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Sambutan Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan 
Kementerian kesehatan Republik Indonesia : 
 

Salah satu tantangan yang kita hadapi dalam Pembangunan Nasional dewasa 

ini adalah masalah HIV-AIDS.  Sejak kasus AIDS yang pertama ditemukan di 

Indonesia tahun 1987 ... 

Pada Undang – Undang nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut, Pasal 20  

ayat (1) menyatakan bahwa tiap kapal yang datang dari luar negeri berada 

dalam karantina, sedang pada pasal  21 menyatakan bahwa Nakhoda kapal 

yang dalam karantina dilarang menurunkan atau menaikkan orang barang, 

tanaman dan hewan, sebelum memperoleh surat izin karantina.   

Sebenarnya banyak pula yang belum 

paham apa sebenarnya arti KLB itu 

sendiri, KLB sendiri secara awam lebih 

diartikan dari kondisi normal menjadi 

kondisi tidak normal. KLB yang berkaitan 

dengan adanya kejadian penyakit 

menular/bencana yang akan mere-

sahkan atau merugikan masyarakat/

penduduk. 
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  Pengantar Redaksi 

B 
uletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volume VIII 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

penulisan Buletin Info Kesehatan Pelabuhan.  

 Dewan redaksi mengajak para pembaca buletin ini untuk melaju dengan kecepatan 

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

 Selamat bekerja dan sukses selalu                        

             Dewan Redaksi  

                RBA. WIDJONARKO, SKM, MKES 

ISSN 2302 - 4550 

PHOTO BERSAMA DALAM PELATIHAN KEKARANTINAAN KAPAL 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 

JAKARTA, 03 - 07 DESEMBER 2012 
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ATENSI 

Benarkah pada era feformasi ini masih ada aro-

gansi sektor . . .?   

Jawabannya ada pada diri anda sendiri. 

Pada Undang – Undang nomor 1 tahun 

1962 tentang Karantina Laut, Pasal 20  ayat (1) 

menyatakan bahwa Tiap kapal yang datang dari 

luar negeri berada dalam karantina, sedang pada 

pasal  21 menyatakan bahwa Nakhoda kapal yang 

dalam karantina dilarang menurunkan atau 

menaikkan orang barang, tanaman dan hewan, 

sebelum memperoleh surat izin karantina.  Demikian 

juga pada Undang – Undang nomor 2 tahun 1962 

tentang Karantina Udara, Pasal 15  ayat (1) 

menyatakan bahwa pesawat udara yang datang 

dari luar negeri berada dalam karantina.  

Membaca secara sepintas tentang pern-

yataan tersebut maka setiap orang akan berpen-

dapat bahwa pernyataan ini merupakan arogansi 

dari sektor pemrakarsa undang – undang tersebut.  

Untuk menjelaskan para pembaca yang berpen-

dapat demikian, marilah kita kembali ke belakang, 

melihat peristiwa pandemi pes ataupun influenza 

yang pernah melanda bumi kita, bahkan terjadinya 

SAR ataupun pandemi H1N1 pada beberapa ta-

hun yang lalu. 

Pandemi Influenza A (H1N1) tahun 1918 te-

lah menewaskan sakitar 40 – 50 juta jiwa manusia, 

pandemi Influenza A (H2N2) tahun 1957 telah me-

newaskan sekitar 2 juta jiwa manusia, pandemi In-

fluenza A (H3N1) tahun 1968 telah menewaskan 

sakitar 1  juta jiwa manusia (untuk melihat foto – 

foto kejadian – kejadian tersebut, dapat di down 

load di internet). Untunglah kasus SAR dan Influenza 

A (H1N1) pada abad dua puluh ini tidak menewas-

kan manusia sebanyak itu,   

Yang pasti, kita tidak mengharapkan kasus       

menyedihkan ini akan terulang kembali. 

Apabila menangkis serangan pasukan 

musuh yang tampak oleh mata maka akan lebih 

mudah namun justru menangkis bibit panyakit yang 

tidak tampak oleh mata akan lebih sukar.  Oleh 

karena itu setiap Pintu Masuk harus dibekali oleh 

kapasitas inti untuk mencegah keluar masuknya 

penyakit, salah satunya adalah aspek legal yang 

kuat, disamping kapasitas inti yang lain.   

Justru kuatnya aspek legal ini angat dibutuhkan 

untuk penyelenggaraan fungsi cegah tangkal  

penyakit di Pintu Masuk (Bandara, Pelabuhan dan 

Lintas Batas Darat) dan semoga penyusunan pera-

turan perundang – undangan yang baru, tidak me-

rubah esensi perundang – undangan yang lama 

(Undang – Undang nomor 1 dan 2  tahun 1962).    

Dibawah ini gambaran penyebaran virus Influenza 

antar manusia. 

AROGANSI SEKTOR ? 
Oleh : NANDIPINTA, SKM, MEpid 
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RUANG TU 

Penggunaan Personnel Assessment Center 

sebagai salah satu metode pengukuran untuk 

tujuan seleksi perekrutan personil yang awalnya 

dikembangkan dan dipakai oleh pihak militer Eropa 

guna melakukan seleksi perwira sejak perang dunia 

pertama. Sejarah membuktikan bahwa dunia 

militer selalu lebih maju selangkah dari pada 

pegawai sipil dalam pemakaian ilmu psikologi.  

Mungkin, justru sistem seleksi perekrutan dengan 

menggunakan metode inilah yang menjadi salah 

satu faktor kunci yang menentukan keunggulan 

militer Jerman di perang dunia pertama.  Pada 

dekade berikutnya, Personnel assessment center 

dipakai untuk menyeleksi pegawai dengan 

menggunakan proses seleksi bertingkat: tes tertulis 

dan wawancara penyaringan yang diikuti dengan 

assessment.  Selanjutnya, proses assessment center 

ini menggunakan tim assessor yang terdiri dari para 

profesional psikologi yang memiliki keahlian spesialis 

dalam setiap teknik pengukurannya. 

Personnel Assessment Center adalah suatu 

metode untuk menilai atau mengukur potensi dan 

membuat prediksi kesuksesan seseorang pada 

suatu jabatan melalui serangkaian seleksi 

berdasarkan kompetensi suatu jabatan.  

Sedangkan kompetensi adalah kemampuan dan 

karakteristik seseorang berupa pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas sesuai jabatannya. 

UU no 43 th 1999 pasal 17 : pengangkatan 

PNS dalam jabatan didasarkan profesionalisme se-

suai dengan kompetensi, pangkat dan syarat 

obyektif lainnya. 

Sedangkan PP 100/2000 jo PP 13/2002 pasal 

5  mengatakan bahwa persyaratan diangkat 

dalam jabatan struktural yakni memiliki kompetensi 

yang diperlukan.  

Sebagai tindak lanjut perUU tersebut, diter-

bitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 971 

tahun2009 tentang standar kompetensi pejabat 

structural kesehatan. Pasal 3 yang dimaksud stan-

dar kompetensi tersebut, meliputi kompetensi 

dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus. 

Namun kompetensi pejabat struktural kesehatan 

yang diatur dalam peraturan ini adalah kompetensi 

khusus. 

Kompetensi Dasar harus dimiliki oleh Pejabat 

Struktural sesuai ketentuan peraturan perundang – 

undangan,   meliputi: integritas,  kepemimpinan, 

perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, 

kerjasama dan fleksibel.  

Kompetensi Bidang didapat melalui pen-

didikan dan pelatihan teknis dan fungsional kese-

hatan sesuai dengan bidang pekerjaannya,  meli-

puti: orientasi pada pelayanan, orientasi pada 

kualitas, berpikir analitis, berpikir konseptual,    

keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional dan 

inovasi 

Kompetensi Khusus harus dimiliki oleh peja-

bat struktural dalam mengemban tugas pokok dan 

fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudu-

kannya, meliputi  Pendidikan, pelatihan dan/atau 

pengalaman jabatan 

 

Permasalahan? 

Pada dasarnya antara kata Fit dan Proper (bahasa 

Inggris) adalah kata sifat yang memiliki arti yang 

sama, yakni pantas, patut, atau layak. Secara 

sederhana banyak yang mengartikan fit and 

proper test sebagai tes kepantasan, kepatutan dan 

kelayakan, yang diartikan dengan kata 

kemampuan dan kepatutan.  Dengan Fit and 

 

ISSU KISRUHNYA UJI KOMPETENSI 
Oleh : Irene Kusumastuti, SE, Ak 
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proper test ini tentu akan menghasilkan pejabat 

yang berkualitas.  

Nah . . . mengapa ada  pejabat yang sudah 

melalui fit and proper test kemudian melakukan 

tindakan yang tidak terpuji, misalnya korupsi atau 

sejenisnya.  

Apakah disebabkan oleh fit and proper test yang 

tidak dilakukan dengan baik atau mungkin fit and 

proper testnya dilakukan oleh penguji yang tidak 

berkualitas? 

Selama penyelenggaraan uji kompetensi melalui 

“FIT AND PROPER TEST” ini dilaksanakan secara 

benar dan obyektif, maka permasalahan or-

ganisasi, tidak akan muncul (“the right man on the 

right place”).   

Yang dimaksud benar disini, antara lain yakni 

apakah aspek legal dalam suatu kementerian su-

dah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang – 

Undang  nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pe-

merinrtah nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pe-

merintah nomor 13 tahun 2002???  Kalau belum 

ada, segeralah susun peraturan perundang – un-

dangan (Permenkes) tersebut. 

Yang dimaksud obyektif disini, antara lain yakni 

apabila tim penguji “fit and proper test” tersebut 

adalah suatu badan hukum yang menjadi rekanan 

suatu kementerian, pertanyaannya :  

 Apakah badan hukum tersebut betul – betul 

professional? 

 Apakah proses lelang dalam penetapan pe-

menang sebagai rekanan penyelenggara “fit 

and propert test” tersebut sudah betul – betul 

benar??? 

Persoalan yang dikhawatirkan yakni kemampuan 

tim penguji dalam rekanan tersebut, justru jauh di-

bawah dari yang diuji. Selanjutnya, hasil dari “fit 

and proper test” tersebut dibawa kedalam rapat 

Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Pangkat dan 

Jabatan), pertanyaannya : 

 Apakah anggota tim Baperjakat yang menin-

daklanjuti hasil “fit and proper test” tersebut ber-

hak, mampu dan pernah melalui uji yang se-

rupa? 

 Apakah anggota tim Baperjakat tersebut betul – 

betul hanya demi kepentingan organisasi tanpa 

adanya kepentingan pribadi, golongan atau-

pun profesi, dll??? 

 Apakah penentuan peserta yang akan diuji, su-

dah betul – betul sesuai “peta kepega-

waian”???  Semoga sudah ada peta kepega-

waian dan tidak asal comot. 

Sebuah lelucon? 

Ada dua orang anak kelas 3 Sekolah Dasar sedang 

bertengkar, dan kakak kelasnya yang duduk di 

kelas 4 berusaha melerai dan menanyakan duduk 

persoalan yang mereka pertengkarkan, yang 

ternyata persoalannya sangat sepele tapi sangat 

mendasar dan sedikit menggelikan. Sebenarnya 

kedua anak tersebut sedang bermain peran 

sebagai “guru dan murid”, yang berperan sebagai 

guru menyalahkan apa yang sedang dikerjakan 

oleh temannya yang berperan sebagai murid. 

Sang murid marah karena merasa bahwa 

pekerjaannya sudah benar, dan menjawab tanpa 

memikirkan bahwa temannya sedang berperan 

sebagai gurunya, "Apa kamu pernah mengerjakan 

ini?"  Teman yang berperan sebagai guru, 

menjawab, "belum pernah!"  

Jawab sang murid : Nah . . . kalau belum pernah, 

jangan nyalahin saya dong, kamu belajar dulu dan 

kalau sudah bisa  barulah kamu salahkan aku!".  

Pada usia kelas 3 Sekolah Dasar, mereka sudah 

bisa menentukan bahwa harus menguasai terlebih 

dahulu sebelum melakukan penilaian.  

Apabila peristiwa kedua anak kelas 3 Sekolah 

Dasar ini dihubungkan dengan fit and proper test, . 

. . . kelas kita bukan dibawah anak kelas 3 Sekolah 

Dasar, bukan????  

Kursi  masih kosong 
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RUANG PKSE 

KLB oh KLB..... 
Oleh : Fifi Nur Afifah, SKM, M.Epid  

Polio myelitis/AFP, keracunan makanan/

pestisida, Flu burung, SARS, Dipteri/pertusis.  

 

Untuk itu bila adanya 6  kriteria yang seperti diurai-

kan diatas, perlu dilakukan investigasi untuk mela-

kukan pencegahan terjadinya KLB kembali dan 

penanggulangan pasca KLB, sebagai laporan ke 

masyarakat dan legal aspek  karena tujuan khusus 

dari KLB itu sendiri adalah: 

1. Menurunnya frekuensi KLB 

2. Menurunnya jumlah kasus pada setiap KLB 

3. Menurunnya jumlah kematian pada setiap 

KLB 

4. Memendeknya periode KLB 

5. Menyempitnya penyebarluasan KLB 

 

Adapun untuk melakukan investigasi dari KLB itu 

sendiri ada 10 langkah yang harus dilaksanakan 

yaitu sebagai berikut:  

Persiapan Investigasi di Lapangan 

1. Dalam melakukan investigasi suatu kejadian 

KLB sebelum melakukan kegiatan tersebut hal 

pertama yang harus kita lakukan adalah me-

lakukan persiapan antara lain adalah persia-

pan  investigasi (pengetahuan ilmiah petugas 

yang sesuai, perlengkapan dan alat), admin-

istrasi (berupa prosedur ilmiah) dan konsultasi 

(peran masing-masing petugas yang turun ke 

lapangan) 

2. Konfirmasi/penegakan diagnosa 

Untuk setiap berita ataupun laporan yang kita 

dapatkan mengenai kejadian KLB di perlu kita 

lakukan konfirmasi ulang apakah itu memang 

benar-benar KLB atau bukan kepada sumber 

informasi terutama kepada pihak kesehatan 

setempat ataupun pemerintah daerah 

setempat karena kejadian suatu kasus KLB 

bisa merupakan pseudo KLB/ KLB palsu bila 

terjadi  pencatatan ganda, adanya peruba-

han diagnosa baru,perubahan perhatian ter-

Sering kita mendengar istilah KLB dalam ke-

hidupan sehari-hari contohnya seperti dalam guyo-

nan sehari-hari di kantor apabila dalam kondisi nor-

mal menjadi “tidak normal” karena kondisi 

“sesuatu” sering ada istilah ada KLB yaa....,namun 

sebenarnya banyak pula yang belum paham apa 

sebenarnya arti KLB itu sendiri, KLB sendiri secara 

awam lebih diartikan dari kondisi normal menjadi 

kondisi tidak normal. KLB yang akan kita bahas 

pada artikel kali ini adalah KLB yang berkaitan den-

gan adanya kejadian penyakit menular/bencana 

yang akan meresahkan atau merugikan masyara-

kat/penduduk.  

Seperti yang bisa kita lihat bahwa definisi KLB 

atau wabah adalah timbulnya atau meningkatnya 

kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna 

secara epidemiologi dalam kurun waktu tertentu 

dan daerah tertentu, dimana kriteria kerja dari KLB 

adalah: 

1. Timbulnya penyakit yang sebelumnya tidak 

ada atau tidak dikenal, dimana ada 1 kasus 

merupakan KLB 

2. Peningkatan angka kesakitan/kematian se-

lama 3 kurun waktu berturut-turut 

3. Peningkatan kesakitan/kematian meningkat 2 

kali atau lebih dibandingkan dengan periode 

sebelumnya 

4. Jumlah penderita baru rata-rata dalam sebu-

lan menunjukkan kenaikan 2 kali dibandingkan 

dengan angka rata-rata pada bulan yang 

sama pada tahun sebelumnya 

5. Angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) 

suatu penyakit pada kurun waktu tertentu 

menunjukan kenaikan 50% dari waktu sebe-

lumnya 

6. Setiap ada satu kasus Tetanus Neonatorum, 
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hadap suatu kejadian penyakit atau peruba-

han organisasi pelayanan kesehatan, bertam-

bahnya penduduk yang rentan, adanya pen-

yakit lain dengan gejala serupa. Dalam hal ini 

untuk penegakkan kasus  dan definisi kasus 

dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. 

Menentukan apakah peristiwa itu merupakan 

suatu wabah atau bukan dengan memband-

ingkan definisi yang sudah ditentukan seba-

gai KLB dan dengan membandingkan kasus 

baru tersebut/incidence kejadian tersebut 

pada minggu/bulan dan tahun sebelumnya. 

3. Memastikan diagnosis 

Tujuan dalam pemastian diagnosis adalah  

untuk memastikan bahwa masalah tersebut 

telah didiagnosis dengan sebenarnya untuk 

menyingkirkan kemungkinan kesalahan 

laboratorium yang menyebabkan 

peningkatan kasus yang dilaporkan. 

Penentuan diagnosis juga kita lakukan 

dengan melakukan investigasi awal dengan 

cara melakukan kunjungan terhadap satu 

atau dua penderita.  

4. Membuat definisi kasus dan menghitung ka-

sus 

Membuat definisi kasus dari kejadian KLB den-

gan tanda klinik daan pemeriksaan laborato-

rium dan bila penyakitnya belum terdiagnosis, 

diagnosis kerja dibuat berdasarkan gejala-

gejala yang paling banyak diderita 

Definisi kasus ditentukan sebagai Kasus Pasti 

(Confirmed) yaitu penentuan kasus harus dis-

ertakan pemeriksaan laboratorium hasil posi-

tif, Kasus Mungkin (Probable) yaitu penentuan 

kasus harus memenuhi semua ciri klinis pen-

yakit, tanpa pemeriksaan laboratorium dan 

Kasus Meragukan (Possible)dimana penen-

tuan kasus biasanya hanya memenuhi se-

bagian gejala klinis saja 

5. Epidemiologi Deskriptif yaitu melihat hubun-

gan kejadian KLB tersebut berdasarkan 

waktu, tempat dan orang, seperti melihat ka-

pan mulai sakit (time onset), dimana menda-

patkan infeksi dan lokasi kejadian penyakit, 

siapa yang terkena yang dilihat berdasarkan 

berdasarkan gender, umur, imunisasi dll 

6. Merumuskan hipotesis sementara dengan hi-

potesa kemungkinan penyebab,sumber in-

feksi, distribusi penderita (pattern of disease) 

dimana dengan hipotesa sementara tersebut 

untuk mengarahkan ke penyelidikan lebih 

lanjut 

7. Dari langkah 4 dimana hipotesis sementara 

kita dapatkan dilakukan rencana penyelidi-

kan epidemiologi lebih lanjut yang lebih detail 

seperti membuat kuesioner, menentukan 

data yang masih diperlukan sebagai sumber 

informasi, melakukan survey dengan sampel 

yang cukup dengan menilai hipotesis tersebut 

dengan penelitian kohort dan kasus control. 

Dalam melaksanakan penyelidikan, untuk 

menguji hipotesis tersebut harus ditentukan 

data yang diperlukan dari sumber informasi 

dimana untuk mendapatkan data tersebut 

dibuat check list untuk wawancara terhadap 

kasus (penderita uang sudah diketahui) dan 

orang yang mempunyai keterpaparan yang 

sama dengan kasus tetapi tidak sakit 

(kontrol), diambil juga data kependudukan 

maupun lingkungannya serta melihat sumber 

yang menjadi penyebab atau faktor-faktor 

yang ikut berperan terhadap kejadian pen-

yakit tersebut 

8. Memperbaiki hipotesis dan mengadakan 

penelitian tambahan  

Dari hasil penyelidikan dan investigasi KLB 

tersebut dilihat kembali bagaimana hipotesis 

tersebut menjawab sumber terjadinya ke-

jadian KLB tersebut apabila masih ada faktor 

lain yang berperan juga dapat dilakukan 

penelitian ulang.  

9. Melaksanakan pengendalian dan 
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pencegahan  

Pengendalian kejadian KLB harus dilaksana-

kan secepat mungkin dan yang paling efektif 

dimana upaya penanggulangan  biasanya 

hanya dapat diterapkan setelah sumber wa-

bah diketahui. Pada umumnya, upaya pen-

gendalian diarahkan pada mata rantai yang 

terlemah dalam penularan penyakit yang 

mungkin diarahkan pada agen penyakit, 

sumbernya, atau reservoirnya. Pada upaya 

pengendalian dan pencegahan juga harus 

ditentukan cara pencegahan di masa men-

datang 

10. Laporan harus jelas, meyakinkan, disertai re-

komendasi yang tepat dan beralasan 

11. Sampaikan hal-hal yang sudah dikerjakan 

secara ilmiah; kesimpulan dan saran harus 

dapat dipertahankan secara ilmiah  

12. Menyampaikan hasil laporan  

Investigasi KLB harus dilengkapi dengan lapo-

ran tertulis, bentuknya sesuai dengan tulisan 

ilmiah (pendahuluan, latar belakang, me-

todologi, hasil, diskusi, kesimpulan, dan saran) 

yang merupakan catatan biru untuk men-

gambil tindakan, laporan investigasi meru-

pakan catatan dari pekerjaan, dokumen dari 

isu legal, dan merupakan bahan rujukan apa-

bila terjadi hal yang sama di masa datang . 

 

Referensi : 

Kompilasi materi kuliah Program FETP Fakultas Kese-

hatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2009-

2011  

Kegiatan Investigasi wabah kasus Malaria & Kondisi Lingkungan lokasi kejadian KLB Malaria 

di Desa Kampung Laut Cilacap  bulan Februari tahun 2009 
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RUANG PRL 

Otak manusia dapat merekam segala sesuatu 

seperti halnya computer, namun masalah            

kehilangan daya ingat bisa terjadi karena kita tidak 

mempraktekan untuk mengingat informasi se-

hingga memori yang kita miliki bisa hilang. Otak 

seperti bagian tubuh yang lain membutuhkan lati-

han fisik dan mental bersama-sama dengan nutrisi 

khusus untuk meningkatkan kekuatan daya ingat.  

Nah,  . . . bagi yang memiliki masa kerja lebih dari 

10 tahun, maka otak harus disegarkan kembali 

melalui penyegaran dan pembelajaran agar daya 

ingat kita masih tetap bertahan walaupun masa 

pensiun sudah mulai di ambang pintu. 

Mari kita mengingat kembali pengetahuan kita 

tentang air dan penyakit, sekedar sebagai bahan 

penyegaran pikiran yang selalu dipenuhi oleh 

pekerjaan yang semakin menantang.   

 

Penyakit bawaan air 

 Penyakit yang dapat ditularkan melalui air, 

dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu : 

1. Water borne diseases 

Adalah penyakit yang ditularkan langsung 

melalui air minum, dimana air minum tersebut 

mengandung kuman pathogen terminum oleh 

manusia maka dapat terjadi penyakit. Diantara 

penyakit tersebut adalah : penyakit kolera, 

penyakit typhoid, penyakit hepatitis infektiosa, 

penyakit dysentri dan gastroenteritis. 

2. Water washed diseases 

Adalah penyakit yang disebabkan oleh 

kurangnya air untuk pemeliharaan hygiene 

perseorangan. Dengan terjaminnya kebersihan 

oleh tersedianya air yang cukup, maka 

penyakit-penyakit tertentu dapat dikurangi 

penularannya pada manusia dan penyakit ini 

banyak terdapat di daerah tropis. 

MENGINGAT KEMBALI TENTANG AIR DAN PENYAKIT 
Oleh : Rochmat Musthofa 

Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh cara 

penularan dan dapat dikelompokan  menjadi tiga, 

yaitu : 

a. Penyakit infeksi kulit dan saluran pencernaan  

Salah satu penyakit infeksi saluran pencernaan 

adalah penyakit diare yang merupakan 

penyakit dimana penularannya bersifat fecal 

oral. Penyakit diare dapat ditularkan melalui 

beberapa jalur, diantaranya jalur yang melalui 

air (water borne) dan jalur yang melalui alat-
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alat dapur yang dicuci dengan air (water 

washed). 

Contoh penyakit ini serupa dengan yang 

terdapat pada jalur water borne, yaitu : kolera, 

typhoid, hepatitis infektiosa dan dysentri 

basiler. 

Berjangkitnya penyakit ini sangat erat 

kaitannya dengan kesediaan air untuk makan, 

minum dan memasak, serta kebersihan alat-

alat makan. 

b. Penyakit infeksi kulit dan selaput lendir Penyakit 

ini sangat erat kaitannya dengan hygiene 

perseorangan yang buruk. Angka kesakitan ini 

dapat ditularkan dengan penyediaan air yang 

cukup bagi kebersihan perseorangan. Yang 

menimbulkan penyakit bila kebersihan 

perseorangan dan kebersihan umum tidak 

terjamin. Yang termasuk parasit ini adalah 

sarcoptes, scabies, louse borne relapsing fever 

dan sebagainya. 

 

3. Water based disease 

Adalah penyakit yang ditularkan oleh bibit 

penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air, 

seperti schistosomiasis. Larva schistosoma 

hidup didalam keong-keong air. Setelah 

waktunya larva ini akan mengubah bentuk 

menjadi cercaria dan menembus kulit (kaki) 

manusia yang berada di dalam air tersebut. 

Dan air ini sering sangat erat hubungannya 

dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti 

menangkap ikan, mandi, cuci dan 

sebagainya. 

 

4. Water related insects vectors 

Adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor 

yang hidupnya tergantung pada air  misalnya 

Malaria, Demam Berdarah, Filariasis, Yellow 

Fever dan sebagainya. 

perlu diperhatikan adalah kualitas air bersih 

sehingga air tidak mengandung mikroba-

mikroba yang menimbulkan penyakit seperti : 

infeksi fungus pada kulit, penyakit conjunctivitis 

(trachoma) dan sebagainya. 

c. Penyakit yang ditimbulkan oleh insekta pada 

kulit dan selaput lendir 

Penyakit ini sangat ditentukan oleh tersedianya 

air bersih untuk hygiene perseorangan yang 

ditujukan untuk mencegah invasi insekta 

parasit pada tubuh dan pakaian. Insekta 

parasit akan mudah berkembang biak dan 

Nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor 

penyakit dengue berkembang biak dengan 

mudah bila di lingkungan tersebut terdapat 

tempat-tempat genangan/penampungan  air 

bersih, seperti : gentong air, pot dan 

sebagainya. 

 

Parameter kualitas air  

1. Parameter FisiK 

a. Suhu 
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Suhu sebaiknya sejuk atau tidak panas 

terutama agar tidak terjadi pelarutan zat 

kimia yang ada pada saluran/pipa, yang 

dapat membahayakan kesehatan. 

air. Bau anyir karena tumbuhnya algae dan 

sebagainya. 

d. Rasa 

Air minum  biasanya tidak memberi rasa/

tawar. Air yang tidak tawar dapat 

menunjukkan kehadiran berbagai zat yang 

dapat membahayakan kesehatan. 

Misalnya rasa pahit, asin dan sebagainya. 

e. Kekeruhan 

Kekeruhan air disebabkan oleh 

terdapatnya banyak zat padat yang 

tersuspensi, baik yang organik maupun 

anorganik. Zat anorganik, biasanya 

merupakan pelapukan batuan dan logam, 

sedangkan yang organik banyak berasal 

dari buangan industri yang dapat menjadi 

makanan bakteri dan perkembang 

biakannya dan ini menambah kekeruhan 

air, juga alga yang berkembang biak 

karena adanya unsur hara NPK juga 

menambah keruhnya air. Air yang keruh 

akan memberi perlindungan pada kuman. 

f. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) 

Jumlah zat padat terlarut dapat memberi 

rasa yang tidak enak pada lidah, rasa 

mual, yang disebabkan oleh Natrium Sulfat, 

Magnesium Sulfat dan dapat menimbulkan 

cardiac disease toxemia pada wanita 

hamil. 

2. Kimia 

a. Air raksa (Hg) 

 Air raksa yang terabsorpsi akan masuk 

b. Warna 

Air minum sebaiknya tidak berwarna untuk 

alasan estetis dan untuk mencegah 

keracunan dari berbagai zat kimia maupun 

mikroorganisme yang berwarna. Secara 

alamiah air rawa berwarna kuning muda 

karena ada tanin, asam humat dan lain-

lain. 

c. Bau 

Air minum yang berbau selain tidak estetis 

juga tidak diterima oleh masyarakat. Bau 

air dapat memberi petunjuk akan kualitas 
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kedalam darah, ginjal, hati, limpa dan 

tulang, ekskresi lewat urine, faeses, keringat, 

air susu dan saliva. Air raksa organik dapat 

merusak susunan syaraf pusat (tremor, 

atarcia, lapangan sudut penglihatan 

menciut, perubahan kepribadian) dan air 

raksa organik juga merusak ginjal dan 

menyebabkan cacat bawaan. 

b. Arsen (As) 

Keracunan akut mnenimbulkan gejala 

muntaber disertai darah, koma, meninggal. 

Secara kronik menimbulkan anorexia, kolik, 

mual, diare, icterus, pendarahan pada 

ginjal, kanker kulit dan juga berupa iritasi 

alergi dan cacat bawaan. 

c. Barium (Ba) 

Kadar Barium berlebihan dapat 

mengganggu saluran pencernaan, 

menimbulkan rasa mual, diare dan 

gangguan pada sistem syaraf pusat. 

d. Besi (Fe) 

Konsentrasi yang lebih besar dari 0,3 mg/

liter dapat menimbulkan warna kuning, 

memberi rasa yang tidak enak pada 

minuman, pengendapan pada dinding 

pipa, pertumbuhahan bakteri besi dan 

kekeruhan. 

f. Fluor (F) 

Dalam jumlah kecil dibutuhkan sebagai 

pencegahan terhadap penyakit carries 

gigi yang paling efektif tanpa merusak 

kesehatan. Konsentrasi yang lebih dari1,5 

mg/liter dapat menyebabkan fluorosis 

pada gigi, yaitu : terbentuknya noda-noda 

coklat pada gigi. 

g. Cadmimum (Cd) 

Keracunan akut akan menyebabkan 

gejala gastrointestinal dan ginjal. Secara 

kronis penyebab penyakit ”itai-itai” dengan 

gejala sakit pinggang, tulang rapuh, 

tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal, 

gejala seperti influensa dan kemandulan 

pada laki-laki 

h. Kesadahan (Ca) 

Penyebab langsung terhadap kesehatan 

tidak ada tetapi menyebabkan sabun 

menjadi tidak efektif (kurang berbusa). 

i. Chlor (Cl) 

Dalam jumlah kecil dibutuhkan untuk 

desinfektan. Chlor apabila berikatan 

dengan ion Natrium dapat meyebabkan 

rasa asin dan dapat merusak perpipaan 

air. 

j. Chrom valensi 6 (Cr) 

Kemungkinan dapat menyebabkan kanker 

pada kulit dan alat-alat pernafasan. 

k. Mangan (Mn) 

Konsentrasi Mangan yang lebih besar dari 

0,1 mg/liter menyebabkan rasa pahit pada 

minuman dan menimbulkan noda 

kecoklatan pada pakaian. Air yang 

mengandung Mangan kalau diseduh 

dengan teh maka air teh tersebut menjadi 

kebiru-biruan. Keracunan kronis memberi 

gejala susunan syaraf: insomnia, lemah 

pada kaki dan otot muka seperti beku 

sehingga tampak seperti topeng. Jika 

terpapar terus maka bicaranya lambat, 

monoton, terjadi hiperrefleksi, konus pada 

plattela dan tumit, berjalan seperti 

penderita parkinson. 

l. Nitrat, Nitrit sebagai N 

Gangguan GI, diare dengan darah, convu-

lasi, shok, koma dan meninggal. Keracunan 

kronis menyebabkan depresi yang umum, 

sakit kepala, gangguan mental, methemo-

globinaemia, terutama pada bayi. 

m. Perak (Ag) 

Jika termakan akan mengendap pada 

kulit, mata dan mocus membrane yang 

meyebabkan hilangnya warna jadi biru 

abu-abu tanpa reaksi mata. Percobaan 
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pada tikus menunjukkan kerusakan ginjal.  

n. Derajat keasaman (pH) 

Air minum sebaiknya tidak asam atau basa. 

pH yang lebih kecil dari 6,5 menimbulkan 

rasa tidak enak dan menyebabkan 

karotifitas pada perpipaan air dan dapat 

meyebabkan beberapa bahan kimia 

berubah menjadi racun yang 

mengganggu kesehatan dan menganggu 

pencernaan. 

o. Selenium ( Se) 

Memberi pengaruh terhadap kenaikan 

jumlah penyakit caries gigi pada anak-

anak. Menyebabkan gejala GI seperti 

muntah dan diare, kemudian terjadi gejala 

gangguan susunan syaraf seperti hilangnya 

reflek-reflek, iritasi cerebral, convulsi dan 

kematian. Merupakan racun sistemik, 

kemungkinan karsinogenik. 

o. Zink (Zn) 

Dalam jumlah kecil merupakan unsur yang 

penting untuk metabolisme karena 

kekurangan  Zn dapat menyebabkan 

hambatan pada pertumbuhan anak. 

Dalam jumlah besar menimbulkan rasa 

pahit. 

p. Cianida (CN) 

Dapat mengganggu metabolisme oksigen 

sehingga jaringan tubuh tidak mampu 

mengubah oksigen. Menghambat 

pernapasan jaringan dan berbentuk 

asphyxia diikuti kematian. Keracunan kronis 

menimbulkan  malaise dan iritasi 

Hidrocyanida mudah terbakar serta 

keracunan hati. 

q. Sulfat (SO4) 

Dalam jumlah besar dapat bereaksi 

dengan ion Natrium atau Magnesium 

dalam air sehingga membentuk garam 

yang dapat menimbulkan iritasi, gastro 

intestina. Formulasi endapan (Hard scater) 

pada boiler dan heat exchangers 

r. Sulfida (H2S) 

H2S bersifat racun dan berbau busuk. 

Dalam jumlah besar dapat memperbesar 

keasaman air sehingga dapat 

menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa 

logam. Menimbulkan rasa, bau, korosif dan 

irritant. 

s. Tembaga (Cu) 

Dalam jumlah kecil Cu sangat diperlukan 

tubuh untuk membentuk sel-sel darah 

merah. Dalam jumlah besar dapat menye-

babkan rasa yang tidak enak di lidah selain 

itu dapat menyebabkan kerusakan hasil. 

t. Timbal (Pb) 

Sangat berbahaya terhadap kesehatan 

manusia karena cenderung untuk beraku-

mulasi dalam jaringan tubuh manusia dan 

meracuni jaringan syaraf. 

u. Aldrin dan Dieldrin 

Terjadi biokumulasi pada organisme air 

yang dimakan manusia dan bersifat karsi-

nogenik. 

v. Benzene 

Menimbulkan rasa, warna atau bau tidak 

normal. 

w. Chlordane (Total isomer) 

Terjadi biokumulasi pada organisme air 

yang dimakan manusia dan bersifat 

karsinogenik. 

x. DDT 

Terjadi biokumulasi pada organisme air 

yang dimakan manusia dan bersifat 

karsinogenik. 

y. Heptachlor dan Heptechlor epixide. 

Heptechlor meskipun tidak menimbulkan 

keracunan akut tetapi terjadi akumulasi 

dalam rantai makanan dan bersifat 

karsinogenik.  

Heptachlor epixide sama dengan 

heptachlor. 
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a. Hexa Chlorobenzene 

Menimbulkan rasa, warna atau bau 

yang tidak normal. 

b. Lindane 

Terjadi biokumulasi pada organisme 

air yang dimakan manusia dan 

bersifat karsinogenik. 

c. Zat organik (KMnO4) 

Menimbulkan rasa dan bau yang 

tidak sedap dan dapat 

menyebabkan sakit perut. 

Menyebabkan korosifitas pada pipa-

pipa logam. 

 

3. Parameter Radioaktivitas 

Adapun bentuk radioaktivitas efeknya adalah  

sama, yakni menimbulkan kerusakan pada sel 

terpapar. Kerusakan dapat berupa kematian, 

perubahan komposisi genetik dan lain-lain.  

Kematian sel dapat diganti kembali apabila 

sel dapat beregenerasi dan sel tidak mati 

seluruhnya.  

Perubahan genetis dapat menimbulkan 

penyakit seperti kanker serta mutasi sinar 

alpha dan beta dalam kemampuan 

menembus jaringan tubuh. 

c. Sinar alpha 

Karena tidak mempunyai daya tembus, 

maka efek yang terjadi bersifat kekal.  

Apabila dapat tertelan lewat minuman 

maka akan terjadi kerusakan pada sel-sel 

saluran pencernaan. 

b. Sinar beta 

Sinar beta dapat menembus kulit dan 

lebih dalam lagi, tergantung aktivitasnya.  

Dengan demikian kerusakan yang terjadi 

dapat lebih luas dan mendalam. 

 

4. Parameter Mikrobiologi 

a. Coliform tinja 

Air yang mengandung coliform tinja berarti 

air tersebut telah tercemar tinja. Tinja dari 

penderita sangat potensial menularkan 

penyakit yang berhubungan dengan air. 

b. Total coliform 

Bila air minum mengandung coliform dapat 

mengakibatkan penyakit-penyakit saluran 

pencernaan. Perlu diingat kuman ini 

sepenuhnya pathogen. Beberapa tipe 

dapat menyebabkan disentri pada bayi. 

Coliform tidak sepenuhnya dapat mewakili 

virus. Karena coliform musnah lebih dulu 

oleh Chlor, sedangkan virus, kista dan 

amoeba juga tahan lama dalam saluran air 

bersih, demikian pula telur-telur cacing. 

PHOTO START GERAK JALAN  
DALAM RANGKA PERAYAAN HARI AIDS SEDUNIA  

DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK PADA TAHUN 2012 
JAKARTA, 07 DESEMBER 2012 
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RUANG UKLW 

Coronavirus merupakan virus yang 

umumnya dapat menjangkiti semua orang dalam 

kehidupan sehari – hari dan dapat menyebabkan 

dampak yang ringan sampai berat pada saluran 

pernafasan. Corona virus yang dapat menginfeksi 

manusia pertama kali diidentifikasi pada 

pertengahan 1960-an,  antara lain : alpha 

coronaviruses 229E dan NL63 dan coronaviruses 

beta OC43, HKU1, dan SARS-COV, dan coronavirus 

yang menyebabkan sindrom pernafasan akut 

parah. Virus corona termasuk dalam ordo Nidovirus, 

famili coronaviridae, subfamili coronavirinae, tipe 

spesies coronavorus, spesies Human coronavirus 

HKU1, Human coronavirus OC43, MERS-CoV, SARS-

Cov dan Pipistrellus Bat coronavirus HKU5. 

Coronaviruses juga dapat menginfeksi 

hewan, namun biasanya hanya menginfeksi satu 

spesies hewan atau sejumlah kecil spesies yang 

terkait erat. Namun demikian, SARS-COV dapat 

menginfeksi manusia dan hewan, termasuk 

monyet, musang Himalaya sawit, anjing rakun, 

kucing, anjing, dan hewan pengerat. 

Pada umumnya manusia terinfeksi virus 

corona manusia dan selama hidupnya, manusia 

dapat terinfeksi sampai beberapa kali, namun 

yang paling mudah terinfeksi yakni golongan umur 

anak – anak.  Penyebaran virus corona manusia 

menyebar dari orang yang terinfeksi kepada orang 

lain melalui udara (batuk, bersin) dan kontak 

individu yang dekat (berhadapan muka, 

berciuman, dll) serta sentuhan obyek 

terkontaminasi yang meyentuh mulut, hidung dan 

mata. 

Gejala infeksi corona virus, antara lain : 

pilek, batuk, sakit tenggorokan dan demam, 

bahkan kadang menyebabkan penyakit saluran 

pernafasan bawah (seperti pneumonia). 

Pencegahan yang dapat dilakukan yakni mencuci 

tangan sesering mungkin dengan memakai sabun 

dan air, tidak menyentuh mata, hidung atau mulut, 

dan menghindari kontak dengan orang yang sakit.  

Anjuran bagi si sakit yakni tinggal di rumah pada 

saat sakit dan minum air sebanyak mungkin, 

menghindari kontak dengan orang lain, memakai 

masker atau menutup mulut dan hidung pada saat 

batuk atau bersin dan menjaga benda atau per-

mukaan bersih serta melakukan disinfeksi. 

Jika Anda khawatir tentang gejala – gejala, Silakan 

dating ke sarana  pelayanan kesehatan (RS, 

Puskesmas, KKP) 

Sumber : www.cdc.gov/coronavirus 

CORONAVIRUS 
Oleh : 

I PARSAORAN TAMBA, SPD, ST, MKES 

Ketua Jurusan teknik Mesin – Fakultas Teknik pada Universitas Negeri Manado 

http://www.cdc.gov/coronavirus
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TEKNOLOGI & INFORMASI 

Pandemi Influenza A (H1N1) pada tahun 

2009 yang awal munculnya di Mexico, selanjutnya 

telah membuat masyarakat global merasa resah 

dan khawatir terjangkit penyakit tersebut.  Pelabu-

han, Bandara dan Lintas Batas Darat sebagai Pintu 

masuknya alat angkut, orang dan barang harus 

bersiaga penuh untuk mencegah masuknya pen-

yakit tersebut ke Nusantara tercinta ini. Kebutuhan 

kapasitas untuk pencegahan penyakit di Pintu Ma-

suk harus segera terpenuhi terutama aspek legal 

jelas dan kuat sebagai payung hokum penyeleng-

garaan fungsi kekarantinaan kesehatan guna 

mencegah masuk keluarnya penyakit. Pengawa-

san alat angkut dari Negara terjangkit harus lebih 

ketat dibanding alat angkut dari Negara sehat. 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) selalu melakukan 

up date Negara terjangkit untuk ditindaklanjuti oleh 

tiap Negara anggotanya.  Indonesia seharusnya 

menindaklanjuti up date Negara terjangkit agar 

penyelenggaraan fungsi pencegahan masuk ke-

luarnya penyakit melalui Pintu Masuk dapat ber-

jalan secara optimal.  Menindaklanjuti Undang – 

Undang Nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina 

Laut, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1962 ten-

tang Karantina Udara  dan Peraturan Pemerintah 

nomor 13 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 

berlaku di Kementerian Kesehatan, Menteri Kese-

hatan harus  menetapkan dan mencabut 

penetapan suatu pelabuhan dan/atau daerah 

wilayah Indonesia dan luar negeri terjangkit, karena 

besarnya tarif PNBP untuk pengawasan alat angkut 

dalam karantina terhadap alat angkut yang 

berasal dari negara terjangkit berbeda dengan 

tarif PNBP untuk pengawasan alat angkut dalam 

karantina yang berasal dari negara sehat.  Disamp-

ing itu diharapkan agar penarikan tariff PNBP antar 

Pelabuhan tidak berbeda atas jenis kegiatan yang 

dilakukan oleh otoritas pelabuhan yang berwe-

nang, misalnya : penerbitan Certificate of Pratique 

terhadap kapal yang besar GT nya sama namun  

penarikan PNBP nya tidak sama karena perbedaan 

Negara terjangkit dan Negara sehat; ada Kantor 

Kesehatan Pelabuhan yang selalu up date Negara 

terjangkit berdasarkan up date dari WHO dan ada 

yang tidak pernah melakukan up date Negara ter-

jangkit.  

Marilah kita lihat aspek legal tersebut : Pada 

Pasal 3 ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 1 

tahun 1962 tentang Karantina Laut, menyatakan 

bahwa Menteri kesehatan menetapkan dan men-

cabut penetapan suatu pelabuhan dan/atau 

daerah wilayah Indonesia dan luar negeri terjangkit 

suatu penyakit karantina. Demikian juda Pada 

Pasal 3 ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 2 

tahun 1962 tentang Karantina Udara, menyatakan 

bahwa Menteri Kesehatan menetapkan dan men-

cabut penetapan sesuatu pelabuhan dan/atau 

wilayah Indonesia dan luar negeri terjangkit sesuatu 

penyakit karantina. Walaupun kedua Undang – Un-

dang tersebut sudah termasuk berusia tua namun 

peraturan perundang – undangan ini belum di-

cabut dan masih berlaku hingga saat ini.   

Nah,  . . . sudah jelas bahwa Kementerian Kese-

hatan harus melakukan up date tentang suatu pe-

labuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia dan 

luar negeri terjangkit, dan selanjutnya diedarkan ke 

seluruh Pintu Masuk.   

Semoga surat edaran tersebut segera dibuat. 

Dasar keberadaan KKP 

Dasar keberadaan Kantor Kesehatan Pela-

buhan bukan hanya pada Undang – Undang No-

INFO NEGARA TERJANGKIT . . . ? 
Oleh : 

I PARSAORAN TAMBA, SPD, ST, MKES 

Ketua Jurusan teknik Mesin – Fakultas Teknik pada Universitas Negeri Manado 
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mor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut, Undang 

– Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang Karantina 

Udara tetapi juga pada Undang – Undang nomor 

17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan, Undang – 

Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerban-

gan serta Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2011 

tentang Kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke 

Indonesia. 

Dasar keberadaan Kantor Kesehatan Pela-

buhan yang menyelenggarakan fungsi kekaranti-

naan kesehatan pada Undang – Undang nomor 17 

tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimuat pada 

pasal : 

pemerintahan dan pengusahaan di pelabuhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 

diselenggarakan secara terpadu dan 

terkoordinasi 

 Pasal 80 menyatakan bahwa (1) Kegiatan 

pemerintahan di pelabuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:  

a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, 

dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan 

b. Keselamatan dan keamanan pelayaran; 

dan/atau;   

c. kepabeanan;  

d. keimigrasian;  

e. Kekarantinaan 

Dasar keberadaan Kantor Kesehatan Pela-

buhan yang menyelenggarakan fungsi kekaranti-

naan kesehatan pada Undang – Undang Nomor 1 

tahun 2009 tentang Penerbangan yang dimuat 

pada pasal : 

 Pasal 226 

(1) Kegiatan pemerintahan di bandar udara 

meliputi: 

(2) Pembinaan kegiatan penerbangan di 

bandar udara, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh otoritas 

bandar udara. 

a. pembinaan kegiatan penerbangan; 

b. kepabeanan; 

c. keimigrasian; dan 

d. kekarantinaan. 

(3) Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan 

kekarantinaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

 

NEGARA 

TERJANGKIT 

 

Mencari surat edaran Negara 

 terjangkit . . ? 

WAH . . . . . BELUM ADA, KANG 

 Pasal 69 menyatakan bahwa Pelabuhan 

berfungsi sebagai tempat kegiatan:  

 a. pemerintahan; dan   

 b. pengusahaan  

 Pasal 79 menyatakan bahwa kegiatan 
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undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan 

pemerintahan di bandar udara diatur  

dengan Peraturan Menteri 

 

Dasar keberadaan Kantor Kesehatan Pelabuhan 

yang menyelenggarakan fungsi kekarantinaan ke-

sehatan pada Peraturan Presiden nomor 79 tahun 

2011 tentang Kunjungan kapal wisata (yacht) asing 

ke Indonesia yang dimuat pada pasal : 

 Pasal 8  

(1) Kapal wisata (yacht) asing beserta awak 

kapal termsk barang bawaan yg akan 

melakukan kunjungan wisata ke Indonesia 

wajib menjalani pemeriksaan karantina. 

(2) Pemeriksaan karantina sebagaimana di-

maksud pd ayat (1) dilakukan sesuai dg. 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 Pasal 9 

Pemeriksaan kepelabuhanan, kepabeanan, 

keimigrasian, dan kekarantinaan serta 

pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk 

& pelabuhan keluar. 

 Pasal 10 

Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal 

termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan 

yang akan keluar dari wilayah perairan Indone-

sia wajib menyelesaikan semua kewajibannya 

di bidang kepabeanan, keimigrasian, kekaranti-

naan, dan kepelabuhanan. 

PHOTO GERAK JALAN  DALAM RANGKA PERAYAAN HARI AIDS SEDUNIA  
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK PADA TAHUN 2012  

JAKARTA, 07 DESEMBER 2012 
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SERBA SERBI 

KONTROLAH ASAM URAT ANDA  

DENGAN CARA DIET  
Oleh : Roswitha Kusuma Wardhani, SE 

Asam urat yang tinggi juga cenderung 

meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes 

mellitus dan juga terkena penyakit ginjal. Demi 

kesehatan anda, maka kontrollah asam urat anda 

dengan cara diet ataupun berobat. 

Penyakit asam urat adalah bentuk artritis 

yang timbul seketika, episode nyeri berlebihan, 

kelembutan, kemerahan, hangat dan bengkak 

sendi. Itu merupakan tipe inflamasi arthritis paling 

umum pada pria usia diatas 40 tahun, sedangkan 

pada wanita biasanya dapat terhindar dari 

penyakit asam urat hingga sesudah menopause.  

Penyakit asam urat merupakan penyakit dari sisa 

metabolisme zat purin yang berasal dari sisa 

makanan yang kita konsumsi. Purin diolah tubuh 

menjadi asam urat, tapi jika kadar asam urat 

berlebih, ginjal tidak mampu mengeluarkan 

sehingga kristal asam urat menumpuk di 

persendian, akibatnya sendi terasa nyeri, bengkak 

dan meradang. Sedangkan purin adalah zat yang 

terdapat dalam setiap bahan makanan yang 

berasal dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata 

lain, dalam tubuh makhluk hidup terdapat zat purin 

ini, lalu karena kita memakan makhluk hidup 

tersebut, maka zat purin tersebut berpindah ke 

dalam tubuh kita.  

Berbagai sayuran dan buah-buahan juga 

terdapat purin. Purin juga dihasilkan dari hasil 

perusakan sel – sel  tubuh yang terjadi secara 

normal atau karena penyakit tertentu. Biasanya 

asam urat menyerang pada usia lanjut, karena 

penumpukan bahan purin ini. 

 

Tips sederhana bagi penderita asam urat : 

 Banyak minum air putih, karena dengan 

banyak minum air putih, anda dapat 

membantu membuang purin yang ada dalam 

tubuh  

 Konsumsi makanan yang mengandung 

potasium tinggi seperti kentang, dan pisang  

 Konsumsi buah yang banyak mengandung 

vitamin C, seperti jeruk, pepaya, strowbery dan 

buah naga. 

 Konsumsi sayuran: belimbing wuluh, jahe, labu 

kuning, sawi hijau, sawi putih, serai dan tomat. 

 Perbanyak konsumsi karbohidrat kompleks 

seperti nasi, singkong, roti dan ubi. 

Pantangan bagi penderita asam urat 

 Jangan bekerja atau melakukan kegiatan 

fisik yang terlalu berlebihan sehingga anda 

kelelahan 
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 Kurangi mengkonsumsi ekstrak daging seperti 

abon dan dendeng 

 Kurangi konsumsi karbohidrat sederhana jenis 

fruktosa seperti gula, permen, arum manis, 

gulali dan sirup 

 Jangan mengkonsumsi jeroan: ginjal, limpa, 

babat, usus, hati, paru dan otak 

 Jangan mengkonsumsi Seafood: udang, cumi

-cumi, sotong, kerang, remis, tiram, kepiting, 

ikan teri, ikan sarden 

 Jangan mengkonsumsi daging kambing, 

daging sapi, daging kuda, daging bebek, 

daging angsa dan daging kalkun 

 Kurangi mengkonsumsi kacang – kacangan: 

kacang kedelai (termasuk hasil olahan seperti 
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tempe, tauco, oncom, susu kedelai), kacang 

tanah, kacang hijau, tauge, melinjo, emping 

 Kurangi mengkonsumsi sayuran: kembang kol, 

bayam, buncis, jamur kuping, daun singkong, 

daun pepaya, kangkung 

 Jangan mengkonsumsi keju, telur, es krim, 

kaldu atau kuah daging yang kental 

 Jangan mengkonsumsi buah – buahan: 

durian, nanas dan air kelapa 

 Kurangi mengkonsumsi makanan yang 

digoreng atau bersantan atau dimasak atau 

dimakan dengan menggunakan mentega 

Pengobatannya? 

Konsultasikan dengan dokter anda, biasanya untuk 

mengurangi nyeri atau bengkak semasa episode 

akut, mencegah episode yang akan datang, serta 

mencegah atau mengobati kristal asam urat 

terbentuk di bawah kulit yang menyebabkan nyeri 

dan bengkak.  
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JEJARING KERJA dan KEMITRAAN 

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan 

pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, 

dengan penanganan kargo sekitar 70 % adalah 

komoditi ekspor / impor. Arus lalu lintas truk per hari 

yang masuk ke dalam pelabuhan Tanjung Priok 

pada tahun 2009,  rata – rata per hari sebanyak 

6.852 unit, sepeda motor yang masuk ke dalam 

pelabuhan Tanjung Priok rata – rata sebanyak lebih 

dari 2,600 buah, rata – rata kendaraan roda empak 

lainnya yang masuk ke dalam pelabuhan Tanjung 

Priok sebanyak lebih dari 2,600 buah sedangkan 

total penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Priok 

pada tahun 2010  sebanyak 423. 951 orang, dan 

jumlah buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat Kapal 

sebanyak lebih dari 3.100 orang.  Tingginya 

mobilitas pengguna jasa pelabuhan tersebut,  

secara otomatis cenderung mempermudah dan 

mempercepat penjalaran penyakit yang ditularkan 

melalui pelabuhan Tanjung Priok.   

Begitu banyaknya penumpang turun atau 

naik atau transit, awak kapal serta para sopir truk 

dan awaknya, buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat 

Kapal pengendara sepeda motor serta kendaraan 

roda empak lainnya yang masuk keluar Pelabuhan 

Tanjung Priok, maka pola penularan dan 

percepatan perjalanan penyakit pada manusia 

cenderung semakin meningkat, terutama penyakit 

yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. 

Salah satu penyakit yang disebabkan perilaku 

manusia yakni penyakit Infeksi menular seksual, 

khususnya HIV / AIDS. 

“Deklarasi Milennium” yang berisi komitmen 

untuk mempercepat pembangunan manusia dan 

pemberantasan kemiskinan, diwujudkan menjadi 

beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai 

Millennium Development Goals (MDGs). Penca-

paian sasaran MDGs tersebut menjadi salah satu 

prioritas utama bangsa Indonesia,  dan salah satu 

tujuan komitmen yang telah disepakati yakni 

memerangi HIV / AIDS. 

Pemerintah Republik Indonesia telah beru-

paya untuk mencegah dan menanggulangi penu-

laran HIV / AIDS bahkan telah menyusun peraturan 

perundang – undangan, antara lain dalam bentuk 

Keputusan Menteri Kesejahteraan Rakyat RI  Nomor 

9/KEP/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulan-

gan AIDS di Indonesia, Keputusan Menteri Kese-

hatan RI Nomor 1285/MENKES/SK/X/2002 tentang 

Pedoman Penanggulangan HIV dan AIDS dan Pen-

yakit Menular Seksual serta Keputusan Menteri Ke-

sehatan RI Nomor 1507/MENKES/SK/X/2005 tentang 

Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV dan 

AIDS Secara Sukarela (Voluntary Counselling and 

Testing).  Dalam rangka meningkatkan efektivitas 

koordinasi penanggulangan HIV/AIDS agar lebih 

intensif, menyeluruh, dan terpadu maka Pemerin-

tah RI menetapkan Peraturan Presiden nomor 75 

tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS 

nasilonal,  yang ditindaklanjuti dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan RI nomor 782 tahun 2011 ten-

tang Rumah Sakit Rujukan bagi orang dengan HIV 

dan AIDS (ODHA).  

Selanjutnya, khusus Pemerintah Daerah 

Khusus Ibukota (DKI) menetapkan Peraturan Guber-

nur Propinsi DKI Jakarta nomor 56 tahun 2005 ten-

tang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggu-

langan AIDS Propinsi DKI Jakarta  serta  Keputusan 

Gubernur Propinsi DKI Jakarta selaku Ketua Komisi 

Penanggulangan AIDS Propinsi DKI Jakarta nomor 

31 tahun 2009 tentang Penetapan Kelompok Kerja 

KEMITRAAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS  

DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK DAN SEKITARNYA 
Oleh : Frederik Lona Djara, SKM 
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sosialisasikan upaya pencegahan dan penanggu-

langan HIV / AIDS bagi masyarakat pelabuhan dan 

sekitarnya, maka POKJA Penanggulangan HIV/AIDS 

Pelabuhan Tanjung Priok akan menyelenggarakan 

road show yang mengawali kegiatan sosialisasi 

pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS di 

Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya.  

Penyelenggaraan road show ke tiap instansi 

pemerintah dan swasta ini merupakan pintu masuk 

untuk pelaksanaan  sosialisasi pencegahan dan 

penanggulangan HIV / AIDS dengan sumberdaya 

yang disiapkan oleh tiap instansi tersebut.  Konsep 

pikir penyelenggaraan jejaring kerja dan kemitraan 

dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 

HIV / AIDS di Pelabuhan Tanjung Priok dan seki-

tarnya, adalah berikut dibawah ini. 

(POKJA) Program Penanggulangan HIV dan AIDS 

Propinsi DKI Jakarta.  Dalam Keputusan Gubernur 

Propinsi DKI Jakarta tersebut,  maka ditetapkanlah 

Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulan-

gan HIV/AIDS Pelabuhan Tanjung Priok.  Kelompok 

Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanggulangan 

HIV/AIDS Pelabuhan Tanjung Priok ini berada di-

bawah koordinasi Kantor Kesyahbandaran Kelas 

Utama Pelabuhan Tanjung Priok. 

Dalam rangka mengoptimalkan program 

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di 

wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya 

maka POKJA Penanggulangan HIV/AIDS Pelabu-

han Tanjung Priok telah menyusun rencana kerja 

dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan HIV/AIDS di wilayah pelabuhan 

dan sekitarnya. Salah satu kegiatan guna men-

PHOTO GERAK JALAN  DALAM RANGKA PERAYAAN HARI AIDS SEDUNIA  
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK PADA TAHUN 2012 

JAKARTA, 07 DESEMBER 2012 
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FLORA & FAUNA 

MELINJO 

Melinjo atau (Gnetum gnemon Linn) 

termasuk tanaman berbiji,  yang  banyak ditanam 

di pekarangan sebagai peneduh atau pembatas 

pekarangan. Melinjo dikenal dengan nama belinjo, 

yang dalam bahasa Jawa disebut Mlinjo dan  

dalam bahasa Sunda disebut Tangkil. Tanaman 

Menlinjo ini dapat bertumbuh sampai puluhan 

tahun dan dapat tumbuh pada segala jenis tanah 

yang tidak berkadar asam tinggi dan tidak 

berkadar garam tinggi. 

Tanaman Melinjo ini sering ditanam tidak 

jauh dari tempat tinggal manusia karena mulai dari 

daun, buah, bunga, batang sampai akarnya se-

cara langsung dapat dimanfaatkan dalam kebutu-

han hidup manusia, dan juga sering dipakai seba-

gai alat peneduh yang multi guna. Apabila pohon 

ini tidak dipangkas maka ketinggian tanaman 

Melinjo ini dapat mencapai 25 meter dan setiap 

kali panen dapat menghasilkan biji sampai puluhan 

kilogram. 

 

Pemanfaatannya 

Batang pohonnya dapat dimanfaatkan untuk : 

 Papan untuk bangunan rumah, almari, meja, 

kursi, dll 

 Alat perlengkapan dapur 

 Bahan ukiran kayu 

 Kayu bakar 

Daunnya dapat dimanfaatkan untuk : 

 Daun mudanya dapat dimanfaatkan seba-

gai sayuran, misalnya sayur asem 

 Daun tuanya dapat dipakai sebagai pem-

bungkus tape ketan 

Buahnya dapat dimanfaatkan untuk : 

MELINJO dan KUPU – KUPU  
Oleh : Ny. BERTHA M. PASOLANG, S.Sos 
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 Dapat dimanfaatkan sebagai sayuran 

 Dapat dimanfaatkan sebagai camilan dalam 

bentuk emping, dll 

 Dapat dimanfaatkan sebagai campuran biji 

kopi untuk menghasilkan minuman kopi yang 

berkhasiat memperkuat tenaga laki – laki. 

 

Kulit buahnya dapat dimanfaatkan untuk  bahan 

makanan lain, misalnya abon kulit melinjo,          

bunganya dapat dimanfaatkan untuk sayur (sayur 

asem), sedang akarnya dapat dimanfaatkan untuk 

bahan kayu ukiran dan  

 

KUPU – KUPU  

Kenyataan menunjukkan bahwa  sebagian 

besar orang terutama para wanita sangat 

menyukai kupu – kupu   yang indah, tetapi justru 

sebaliknya jarang sekali orang menyukai ulat 

bahkan merasa jijik  pada (dalam bahasa Jawa 

disebut “GILO”) padahal keduanya adalah 

makhluk yang sama. Semua jenis kupu – kupu  

kehidupannya melalui tahapan hidup sebagai 

telur, ulat, kepompong, dan akhirnya 

bermetamorfose menjadi kupu – kupu.  Kupu-kupu 

umumnya hidup dengan mengisap madu bunga 

(sari kembang), namun  ada beberapa jenis kupu – 

kupu yang juga menyukai cairan yang diisap dari 

buah – buahan yang jatuh di tanah dan 

membusuk, bangkai daging, kotoran burung, dan 

tanah basah. Pada tahap berikut sebagai ulat, 

makanannya adalah daun – daunan. Pada 

umumnya setiap jenis ulat berspesialisasi memakan 

daun dari jenis tanaman tertentu saja sehingga 

kehadiran satu jenis kupu – kupu di suatu lolasi, 

ditentukan oleh adanya tanaman yang menjadi 

tempat dan makanan ulatnya. 

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di 

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dijuluki 

sebagai kerajaan kupu-kupu karena 

keanekaragaman jenis dan populasi kupu – kupu 

yang melimpah.  Penyediaan pakan untuk ulat 

menjadi daya tarik terbesar kupu – kupu di 

Bantimurung.  

Anda mau mencoba menyiapkan lokasi 

dan jenis pakan ulat . .?  secara otomatis akan 

muncul banjir kupu – kupu. 
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Telur kupu – kupu  

Kupu – kupu dewasa 

Telur kupu – kupu mulai menetas 

menjadi ulat kecil 

Ulat dewasa 

Kepompong kupu – kupu 
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KAJIAN & DIKLAT 

LATAR BELAKANG 

Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas 

Batas Darat merupakan pintu masuk negara dan 

jalur lalu lintas perdagangan dan laju pertumbuhan 

ekonomi  antar daerah maupun antar Negara. 

Fungsi tersebut akan lebih optimal untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 

maupun global, jika didukung oleh kondisi 

pelabuhan yang aman, sehat dan bersih.  

Perkembangan teknologi informasi dan 

transportasi belakangan ini mengakibatkan makin 

cepatnya arus perjalanan orang, barang, dan alat 

angkut dibandingkan masa inkubasi penyakit 

sehingga penjalaran dan penularan penyakit antar 

negara semakin cepat, terutama masalah yang 

berkaitan dengan kesehatan manusia. 

Pengawasan kesehatan kapal atau 

kekarantinaan kapal di wilayah pelabuhan 

merupakan tanggung jawab Kantor Kesehatan 

Pelabuhan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 2348/MENKES/PER/XI/2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan. Tugas Pokok dan Fungsi KKP tersebut 

adalah melakukan pencegahan masuk dan 

keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, 

pengamanan terhadap penyakit baru dan 

penyakit yang muncul kembali, epidemiologi 

kekarantinaan, pengawasan OMKABA, pelayanan 

kesehatan, pengendalian dampak kesehatan 

lingkungan, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan 

pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 

Dalam melaksanakan fungsi cegah 

tangkal, KKP harus aktif dan responsif terhadap 

kejadian yang mengarah kepada keadaan PHEIC. 

KKP sebagai UPT Kementerian Kesehatan yang 

berada di pintu masuk Negara harus mampu 

mengembangkan, memperkuat dan memelihara 

kapasitas untuk merespon secara cepat dan efektif 

terhadap risiko PHEIC, seperti yang tercantum 

pada lampiran 1 IHR 2005. Berdasarkan hal 

tersebut, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk 

selalu meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan, terutama keterampilan khusus dalam 

menunjang kesiapan kita dalam menjawab 

tantangan permasalahan dunia, termasuk dalam 

melakukan pengawasan kapal dalam karantina di 

pelabuhan, diperlukan tenaga yang handal dan 

profesional. Menyadari akan tantangan kedepan 

dan kelemahan yang dimiliki saat ini, maka KKP 

Kelas I Tanjung Priok memandang perlu untuk 

mengadakan suatu pelatihan kekarantinaan kapal. 

TUJUAN 

A.  Tujuan Umum 

Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya 

petugas yang terampil dalam pengawasan 

Kekarantinaan Kapal. 

B.  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui Kebijakan Kementerian 

Kesehatan RI dalam Penyelenggaraan    

Karantina Kesehatan di Pelabuhan. 

2. Mengetahui Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan 

kekarantinaan  Kapal. 

3. Mengetahui Peran Lintas Sektor  dalam 

rangka pelaksanaan kekarantinaan 

kapal. 

4. Terampil dalam melasanakan 

EXECUTIVE REPORT 

PELATIHAN KEKARANTINAAN KAPAL TAHUN 2012   
Oleh : Frederik Lona Djara, SKM 
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pengawasan kedatangan dan 

keberangkatan kapal. 

5. Terampil dalam penggunaan Alat 

Pelindung diri dalam kekarantinaan kapal. 

 

MATERI PELATIHAN 

Seluruh materi yang diberikan pada 

pelatihan kekarantinaan kapal tertuang pada Garis 

- garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dengan 

struktur program pelatihan yang terdiri dari : Teori 

sebesar 11 JPL (27,5%), Penugasan sebesar 11 JPL 

(27,5%) dan praktek di kelas / lapangan sebesar 18 

JPL (45%).  

Adapun rincian dari materi pelatihan ini adalah 

sebagai berikut :  

 

1.  Materi Dasar 

a. Kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam 

Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di 

Pelabuhan 

b. Peraturan Perundang-undangan yang 

berkaitan dengan kekarantinaan kapal  

 

2.  Materi Inti 

a. Kapasitas inti IHR 2005 dalam 

kekarantinaan kapal 

b. Pengawasan Kedatangan Kapal 

c. Pengawasan keberangkatan Kapal 

d. Penggunaan Alat Pelindung Diri dalam 

karantina kapal 

 

3.  Materi Penunjang  

a. Building Learning Commitment (BLC) 

b. Peran Kantor Otoritas Pelabuhan dalam 

Kekarantinaan Pelabuhan 

c. Peran Kantor Syahbandar dalam 

kekarantinaan Pelabuhan 

d. Rencana Tindak Lanjut dalam kekaranti-

naan kapal 

 

Untuk lebih jelasnya uraian dari masing-masing 

materi pelatihan dapat dilihat pada GBPP 

pelatihan kekarantinaan kapal (Terlampir). 

 

NARA SUMBER  / FASILITATOR 

a. Narasumber berasal dari :  

b. Ditjen PP & PL Kementerian Kesehatan RI 

c. Syahbandar Pelabuhan Utama Tanjung Priok 

d. Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok 

e. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung 

Priok 

 

PESERTA 

Kriteria peserta pelatihan yaitu : 

A. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di 

Kantor Kesehatan pelabuhan 

B. Pendidikan minimal D III Kesehatan atau 

SLTA dengan pengalaman kerja di Bidang 

Kekarantinaan Kapal 

C. Petugas lapangan yang biasa melakukan 

pengawasan kedatangan kapal dalam 

karantina 

D. Usia peserta  maksimal 40 tahun 

 

Jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 peserta, 

dengan rincian sebagai berikut : 

MEKANISME PELATIHAN 

Metode pelatihan yang diterapkan pada pelatihan 

ini adalah pembelajaran orang dewasa 

(Andragogi), dengan mekanisme yang digunakan 

dalam penyelenggaraan pelatihan ini 

dilaksanakan dengan cara :  

A. Ceramah 

B. Curah pendapat 

C. Permainan-permainan (Games) 

D. Diskusi 

E. Demonstrasi 

F. Praktek dikelas 

G. Praktek lapangan 
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WAKTU DAN TEMPAT 

A. Waktu 

Waktu pelaksanaan pertemuan ini mulai 

tanggal 3 – 7 Desember 2012 

B. Tempat. 

Tempat pertemuan ini dilaksanakan di NAM 

Centre, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Priok. 

 

PEMBIAYAAN 

Rapat persiapan I di lakukan dengan tujuan 

untuk menyiapkan : 

a. SK Panitia Pelatihan Kekarantinaan 

Kapal 

b. Peserta Pelatihan 

c. Garis- Garis Besar Program 

Pembelajaran 

d. Nara Sumber / fasilitator 

e. Syarat-syarat pengakreditasian dan 

sertifikasi pelatihan 

Setelah rapat persiapan I, kemudian dilanjutkan 

dengan serangkaian kegiatan yang menunjang 

pelaksanaan pelatihan seperti : 

a. Mempersiapkan dan mengirimkan surat- 

surat  : 

1) Surat  permohonan MOT 

2) Surat permohonan akreditasi dan 

sertifikasi Pelatihan 

3) Surat Undangan peserta 

4) Surat undangan nara sumber 

b. Mempersiapkan jadwal pelatihan 

c. Mempersiapkan tempat pelatihan 

d. Mempersiapkan sambutan dan laporan : 

1) Sambutan pembukaan Kepala KKP 

Kelas I Tanjung Priok 

2) Laporan Panitia pada Pembukaan 

Pelatihan 

3) Doa pada pembukaan pelatihan 

4) Sambutan Penutupan Kepala KKP 

Kelas I Tanjung Priok 

5) Laporan Panitia pada Penutupan 

Pelatihan 

6) Doa pada penutupan pelatihan 

e. Mempersiapkan susunan acara pada 

pembukaan dan penutupan pelatihan 

f. Syarat-syarat pengakreditasian dan sertifikasi 

pelatihan : 

1) Surat keterangan bahwa pelatihan 

terakreditasi 

2) Kerangka Acuan 

3) SK Panitia 

1. KKP Kelas I Tg Priok : 1 orang 

2. KKP Kelas I Batam : 4 orang 

3. KKP Kelas II Samarinda : 2 orang 

4. KKP Kelas II Kendari : 1 orang 

5. KKP Kelas II Tanjung B.Karimun : 1 orang 

6. KKP Kelas II Jayapura : 1 orang 

7. KKP Kelas III Palangkaraya : 4 orang 

8. KKP Kelas III Gorontalo : 9 orang 

9. KKP Kelas III Dumai : 4 orang 

10. KKP Kelas III Ternate : 1 orang 

11. KKP Kelas III Bengkulu : 1 orang 

12. KKP Kelas III Manokwari : 1 orang 

Biaya pelaksanaan kegiatan pelatihan 

Kekarantinaan Kapal bagi petugas Kantor 

Kesehatan Pelabuhan dibebankan kepada DIPA 

masing-masing satuan kerja peserta Tahun 

Anggaran 2012. 

 

JALANNYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

Penyelenggaraan pelatihan kekarantinaan kapal, 

dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, 

yaitu : 

Persiapan 

Sebelum melaksanakan pelatihan, dilakukan rapat-

rapat yang bertujuan agar semua yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan pelatihan dapat di siapkan 

semaksimal mungkin, sehingga pelaksanaan 

pelatihan dapat berjalan dengan optimal.   

1. Rapat Persiapan I (05 Nopember 2012) 
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4) Komponen Kurikulum : 

a) Kompetensi 

b) Tujuan Pelatihan 

c) Struktur Program Pelatihan 

GBPP 

d) Evaluasi : 

 Evaluasi peserta : pre test 

dan post test 

 Evaluasi fasilitator / nara 

sumber / fasilitator 

 Evaluasi penyelenggara 

pelatihan 

f) Jadwal 

5) Komponen Peserta : 

a) Kriteria Peserta 

b) Jumlah peserta 

6) Komponen fasilitator / nara 

sumber / fasilitator 

7) Komponen penyelenggaraan 

pelatihan : 

a) Mempersiapkan alat tulis 

kantor dan Kit pelatihan 

b) Mempersiapan kendaraan 

c) Mempersiapkan spanduk 

2. Rapat Persiapan II (26 Nopember 2012) 

Rapat persiapan II di lakukan dengan tujuan 

untuk menyiapkan dan mengevaluasi: 

a. Kehadiran peserta pelatihan 

b. Kehadiran dan materi nara sumber 

c. Pengakreditasian dan sertifikasi pelatihan 

d. Surat permohonan sambutan / arahan 

Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok 

e. Surat undangan menghadiri pelatihan 

f. Berkas pertanggungjawaban : 

1) Kwitansi peserta, panitia dan nara 

sumber 

2) Daftar nominatif peserta, panitia dan 

nara sumber 

3) Tanda terima peserta, panitia dan 

nara sumber 

4) Daftar hadir peserta, panitia dan 

nara sumber 

g. Alat tulis kantor dan Kit pelatihan 

h. Sambutan dan laporan : 

1) Sambutan pembukaan Kepala KKP 

Kelas I Tanjung Priok 

2) Laporan panitia pada pembukaan 

pelatihan 

3) Doa pada pembukaan pelatihan 

4) Sambutan penutupan Kepala KKP 

Kelas I Tanjung Priok 

5) Laporan panitia pada penutupan 

pelatihan 

6) Doa pada penutupan pelatihan 

 

B. Pelaksanaan 

Rincian dari hasil penyelenggaraan pelatihan 

kekarantinaan kapal sebagai berikut : 

1. Jumlah peserta latih sebanyak 30 (tiga 

puluh) peserta.  

2. Nara sumber / fasilitator telah memberikan 

materi sesuai yang telah direncanakan 

baik menurut Garis-garis Besar Proses 

Pembelajaran (GBPP) maupun sesuai 

jadwal pelatihan yang telah disusun. 

3. Penyelenggaraan kegiatan ini berjalan 

dengan baik dan sebagaimana mestinya :  

a. Hari I (Senin, 03 Desember 2012) 

1) Registrasi para peserta latih. 

2) Pembukaan Pelatihan 

Kekarantinaan Kapal, sekaligus 

sambutan dan arahan oleh 

Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok  

3) Melakukan Pre tes terhadap 30 

peserta latih. 

4) Penyajian materi Building 

Learning Comitmen / BLC Pada 

materi ini, peserta latih di 

bangun untuk membuat 

komitmen-komimen selama 

pelatihan dilaksanakan. 
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Komitmen-komitmen yang telah 

disepakati adalah sebagai 

berikut : 

a) Memakai pakaian dinas 

harian 

b) Tepat waktu (ada sangsi 

menyanyi bagi peserta 

yang datang terlambat) 

c) Tidak diskusi sendiri selama 

mengikuti materi di dalam 

kelas 

d) Hand Phone di silent / 

digetarkan selama proses 

pembelajaran 

e) Aktif dalam berdiskusi dan 

bertanya 

5. Penyajian materi Peran Kantor 

syahbandar dalam 

Kekarantinaan Kapal  

6. Penyajian materi Peran Kantor 

Otoritas Pelabuhan dalam 

Kekarantinaan Kapal  

 

b. Hari II (04 Desember 2012) 

1) Penyajian materi dan Tanya 

jawab / diskusi : 

2) Refleksi materi hari ke - I  

3) Kebijakan Kementerian 

Kesehatan RI Dalam 

Penyelenggaraan Kekarantinaan 

Kapal  

4) Peraturan Perundang-undangan 

yang Berkaitan dengan 

Kekarantinaan Kapal  

5) Kapasitas Inti IHR 2005 dalam 

Kekarantinaan Kapal 

6) Penggunaan Alat Pelindung Diri 

dalam Karantina  

c. Hari III (05 Desember 2012) 

Penyajian materi, tanya jawab, praktek 

kelas : 

1) Refleksi materi hari ke - II  

2) Pengawasan Kedatangan Kapal  

3) Pengawasan Kedatangan Kapal 

(Table Top)  

4) Pengawasan Keberangkatan 

Kapal  

5) Pengawasan Keberangkatan 

Kapal (Table Top)  

6) Pemberian tugas membaca dan 

megulas materi yang telah 

diterima peserta oleh Panitia 

d. Hari IV (06 Desember 2012) 

Penyajian materi, Tanya jawab, praktek 

kelas dan lapangan  : 

1) Refleksi materi hari ke - III  

2) Pengawasan Kedatangan Kapal  

3) Pengawasan Keberangkatan 

Kapal  

4) Pemberian tugas membaca dan 

mengulas materi yang telah 

diterima peserta oleh Panitia 

e. Hari V ( 07 Desember 2012) 

1) Refleksi hari ke - IV yang telah 

diberikan oleh fasilitator 

disampaikan oleh RBA. 

Widjonarko, SKM, M.Kes 

2) Rencana Tindak Lanjut yang 

disampaikan oleh Drs. Wilpren 

Gultom, MM (Hasil RTL Terlampir) 

3) Praktek di kelas mengenai 

penyusunan Rencana Tindak 

Lanjut  oleh dr I Nyoman Putra 

(Hasil RTL Terlampir) 

4) Post Tes terhadap 30 peserta 

latih dengan hasil : 

Hasil post tes di atas jika dikate-

gorikan didapatkan hasil : 

Nilai 55,01 – 70 :  Cukup, 

terdapat 0 orang 
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Hasil Pre Tes Pelatihan Kekarantinaan Kapal 

Jakarta, 03 – 07 Desember 2012 

NO  NAMA PESERTA KKP ASAL 
NILAI 

PRE TEST 

1 Elisabeth B.F. Simanjuntak KKP Kelas I Tg Priok 56 

2 Devi Rosi Lubis, SKM KKP Kelas I Batam 72 

3 dr. Lenggo Geni Sari KKP Kelas I Batam 68 

4 Dodi Nanda, AMK KKP Kelas I Batam 80 

5 dr. Prihtina Suryawati KKP Kelas I Batam 72 

6 Sumadi KKP Kelas II Samarinda 72 

7 Hendra Irawan, SKM KKP Kelas II Samarinda 72 

8 Soliy KKP Kelas II Kendari 60 

9 Yenny Br Mangunsong KKP Kelas II Tg. Balai Karimun 64 

10 Gunawan, SKM KKP Kelas II Jayapura 68 

11 Lilik Julianto, AMd.KL KKP Kelas III Palangkaraya 76 

12 Maulani, AMd.KL KKP Kelas III Palangkaraya 68 

13 Aqso Ampri Harahap, AMd.KL KKP Kelas III Palangkaraya 68 

14 Untung Karyanto KKP Kelas III Palangkaraya 76 

15 Muhlis Ali, Amd, Kep KKP Kelas III Gorontalo 72 

16 dr. Suhesti Dumbela KKP Kelas III Gorontalo 68 

17 Astrie Oktaviany Dali, SKM KKP Kelas III Gorontalo 72 

18 Ipon Pako, AMKL KKP Kelas III Gorontalo 64 

19 Farman Daud, AMKL KKP Kelas III Gorontalo 64 

20 Hendratno Tangahu, AMKL KKP Kelas III Gorontalo 64 
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Lanjutan : Hasil Pre Tes Pelatihan Kekarantinaan Kapal 
Jakarta, 03 – 07 Desember 2012 

NO  NAMA PESERTA KKP ASAL 
NILAI 

PRE TEST 

21 Maya Ekawati, AMKL KKP Kelas III Gorontalo 68 

22 Wiwin Azis Fataruba, A.Md KKP Kelas III Gorontalo 68 

23 Karim Issa, Amd, Kep KKP Kelas III Gorontalo 64 

24 Dody Indera, M.Kes. KKP Kelas III Dumai 32 

25 Wenny Arizona, SKM KKP Kelas III Dumai 44 

26 Tetti Herawati Sipayung, AMKL KKP Kelas III Dumai 48 

27 Rahma Dianis, SKM KKP Kelas III Dumai 64 

28 Bahtiar Robo, S.ST KKP Kelas III Ternate 76 

29 Maifennety, Amd.Keb. KKP Kelas III Bengkulu 56 

30 Minatun KKP Kelas III Manokwari 56 

Nilai Rata-rata 65,1 

Hasil pre tes di atas jika dikategorikan didapatkan hasil : 

Nilai < 55,01          : Kurang, terdapat 3 orang 

Nilai 55,01 – 70     : Cukup, terdapat 17 orang 

Nilai 70,01 – 85     : Baik, terdapat 10 orang 

Nilai 85,01 – 100   : Baik Sekali, terdapat 0 orang 

rentang nilainya yaitu nilai terendah 32 dan nilai tertinggi 80, dengan nilai rata-rata 

65,1.  
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Nilai 70,01 – 85    : Baik, terdapat 

14 orang 

Nilai 85,01 – 100  : Baik Sekali, ter-

dapat 16 orang 

Sedangkan untuk rentang 

nilainya terdapat nilai terendah 

sebesar 76 dan nilai tertinggi 

sebesar 92 dengan nilai rata-rata 

sebesar 85,33.  

5) Penutupan pelatihan dilaksana-

kan oleh Kepala KKP Kelas I 

Tanjung Priok (Nandipinta, SKM, 

M.Epid) 

 

C. Evaluasi 

1. Hasil evaluasi peserta 

Hasil evaluasi peserta pada pre test dan 

post test dilakukan analisis hubungan 

menggunakan metode Paired Sample (Uji 

beda dua mean dependen). Adapun 

tujuan dari analisis ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan mean antara dua 

kelompok data yang dependen, sehingga 

dapat diketahui apakah ada perbedaan 

pengetahuan pada peserta latih antara  

sebelum dan sesudah mendapat 

pelatihan.  

Rata-rata hasil evaluasi peserta latih pada 

pre test adalah 65,07 dengan standar 

deviasi 10,235. Pada post test didapat rata

-rata nilai post test adalah 85,33 dengan 

standart deviasi 5,689. Terlihat nilai mean 

perbedaan antara pre test dan post test 

adalah -20,267 dengan standart deviasi 

12,776. Perbedaan ini diuji t berpasangan 

menghasilkan nilai p yang dpat dilihat 

pada kolom 2-tail Sig. Pada contoh di atas 

di dapat nilai p = 0,000 maka dapat 

disimpulkan ada perbedaan yang 

signifikant antara nilai peserta latih 

sebelum pelatihan dengan sesudah 

pelatihan. 

Melihat hal tersebut, dapat 

diinterpretasikan bahwa pengetahuan 

peserta latih tentang kekarantinaan kapal 

meningkat secara signifikan setelah 

peserta latih mengikuti pelatihan 

kekarantinaan kapal. 

2. Hasil Evaluasi Nara Sumber 

Dalam pelatihan ini setiap nara sumber / 

fasilitator dilakukan evaluasi oleh setiap 

peserta latih. Evaluasi dilakukan terhadap : 

penguasaan materi, ketepatan waktu, 

sistematika penyajian, penggunaan 

metoda dan alat bantu, gaya simpati 

(gaya dan sikap terhadap peserta), 

penggunaan bahasa, pemberian motivasi 

belajar para peserta dan pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

Rentang nilai hasil evaluasi nara sumber / 

fasilitator dari 30 peserta latih didapatkan 

nilai terendah sebesar 80 dan nilai tertinggi 

sebesar 89 dengan nilai rata-rata sebesar 

Hasil Post Tes Pelatihan Kekarantinaan Kapal 

Jakarta, 03 – 7 Desember 2012 

NO  NAMA PESERTA KKP ASAL 
NILAI 

POST TEST 

1 Elisabeth B.F. Simanjuntak KKP Kelas I Tg Priok 88  

2 Devi Rosi Lubis, SKM KKP Kelas I Batam 88  
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NO  NAMA PESERTA KKP ASAL NILAI 

POST TEST 

3 dr. Lenggo Geni Sari KKP Kelas I Batam 92 

4 Dodi Nanda, AMK KKP Kelas I Batam 80 

5 dr. Prihtina Suryawati KKP Kelas I Batam 92 

6 Sumadi KKP Kelas II Samarinda 80 

7 Hendra Irawan, SKM KKP Kelas II Samarinda 84 

8 Soliy KKP Kelas II Kendari 76 

9 Yenny Br Mangunsong KKP Kelas II Tg. Balai Karimun 88 

10 Gunawan, SKM KKP Kelas II Jayapura 88 

11 Lilik Julianto, AMd.KL KKP Kelas III Palangkaraya 76 

12 Maulani, AMd.KL KKP Kelas III Palangkaraya 80 

13 Aqso Ampri Harahap, AMd.KL KKP Kelas III Palangkaraya 92 

14 Untung Karyanto KKP Kelas III Palangkaraya 88 

15 Muhlis Ali, Amd, Kep KKP Kelas III Gorontalo 80 

16 dr. Suhesti Dumbela KKP Kelas III Gorontalo 80  

17 Astrie Oktaviany Dali, SKM KKP Kelas III Gorontalo 88 

18 Ipon Pako, AMKL KKP Kelas III Gorontalo 88 

19 Farman Daud, AMKL KKP Kelas III Gorontalo 92 

20 Hendratno Tangahu, AMKL KKP Kelas III Gorontalo 88 

21 Maya Ekawati, AMKL KKP Kelas III Gorontalo 84 

22 Wiwin Azis Fataruba, A.Md KKP Kelas III Gorontalo 84 

23 Karim Issa, Amd, Kep KKP Kelas III Gorontalo 76  

24 Dody Indera, M.Kes. KKP Kelas III Dumai 84  

25 Wenny Arizona, SKM KKP Kelas III Dumai 92 

26 Tetti Herawati Sipayung, AMKL KKP Kelas III Dumai 92 

27 Rahma Dianis, SKM KKP Kelas III Dumai 92 

28 Bahtiar Robo, S.ST KKP Kelas III Ternate 80 

29 Maifennety, Amd.Keb. KKP Kelas III Bengkulu 76 

30 Minatun KKP Kelas III Manokwari 92 

Nilai Rata-rata 85,33 

Lanjutan : Hasil Post Tes Pelatihan Kekarantinaan Kapal 
Jakarta, 03 – 7 Desember 2012 
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84,97. Jika dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

a. Nilai dengan kategori amat baik ( ≥ 

84,97) sebanyak 17 orang 

b. Nilai dengan kategori baik (< 84,97) 

sebanyak 13 orang 

Yang tergolong kategori amat baik 

sebesar 17 orang ( 56,67% ) dan yang 

tergolong baik sebesar 10 orang (43,33%). 

Hal ini berarti sebagian besar peserta 

menyatakan bahwa nara sumber / 

fasilitator mampu dan berhasil 

menyampaikan materi pelatihan sesuai 

dengan keinginan para peserta latih.  

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan 

Peserta diberikan kesempatan untuk 

menilai dirinya sendiri dalam proses 

pembelajaran selama pelatihan dengan 

memakai format pada saat akhir 

pelatihan. 

a. Materi 

1) Materi pelatihan ini memenuhi 

harapan anda 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 30 

peserta latih didapatkan nlai 

terendah sebesar 80 dan nilai 

tertinggi sebesar 95 dengan nilai rata

-rata sebesar 87,5. Jika dikategorikan 

maka didapatkan hasil : 

a) Nilai dengan kategori 

amat baik ( ≥ 87,5) 

sebanyak 17 orang 

b) Nilai dengan kategori baik 

(< 87,5) sebanyak 13 

orang 

Yang tergolong pada kategori amat 

baik sebesar 17 orang (56,67%) dan 

yang tergolong baik sebesar 13 

orang (43,33%). Hal ini berarti 

sebagian besar peserta menyatakan 

bahwa materi pelatihan memenuhi 

harapan peserta latih. 

2) Materi pelatihan ini sesuai dengan 

kebutuhan yang anda lakukan di 

tempat tugas 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 30 

peserta latih didapatkan nlai 

terendah sebesar 68 dan nilai 

tertinggi sebesar 90 dengan nilai rata

-rata sebesar 82,58. Jika 

dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

a) Nilai dengan kategori 

amat baik ( ≥ 82,58) 

sebanyak 19 orang 

b) Nilai dengan kategori baik 

(< 82,58) sebanyak 11 

orang 

Yang tergolong pada kategori amat 

baik sebesar 19 orang (63,33%) dan 

yang tergolong baik sebesar 11 

orang (36,67%). Hal ini berarti 

T-Test 

  

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mea

n 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95 %  confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre – 

Post 

-

20,26

7 

12,776 2,333 -25,037 -15,496 

-

8,68

8 

29 .000 
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sebanyak 15 orang 

b) Nilai dengan kategori 

baik (< 90,10) sebanyak 

15 orang 

Yang tergolong pada kategori 

amat baik sebesar 15 orang 

(50%) dan yang tergolong 

kategori baik sebesar 15 orang 

(50%).  Hal ini berarti peserta 

merasa bahwa melalui 

pelatihan ini mereka 

memperoleh pengalaman 

belajar yang sangat 

bermanfaat bagi 

pengembangan dalam belajar 

yang sangat bermanfaat bagi 

pengembangan dalam 

pelaksanaan tugasnya sehari-

hari karena isian format 

pengalaman belajar para 

peserta pelatihan tergolong 

dalam kategori amat baik dan 

baik. 

2) K e p u a s a n  t e r h a d a p 

penyelenggaraan proses 

p e m b e l a j a r a n  p a d a 

umumnya. Rentang nilai hasil 

evaluasi dari 30 peserta latih 

didapatkan nlai terendah 

sebesar 80 dan nilai tertinggi 

sebesar 95 dengan nilai rata-

rata sebesar 87,67. Jika 

d i k a t e g o r i k a n  m a k a 

didapatkan hasil : 

a) Nilai dengan kategori 

amat baik ( ≥ 87,67) 

sebanyak 16 orang 

b) Nilai dengan kategori 

baik (< 87,67) 

sebanyak 14 orang 

Yang tergolong pada kategori 

sebagian besar peserta menyatakan 

bahwa materi pelatihan sesuai 

dengan yang dilakukan peserta latih 

di tempat tugasnya. 

3) Manfaat praktek di kelas 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 30 

peserta latih didapatkan nlai 

terendah sebesar 80 dan nilai 

tertinggi sebesar 100 dengan nilai 

rata-rata sebesar 89,67. Jika 

dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

a) Nilai dengan kategori 

amat baik ( ≥ 89,67) 

sebanyak 18 orang 

b) Nilai dengan kategori baik 

(< 89,67) sebanyak 12 

orang 

Yang tergolong pada kategori amat 

baik sebesar 18 orang (60,0%) dan 

yang tergolong baik sebesar 12 

orang (40,0%). Hal ini berarti 

sebagian besar peserta menyatakan 

bahwa praktek di kelas memberikan 

manfaat untuk para peserta latih. 

b. Proses pembelajaran 

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan 

bahwa : 

1) Pengalaman belajar selama 

pelatihan ini bermanfaat bagi 

pengembangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta latih didapatkan 

nlai terendah sebesar 75 dan 

nilai tertinggi sebesar 100 

dengan nilai rata-rata sebesar 

90,10. Jika dikategorikan maka 

didapatkan hasil : 

a) Nilai dengan kategori 

amat baik ( ≥ 90,10) 
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30 peserta latih didapatkan 

nlai terendah sebesar 85 dan 

nilai tertinggi sebesar 95 

dengan nilai rata-rata sebesar 

87,83. Jika dikategorikan maka 

didapatkan hasil : 

a) Nilai dengan kategori 

amat baik ( ≥ 80,41) 

sebanyak 17 orang 

b) Nilai dengan kategori baik 

(< 80,41) sebanyak 13 

orang 

Yang tergolong pada kategori 

amat baik sebesar 17 orang 

(56,67%) dan yang tergolong 

baik sebesar 13 orang (43,33%). 

Hal ini berarti sebagian besar 

peserta menyatakan bahwa 

akomodasi ruang tidur cukup 

m e n u n j a n g  d a l a m 

pemahaman materi yang 

diberikan. 

3) Makanan / minuman 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta latih didapatkan 

nlai terendah sebesar 70 dan 

nilai tertinggi sebesar 96 

dengan nilai rata-rata sebesar 

81,42. Jika dikategorikan maka 

didapatkan hasil : 

a) Nilai dengan kategori 

amat baik ( ≥ 81,42) 

sebanyak 18 orang 

b)  Nilai dengan kategori 

baik (< 81,42) sebanyak 12 

orang 

Yang tergolong pada kategori 

amat baik sebesar 18 orang 

(60,00%) dan yang tergolong 

baik sebesar 14 orang (40,00%). 

Hal ini berarti sebagian besar 

amat baik sebesar 16 orang 

(53,33%) dan yang tergolong 

kategori baik sebesar 14 orang 

(46,67%). Hal ini menunjukan 

bahwa sebagian besar peserta 

merasa puas dengan proses 

penyelenggaraan 

pembelajaran. 

c. Akomodasi 

Peserta diberikan kesempatan untuk 

m e n i l a i  p e n y e l e n g g a r a a n 

akomodasi dengan cara mengisi 

format evaluasi pada saat akhir 

pelatihan. Hasil evaluasi tersebut 

menunjukkan bahwa : 

1) Ruang kelas 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta latih didapatkan 

nlai terendah sebesar 75 dan 

nilai tertinggi sebesar 98 

dengan nilai rata-rata sebesar 

88,77. Jika dikategorikan maka 

didapatkan hasil : 

a) Nilai dengan kategori 

amat baik ( ≥ 88,77) 

sebanyak 16 orang 

b) Nilai dengan kategori 

baik (< 88,77) 

sebanyak 14 orang 

Yang tergolong pada kategori 

amat baik sebesar 16 orang 

(53,33%) dan yang tergolong 

baik sebesar 14 orang (46,67%). 

Hal ini berarti sebagian besar 

peserta menyatakan bahwa 

akomodasi ruang kelas cukup 

m e n u n j a n g  d a l a m 

pemahaman materi yang 

diberikan. 

2) Ruang tidur 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 
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PENUTUP 

Demikian laporan pelaksanaan pelatihan 

kekarantinaan kapal sebagai suatu bentuk 

pertanggungjawaban atas tugas panitia yang 

diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok. 

peserta menyatakan bahwa 

akomodasi makanan / 

minuman cukup menunjang 

dalam pemahaman materi 

yang diberikan. 

 

PHOTO PELATIHAN KEKARANTINAAN KAPAL 
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 

JAKARTA, 03 - 07 DESEMBER 2012 
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ANEKA PERISTIWA 

I. Pendahuluan 

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan 

terbesar dan tersibuk di Indonesia, dengan 

penanganan kargo sekitar 70 % adalah komoditi 

ekspor / impor. Pada tahun 2009, rata – rata arus 

lalu lintas truk per hari yang masuk ke dalam 

pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 6.852 unit, 

sepeda motor sebanyak lebih dari 2,600 buah, 

kendaraan roda empak lainnya sebanyak lebih 

dari 2,600 buah sedangkan total penumpang 

kapal di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 

2010  sebanyak 423. 951 orang, dan jumlah 

buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat Kapal 

sebanyak 3.100 orang.  Tingginya mobilitas 

pengguna jasa pelabuhan tersebut,  secara 

otomatis cenderung mempercepat perjalanan 

penyakit yang ditularkan melalui pelabuhan 

Tanjung Priok.   

Begitu banyaknya penumpang turun 

atau naik atau transit, awak kapal serta para 

sopir truk dan awaknya, buruh Tenaga Kerja 

Bongkar Muat Kapal pengendara sepeda motor 

serta kendaraan roda empak lainnya yang 

masuk keluar Pelabuhan Tanjung Priok, maka 

pola penularan dan percepatan perjalanan 

penyakit pada manusia cenderung semakin 

meningkat, terutama penyakit yang disebabkan 

oleh perilaku manusia itu sendiri. Salah satu 

penyakit yang disebabkan perilaku manusia 

yakni penyakit Infeksi menular seksual, khususnya 

HIV / AIDS. 

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) me-

netapkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Ja-

karta nomor 56 tahun 2005 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Pro-

pinsi DKI Jakarta  serta  Keputusan Gubernur Pro-

pinsi DKI Jakarta selaku Ketua Komisi Penanggu-

langan AIDS Propinsi DKI Jakarta nomor 31 tahun 

2009 tentang Penetapan Kelompok Kerja 

(POKJA) Program Penanggulangan HIV dan 

AIDS Propinsi DKI Jakarta.  Dalam Keputusan Gu-

bernur Propinsi DKI Jakarta tersebut,  maka 

ditetapkanlah Kelompok Kerja Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV/AIDS Pelabuhan Tanjung 

Priok.  Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan 

dan Penanggulangan HIV/AIDS Pelabuhan Tan-

jung Priok ini berada dibawah koordinasi Kantor 

Kesyahbandaran Kelas Utama Pelabuhan Tan-

jung Priok. Pembina POKJA Penanggulangan 

HIV/AIDS Pelabuhan Tanjung Priok yakni koordi-

nasi Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama Pela-

buhan Tanjung Priok, Kepala Otoritas Pelabuhan 

Tanjung Priok dan Kepala Kantor Kesehatan Pe-

labuhan Kelas I Tanjung Priok 

PERAYAAN HARI AIDS SEDUNIA  
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK PADA TAHUN 2012 

Oleh : RBA. WIDJONARKO, SKM, MKES 

Ketua POKJA Penanggulangan HIV/AIDS Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya 
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Dalam rangka mengoptimalkan program 

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di 

wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya 

maka POKJA tersebut telah menyusun rencana 

kerja dan melaksanakan kegiatan pencegahan 

dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah pela-

buhan dan sekitarnya. Salah satu kegiatan guna 

mensosialisasikan upaya pencegahan dan 

penanggulangan HIV / AIDS bagi masyarakat 

pelabuhan dan sekitarnya, maka POKJA menye-

lenggarakan peringatan Hari AIDS Sedunia. 

 

II. Tujuan 

a. Tujuan umum  

Tujuan umum penyelanggaraan peringatan 

Hari AIDS Sedunia di Pelabuhan Tanjung Priok 

ini adalah mensosialisasikan upaya 

pencegahan dan penanggulangan HIV / 

AIDS bagi masyarakat pelabuhan dan seki-

tarnya 

a. Tujuan khusus 

 Membudayakan perilaku hidup sehat 

melalui olah raga gerak jalan sehat 

 Meningkatkan pengetahuan masyara-

kat tentang cara pencegahan dan 

penanggulangan HIV / AIDS bagi 

masyarakat Pelabuhan Tanjung Priok 

dan sekitarnya 

 Membangkitkan kepedulian para peja-

bat institusi pemerintah dan para mana-

jemen swasta tentang pentingnya 

upaya pencegahan dan penanggulan-

gan HIV / AIDS bagi staf ataupun para 

pekerjanya. 

III. Peserta 

Peserta  peringatan Hari AIDS Sedunia di Pela-

buhan Tanjung Priok diikuti oleh seluruh in-

stansi pemerintah dan swasta di Pelabuhan 

Tanjung Priok, termasuk para Buruh Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan tukang ojeg, 

sebanyak 500 orang 

IV. Waktu dan tempat pelaksanaan 

a. Waktu pelaksanaan peringatan Hari 

AIDS Sedunia sesuai yang direncanakan 

yakni pada hari Jumat,  7 Desember 

2012 dimulai jam 08.00 – 14.00 WIB 

b. Tempat pelaksanaan peringatan Hari 

AIDS Sedunia ini diselenggarakan :  

 Seremonial pembukaan, penyuluhan 

dan melepas peserta gerak jalan 

bertempat di Halaman Kantor       

Kesyahbandaran Utama Tanjung 

Priok 

 Gerak jalan dimulai dari halaman 

Kantor Kesyahbandaran Utama   

Tanjung Priok menuju jalan Nusan-

tara ke Pos 1, belok kiri lewat jalan 

raya Ancol, belok kiri masuk Pos 3 

dan berhenti kembali di halaman 

kantor Kesyahbandaran Utama   

Tanjung Priok. 

V. Penyelenggaraan  

a. Pada saat persiapan penyelenggaraan 

dilakukan pemasangan spanduk dan 

banner, serta pembagian kaos dengan 

menggunakan kaos penanggulangan 
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HIV / AIDS  

b. Seremonial pembukaan 

 Laporan panitia penyelenggaraan 

Hari Aids Sedunia oleh Kepala Kan-

tor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok selaku salah satu Pem-

bina Pokja Penanggulangan HIV/

AIDS Pelabuhan Tanjung. 

 Sambutan dan Arahan oleh Direktur 

Jenderal Pengendalian Penyakit 

dan Penyehatan Lingkungan –     

Kementerian Kesehatan RI, sekaligus 

melepas gerak jalan sehat. 

c. Gerak jalan sehat sekaligus membagi-

kan leaflet dan poster, sedangkan 

pada Pos Pintu Masuk dilakukan pem-

bagian kondom terhadap para supir 

truk yang masuk pelabuhan 

d. Penyuluhan tentang pencegahan dan 

penanggulangan HIV/AIDS oleh Komisi 

Penanggulangan AIDS Propinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

e. Panggung hiburan yang mengede-

pankan slogan pencegahan HIV / AIDS 

dilakukan di halaman Kantor              

Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 

setelah selesai gerak jalan sehat 

f. Acara ditutup pada jam 14.00 WIB 

Penutup 

Semoga naskah ini berguna bagi para pembaca 

bulletin ini, khususnya bagi para kolega insan pela-

buhan  yang membaca naskah ini. 

 

Sambutan Direktur Jendral Pengendalian Penyakit 

dan Penyehatan lingkungan 

Kementerian kesehatan Republik Indonesia 

di Kesyahbandaran / KKP Tanjung Priok Jakarta 

Utara 

Dalam Rangka Memperingati Hari AIDS Sedunia 

2012 

JAKARTA, 7 DESEMBER 2012 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita 

Semua,  

Yang terhormat, 

Kepala Kesyahbandaran Tanjung priok  

Kepala KKP Tanjung Priok 

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok 

Direktur Perusahaan dalam wilayah 

Kesyahbandaran / KKP Tanjung Priok 

 

Serta  hadirin yang berbahagia, 

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat  

Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan 

karunia-Nya – yang telah dilimpahkan kepada kita 

semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali 

mengikuti ” acara Gerak Jalan sehat dalam rangka 

Peringatan Hari AIDS Sedunia atau World AIDS Day 

2012 ini.  

Saya merasa berbahagia dapat bertatap 

muka dengan hadirin semua. Saya berharap agar 

kita selalu berada dalam keadaan sehat wal afiat. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, 

saya sampaikan selamat dan apresiasi kepada 

Kesyahbandaran dan KKP Tanjung Priok serta 

perusahaan yang terkait didalamnya, yang telah 

memprakarsai, menyiapkan, dan melaksanakan 

acara ini.  Acara ini merupakan program 

penyebaran informasi HIV- AIDS yang melibatkan 

500 tenaga kerja maupun karyawan serta 

karyawati dalam lingkungan kesyahbandaran & 

KKP Tanjung priok.  Kegiatan ini sangat sejalan 

dengan komitmen kita didalam mewujudkan 

tujuan MDGs, untuk dapat mengendalikan HIV dan 

AIDS.  
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 Salah satu tantangan yang kita hadapi 

dalam Pembangunan Nasional dewasa ini adalah 

masalah HIV-AIDS.  Sejak kasus AIDS yang pertama 

ditemukan di Indonesia tahun 1987 hingga kini - 

terus terjadi peningkatan kasus AIDS dan penularan 

infeksi HIV di Tanah Air. Sampai dengan  30 

September 2012 secara kumulatif  kasus AIDS 

tercatat berjumlah 39.434 orang dan   67% di 

antaranya  pria dan 33% wanita.  

 Cara penularan HIV di Indonesia terutama 

terjadi melalui hubungan heterosex yang berisiko :  

67%, penggunaan napza suntik : 22% dan 

penularan masa perinatal : 3%. Sementara itu, 

kelompok usia 25-49 tahun merupakan kelompok 

umur  terbanyak yang mengidap AIDS.  Oleh 

karena itu, gagasan Kesyahbandaran maupun KKP 

mengadakan gerak jalan sehat sambil 

menyebarkan informasi  HIV-AIDS dalam rangka 

memperingati Hari Aids Sedunia ini sangat tepat. 

hadirin yang berbahagia,   

          Saat ini tingkat epidemi  HIV di 

Indonesia tergolong  epidemi terkonsentrasi  pada  

kelompok perilaku berisiko tinggi. Namun, kita tetap 

perlu memperhatikan kelompok lainnya. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya pengendalian HIV-

AIDS yang menyeluruh, terencana, terarah, 

terpadu dan berkesinambungan.  

  Upaya ini  sesuai dengan 

strategi pengendalian HIV-AIDS yaitu Layanan 

Komprehensif Berkesinambungan dan Kebijakan 

Pengendalian HIV-AIDS Sektor Kesehatan yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

Upaya pengendalian HIV-AIDS dilakukan dengan 

melaksanakan  advokasi, sosialisasi dan 

pengembangan kapasitas untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi pengendalian 

HIV-AIDS.  

Peningkatan kemampuan manajemen dan 

profesionalisme dalam pengendalian HIV-AIDS 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan.  

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas 

pengendalian HIV-AIDS dilakukan sampai  ke 

fasilitas layanan kesehatan primer. 

Upaya pengendalian HIV-AIDS diupayakan 

menjangkau kelompok masyarakat berisiko 

tinggi, di daerah tertinggal, terpencil, 

perbatasan dan kepulauan serta di daerah 

bermasalah kesehatan.  

Upaya pengendalian HIV-AIDS diselenggarakan 

oleh masyarakat, pemerintah, dan LSM 

berdasarkan prinsip kemitraan. Masyarakat dan 

LSM menjadi pelaku utama sedangkan 

pemerintah mengarahkan, membimbing dan 

menciptakan suasana yang mendukung 

terselenggaranya pengendalian HIV-AIDS. 

Upaya pengendalian HIV-AIDS memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia, di tingkat pusat 

maupun daerah. 

Upaya  pengendalian  HIV-AIDS  merupakan  

upaya  terpadu  yang mencakup peningkatan 

perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, 

pengobatan dan perawatan berdasarkan data 

dan fakta. 

Pencapaian target program nasional dilaksanakan 

dengan  memperhatikan  komitmen  dan  

target internasional. 

Sampai akhir September 2012 telah tersedia  

299 layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), 460 

layanan konseling dan tes HIV, layanan Anti 

Retroviral Therapy (ART) di 322 rumah sakit , 94 

layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke 

Anak (PPIA) serta 80 layanan rumatan metadon 

dengan satelitnya.  Layanan-layanan ini tersebar di 

seluruh provinsi  di Indonesia.  Jumlah Orang 

Dengan HIV-AIDS atau ODHA yang mengakses 

layanan ini dari tahun ke tahun terus meningkat.  

Sampai dengan September 2012 tercatat 28.383 

ODHA mendapatkan ARV. Dalam 

menyelenggarakan  kegiatan tersebut, 

Kementerian Kesehatan menjalin kerjasama 

dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 
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(KPAN) dan kementerian/lembaga lain yang 

terkait.  

Layanan terkait HIV-AIDS ini terus 

dikembangkan di Tanah Air - baik kualitas maupun 

kuantitasnya  - untuk meningkatkan akses layanan 

bagi masyarakat yang membutuhkan. Tahun 2012 

ini, Kementerian Kesehatan memperkuat Layanan 

Komprehensif Berkesinambungan, dimana semua 

fasilitas layanan kesehatan, sampai dengan fasilitas 

layanan kesehatan primer,  memberikan layanan 

HIV-AIDS -  sehingga masyarakat dapat dengan 

mudah menjangkaunya dan diharapkan 

dampaknya adalah  penurunan stigma dan 

diskriminasi terhadap ODHA. 

Hadirin yang dimuliakan, 

Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagai salah 

satu UPT di Ditjen PP dan PL, dengan salah satu 

tugasnya adalah melakukan fungsi pengendalian 

dan pemantauan dapat berperan aktif didalam 

melakukan pengendalian HIV-AIDS dan IMS, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi serta 

keweangannya didalam rangka mewujudkan 

masyarakat sehat dan mandiri. Oleh karena itu 

melalui HAS kali ini kami menghimbau agar peran 

aktif KKP pada umumnya serta KKP Tanjung Priok 

pada khususnya untuk semakin ditingkatkan, 

kembangkanlah diri yang meliputi ketenagaan, 

kemampuan dan sarana yang ada agar 

masyarakat dan tugas kita dapat kita laksanakan 

secara maksimal. 

Kalau kita secara bersama mengendalikan 

epidemi ini secara bahu membahu melakukan 

kegiatan – kegiatan peningkatan pengetahuan 

komprehensif maupun berbagai upaya 

pencegahan dan pengendalian di lingkungan kita 

masing – masing, maka Generasi muda bebas 

infeksi HIV, masyarakat bebas diskriminasi, dan tidak 

ada kematian akibat  AIDS dapat kita wujudkan  

Demikianlah beberapa hal yang saya 

anggap penting untuk saya kemukakan pada 

kesempatan yang baik ini.  Semoga langkah dan 

upaya kita melaksanakan Pengendalian HIV-AIDS 

di Indonesia selalu mendapat bimbingan dan 

pelindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.   

Terima kasih.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh. 
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RELAKSASI 

Putri Cempo 
Sejarah kehidupan manusia ataupun suatu 

kerajaan ataupun suatu dinasti ataupun suatu Ne-

gara dapat dikatakan bahwa suatu ceritera yang 

bisa dibuat oleh generasi berikutnya. Baik buruknya 

para tokoh sejarah juga dapat dibuat oleh para 

Penulis sejarah, semuanya tergantung dari Penulis-

nya dan pengakuan dari suatu Negara ataupun 

masyarakatnya. 

Siapakah Putri Cempo itu?  Semuanya ma-

sih merupakan teka – teki para sejarahwan. Sia-

pakah nama suami putri Cempo sebenarnya . . . ?  

Ada yang menyatakan bahwa Putri Cempo 

adalah istri dari Patih Gajah Mada, ada juga yang 

menyatakan bahwa istri Prabu Brawijaya, dll. Bisa 

saja saya bilang bahwa suami Putri Cempo itu 

adalah saya punya Eyang buyut?  Selanjutnya saya 

mengarang nama – nama saya punya eyang – ey-

ang buyut. 

Apakah kesukaan Putri Cempo?  Ada ban-

yak sekali kesukaan – kesukaan Putri Cempo, dan 

kesukaan paling menonjol pada saat kecil yakni 

kesukaan makan kerupuk. Aneh bukan ?  Dibawah 

ini gambar Putri Cempo kecil  jaman modern yang 

memiliki memiliki kesukaan makan krupuk. 

 

 
 

Sepatu Abu Nawas 
Bentuk barang yang melekat pada tubuh 

kita secara otomatis akan mempengaruhi pola per-

ilaku kehidupan kita sehari – hari, seperti sepatu, 

pakaian, cincin, kalung, dll.  Pada saat memakai 

sepatu atau pakaian baru, secara otomatis seo-

rang wanita akan merasa “percaya diri” karena 

merasa penampilannya lebih dari biasanya.  

Ada banyak alasan Abunawas memiliki 

sepatu yang bentuknya antik, bagian depan 

sepatu berbentuk lancip keatas. Keistimewaan 

sepatu yang dipakai Abu Nawas, antara lain : Pe-

makainya akan memiliki teman yang lebih banyak, 

harapan, kebutuhan hidupnya akan terpenuhi dan 

dan paling kaya diantara kelompoknya, memiliki 

pacar yang banyak serta selalu menjadi pimpinan 

diantara kelompoknya.  Dibawah ini gambaran 

bentuk sepatu Abu Nawas : 

 

   

 

Cincin Abu Nawas 
Cincin eyang Soro tampak berkilau dan me-

mukau pandangan mata, betapa indahnya cincin 

tersebut.  Sebagian besar para raja – raja jaman 

 

PERCAYA atau TIDAK 

(BELIEVE or NOT) 
Oleh : HENDRA KUSUMAWARDHANA 
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dahulu kala juga mengenakan cincin sebagai 

tanda kebesaran, termasuk para pangerannya. 

Demikian juga para pejabat Negara bahkan kaum 

muda – mudi juga memakainya karena cincin di-

pakai oleh pria dan wanita. 

Cincin biasanya terbuat dari logam mulia, 

seperti platina,  emas, perak dan logam – logam 

lainnya seperti kuningan, tembaga, perunggu, besi, 

krom bahkan ada yang terbuat dari kayu, rotan, 

bamboo, dll.  Daya tarik fisika dan daya magis serta 

estetika cincin akan lebih mantap adalah cincin 

yang bertatahkan batu akik, seperti giok, blue safir, 

firus, dll.  Setelah jaman perunggu terlewati, manu-

sia mulai memakai cincin sebagai pertukaran 

dalam suatu pertunangan ataupun pernikahan, 

bahkan juga sebagai sarana memperindah 

penampilan, sarana pengobatan dan sarana untuk 

memunculkan kekuatan magis. 

Mengapa batuan permata pada cincin dianggap 

memiliki kekuatan magis? 

 Batuan cincin tersebut berasal dari jenis ba-

tuan lain yang volumenya kecil dan berada dian-

tara batuan alami yang bersifat radioaktif.  Setelah 

mengalami radiasi sampai ribuan tahun dari ba-

tuan alami tersebut, maka batuan tersebut memiliki 

corak warna yang lain dan juga bersifat radioaktif.  

Manusia mencari batuan tersebut untuk dibuat 

mata cincin. Oleh karena batuan tersebut bersifat 

radioaktif maka bentuk cincin dibuat lubang yang 

menghubungkan mata cincin dengan kulit jari 

manusia sehingga jari kita akan terkena efek radi-

asi.  Efek fisika  radiasi inilah yang dapat dipakai 

untuk pengobatan suatu penyakit, untuk meredam 

emosional pemakai cincin dan yang melihat cincin 

tersebut atau yang berada dalam radius 2 meter, 

bahkan juga efek mengendalikan keinginan kon-

sumtif bagai pemakai cincin tersebut.  

 Pemakai cincin bermata batuan blue safir 

akan teradiasi sehingga pemakainya memiliki ke-

kuatan untuk mengendalikan nafsu atau keinginan 

konsumtif.  Tidaklah heran apabila pemakai cincin 

bermata blue safir ini akan menjadi lebih kaya dis-

banding kelompoknya.   

 Mengapa Abu Nawas menjadi kaya raya?  

Abu Nawas memakai cincin bermata  blue safir se-

hingga beliau tidak berperilaku konsumtif alias PELIT 

dan KORET.  Berikut dibawah ini, ada beberapa 

bentuk cincin dan mata cincin : 
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Cupu Aladin 

Hampir semua masyarakat di Nusantara ini 

mengenal Aladin, kecuali yang memiliki masa kecil 

kurang bahagia.  Cerita anak – anak tentang Ala-

din sangat mengesankan bahkan dapat membuat 

anak – anak memiliki angan – angan yang mungkin 

tidak akan dapat dicapai walaupun anak tersebut 

telah menginjak dewasa dan tua.  Nah,  . . . pertan-

yaannya adalah mengapa ceritera ini merupakan 

salah satu ceritera yang disukai anak – anak? 

Jawabannya yakni : mungkin Si Pembawa 

ceriteranya memang betul – betul mahir dalam 

berceritera namun yang jelas Si Pembuat ceriter-

anya memang betul – betul mahir dan tahu bahwa 

manusia itu memiliki kesukaan untuk berkhayal.  

Untuk memenuhi keinginan yang tidak mungkin 

bisa tercapai, si pembuat ceritera memberikan 

solusi bahwa pada saat cupu Aladin dibuka maka 

keluarlah suatu makhluk yang dapat memberikan 

jalan keluar untuk memenuhi keinginannya. 

Kasihan sekali manusia ini . . . 

Cara mengatasi sulit tidur 

Kehidupan manusia di dunia ini seringkali 

kita dapati orang yang mengalami sulit tidur yang 

selanjutnya dapat menjadi salah satu variabel ter-

jadinya kesakitan pada orang tersebut.  

Mengapa demikian?   

Orang yang sulit tidur akan secara otomatis 

nafsu makannya akan menurun sehingga menye-

babkan kurangnya asupan makanan bagi kebutu-

han tubuhnya. Apabila kondisi ini terjadi sampai 

berlarut – larut maka daya tahan tubuh orang 

tersebut akan menurun sehingga mudah tertular 

penyakit.   

Insomia atau sulit tidur ini bisa disebabkan 

oleh factor fisik maupun psikis, dan justru yang ber-

sangkutan lebih mengetahui penyebabnya.  Oleh 

karena itu, bagi mereka yang sulit tidur harus bisa 

mengidentifikasi penyebabnya.  Setelah tahu pen-

yebab masalah tersebut maka yang bersangkutan 

harus terlebih dahulu memecahkan penyebab ma-

salahnya.  Jadi pemecahannya harus ditarik ke be-

lakang, dicari penyebabnya dan justru penyebab 

masalah sulit tidur tersebutlah yang harus dipe-

cahkan.  Bukan mengobati atau mengatasi sulit 

tidur.  Apabila hanya mengobati atau mengatasi 

sulit tidur maka kurun waktu kesembuhannya akan 

relative singkat, selanjutnya akan kembali sulit tidur.  

Ada sebagian orang secara terus menerus 

mengkonsumsi obat tidur kala mereka mengalami 

sulit tidur, akhirnya mereka akan mengalami keter-
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gantungan obat tidur. Untunglah apabila yang di-

lakukannya sesuai dengan resep dokter, namun 

apabila mereka  justru mengkonsumsi obat – 

obatan terlarang maka urusannya akan panjang 

dan berhubungan dengan pelanggaran hokum. 

Nah, ini yang dinamakan memecahkan masalah 

dengan cara membuat masalah yang baru. 

 

Lirik lagu : ARE YOU LONESOME TONIGHT 

 

Are you lonesome tonight 

Do you miss me tonight? 

Are you sorry we drifted apart? 

Does your memory stray to a brighter sunny day 

When I kissed you and called you sweetheart? 

Do the chairs in your parlor seem empty and bare? 

Do you gaze at your doorstep and picture me 

there? 

Is your heart filled with pain, shall I come back 

again? 

Tell me dear, are you lonesome tonight? 

I wonder if you're lonesome tonight 

You know someone said that the world's a stage 

And each must play a part 

Fate had me playing in love you as my sweet heart 

Act one was when we met, I loved you at first 

glance  

You read your line so cleverly and never missed a 

cue 

Then came act two, you seemed to change and 

you acted strange 

And why I'll never know 

Honey, you lied when you said you loved me 

And I had no cause to doubt you 

But I'd rather go on hearing your lies 

Than go on living without you 

Now the stage is bare and I'm standing there 

With emptiness all around 

And if you won't come back to me 

Then they can bring the curtain down 

Is your heart filled with pain, shall I come back 

again? 

Tell me dear, are you lonesome tonight?  

 

Menggeliat 

Menggeliat merupakan gerakan fisik manusia usia 

bayi sampai dewasa yang tenpa disadari.  Meng-

geliat dalam bahasa Jawa disebut “mulet” 

Manusia pada masa bayi masih belum mempunyai 

gerakan – gerakan gesit yang beraneka ragam na-

mun bayi ini selalu melakukan kegiatan terutama 

menggeliat dan menangis.  

Pada saat bayi menggeliat akan tampak seluruh 

otot dalam tubuhnya bergerak mengikuti keinginan 

alam bawah sadar. Kondisi ini merupakan olah 

raga aktif bagi sang bayi walaupun bayi tersebut 

belum dapat telungkup sendiri. 

Biasanya bayi yang masih bisa menggeliat dapat 

dipastikan bahwa bayi tersebut dalam keadaan 

sehat. Oleh karena itu, manusia dewasa juga perlu    

menggeliat untuk menggerakkan selutuh otot 

dalam tubuhnya agar selalu terjaga kesehatannya. 
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Cara mengatasi sulit tidur ala Info Kespel, 

mudah saja : bacalah artikel ini, nyanyikan lagu 

dibawah ini (lagu : ARE YOU LONESOME TONIGHT)

dan selanjutnya isilah teka – teki silang di bawah ini. 

Niscaya anda pasti mudah tertidur pulas, selamat 

tidur 

Setelah bangun tidur, silakan anda menggeliat seki-

tar 2 – 3 menit, niscaya anda akan sehat selalu. 

TEKA TEKI SILANG 

1     2       3 4   P 

            6       R 

    5           7   I 

                    O 

        9           K 

8           10         

                11   12 

    13 14               

                15     

                      

16                     

Mendatar 

1. Institusi, Balai 

3. Bagina atas rumah 

5. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang 

meresahkan dunia dalam bahasa Inggris 

(singkatan yang lazim dipakai) 

7.  Sebutan seorang ibu pada jaman dulu (jawa) 

8.   Berkenaan dengan phisik tubuh, mental dan 

sosial 

11.  Ruang di bawah tanah yang bisa untuk tem-

pat perlindungan pada masa perang 

13.  Sertifikat bebas tindakan hapus tikus  dalam 

bahasa inggris (singkatan) 

15. Sertifikat ijin masuk kekarantinaan kesehatan 

kapal dalam bahasa Inggris (singkatan) 

16. Wilayah keluar masuknya kapal atau pintu 

masuk untuk kapal 

Menurun 

1. Nama Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kese-

hatan yang berada dibawah Direktorat 

Jenderal PP&PL 

2. Nama sejenis minuman 

4. Wilayah daratan yg menjorok ke laut 

5. Hampir sama, persis 

6. Sertifikat vaksinasi dalam bahasa inggris 

(singkatan) 

8. Bunga yang belum mekar 

9. Sertifikat persetujuan berlayar untuk kekaranti-

naan kesehatan 

10. Tim gerak cepat (singkatan) 

12. Salah satu bahan untuk membangun jalan 

raya 

14. Dasar, perilaku 




