya ataupun dari berbagai media. 

Sebenarnya, ada banyak cara yang 

bisa dilakukan untuk bisa memiliki wajah yang 

halus mulus tanpa harus melalui operasi plastik. 

Aspek pola hidup sehari – hari dan pola 

makanan merupakan kunci utama yang 

membuat kulit para wanita terlihat lebih cerah, 

halus, mulus dan bersih alami. Pola makan 

makanan yakni sayur – mayor, buah - buahan 

dan ikan, selain itu juga bumbu dapur nabati 

sebagai penyedap makanan.  Pola hidup 

sehat secara alami untuk merawat wajah para 

wanita, sangat sederhana dan relative murah, 

berikut ini yang harus dilakukan : 

Mencuci kulit muka (wajah), paling kurang 5 

(lima) kali dalam sehari selain saat mandi 

Setelah mencuci muka, keringkan wajah kita 

dengan handuk bersih  yang lembut 

secara perlahan 

Minum air putih, paling kurang 2 (dua) liter 

dalam sehari 

Memastikan kulit selalu bersih sebelum tidur. 

Biasakan makan sayur – mayor, buah - buahan 

dan ikan, selain itu juga bumbu dapur 

nabati sebagai penyedap makanan 

Tidurlah yang cukup dan teratur. 

Pastikan bahan pembersih muka memakai ba-

han herbal atau nabati yang lembut 

Bahan pembersih tersebut, dioleskan secara 

perlahan 

Apabila memakai kosmetika, sebaiknya dipilih 

yang tidak keras atau tidak menimbulkan ga-

tal – gatal ataupun iritasi. Warna kosmetika ter-

sebut dipilih warna alami yang tidak menco-

lok, disesuaikan dengan warna kulit.  

Apabila anda jerawatan, dibawah ini ada be-

MENGHALUSKAN WAJAH SECARA ALAMI  
Oleh : Roswitha Kusuma Wardhani, SE 
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berapa alternatif cara menghilangkan jerawat 

dengan menggunakan bahan – bahan herb-

al. 

 

Cara Menghilangkan Jerawat Dengan Jeruk 

nipis  

Campurkan perasan jeruk nipis dengan air 

hangat, kemudian dioleskan pada kulit muka 

(wajah), biarkan kira – kira selama 10 (sepuluh) 

menit. Setelah 10 (sepuluh) menit, bilaslah kulit 

muka (wajah)   sampai bersih dengan 

menggunakan air hangat. Lakukan cara ini 

secara rutin dan terus – menerus selama paling 

kurang selama 10 (sepuluh)hari.   

Nah, selanjutnya lihatlah hasilnya. 

Cara Menghilangkan Jerawat Dengan Tomat.  

Menghilangkan jerawat dengan 

menggunakan tomat merupakan cara yang 

sangat sederhana dan ampuh. Caranya juga 

sangat mudah, yakni buah tomat dibelah 

menjadi dua, kemudian di usap – usapkan ke 

kulit muka (wajah) yang berjerawat atau 

bahkan seluruh permukaan wajah. Ditunggu 

sampai kira – kira selama 10 (sepuluh) menit, 

bilaslah kulit muka (wajah)   sampai bersih 

dengan menggunakan air hangat. Lakukan 

cara ini secara rutin dan terus – menerus 

selama paling kurang selama 10 (sepuluh)hari.   

Nah, selanjutnya lihatlah hasilnya. 

Cara Menghilangkan Jerawat Dengan Putih 

Telur. 

Caranya, ambil sebutir telur ayam kampong, 

pecahkan kulitnya sedikit saja. Pisahkan putih 

telur dan kuning telur,  ambil putih telurnya 

ditaruh pada piring kecil. Oleskan putih telur 

tersebut pada kulit muka (wajah), diamkan 

selama kira – kira selama 10 (sepuluh) menit, 

bilaslah kulit muka (wajah) sampai bersih 

dengan menggunakan air hangat. Lakukan 

cara ini secara rutin dan terus – menerus 

selama paling kurang selama 10 (sepuluh)hari.   

Nah, selanjutnya lihatlah hasilnya. 

Semoga cara menghilangkan jerawat 

tersebut diatas, dapat bermanfaat bagi para 

pembaca yang membutuhkannya. Yang paling 

penting yakni melakukan upaya menghilangkan 

jerawat tersebut diatas dilakukan secara teratur 

dan terus menerus dan dengan menerapkan pola 

hidup yang sehat dan benar. 

http://merahitam.com/cara-menghilangkan-jerawat.html
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JEJARING & KEMITRAAN 

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan 

pelabuhan tersibuk di Indonesia. Menurut data 

dari PT Pelindo II (Persero), cabang Tanjung 

Priok, pada tahun 2011 tercatat 98 – 128 

gerakan kapal perhari. Cargo handling export/

import Indonesia kurang lebih 70 % melalui 

Pelabuhan Tanjung Priok dengan jumlah 

barang lebih dari 40 ribu ton / tahun dan total 

penumpang 423 ribuan orang per tahun. 

Beberapa dampak negatif yang timbul 

karena hal tersebut adalah adanya 

pencemaran udara, air, tanah, limbah , 

sampah dan sebagainya. Menurut data dari 

PT pelindo II (Persero), cabang Tanjung Priok, 

rata-rata sampah darat dan laut mencapai 

130 m3 / hari. Kondisi tersebut harus 

ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan 

dampak lebih lanjut terhadap manusia, 

khususnya terhadap kesehatan masyarakat. 

Mengingat dampak kegiatan yang 

begitu besar, penanggulangan terhadap 

dampak negatif kegiatan Pelabuhan harus 

dilaksanakan secara terintegrasi dengan lintas 

sektor dan lintas program dan seluruh 

masyarakat pelabuhan. Agar kegiatan 

tersebut berjalan baik, maka perlu 

dilaksanakan pertemuan jejaring kerja dan 

kemitraan untuk sinkronisasi dan sinergisme 

kegiatan. 

Tepatnya pada tanggal 7 – 9 Maret 

2012, KKP Kelas I Tanjung Priok melaksanakan 

jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka 

pengendalian risiko lingkungan di Pelabuhan 

Tanjung Priok. Tema Jejaring kerja dan 

kemitraan pada kesempatan  ini adalah 

Wujudkan Sinergisme dan Sinkronisasi 

Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan di 

Pelabuhan Tanjung Priok Melalui Jejaring Kerja 

dan Kemitraan. 

Tujuan khusus dari pertemuan ini 

adalah : 

1. Diketahuinya kebijakan Kementerian 

Kesehatan RI dalam Pengendalian Risiko 

Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan; 

2. Diketahuinya Program Prioritas dan 

Rencana Kegiatan Tahun 2012 dalam 

Pengendalian Risiko Lingkungan di 

Pelabuhan  pada Otoritas Pelabuhan, 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok, Suku Dinas Kesehatan 

Jakarta Utara, PT. Pelindo II (Persero) 

cabang Tanjung Priok. 

3. Diketahuinya kegiatan dan upaya 

penanganan dalam rangka 

Pengendalian Risiko Lingkungan di 

Pelabuhan oleh JICT, PT. Bogasari, dan PT. 

Pertamina; 

4. Diperolehnya hasil inventaris jenis 

kegiatan dan bentuk kerjasama antar 

institusi di lingkungan Pelabuhan Tanjung 

Priok. 

Peserta pertemuan Jejaring kerja dan 

kemitraan terdiri dari lintas sektor dan lintas 

program di lingkungan Pelabuhan Tanjung 

JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN KKP KELAS I TANJUNG PRIOK  

DENGAN LINTAS  SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM DALAM PENGENDALIAN  

RISIKO LINGKUNGAN DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK, Tahun 2012 
 

OLEH : AGUS SYAH 
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Priok, yaitu Kantor Syahbandar Kelas Utama, 

Kantor Otoritas Pelabuhan, Suku Dinas 

Kesehatan Jakarta Utara, PT. Pelindo II 

(Persero), Cabang Tanjung Priok, PT. JICT, PT. 

Dok Kodya Bahari, PT. DKB Galangan I-IV, PT. 

KBN Marunda, PPS Nizam Zachman, UPT PKPP 

& PPI Muara Angke, PT. MTI, PT. Jakarta Tank 

Terminal, PT. Tanjung Priok Car Terminal, PT. 

Pelni, PT. Pertamina Tanjung Priok, DPC Insa 

Jaya, Kopegmar, dan Wilayah Kerja KKP Kelas I 

Tanjung Priok. 

Inventarisasi jenis kegiatan dan bentuk 

kerjasama antar institusi dengan LS dan LP di 

lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok antara 

lain sbb : 

No Instansi Jenis Kegiatan Bentuk Kerjasama 

1 KKP – PT. Pelindo 

II  Cabang 

Tanjung Priok 

  

Pengawasan TPM 

  

  

Pemeriksaan  TPM (rumah makan, 

restoran, jasa boga) 

    Pengawasan PAB 

  

Pengawasan eksternal air minum/

air bersih 

    Pengawasan Pencemaran 

udara (termasuk kebisingan dan 

getaran), air dan tanah 

Pengukuran sampel udara 

  

    Inspeksi Higiene Sanitasi Gedung, 

Bangunan dan melakukan pen-

gukuran 

Pengawasan Kualitas Udara 

ruangan (indoor air quality) dan 

udara ambien (sampling) 

    Pengelolaan sampah dan 

limbah (cair, padat dan B3) 

Menyediakan fasilitas instalasi 

pengelolaan sampah dan limbah  

terpadu 

2 KKP - 

Syahbandar 

Pengawasan dan pencegahan 

penyakit menular dan berbaha-

ya bagi awak kapal dan pekerja 

pelabuhan. 

  

Sosialisasi HIV/AIDS, flu  burung, 

kepada awak kapal dan pekerja 

pelabuhan 

      Memanfaatkan fasilitas klinik IMS 

yang ada di KKP 

    Pengawasan kebersihan/

kesehatan kapal yang sandar 

dan fasilitas terminal 

penumpang 

Penilikan/inspeksi secara berkala. 

Perlu adanya sosialisasi tentang 

pemeriksaan HSK kepada pemilik 

kapal. 

Perlu adanya dukungan dalam 

bentuk surat edaran dari Syahban-

dar untuk memperkuat bahwa se-

tiap kapal yang masuk harus dil-

akukan pemeriksaan Higiene Sani-

tasi Kapal. 

  

    Untuk mempersingkat waktu 

bongkar muat, KKP melakukan 

pemeriksaan jemput bola ke 

laut. 

Menyediakan fasilitas motor boat. 

  

  

    Penyiapan SDM kapal/

Pelabuhan untuk memberantas 

nyamuk 

Pelatihan terhadap SDM awak ka-

pal/pelabuhan/ perusahaan pe-

layaran 
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No Instansi Jenis Kegiatan Bentuk Kerjasama 

3 KKP - JICT Pengawasan dan pengendalian 

vektor 

  

Pembinaan, penyuluhan dan 

pelatihan tenaga pengendali 

vektor. 

Koordinasi dengan instansi/insan 

pelabuhan untuk pengendalian 

secara masal dalam waktu bersa-

maan 

  

    Pengawasan air bersih/air minum Pengambilan sampel dan analisis 

laboratorium. 

    Pengawasan dan pengendalian 

pencemaran 

KKP bekerjasama dengan OP 

memfasilitasi uji emisi kendaraan/

HT yang memasuki area 

pelabuhan. 

    Pemantauan getaran Pengukuran getaran dan analisa. 

  

4 KKP - DKB Pemeriksaan awal jasaboga. 
  
  
  
Pemeriksaan kesehatan karya-

wan. 
  
Fumigasi kapal yang naik dock. 
  
Fogging di galangan 
  
  
  
Pembuangan limbah medis. 
  

Pemeriksaan TPM dan jasaboga, 

mengikut sertakan pelatihan 

terkait. 
  
  
Medical Chekup bagi karyawan di 

KKP Kelas I Tanjung Priok 
  
Pengawasan Pelaksanaan 

fumigasi 
  
Pelaksanaan fogging dan 

pengawasan oleh KKP Kelas I 

Tanjung Priok,  bahan dapat 

disediakan oleh stake holder 
Dapat dilakukan  kerjasama 

dengan pihak ke III. 

5 KKP - Pertamina Memberikan bantuan tempat 

sampah di lingkungan kali Kresek 

Memberikan sosialisasi/arahan 

kepada warga di lingkungan Kali 

Kresek 
  

    Pemberantasan sarang nyamuk 

di tersus migas 

Berkoordinasi dengan KKP untuk 

pembasmian nyamuk di ling-

kungan tersus migas Tanjung Priok. 

    KKP melakukan pemeriksaan HSK 

dengan sistim jemput bola 

(sebelum sandar) dalam rangka 

mempercepat pemberian COP 
  

Pertamina siap menyiapkan fasili-

tas untuk menuju lokasi pemerik-

saan 
  

    Penanganan kebersihan sampah 
  

Dengan melakukan jumat bersih 

bersama seperti yang sudah 

berjalan setiap triwulan dalam 

bentuk PSN 
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No Instansi Jenis Kegiatan Bentuk Kerjasama 

6 KKP – Insa Jaya Penyakit menular (epidemic) 
  

Sosialisasi kepada owner dan agen 

tentang Pemeriksaan Higiene Sani-

tasi Kapal. 
Pemeriksaan terhadap suspect 

sesegera mungkin (pada kesem-

patan pertama) dan pada orang 

terdekat dengan suspect. 
Melakukan pelatihan-pelatihan 

cara penanganan dini 

    Sanitasi di atas kapal 
  

Pengawasan & pemeriksaan 

secara intensif 

    Implementasi ketentuan-

ketentuan/peraturan-peraturan 

(IHR 2005, Kepmenkes, dll) 

Memberikan informasi kepada 

seluruh kapal yang masuk ke 

Tanjung Priok dengan brosur-brosur 

atau yang lainnya 

(memanfaatkan media promosi 

yang ada) 

    Perlunya Tindakan penyehatan 

(fumigasi, disinseksi) di atas kapal 

apabila ditemukan faktor risiko. 

Memberikan penyuluhan lepada 

kapal (crew) perlunya kegiatan 

tersebut apabila ditemukan 

binatang yang bisa menimbulkan 

penyakit menular. 
  

7 KKP - MTI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pengawasan polusi udara di 

sekitar dermaga 114, 115 
  
  
Pembasmian serangga, kecoa, 

nyamuk di kantor dan sekitarnya. 
Pembasmian tikus, kucing, anjing 

di gudang kade Banda, Arsa, 

dan Nusantara. 

Pengambilan dan pengukuran 

sampel udara (debu - PM2,5 ; 

PM10) 
  
  
Pemberantasan dengan 

penyemprotan insektisida oleh KKP 

Kelas I Tanjung Priok 
  
  
Pemasangan perangkap tikus. 

8 KKP – Sudinkes 

Jakut 

Pengawasan TPM 
  
PSN/PJB 
Implementasi AMDAL Pelabuhan 

Laut 
Pemutakhiran data pelaporan 
Kota sehat 

Inspeksi/binwasdal bersama 
Inspeksi terpadu 
Advokasi 
  
Tukar menukar informasi 
Koordinasi 

 9 KKP - KBN Pelayanan jasa properti dan 

pergudangan 

Pelayanan kesehatan 

PENYAMPAIAN MATERI  

OLEH DIREKTUR PENYEHATAN LINGKUNGAN SUASANA DISKUSI DARI PARA PESERTA 

(Red : Tulisan disajikan sesuai dengan naskah asli dari Penulis) 
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PENYAMPAIAN MATERI DARI PT. PELINDO II 

CABANG TANJUNG PRIOK 

PESERTA JEJARING KERJA & KEMITRAAN 

MEMBUAT LATAR BELAKANG  

POWERPOINT SENDIRI 

Oleh : Nana Mulyana 

Pernahkah anda melihat penyajian power-

point dengan latar belakang bukan bawaan 

dari template yang tersedia tetapi dengan 

latar belakang perusahaan lengkap dengan 

logonya ? Dan terpikirkan untuk membu-

atnya ! Caranya : 

Langkah Pertama, siapkan aplikasi pengolah 

gambar yang anda bisa. Penulis menggunkan 

Photoshop CS3 portable dan file gambar yang 

akan dimasukan ke dalam template (bisa logo 

instansi anda bekerja). Setelah halaman pho-

toshop terbuka buatlah layar baru (Ctrl+N) 

dengan ukuran Width (lebar)1506 pixel dan 

Height (tinggi) : 1130 pixel (ukuran standar 

powerpoint), warna mode RGB 8 bit. 

Langkah Kedua, perbanyak template dengan 

cara duplicate layer (Ctrl+J) 5 layer, menam-

bahkan gambar kotak pada halaman pada 

background setiap layer, Kotak ini nantinya 

berfungsi sebagai (1) penyeimbang warna 

latar putih supaya tidak monoton , (2) bisa 

digunakan untuk latar judul materi presentasi, 

nama pemateri atau menempatkan nama 

instansi, tempatkan kotak tersebut bagian 

atas atau bagian samping kiri Anda, atau ba-

gian bawah dan pilih rectangle tool (U) lalu 

mulailah menggambar kotak tersebut. 

Langkah Ketiga, Menuliskan nama instansi An-

da, caranya silahkan klik Horizontal Type Tool 

(Ctrl+T) dengan logo T kemudian menempat-

kan posisi teks pada halaman kerja pada     

photoshop. Hasil desain Anda disimpan 

dengan type file PSD (untuk mengedit lagi file 

tersebut) atau type JPG untuk langsung 

menggunakannya. 

Langkah Keempat, menggunakan desain kita 

di powerpoint 2007. Buka powerpoint 2003 

atau 2007 (penulis menggunakan powerpoint 

2007), lalu pada halaman kerja powerpoint 

klik kanan lalu pilih Format Background (paling 

bawah) Silahkan klik picture or texture file lalu 

klik file untuk memanggil file tersebut, pilih file 

yang bertype JPG kemudian klik close untuk 1 

halaman slide untuk 1 background atau klik 

apply to all untuk menggunakan desain back-

ground. Selamat mencoba …. 
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FLORA & FAUNA 

Zaitun 

Pohon Zaitun merupakan sejenis 

tanaman perdu berumur panjang, namun 

pohon zaitun ini bisa menjadi pohon yang 

besar karena umurnya yang panjang bahkan 

umurnyapun bisa mencapai ribuan tahun. 

Pohon zaitun ini mulai berbuah setelah 

berumur sekitar lima tahunan dan bisa tumbuh 

di daerah yang beriklim panas sampai beriklim 

sedang. Bunga pohon zaitun berbentuk seperti 

lonceng berkelamin tunggal dan biji buahnya 

memiliki endosperma. Pohon zaitun ini 

tergolong dalam spesies Olea europaea dari 

genus Olea dan dari family Oleaceae. Sebuah 

rumah mungil yang memiliki sedikit halaman, 

akan tampak lebih indah bila halaman rumah 

tersebut dihiasi oleh tanaman pohon zaitun, 

tetap dibentuk perdu namun berumur 

panjang.   

Manfaat tanaman Zaitun 

Buah zaitun :  

1. Buah yang masih muda dapat dimakan 

mentah ataupun setelah diawetkan 

2. Buah yang sudah matang (tua) diperas 

dan diekstrak menjadi minyak zaitun 

yang dapat dipergunakan untuk 

berbagai macam keperluan : minyak 

goreng, bumbu salad, minyak oles badan 

sebagai penghangat, minyak rambut, 

minyak untuk pijat, dll. 

3. Ekstrak buah pohon zaitun juga dapat 

digunakan sebagai bahan kosmetik yang 

menjaga kelembutan kulit yang 

memperlambat proses penuaan 

sehingga tampak awet muda. 

Batang pohon zaitun :  

1. Batangnya yang keras diawetkan untuk 

penghias rumah karena bentuknya yang 

indah dan unik (lihat gambar) 

2. Dapat dipakai sebagai bahan 

perlengkapan rumah tangga  

Daun pohon zaitun :  

1. Daunnya diremas sampai halus 

selanjutnya dioleskan pada kulit yang 

gatal – gatal 

2. Daun yang masih hijau dikunyah, 

beberapa lama kemudian dibuang untuk 

menguatkan gusi dan kedudukan gigi. 

Bunga pohon zaitun :  

1. Bunga pohon zaitun dapat ditaruh dalam 

vas bunga sebagai penghias di ruang 

tamu 

2. Bunga pohon zaitun dapat dipakai 

sebagai beragam bunga “kembar 

mayang” dalam suatu pesta perkawinan. 

Akar pohon zaitun :  

1. Arang akar pohon zaitun sangat tepat 

dijadikan sebagai saringan air pada 

pengolahan air sederhana karena 

mengandung carbon aktif 

2. Sebagai kayu bakar akan menyala 

bagus karena akarnya yang kering dan 

keras maka nyala apinya sedikit 

berwarnya kebiru – biruan. 

ZAITUN dan SEMUT 
Oleh : Ny. BERTHA M. PASOLANG, S.Sos 
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Gambar batang Zaitun  Gambar daun Zaitun  

Gambar bunga Zaitun  

Gambar beberapa pohon zaitun 
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SEMUT 

Lihatlah teladan yang dilakukan oleh semut, 

dalam etos kerja, dalam ketaatan terhadap 

pimpinan, dalam ketekunan menghadapi 

rintangan, dalam kepekaan terhadap kondisi 

sekitar, dalam kebersamaan dan gotong 

royong hidup dalam koloni, dll namun 

maksudnya bukan berarti juga bergotong 

royong dalam korupsi.  Kenyataan 

menunjukkan bahwa tidak akan dilakukan 

sendiri – sendiri namun pastilah secara 

bergotong royong walaupun yang tertangkap 

hanya satu atau dua orang saja. 

Semut memang hebat, bahkan 

keberadaan bentuk kelengkapan tubuh semut 

akan dengan sendirinya menyesuaikan 

dengan tugas pokok dan fungsinya, serta 

menyesuaikan masa peralihan kehidupannya. 

Sayap semut tidak dipakai secara 

sembarangan, bak suatu mahkota bidadara 

ataupun bidadari. Kita lihat bahwa semut  

pekerja dan prajurit tidak memiliki sayap 

sedangkan semut betina yang sudah 

kawinpun akan menanggalkan sayapnya dan 

menjadi ratu semut yang tidak bersayap.  

Semut pekerja bisa memiliki ukuran tubuh yang 

berbeda – beda, untuk semut yang memiliki 

rahang yang besar dan kuat, digunakan 

sebagai tentara atau sebagai petarung 

dengan makhluk lain.    

Semut juga mengenal adanya suatu 

pelatihan layaknya pelatihan yang 

diselenggarakan oleh manusia untuk 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

dalam bidang tugasnya. 

Hebat bukan??? 

Semut merupakan binatang serangga 

yang hidup secara berkoloni, bahkan satu 

koloni bisa terdiri dari ribuan semut. Koloni 

tersebut merupakan satu kesatuan yang 

dapat menguasai atau mematikan binatang 

yang jauh lebih besar dari ukuran badan 

semut.  

Walaupun semut berbadan kecil. 

Namun jangan meremehkan kekuatan seekor 

semut karena secara individual, seekor semut 

lebih kuat dari seorang manusia.  

Buktinya? 

Rata – rata seorang manusia hanya 

kuat mengangkat beban yang beratnya dua 

kali lebih berat dari berat badanya, namun 

seekor semut mampu menopang beban yang 

beratnya lima puluh kali lebih berat dari berat 

badannya.  

Heran bukan???  
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J ika Anda seorang pemancing dan 

pencinta burung tentunya tidak asing 

lagi dengan umpan yang satu ini, yaitu telur 

semut rangrang /kararange (bahasa sunda) 

atau kroto yang biasa digunakan untuk me-

mancing ikan di kolam pemancingan dengan 

mencampurkan adonan dan biasanya untuk 

umpan ikan mas. Tetapi di Kalimantan tengah 

(waktu penulis bekerja disana) lain lagi ceritan-

ya. Telur semut ini digunakan untuk umpan 

ikan betik /pepuyu (bahasa banjar), pingin ta-

hu caranya, siapakan bahannya : 

1. Telur semut rangrang atau kroto 

2. Getah Karet 

3. Minyak kelapa 

Semua bahan dicampurkan jangan sampai 

terlalu lembek dan lakukan pengukusan, 

setelah dingin baru bisa dilakukan.  

Jika telurnya bisa buat umpan untuk 

Pada kepala semut terdapat banyak 

organ sensor, salah satunya berupa antena 

yang membantu semut mendeteksi 

rangsangan kimiawi dan juga sebagai alat 

peraba untuk mendeteksi segala sesuatu yang 

berada di depannya, juga digunakan sebagai 

alat untuk berkomunikasi satu sama lain. Pada 

bagian depan kepala semut juga terdapat 

sepasang rahang yang digunakan untuk 

membawa makanan, membangun sarang, 

dan untuk pertahanan semut tersebut.  

Yang lebih hebat lagi yakni pada 

beberapa spesies, di bagian dalam mulutnya 

terdapat semacam kantung kecil untuk 

menyimpan makanan untuk sementara waktu 

sebelum dipindahkan ke semut lain atau 

larvanya. 

Khasiat lain? 

Menurut dunia maya (Ketik semut hitam, en-

ter), akan muncul website tentang obat kuat 

semut hitam sebagai tonic alami untuk 

meningkatkan energi seksual dan memiliki 

pengaruh yang kuat pada libido laki-laki. 

meningkatkan nafsu dan gairah pria sehingga 

performa laki – laki tidak mudah loyo dan 

tetap kelihatan segar bugar. Namun demikian, 

Penulis tidak menganjurkan pemakaian obat – 

obat tersebut. 

JENIS SEMUT YANG BERGUNA 

 UNTUK PEMANCING 

Oleh : Nana Mulyana 

memacing tentunya penghasil telurnya juga 

bisa digunakan (secara logika) dan memang 

kenyataannya demikian. Ratu semut rangrang 

jika kita cium baunya memiliki bau yang asam 

ternyata bagi ikan di sungai Kalimantan waktu 

itu (tahun 1992 - 1997) merupakan daya tarik 

tesendiri terbukti dari semua jenis ikan yang 

memakan umpan ratu semut rangrang  terse-

but termasuk udang. Cara penggunaanya 

adalah mengkaitkan 1-10 ratu semut ra 

ngrang pada kail atau sesuai ukuran kail. Jika 

di tempat Anda memiliki sungai seperti di Kali-

mantan Tengah dan masih banyak ikannya, 

pengalam penulis, patut dicoba !. 

TELUR SEMUT RANGRANG 

 (Oecophylla smaragdina,Larva) 
RATU SEMUT RANGRANG 

 (Oecophylla smaragdina,Queen) 
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KAJIAN & DIKLAT 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur 

utama sumber daya aparatur negara mempunyai 

peranan yang menentukan keberhasilan penye-

lenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu 

melaksanakan peranan tersebut adalah PNS yang 

memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap 

dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan 

dan ketaatan kepada negara, bermoral dan ber-

mental baik, professional, sadar akan tanggung 

jawabnya sebagai PNS. 

Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti 

tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan me-

lalui jalur pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang 

mengarah kepada upaya peningkatan: 

1. Sikap dan semangat pengabdian yang 

berorientasi pada kepentingan masyarakat, 

bangsa, dan negara 

2. Kompetensi teknis atau bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

3. Efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksa-

naan tugas yang dilakukan dengan seman-

gat kerja sama dan tanggung jawab sesuai 

dengan lingkungan kerja dan organisas-

inya. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pelaksa-

naan pelatihan petugas Kantor Kesehatan 

Pelabuhan bidang pengendalian karantina se-

bagai aparatur negara harus benar – benar di-

tangani secara handal dan profesional. Untuk itu 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 

menyelenggarakan pelatihan Sea Survival, agar 

petugas benar – benar mampu dan handal me-

nyelenggarakan tugas pokoknya. 

 

PELATIHAN SEA SURVIVAL 

Petugas KKP sebagai petugas di pintu Pintu 

Masuk harus siap siaga dalam melaksanakan tugas 

yang secara otomatis maka sudah menjadi 

kewajiban petugas untuk selalu meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan, terutama  

keterampilan yang berkaitan dengan suatu kondisi 

bahwa petugas harus berjuang dan bertahan 

(survive) di laut atau perairan. 

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk 

membekali pengetahuan, ketrampilan dan rasa 

percaya diri yang bermanfaat jika terjadi situasi 

atau kejadian kecelakaan pada saat bertugas 

dilaut sehingga pada suatu kondisi harus mampu 

berjuang dan bertahan (survival) di laut atau 

perairan. 

Materi pelatihan Sea Survival, antara lain 

sebagai berikut :  

Teori :  Panduan Keselamatan / Petunjuk 

Keselamatan Kapal, Pelampung (Life Jacket), Alat 

Keselamatan (Lifebuoy/ Lifering), Pertolongan 

Orang Jatuh Kelaut, Merakit Alat Penyelamat 

Terkembang (Inflatable Liferaft), Peralatan-

peralatan Liferaft, Penggunaan Signal Darurat 

Pyroteknik, EPIRB (Emergency Position Indicating 

Radio Beacon), Meninggalkan Kapal, Prosedur 

Melompat dari ketinggian, Bertahan Hidup di Air, 

Prosedur Pemindahan personel dari satu kapal ke 

kapal lain, Tiba di Fasilitas Offshore, Lifeboat 

tertutup (TEMSPSC), Meninggalkan Rig/ Flatform 

Praktek lapangan :  Prosedur Melompat dari 

ketinggian, Teknik Berenang, Teknik menarik korban, 

Berenang dalam grup, Posisi HELP dan HUDDLE, 

Membalikkan Liferaft, Naik ke Lifraft dan POLC, 

Memanjat Kargo Net, Swig Rope/ Jumping Rope. 

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI KKP KELAS I TANJUNG PRIOK 
Oleh : Frederik Lona Djara, SKM 
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Penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan 

oleh pihak ketiga, yang dilaksanakan pada 

tanggal 05 Maret 2012 di Graha Kolam renang Lt. 

2,# 208 Jl. Teuku Nyak Arif, Pertamina Simprug 

Jakarta Selatan.  

Metode pelatihan yang diterapkan pada 

pelatihan ini adalah pembelajaran orang dewasa 

(Andragogi), dengan metode :  Ceramah, Curah 

pendapat, Diskusi, Demonstrasi kelas, Praktek 

dikelas, Praktek lapangan, Evaluasi. 

Kriteria peserta pelatihan ini yakni : Petugas  

KKP Kelas I Tanjung Priok yang Berbadan Sehat 

yang dibuktikan dengan hasil Medical Chek Up 

sebelum pelaksanaan pelatihan serta disiapkan 

menjadi Boarding Officer dan petugas lepas pantai 

(Offshore).  Jumlah peserta pelatihan sebanyak 21 

peserta, antara lain sebagai berikut :  

1. Rosyid Ridlo P, SE, MKM (Kepala Seksi  

Surveilans Epidemiologi) 

2. Umar Fahmi, SKM, MKM ( Kepala Seksi 

Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan)                                        

3. Sadim Bahrudin, SKM (Koordinator Wilayah 

Kerja Muara Baru) 

4. Atim, SKM (Koordinator Wilayah Kerja Sunda 

Kelapa)                                                  

5. Muhammad Anas (Staf Wilayah kerja 

Muara Baru) 

6. Isnandar (Staf Bidang PK dan SE) 

7. dr. Sahat Holong Pardomuan (Staf Wilayah 

Kerja Muara Baru) 

8. dr. Dedi Ardhiansyah (Staf Wilayah Kerja 

Sunda Kelapa) 

9. Manur Aruan (Staf Bidang PK dan SE) 

10. Suparman (Staf Bagian Tata Usaha) 

11. Hotmian Tampubolon (Staf Bidang UK & 

LW) 

12. Masyita, S.Farm, Apt (Staf Bidang PK dan 

SE) 

13. Sutri Agung Hartaningsih (Staf Bidang UK & 

LW) 

14. M. Irfan Munthe, SKM (Staf Bidang PRL) 

15. Ibnu Arli (Staf Wilayah Kerja Sunda Kelapa) 

16. Uli Rohati Siregar (Staf Bidang PRL) 

17. Hadi Nugraha ( Staf Bidang UK & LW) 

18. Asri Rahmatia  (Staf Bidang PRL) 

19. Yulia Daru Tantri (Staf Bidang PK dan SE) 

20. Yoga Sasmaya (Staf Bidang PK dan SE) 

21. Mansyur Rahman (Staf Wilayah kerja Muara 

Baru)@ 

POTO - POTO PELATIHAN SEA SURVIVAL 
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PELATIHAN PENERBITAN DOKUMEN 

 Pelatihan Penerbitan Dokumen 

Kesehatan ini diharapkan  dapat 

meningkatkan integritas dan kualitas kinerja 

petugas KKP dalam memberikan  pelayanan 

kepada pengguna jasa yang akan 

mengajukan permohonan penerbitan 

dokumen kesehatan dengan benar dan sesuai 

prosedur. 

Tujuan Umum : Setelah selesai mengikuti 

pelatihan, peserta latih mampu melakukan 

penerbitan dokumen kesehatan kapal sesuai 

prosedur.  

Tujuan Khusus  yakni setelah selesai mengikuti 

pelatihan, peserta latih mampu Memahami 

Kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam 

Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di 

Pelabuhan; Memahami Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan penerbitan 

dokumen kesehatan kapal; Mampu 

melakukan permintaan dokumen kesehatan 

kapal sesuai prosedur; Mampu melakukan 

pemeriksaan dan penerbitan dokumen 

kesehatan kapal sesuai prosedur; dan Mampu 

membuat pencatatan dan pelaporan PNBP 

dokumen kesehatan kapal dan pelaku 

perjalanan 

Materi pelatihan Penerbitan Dokumen 

Kesehatan ini, antara lain :  

 Materi dasar : Kebijakan Kementerian 

Kesehatan RI Dalam Penyelenggaraan 

Karantina Kesehatan di Pelabuhan; dan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

Berkaitan Dengan Penerbitan Dokumen 

Kesehatan Kapal 

 Materi inti : Prosedur Permintaan 

D o k u m e n 

Kesehatan Kapal; 

Prosedur Penerbitan 

D o k u m e n 

Kesehatan Kapal 

d a n  P e l a k u 

Perjalanan; dan Pencatatan dan 

Pelaporan PNBP Dokumen Kesehatan 

Kapal 

 Materi penunjang : Building Learning 

Commitment; danRencana Tindak Lanjut 

Kerja Penerbitan Dokumen Kesehatan 

Kapal 

 Metode yang dipergunakan dalam 

pelatihan ini adalah Ceramah Tanya Jawab, 

Diskusi, Permainan-permainan (Games), dan 

Praktek dikelas. 

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kantor 

Kesehatan Kelas I Tanjung Priok selama 4 

(empat) hari pada tanggal 15 – 18 Februari 

2012 di Hotel Nam Centre, yang diikuti oleh 30 

peserta, dengan Nara Sumber dari Diten 

PP&PL – Kemenkes RI dan KKP Kelas I Tanjung 

Priok. 

Hasil evaluasi peserta pada pre test dan 

post test dilakukan analisis hubungan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan 

pengetahuan peserta latih antara sebelum 

dan sesudah mendapat pelatihan. 

 

T-Test 

Hasil uji diatas didapat nilai p = 0,000 maka 

dapat disimpulkan ada perbedaan signifikant 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 

1 
Pretest 67,33 30 15,189 2,773 

Postest 86,13 30 10,170 1,857 

Paired Samples Statistics  

  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest &Postest 30 ,381 ,038 

Paired Samples Correlations  

  
  

Paired Differences 

t 
  
  

df 
  
  

Sig. (2-

tailed) 
  
  

Mean 
  

Std. 

Deviatio

n 
  

Std. Error 

Mean 
  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1   

Pretest 

- 

Postest 

-18,800 14,712 2,686 -24,294 -13,306 -6,999 29 ,000 

Paired Samples Test 
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antara nilai peserta latih sebelum pelatihan 

dengan sesudah pelatihan. Hal ini, dapat 

diinterpretasikan bahwa pengetahuan peserta 

latih  tentang penerbitan dokumen kesehatan 

kapal meningkat secara signifikant setelah 

dilakukan pelatihan ini.@ 

PEMBUKAAN PELATIHAN PENERBITAN DOKUMEN UCAPAN SELAMAT DARI KEPALA KKP 

PENYAMPAIAN MATERI DALAM PELATIHAN PELATIHAN  

PENERBITAN DOKUMEN OLEH NARASUMBER 

PARA PESERTA PELATIHAN  

PELATIHAN PENERBITAN DOKUMEN 
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PELATIHAN SURVEILENS 

EPIDEMIOLOGI 
Pelatihan Surveilans Epidemiologi di 

Pintu Masuk sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

petugas dalam melaksanakan kegiatan 

Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk yang 

efektif 

Tujuan Umum Pelatihan Surveilans 

Epidemiologi di Pintu Masuk ini yakni  

meningkatnya kemampuan dan keterampilan 

peserta latih dalam melaksanakan kegiatan 

Surveilans Epidemiologi di pintu masuk. 

Tujuan Khusus Pelatihan Surveilans 

Epidemiologi di Pintu Masuk ini, antara lain : 

Peserta pelatihan diharapkan mampu 

menjelaskan dasar-dasar surveilans 

epidemiologi; Peserta pelatihan diharapkan 

mampu melakukan surveilans penyakit 

menular dan tidak menular, Peserta pelatihan 

diharapkan mampu melakukan surveilans 

epidemiologi pada sarana pelayanan 

kesehatan dan area buffernya; Peserta 

pelatihan diharapkan mampu melakukan 

surveilans faktor risiko alat angkut beserta 

isinya; dan Peserta pelatihan diharapkan 

mampu melakukan surveilans epidemiologi 

faktor risiko lingkungan pelabuhan. 

Materi Pelatihan Surveilans Epidemiologi 

di Pintu Masuk ini, meliputi : 

 Materi Dasar : Kebijakan Kementerian 

Kesehatan RI Dalam Penyelenggaran 

Karantina Kesehatan Di Pintu Masuk; dan 

Perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan SE. 

 Materi inti : Dasar-dasar Surveilans 

Epidemiologi; Surveilans Penyakit 

Menular dan Tidak Menular; Surveilans 

Penyakit Pada Sarana Pelayanan 

Kesehatan Di Pintu Masuk dan  Buffernya; 

Surveilans Faktor Risiko Alat Angkut 

Beserta Isinya; dan Surveilans Faktor Risiko 

Lingkungan Pelabuhan. 

 Materi Penunjang : Building Learning 

Comitmen (BLC); dan Rencana Tindak 

Lanjut SE di KKP Kelas I Tanjung Priok. 

Metode yang digunakan dalam pelati-

han ini, antara lain : Ceramah dan Tanya 

Jawab, Brain Storming, Latihan,  Diskusi, 

Penugasan, dan Praktek dikelas.  

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kantor 

Kesehatan Kelas I Tanjung Priok selama 5 (lima) 

hari pada tanggal 22 – 26 Mei 2012 di Hotel 

Nam Centre, yang diikuti oleh 30 peserta, 

dengan Nara Sumber dari Pusdiklat PPSDM – 

Kemenkes RI, Diten PP&PL – Kemenkes RI dan 

KKP Kelas I Tanjung Priok. 

Hasil evaluasi peserta pada pre test dan post 

test dilakukan analisis hubungan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan 

pengetahuan peserta latih antara sebelum 

dan sesudah mendapat pelatihan. 

 Mean N 

Std. 

Deviatio

n 
Std. Error 

Mean 
Pair 

1 
Nilai 

Pre 

Test 
61,100 30 14,1856 2,5899 

 Nilai 

Post 

Test 
86,473 30 10,6078 1,9367 

Paired Samples Statistics 
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Hasil uji diatas didapat nilai p = 0,000 maka 

dapat disimpulkan ada perbedaan 

signifikant antara nilai peserta latih sebelum 

pelatihan dengan sesudah pelatihan. Hal ini, 

dapat diinterpretasikan bahwa pengetahuan 

peserta latih  tentang Pelatihan Surveilans 

Epidemiologi di Pintu Masuk meningkat 

secara signifikant setelah dilakukan pelatihan 

ini. (bersambung ke edisi berikut) 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Nilai Pre Test & Nilai Post Test Pelatihan 

SE di Pintu Masuk Tahun 2012 30 ,316 ,089 

Paired Samples Correlations  

Paired Samples Test  

  Paired Differences t df 
Sig. (2-

tailed) 

 Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference    

    Lower Upper    

Pair 1 Nilai Pre Test - 

Nilai Post Test -25,3733 14,7832 2,6990 -30,8935 -19,8532 -9,401 29 ,000 

POTO - POTO PELATIHAN SE 

PEMBUKAAN PELATIHAN SE 

OLEH KEPALA KKP KELAS I TANJUNG PRIOK 

UCAPAN SELAMAT DARI KEPALA KKP 
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ANEKA PERISTIWA 

INFLUENZA A (H5N1) ATAU FLU BURUNG 

Influenza A (H5N1) atau  Flu burung 

merupakan salah satu penyakit yang 

dikhawatirkan dapat menyebabkan pandemi.  

Flu burung (Avian Influenza) ini adalah 

penyakit menular yang disebabkan virus 

influenza tipe A. Flu burung dapat terjadi 

secara alami pada semua unggas, terutama 

burung air liar. Unggas membawa virus 

kemudian menyebarkan melalui saliva, sekresi 

hidung dan feses. Unggas yang kontak 

dengan unggas pembawa virus, dapat tertular 

dan menimbulkan gejala dalam waktu 3 

sampai 7 hari. Walaupun unggas yang 

terinfeksi mungkin tidak sampai sakit, sekretnya 

akan tetap infeksius setidaknya selama 

sepuluh hari. Feses unggas yang terinfeksi 

dapat mengeluarkan virus dalam jumlah 

besar. 

Kontak langsung dengan unggas 

terinfeksi atau benda yang terkontaminasi oleh 

feses unggas, saat ini dianggap sebagai jalur 

utama penularan terhadap manusia. 

Sebagian besar kasus flu burung pada 

manusia terjadi di daerah pedesaan dan 

pinggiran kota, dimana  banyak yang 

memelihara unggas dalam skala kecil dan 

dibiarkan berkeliaran secara bebas. Bahkan 

kadang-kadang unggas memasuki rumah dan 

berkeliaran di tempat bermain anak – anak. 

Kondisi ini memungkinkan pajanan dari feses 

infeksius atau lingkungan yang tercemar feses. 

 

Gejala-gejala flu burung pada manusia 

adalah:  

 Demam tinggi (suhu ≥ 38º C)  

 Batuk 

 Pilek 

 Nyeri tenggorokan  

 Nyeri otot  

 Nyeri kepala  

 Gangguan pernapasan 

 

Perhatian : 

Bila menemukan kasus demam (suhu tubuh 

≥38°C) ditambah  1 atau lebih dari gejala  dan 

tanda diatas patut dicurigai sebagai kasus flu 

burung; terutama bila dalam anamnesa dipe-

roleh keterangan salah satu atau lebih diba-

wah ini :  

1. Dalam 7 hari sebelum timbul gejala, per-

nah kontak dengan penderita influenza A 

(H5N1) yang telah dikonfirmasi  

2. Dalam 7 hari sebelum timbul gejala, per-

nah kontak dengan unggas, termasuk 

ayam yang mati karena penyakit  

3. Dalam 7 hari sebelum timbul gejala, per-

nah bekerja memroses sampel dari orang 

atau hewan yang diduga mengalami in-

feksi virus flu burung patogen tinggi  

4. Tinggal di wilayah / dekat dengan kasus 

HPAI yang dicurigai atau telah dikonfir-

masi 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan terutama saat 

terjadinya wabah flu burung, yakni:  

 Menghindari kontak dengan unggas 

terinfeksi atau benda terkontaminasi, 

 Menghindari peternakan unggas  

 Hati – hati ketika menangani unggas 

 Memasak unggas dengan baik (60 

derajat selama 30 menit, 80 derajat 

selama 1 menit) 

Menerapkan tindakan untuk menjaga 

kebersihan tangan:  

FLU BURUNG, MENINGITIS, LASSA dan DEMAM KUNING 

(INFLUENZA A (H5N1) ATAU FLU BURUNG) 

Oleh : 

I PARSAORAN TAMBA, SPd, ST, M.Kes ( Staf pengajar pada Universitas Negeri Manado ) 
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 Setelah memegang unggas 

 Setelah memegang daging unggas 

 Sebelum memasak 

 Sebelum makan   

H5N1  SEMESTER I PADA TAHUN 2012 

NEGARA UPDATE  WHO 

JUMLAH 

KA-

SUS 

FA-

TAL 

        

CHINA 5 JANUARI (MINGGU 1) 41 27 

CHINA 05 JUNI  (MINGGU 23) 22 0 

        

EGYPT 5 JAN  (MINGGU 1) 157 55 

EGYPT 19 JANUARI (MINGGU 3) 159 55 

EGYPT 24 FEBRUARI (MINGGU 8) 161 55 

EGYPT 28 FEBRUARI (MINGGU 4) 163 57 

EGYPT 19 MARET (MINGGU 12) 164   

EGYPT 02 APRIL (MINGGU 14) 166 59 

EGYPT 07 JUNI (MINGGU 23) 168 60 

        

INDONESIA 11 JANUARI (MINGGU 2) 183 151 

INDONESIA 19 JANUARI (MINGGU 3) 184 152 

INDONESIA 21 FEBRUARI (MINGGU 8) 185 153 

INDONESIA 01 MARET (MINGGU 9) 186 154 

INDONESIA 12 MARET (MINGGU 11) 187 155 

INDONESIA 19 MARET (MINGGU 12) 164 58 

INDONESIA 26 MARET (MINGGU 13) 188 156 

INDONESIA 02 MEI (MINGGU 18) 189 157 

        

CAMBODIA 16 JANUARI (MINGGU 3) 19 16 

CAMBODIA 18 JANUARI (MINGGU 3) 19 17 

CAMBODIA 05 APRIL (MINGGU 14) 20 18 

CAMBODIA 29 MEI (MINGGU 22) 21 9 

       

VIETNAM 20 JANUARI (MINGGU 3) 120 60 

VIETNAM 08 FEBRUARI (MINGGU 6) 121 61 

VIETNAM 05 MARET (MINGGU 10) 122 61 

VIETNAM 12 MARET (MINGGU 11) 123 61 

        

BANGLA-

DESH 
02 MARET (MINGGU 9) 4 0 

BANGLA-

DESH 
07 MARET (MINGGU 10) 4 0 

JUMLAH 3240 1807 
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MENINGITIS 

Meningitis atau penyakit meningokokus juga 

disebut sebagai cerebrospinal meningitis penyakit 

menular yang disebabkan oleh meningokokus, 

gampangnya peradangan pada otak dan sumsum 

tulang belakang.  Gejala penyakit ini secara tiba – 

tiba dan dapat menimbulkan kematian yang tiba – 

tiba juga hanya dalam beberapa jam.  

Diperkirakan sekitar 10-15% dari kasus, menimbulkan 

kecacatan neurologis persisten, yang meliputi 

gangguan pendengaran, gangguan bicara, 

kehilangan anggota badan, keterbelakangan 

mental dan kelumpuhan. 

Sekitar 5 – 10% dari populasi mungkin pembawa 

asimtomatik, bahkan kebanyakan kasus diperoleh 

melalui paparan pembawa asimtomatik. Penyakit 

ini menyerang terutama pada anak – anak, tapi 

juga sering terjadi pada orang dewasa. 

MENINGITIS SEMESTER I PADA TAHUN 2012 

NEGA-

RA 
UPDATE  WHO 

JUMLAH 

KA-

SUS 

FA-

TAL 

        

AFRI-

CAN 
23 MARET (MINGGU 10) 6685 639 

AFRI-

CAN 
24 MEI (MINGGU 17) 

1164

7 
960 

JUMLAH 
1833

2 
1599 
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Pencegahan demam Lassa dilakukan 

dengan  mempromosikan tentang ”kebersihan 

masyarakat” untuk mencegah tikus masuk rumah. 

Tindakan – tindakan  efektif termasuk menyimpan 

beras, jagung, gandum dan bahan makanan 

lainnya dalam kemasan;  membuang sampah 

yang jauh dari rumah, dan menjaga rumah bersih. 

Anggota keluarga dan petugas pelayanan 

kesehatan harus selalu berhati – hati untuk 

menghindari kontak dengan darah dan cairan 

tubuh sambil merawat orang sakit. Pencegahan 

dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung 

Diri untuk  perawat harus dilakukan secara rutin ter-

hadap penularan virus Lassa; namun untuk kesela-

matan sebaiknya  pasien yang diduga demam Las-

sa harus dirawat di diruangan khusus “tindakan iso-

lasi,” yang meliputi mengenakan pakaian pelin-

dung seperti masker, sarung tangan, apron, dan 

perisai wajah, dan sterilisasi peralatan yang ter-

kontaminasi. 

LASSA 

Lassa adalah penyakit demam berdarah 

akut  yang disebabkan Oleh Virus lassa, yakni virus 

RNA beruntai tunggal dari keluarga Arenaviridae 

virus.  Sekitar 80% dari infeksi virus penyebab penya-

kit Lassa pada manusia tidak menunjukkan gejala, 

dan hanya 20 % kasus saja yang menunjukan 

gejala yang berat / parah yang 

mempengaruhi  multi – sistem, di mana virus 

mempengaruhi beberapa organ dalam tubuh, sep-

erti limpa, hati dan ginjal.  

Timbulnya penyakit ini biasanya bertahap, 

dimulai dengan demam, kelemahan umum, dan 

malaise. Setelah beberapa hari timbul sakit kepala, 

sakit tenggorokan, nyeri otot, nyeri dada, mual, 

muntah, diare, batuk, dan perut dapat mengikuti. 

Pada keadaan yang berat,  berlanjut dengan 

gejala  wajah bengkak, timbul cairan dalam rong-

ga paru – paru, perdarahan dari mulut, hidung, 

vagina atau saluran pencernaan, dan tekanan 

darah.  Pada Tahap Akhir dari penyakit ini,  dapat 

terjadi Shock, kejang, tremor, disorientasi, dan ko-

ma, disamping itu juga dapat terjadi tuli, juga ram-

but rontok dan gangguan gaya berjalan mungkin 

bisa terjadi selama pemulihan. 

Demam Lassa merupakan penyakit zoono-

sis, yang berarti bahwa manusia terinfeksi dari kon-

tak dengan hewan yang terinfeksi. Reservoir hewan 

atau host virus Lassa oleh  hewan pengerat, 

umumnya dikenal sebagai tikus multimammate, 

namun binatang ini tidak menjadi sakit walaupun 

terinfeksi virus Lassa. Tikus ini dapat melepaskan vi-

rus dalam kotoran mereka (urin dan tinja).  Manusia 

biasanya terinfeksi virus Lassa dari paparan ko-

toran  Mastomys yang terinfeksi,  menyentuh ko-

toran, namun perlu diingat bahwa virus Lassa ini 

juga dapat menyebar antar manusia melalui kon-

tak langsung dengan darah, urine, feses, atau 

cairan tubuh lainnya dari seseorang dengan 

demam Lassa.  

DEMAM LASSA SEMESTER I PADA TAHUN 2012 

NEGA-

RA 
UPDATE  WHO 

JUMLAH 

KA-

SUS 

FA-

TAL 

        

NIGERIA 04 APRIL  (MINGGU 14) 623 70 
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YELLOW FEVER (DEMAM KUNING) 

Yelow fever atau demam kuning merupa-

kan penyakit sistemik akut yang disebabkan oleh 

virus Flavovirus. Pada kasus – kasus yang parah, 

infeksi virus ini menyebabkan demam yang tinggi, 

perdarahan kedalam kulit, dan necrosis (kematian 

sel – sel)  ginjal dan hati.  Kerusakan pada hati 

dapat berakibat parah yang menguningkan kulit 

sampai kulit berwarna "kuning", sehingga namanya 

disebut "demam kuning."    Demam kuning ini 

dapat dicegah dengan vaksinasi, dan 

penularannya dapat terjadi melalui gigitan 

nyamuk, yakni nyamuk Aedes aegypti. Daerah 

endemis Yellow fever atau demam kuning ini yakni 

di daerah tropis dan subtropis terutama di Afrika 

dan Amerika Selatan. 

YELLOW FEVER  SEMESTER I PADA TAHUN 2012 

NEGARA UPDATE  WHO 

JUMLAH 

KASUS FATAL 

        

GHANA 
03 FEBRUARI 

( MINGGU 5) 
3 2 

CAMER-

RON 

03 FEBRUARI 

(MINGGU 5) 23 7 

JUMLAH 26 9 
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PROGERIA SYNDROME 

Oleh : 

RAHMAT MUSTOFA 

Setiap orang tua menginginkan 

mempunyai anak yang sehat, cerdas, 

berkualitas dan sukses di masa depan yang 

mampu berkompetitif dalam persaingan 

nasional , regional  maupun global . 

Pertumbuhan anak adalah bertambahnya 

ukuran dan jumlah sel serta jaringan, berarti 

bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh 

sebagian atau keseluruhan sehingga dapat 

diukur dengan satuan panjang dan 

berat.   Ter jadinya penyimpangan 

pertumbuhan anak merupakan keadaan 

proses pertumbuhan yang tidak wajar atau 

terganggu.  

Betapa sedihnya orang tua tatkala melihat 

pertumbuhan anaknya menyimpang atau ter-

ganggu, apapun akan dilakukannya demi si 

buah hati bahkan sampai berobat ke ujung 

dunia, pasti akan dilakukannya. Pada gambar 

dibawah ini, bisa kita lihat pola pertumbuhan 

fisik seorang anak sejuk  bayi hingga dewasa. 

Salah satu penyakit yang diderita oleh seba-

gian kecil anak – anak di dunia ini antara lain 

adalah Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome 

(HGP) 

Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGP) 

dikenal sebagai penyakit langka yang 

membuat orang berusia muda, tiba-tiba jadi 

tua. Bahkan, bayi yang berumur 1 tahun sudah 

mengalami penuaan dini, sehingga pada 

umur sekitar 5 tahun sudah menjadi seperti 

nenek atau kakek.  Penyakit atau sindroma ini 

mengakibatkan umur orang berlipat ganda, 

dalam satu tahun mungkin bisa keliatan seperti 

bertambah umur 5 kali umur sebelumnya. 

Sebenarnya bukan umurnya yang bertambah, 

tapi ada percepatan penuaan yang terjadi 

p a d a  p a s i e n  s i n d r o m a  i t u .  

Kasus progeria itu pertama kali dikemukakan 

oleh Dr. Jonathan Hutchinson pada tahun 1886 

sehingga penyakit ini sering disebut sebagai 

Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS). 

Progeria berasal dari bahasa Yunani yaitu 

geras yang berarti usia tua. Jadi si penderita 

mengalami penuaan dini (premature aging) 

dengan kecepatan yang berkisar 4-7 kali lipat 

dari proses penuaan normal. Contoh 

konkretnya, bila si anak yang mengalami 

progeria berumur 10 tahun, maka 

penampilannya akan tampak seperti orang 

berusia 40-70 tahun.  Progeria adalah kelainan 

genetik yang memang sangat jarang terjadi, 

artinya bahwa semua organ tubuh anak 

tersebut, termasuk organ pernapasan, jantung, 

maupun sendi – sendinya sudah mengalami 

penuaan. 

GEJALA KLINIS Progeria berbeda 

dengan penyakit – penyakit lain yang 

biasanya sudah bisa terdeteksi saat masih 

bayi, bahkan pada saat masih dalam 

Anak berumur 5 tahun sudah tampak tampak 

 seperti berumur 50 tahun 
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kandungan. Penyakit ini justru muncul setelah 

anak berusia satu tahun, pada umur 0-1 tahun 

tampak normal, setelah berumur lebih dari 1 

tahun akan tampak jelas proses penuaannya.  

Beberapa gejala klinis progeria yang 

menakitkan antara lain, rambut yang semula 

lebat menjadi rontok dan tak tumbuh lagi, 

pembuluh darah di bagian kepala tampak 

jelas, jaringan lemak di bagian bawah kulit 

berkurang bahkan menghilang sehingga kulit 

menjadi keriput.  Selain itu, ada pengerasan di 

persendian, tulang patah atau retak, 

pengeroposan tulang, gigi terlambat tumbuh, 

bahkan ada juga yang tak tumbuh sama 

sekali selain tak teratur susunannya. 

Gejala yang bisa berakibat fatal adalah 

jika mengalami kekakuan pembuluh darah. 

Terlebih bila kekakuannya terjadi di pembuluh 

darah jantung, maka kemungkinan besar si 

penderita akan mendapat serangan jantung 

atau stroke. “Pembuluh darah jantung harus 

diperhatikan karena merupakan penyebab 

utama kematian di kalangan penderita 

progeria, dengan salah satu solusinya adalah 

“operasi by pass.“ 

Akibat adanya mutasi gen tersebut, 

perkembangan tulang penderita progeria 

akan terganggu dan mengalami degenerasi 

tulang.  Apabila, kalau dihitung – hitung 

pertumbuhan tulangnya cuma setengah atau 

bahkan sepertiga dari pertumbuhan tulang 

anak normal seusianya. Oleh karena itu, 

apabila diperhatikan dengan saksama, maka 

yang bersangkutan akan terlihat seperti orang 

yang sudah tua.  

Faktor intelegensi atau perkembangan 

kemampuan berpikir anak penderita progreria 

tersebut tidak terganggu. Namun secara 

psikologis, penderita relatif sensitif karena 

merasa dirinya berbeda dengan teman – 

temannya  atau tak bisa selincah anak 

seusianya karena mudah kelelahan. 

Semoga penyakit progreria ini tidak melanda 

anak – anak di Nusantara tercinta ini.  

Penderita progeria bersama ibunya 

Penderita progeria bersama adiknya 
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RELAKSASI 

SEMUT IRENG 

“Men Sana in Corpore Sano”, kalimat ini 

sangat populer sejak kita duduk di bangku 

Sekolah Dasar yang artinya  “Dalam tubuh 

yang sehat terdapat jiwa yang sehat.”  Tubuh 

yang sehat merupakan idaman kita semua 

terutama bagi yang telah berumur diatas 

enam puluhan.  Tubuh manusia yang mulai 

renta akan mempengaruhi kondisi kejiwaan 

manusia tersebut bila tidak diimbangi oleh 

kesadaran diri bahwa siklus hidup pasti  dilalui, 

dimulai dari lahir, bayi, anak – anak, remaja, 

dewasa dan akhirnya tua, selanjutnya pasti 

pasti akan mati.  Manusia yang telah 

menginjak umur tua secara otomatis organ 

tubuhnya akan mengalami kerentaan dan 

fungsinya mulai menurun.  

Pasangan suami istri yang telah mulai 

renta secara otomatis juga fungsi organ repro-

duksinya akan menurun. Kejiwaan seorang 

suami ada kecenderungan mulai tidak 

percaya diri oleh munculnya penurunan fungsi 

alat kelamin yang menyebabkan kekuatan 

ereksi penis berkurang bahkan harus penuh 

perjuangan, badan lelah yang berkepanjan-

gan setelah berhubungan kelamin, eyakulasi 

dini, dsb, sedangkan kejiwaan seorang istri ju-

ga ada kecenderungan mulai merasa minder 

s e t e l a h  m u n c u l n y a  m a s a 

“menopause” (sudah tidak menstruasi lagi) 

yang menyebabkan produksi pelicin pagina 

berkurang yang mengakibatkan menurunnya 

kenikmatan berhubungan intim, menurunnya 

kekuatan kontraksi pagina saat melakukan 

hubungan intim, dsb.  

Upaya – upaya untuk meningkatkan vi-

talitas hubungan suami istri ini muncul secara 

diam – diam atau sembunyi – sembunyi karena 

faktor “malu”, padahal kenyataan membuk-

tikan bahwa saat ini mulai muncul toko – toko 

ataupun kios – kios yang menjamur dimana – 

mana, membuktikan bahwa konsumen obat 

kuat hubungan suami istri tersebut.   

Kalau ingin tahu salah satu obat kuat 

tersebut, silakan masuk apotek yang menjual 

obat – obatan herbal cina, belilah obat herbal 

cina yang namanya “semut ireng”.  Keis-

timewaannya???  Silakan mencobanya 

sendiri . . . . . dan apabila belum puas, silakan 

mencari semut hitam yang dalam keadaan 

hidup. Apabila sudah memperoleh semut ter-

sebut, kalau berani menanggung risiko sendiri, 

silakan langsung telan 5 ekor semut ireng atau 

semut hitam tersebut.  Namun, apabila men-

gecewakan bisa mencoba cara lain yakni am-

bil semut hitam yang dalam keadaan hidup 

tersebut, pilih semut yang terbesar, satu per-

satu upayakan agar semut tersebut dapat 

menggigit batang penis anda. Cukup dengan 

5 ekor semut, niscaya batang penis anda akan 

membesar dan terasa gatal.        

PERCAYA atau TIDAK 

(BELIEVE or NOT) 
Oleh : HENDRA KUSUMAWARDHANA 
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RAMBUT PANJANG 

 Sebagian besar orang menganggap 

bahwa rambut adalah mahkota bagi seorang 

wanita. Hampir tidak pernah kita mendengar 

berita bahwa ada seorang wanita menggun-

duli rambutnya tanpa tendensi apa – apa. 

Seorang wanita gundul rambutnya akibat ron-

tok oleh chemotherapy, ada juga yang 

menggunduli rambutnya karena kepentingan 

peran dalam film, dan ada juga seorang 

wanita yang menggunduli karena sakit jiwa. 

Pada kondisi normal, seorang wanita tidak 

akan menggunduli rambutnya bahkan justru 

dipeliharanya sampai mengeluarkan uang 

yang tidak sedikit jumlahnya. 

 Kita bisa saksikan dalam kehidupan 

sehari – hari, dan juga dalam media elektronik 

seseorang wanita yang berusaha memiliki ram-

but panjang, bahkan rambutnya sampai men-

capai lebih dari 2 meter. 

RESPON OTOMATIS 

 Setiap makhluk ciptaan Tuhan pasti 

mempunyai ciri khas masing – masing dalam 

memberikan respon atas suatu tindakan atau 

gerakan yang menimpa dirinya. Beberapa 

ciptaan Tuhan mempunyai kesamaan dalam 

memberikan respon atas suatu tindakan, na-

mun ada juga yang berbeda.  

 Alkisah inilah perbincangan antara 

seekor kambing dan seekor babi yang memiliki 

majikan bertemparamen sadis. 

Kambing : Hai babi sobatku, tadi pagi boss 

marah – marah karena saya tidak mau makan 

rumput yang dia sediakan, lantas dia dorong 

pantat saya. Secara otomatis, badan saya 

mundurkan ke belakang . . . e e e boss se-

makin dorong badan saya sambil terengah – 

engah kecapekan. Kemudian boss pergi 

menggerutu sambil meninggalkan saya sem-

bari menggumam : “kambing ini didorong ke 

depan  e e kok tambah mundur,  lain dengan 

istri saya jika didorong justru goyang kiri – 

kanan”  

Babi : . . . . ??? Wah kambing sobatku, kita ini 

sama sobat. Kalau didorong, pastilah saya 

secara otomatis akan mundur, mungkin lain 

dengan istri boss kita . . . . 

Kambing dan babi : . . .????###$$$ 
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