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wal tindakan kesehatan di pelabuhan, dimulai 

pada tahun 1348 di Venesia yakni adanya 

tindakan karantina pertama terhadap kapal yang 

dicurigai terjangkit penyakit PES.  Nusantara kita pada 

saat itu masih bersih dari Pes, namun akibat gagal panen 

padi sekitar tahun 1910 maka Belanda mengimpor beras 

dari beberapa negara di Asia, antara lain dari Rangoon 

(Burma).     ( Halaman 4 ... ) 
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pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di 

wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya 

maka POKJA tersebut telah menyusun rencana kerja 

dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pe-

nanggulangan HIV/AIDS di wilayah pelabuhan dan seki-

tarnya. Salah satu kegiatan guna mensosialisasikan 

upaya pencegahan …… (Halaman 16…) 
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elaksanaan PSN ini diarahkan pada 

perindukannya dan dilakukan secara rutin untuk 

mengurangi faktor risiko berkembangbiakan 
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petugas KKP namun harus ada keterlibatan stakeholder 

yang ada di pelabuhan melalui kegiatan Pelabuhan 

Sehat dengan kegiatan pertriwulan sehingga bisa 

dilaksanakan secara rutin( Halaman  10 …)  
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  Pengantar Redaksi 

B 
uletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volume VIII edisi 2 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, 16 - 20 APRIL  2013 
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ATENSI 

Awal tindakan kesehatan di pelabuhan, dimulai 

pada tahun 1348 di Venesia yakni adanya tindakan 

karantina pertama terhadap kapal yang dicurigai 

terjangkit penyakit PES.  Nusantara kita pada saat 

itu masih bersih dari Pes, namun akibat gagal 

panen padi sekitar tahun 1910 maka Belanda 

mengimpor beras dari beberapa negara di Asia, 

antara lain dari Rangoon (Burma).  Pada saat itulah 

reservoar Pes (tikus) yang membawa pinjal infekted 

Pes masuk pulau Jawa.  Selama perjalanan kapal 

ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, tikus – tikus 

tersebut hidup dalam karung – karung beras. 

Selanjutnya pada akhir tahun 1910, Surabaya dan 

sekitarnya dilanda penyakit Pes yang justru 

menyengsarakan masyarakat.  Penularan Pes 

bukan hanya di Surabaya dan sekitarnya, namun 

oleh mobilisasi kapal beserta isinya yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan maka pada tahun 

1916 Pes masuk melalui Pelabuhan Semarang,  dan 

kemudian pada tahun 1923 Pes masuk melalui 

Pelabuhan Cirebon.   

 Oleh karena itu, pemerintah Belanda  

mengintensifkan penanganan upaya kesehatan di 

wilayah pelabuhan. Pada saat itu, penanganan 

upaya kesehatan di pelabuhan dilakukan oleh  

HAVEN ARTS  dibawah koordinasi HAVEN MASTER, 

dan pada saat itu dibentuk 2 Haven Arts yakni di 

Pulau Rubiah -  Sabang  dan Pulau Onrust di Teluk 

Jakarta. Setelah Indonesia merdeka (tahun 

1949/1950), pemerintah RI membentuk 5 Pelabuhan 

Karantina, yaitu : 

 Pelabuhan Karantina Klas I : Tanjung Priok dan 

Sabang 

 Pelabuhan Karantina Klas II : Surabaya dan 

Semarang 

 Pelabuhan Karantina Klas III : Cilacap 

  

 International Sanitation Regulation telah 

menjadi International Health Regulation, bahkan 

saat ini telah terjadi pembaharuan global dengan 

berlakunya  International Health Regulation tahun 

2005 sedangkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 

1962 tentang Karantina Laut dan Undang – Undang 

nomor 2 tahun 1962 tentang Karandina Udara 

masih tetap juga belum direvisi ataupun disusun 

baru sesuai dengan kebutuhan.   

Kokohkah dasar legalitas kita untuk 

melakukan penanggulangan kemungkinan ter-

jadinya wabah ataupun pandemi Pes?  Payung 

hukum kita telah usang tertiup angin PHEIC  dan 

dasar hukum tempat pijakan kita semakin genting. 

Semoga proses penyusunan legislasi di Pintu Masuk 

ini segera terselesaikan. 

 

Pustaka : 

www.penyakitmenular.info 

www.lontar.ui.ac.id  

HAVEN ARTS ? 
Oleh : NANDIPINTA, SKM, MEpid 

Payung hukum yg tertiup angin PHEIC 

 

Dasar hukum yg semakin genting 

http://www.penyakitmenular.info
http://www.lontar.ui.ac.id
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RUANG TU 

Sesuai dengan Undang – Undang nomor : 20 tahun 

1997 pada pasal 1, yang dimaksud dengan Pen-

erimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh pen-

erimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari 

penerimaan perpajakan, sedangkan Wajib Bayar 

adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan 

untuk melakukan kewajiban membayar menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perlukah Negara kita memungut Penerimaan 

Negara Bukan Pajak….? 

Jawabannya adalah YA, hal ini untuk meningkat-

kan perekonomian serta keuangan Negara dan 

seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib dise-

tor langsung secepatnya ke Kas Negara, namun 

penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak  harus mencerminkan kepas-

tian hukum dan ketertiban administrasi keuangan 

Negara sehingga kepastian peranan dan 

wewenang pemerintah dapat dilaksanakan secara 

optimal  

Ingat . . . !!! Tidak dipenuhinya kewajiban 

Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau 

memungut dan menyetor Penerimaan Negara 

Bukan Pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan peraturan perundangundangan yang ber-

laku. 

 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
Oleh : Irene Kusumastuti, SE, Ak 

Mengapa demikian ….? Karena sebagian dana 

dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang 

berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan dan 

seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola 

dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

Apakah hal ini sudah berjalan … ?  Tergantung 

kesigapan instansi dari penyelenggaranya.  Ken-

yataan menunjukkan bahwa penyelenggaraan 

tiap komponen dalam sistem Anggaran Pendapa-

tan dan Belanja Negara di suatu instansi masih ban-

yak yang belum sinkron dan belum belum sinergis. 

Marilah kita tengok tentang penetapan tarif 

dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku bagi alat angkut, pelaku perjalanan dan 

barang di pelabuhan, bandara dan lintas batas 

darat Negara. Tarif atas jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan 

dampak pengenaan terhadap masyarakat dan 

kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan 

kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangku-
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tan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban 

kepada masyarakat.  

 

Penetapan tersebut sesuai dengan Pera-

turan Pemerintah nomor 21 tahun 2013  tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.  

Pada pasal 3 tertulis bahwa Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang dilakukan dalam kondisi 

tertentu atau situasi khusus dapat dikenakan tarif 

sebesar RpO,O0 (nol rupiah), sedangkan pada 

pasal 5 tertulis bahwa Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak untuk jenis kapal negara Republik In-

donesia, kapal tamu negara, dan kapal rakyat ku-

rang dari 7 (tujuh) Gross Tonnage dikenakan tarif 

sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk pelayanan. 

Nah. . . . , apakah ketentuan tentang kondisi 

tertentu atau situasi khusus serta jenis kapal negara 

Republik Indonesia, kapal tamu negara, dan kapal 

rakyat kurang dari 7 (tujuh) Gross Tonnage tersebut 

sudah ada?  Padahal pada pasal 9 tertulis bahwa 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 60 (enam 

puluh) hari sejak tanggal diundangkan dan Pera-

turan Pemerintah tersebut diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 11 April 2013, yang berarti berlaku 

dan kira – kira harus diterapkan pada tanggal 10 

Juni 2013.  Hal ini berarti Kementerian Kesehatan 

memiliki waktu yang sangat panjang yakni  60 

(enam puluh) hari untuk menyusun pedoman ten-

tang penyelenggaraan hal tersebut diatas.  

Apabila pedoman tentang kondisi tertentu atau 

situasi khusus serta jenis kapal negara Republik In-

donesia, kapal tamu negara, dan kapal rakyat ku-

rang dari 7 (tujuh) Gross Tonnage, masih belum ada 

sampai diterapkannya Peraturan Pemerintah terse-

but, maka dapat dipastikan bahwa ada pihak – 

pihak yang  dirugikan.  Siapa yang akan dirugikan . 

. . ? Otomatis yang dirugikan adalah para wajib 

bayar dan para petugas penarik Penerimaan 

Negara Bukan Pajak.  Kerugian para wajib yakni 

mereka seharusnya tidak membayar tetapi sudah 

terlanjur membayar, sedangkan penarikan kembali 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah dise-

tor memerlukan waktu yang lama dan dengan 

prosedur birokrasi berbelit – belit yang me-

nyusahkan petugas di garis depan. 

 Kondisi tertentu atau situasi khusus yang di-

maksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut akan 

lebih tepat hanya bagi kondisi atau situasi ter-

jadinya bencana, sedangkan pengertian bencana 

dapat dirujuk pada peraturan perundang – un-

dangan tentang penanganan bencana. Mudik 

Lebaran ataupun Natal dan Tahun Baru bukanlah 

kondisi atau situasi khusus dalam hal ini.  

Mengapa demikian…..? Masyarakat yang 

berkeinginan mudik Lebaran ataupun Natal dan 

Tahun Baru harus siap mengeluarkan uang, terma-

suk untuk membayar Penerimaan Negara Bukan 

Pajak.  Untuk kepentingan lain – lain mereka berani 

membayar untuk mudik, mengapa mereka 

dibebaskan membayar untuk kepentingan Nega-

ra?  Apabila pelayanan mudik Lebaran ataupun 

Natal dan Tahun Baru ini dibebaskan dari mem-

bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak maka hal 
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ini dapat dikatakan tidak mendidik yang akhirnya 

masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk man-

diri untuk segala kepentingannya alias bermental 

gratisan.  Jenis kapal negara Republik Indonesia, 

kapal tamu negara, dan kapal rakyat kurang dari 7 

(tujuh) Gross tonasse yang juga dikenakan tarif 

sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk pelayanan ini ju-

ga harus ada pedomannya.  

Apakah kapal milik PELNI, PELINDO, dan kapal milik 

Badan Usaha Milik Negara atau milik Pemerintah 

Daerah termasuk dalam kategori kapal negara Re-

publik Indonesia?  Mari kita lihat kenyataan tarif 

listrik yang berlaku, kantor Kementerian Kesehatan 

termasuk Kantor Kesehatan Pelabuhan harus mem-

bayar pemakaian listrik setiap bulan ke Perusahaan 

Listrik Nasional,  Kantor Kesehatan Pelabuhan harus 

membayar sewa tanah gedung kantornya ke 

PELINDO, dll. Memang logikanya mengapa harus 

bayar kalau antar instansi pemerintah? Oleh sebab 

itu, penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pa-

jak terhadap kapal negara Republik Indonesia ini 

harus dipertimbangkan ulang, kecuali apabila su-

dah ada sinkronisasi antar kementerian. 

 Penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan 

Pajak terhadap kapal tamu Negara sebesar Rp0,00 

(nol rupiah) untuk pelayanan ini memang sangat 

tepat dan logis. 

 Penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan 

Pajak terhadap kapal rakyat kurang dari 7 (tujuh) 

Gross tonasse yang juga dikenakan tarif sebesar 

Rp0,00 (nol rupiah) harus segera ada pedomannya 

dan harus dikaji ulang.  Rakyat yang dimaksudkan 

disini adalah rakyat yang mana?  Seluruh warga 

Negara atau seluruh masyarakat Indonesia adalah 

rakyat.  Seorang milyarder yang juga rakyat Indo-

nesia memiliki kapal memancing yang besarnya 

kurang dari 7 (tujuh) Gross tonasse, apakah pemilik 

kapal ini tidak perlu membayar Penerimaan Nega-

ra Bukan Pajak alias gratis?  Disamping itu, harga 

sebuah kapal kecil yang besarnya kurang dari 7 

(tujuh) Gross tonasse lebih dari harga sebuah 

sepeda motor bahkan ada yang harganya lebih 

dari sebuah mobil.  Otomatis rakyat yang memiliki 

kapal tersebut termasuk kalangan ekonomi menen-

gah ke atas, mengapa harus bebas dari mem-

bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak alias gratis?  

Untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) dan Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermo-

tor (BPKB) maka pemiliknya harus membayar Pen-

erimaan Negara Bukan Pajak.  Mengapa pela-

yanan terhadap penerbitan dokumen kapal harus 

dibebaskan dari membayar Penerimaan Negara 

Bukan Pajak alias gratis? Padahal harga sebuah 

kapal yang besarnya  besarnya kurang dari 7 

(tujuh) Gross tonasse lebih mahal dari harga se-

buah sepeda motor bahkan bisa mencapai sekian 

kali lipat harga sebuah sepeda motor.  Oleh karena 

itu, sebaiknya penetapan besarnya  tarif Pen-

erimaan Negara Bukan Pajak terhadap kapal 

rakyat kurang dari 7 (tujuh) Gross tonasse yang juga 

dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tersebut 

harus segera dikaji ulang.  

Kapal kurang dari 7 Gross Tonasse 
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RUANG PKSE 

SEBERAPA PENTINGKAH  

PEMAKAIAN MASKER? 
Oleh : Fifi Nur Afifah, SKM, MEpid  

karta sekitar 104 mikrogram permeter kubik dimana 

ambang batas tertinggi kadar partikel debu yang 

diperbolehkan adalah angka 50 mikrogram perme-

ter kubik. Namun bagi warga perkotaan perkara 

untuk menghindari polusi udara tersebut bukan hal 

mudah apalagi untuk orang-orang yang beraktifi-

tas diluar rumah dengan bekendaraan motor atau-

pun pejalan kaki, meski penggunaan masker tidak 

bisa memproteksi sepenuhnya paparan polusi teta-

pi penggunaan masker bisa memperkecil risiko ter-

jadinya infeksi saluran pernafasan akut. 

Fungsi masker sendiri adalah sebagai salah satu 

alat pelindung diri yang pemakaian untuk me-

nutupi mulut dan hidung (seperti yang dipakai oleh 

dokter, perawat di rumah sakit pada saat men-

gecek pasiennya atau pada saat operasi berlang-

sung) dimana masker digunakan oleh pemakai un-

tuk melindungi atau mencegah dan mengurangi 

resiko dirinya dari infeksi /kontaminasi lingkungan, 

karena dengan pemakaian masker dapat menyar-

ing berbagai partikel berbahaya yang beredar 

bebas di udara karena masker merupakan filter 

awal sebelum udara masuk ke hidung kita, 

pemakaian masker sedini mungkin juga mencegah 

timbulnya infeksi nosokomial terutama untuk para 

petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, 

pemakaian masker yang dipadukan dengan cuci 

tangan dengan menggunakan pembersih tangan 

yang berbahan alkohol dapat mencegah penu-

laran gejala flu sebanyak 50%. Dimana menurut ba-

dan Kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bah-

wa polusi udara telah memberikan kontribusi bagi 

800.000 kematian setiap tahun. Bahkan WHO dan 

American Thoracic (ATS) 2005 memaparkan polusi 

udara menimbulkan penyakit yang terkait respirasi 

(pernafasan) dan kardiovaskular, terganggunya 

H ampir setiap saat di jalan raya kita selalu 

melihat pengendara motor ataupun pe-

jalan kaki banyak yang menggunakan masker un-

tuk melindungi dari matahari dan polusi. Masker 

yang digunakan pun beraneka macam warna dan 

gambarnya, ada yang memakai masker bedah 

yang biasa digunakan di rumah sakit (surgical face-

mask) ataupun masker kain yang ketebalan, warna 

dan motif yang bermacam-macam, ada masker 

dengan motif bunga-bunga ataupun masker 

dengan gambar motif binatang seperti angry bird 

atau teddy bear malah adapula orang yang me-

makai masker dengan gambar tokoh kartun Mr 

Bean.. 

Bahaya polusi udara bagi kesehatan pada saat ini 

dari hari kehari memang sudah tidak bisa direme-

hkan seiring dengan peningkatan jumlah ken-

daraan di jalan raya dan pembangunan yang 

mempunyai dampak terjadinya peningkatan polusi 

udara seperti informasi menurut Bank Dunia bahwa 

pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia 

meningkat 100% dalam waktu kurun waktu 6 tahun 

terakhir dan untuk kota besar seperti Jakarta pen-

ingkatan jumlah pengguna sepeda motor juga 

meningkat sangat tajam sehingga Jakarta merupa-

kan salah satu kota besar berkadar polutan yang 

tinggi setelah Beijing, New Delhi dan Mexico City 

dan seperti yang diketahui bahwa di Indonesia 

kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi 

udara karena menghasilkan emisi gas buang yang 

buruk, baik akibat perawatan yang kurang me-

madai ataupun dari penggunaan bahan bakar 

dengan kualitas yang kurang baik misalnya 

dengan kadar timbal yang tinggi, Menurut suatu 

penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia bahwa 

kadar partikel debu yang terkandung di udara Ja-
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aktifitas harian akibat sakit, gejala batuk, sesak dan 

infeksi saluran pernafasan hingga terjadinya peru-

bahan fisiologis seperti fungsi paru dan tekanan 

darah. Salah satu gejala awal gangguan pernafa-

san yang dapat dicermati adalah seringnya batuk-

batuk. 

Masih tidak mengertinya sebagian orang akan 

fungsi masker tersebut yang mengakibatkan masih 

adanya alasan orang untuk tidak memakai masker 

karena merasa tidak nyaman dan belum terbiasa 

dan ada juga yang beralasan karena tidak bisa 

dan tahu akan perawatan masker itu sendiri 

Ada berapa macam masker untuk kesehatan? Da-

lam dunia kesehatan dikenal 2 macam jenis masker 

yang umum digunakan antara lain: 

1. Masker bedah 

Masker bedah  yang biasa dikenal sebagai 

masker surgical mask adalah masker 

umumyang digunakan dimasyarakat umum, 

biasanya memiliki bagian luar berwarna hijau 

muda dan bagian dalam berwarna putih serta 

memiliki tali karet untuk memudahkan 

terpasang kebagian kepala atau telinga. Dise-

but masker bedah karena biasanya digunakan 

oleh tenaga kesehatan dirumah sakit 

2. Masker N 95 

Masker jenis ini merupakan alternatif bagi orang 

yang sehat untuk berinteraksi dengan orang 

sakit, bentuknya biasanya setengah bulat dan 

berwarna putih terbuat dari bahan solid dan 

tidak mudah rusak. Pemakaiannya juga harus 

benar-benar rapat sehingga tidak ada celah 

bagi udara luar masuk. Masker ini biasanya di-

pergunakan untuk tenaga kesehatan dibagian 

infeksi dan menular terutama untuk menghada-

pi kasus seperti kasus flu burung. 

Ada juga jenis masker kain yang memang tidak 

bisa disebut sebagai masker kesehatan, masker 

jenis ini mudah ditemui di pedagang dan dijual 

secara umum dipasaran, biasanya motif, corak 

dan warna untuk masker kain ini bermacam-

macam. 

Adapun untuk tingkat proteksi dari masker 

yang digunakan adalah untuk masker kain hanya 

mampu memproteksi kurang dari 10% , masker be-

dah mempun yai proteksi dibawah 20% sedangkan 

untuk masker N 95 mempunyai tingkat proteksi sam-

pai 95%, baik tidaknya suatu masker pada prin-

spinya adalah tergantung bagaimana masker ter-

sebut dapat memfiltrasi partikel, seperti yang kita 

tahu bahwa partikel yang masuk kedalam mulai 

saluran nafas sampai ke paru-paru mempunyai di-

ameter dibawah 10 mikron, penggunaan masker 

kain dan masker bedah sebenarnya kurang efektif 

untuk memfiltrasi partikel dan pajanan polutan. Se-

dangkan masker N95 jauh lebih baik karena mam-

pu memfiltrasi partikel yang berukuran hingga 0,5 

mikron, sementara kita tahu bahwa kuman-kuman 

memiliki diameter rata-rata dibawah 5 mikron. 

Walaupun bila dilihat dari tingkat proteksinya 

penggunaan masker tidak bisa memproteksi sepe-

nuhnya terhadap paparan polusi  namun 

penggunaan masker tetap mampu memperkecil 

risiko terjadinya infeksi saluran pernafasan dan pen-

ularan penyakit menular yang penularannya me-

lalui pernafasan dengan memperhatikan kaidah 

dalam penggunaaan masker antara lain 

menggunakan masker sekali pakai, jika sudah lem-

bab harus langsung diganti,  tidak boleh dicuci ka-

rena masker yang sudah dicuci akan merusak filtra-

si, untuk masker bedah yang digunakan di rumah 

sakit tidak memakai masker keluar dan dari ling-

kungan pelabuhan serta memakai masker yang 

sudah terstandar dengan baik dan mampu 

memproteksi partikel yang cukup baik serta yang 

terpenting juga setelah memakai masker membu-

ang atau meletakkan masker secara sembarangan 

yang malah akan menimbulkan penularan penya-

kit kepada orang lain. 

Dari semua dapat diambil benang merah  

bahwa ternyata untuk hidup sehat  merupakan pili-

han hidup dan gaya hidup yang kita terapkan 
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RUANG PRL 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pintu gerbang 

internasional lalu lintas orang, barang dan alat 

angkut baik dari luar negeri maupun interinsuler. 

Dengan meningkatnya teknologi dan arus 

perdagangan maka kemungkinan terjadinya penu-

laran penyakit melalui alat angkut dan isinya se-

makin besar. 

 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I 

Tanjung Priok  sebagai Unit  Pelaksana teknis di ling-

kungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai 

tugas pencegahan masuk dan keluarnya penyakit 

menular potensial wabah, kekarantinaan, 

pelayanan kesehatan terbatas, serta pengendalian 

dampak kesehatan lingkungan di wilayah kerja 

pelabuhan. Dalam pelaksanaanya  khususnya 

Bidang Pengendal ian Risiko Lingkungan 

menyelenggarakan fungsi Pengendalian Vektor 

dan Binatang Penular Penyakit. 

 Salah satu media penularan penyakit dapat 

melalui vektor  seperti nyamuk, lalat, kecoa dll, baik 

yang terbawa oleh alat angkut maupun yang ada 

di sekitar pelabuhan dan kemungkinan telah terin-

feksi oleh penderita yang datang dari luar, dengan 

kondisi tersebut kegiatan pengendalian mutlak ha-

rus dilakukan olah KKP. 

 Adapun pengendalian ini dilakukan untuk 

menekan faktor risiko yang ditularkan oleh vektor 

baik dalam kondisi biasa atau dalam kondisi 

kejadian luar biasa (KLB), dimana salahsatunya 

adalah meniadakan perindukan vektor (nyamuk) 

atau Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di 

lingkungan pelabuhan. 

 Pelaksanaan PSN ini diarahkan pada 

PELAKSANAAN PSN DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK 
Oleh : Agus Syah Fiqih, SKM, MKM 

perindukannya dan dilakukan secara rutin untuk 

mengurangi faktor risiko berkembangbiakan vektor 

nyamuk. Kegiatan ini tidak dilakukan hanya oleh 

petugas KKP namun harus ada keterlibatan 

stakeholder yang ada di pelabuhan. 

 

2. Dasar Hukum 

Dasa r  h ukum pe l ak san aan  keg ia t an 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) ini adalah : 

1. UU No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut 

2. UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular 

3. UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

4. IHR tahun 2005 

5. Permenkes No 2348 tahun 2011 sebagai 

perubahan Permenkes No 356 tahun 2008 

tentang Orgsnisasi dan Tata Kerja KKP. 

6. Kepmenkes No 431 tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengendalian Risiko 

Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos 

Lintas Batas Darat dalam rangka Karantina 

Kesehatan. 

7. Permenkes RI No 374 tahun 2010 tentang 

Pengendalian Vektor 

 

3. Dasar Penyelenggaraan 
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1. DIPA KKP Kelas I Tg. Priok Tahun Anggaran 

2013 tentang peaksanaan PSN 

2. Rapat koordinasi pelabuhan sehat/K2L 

pada tanggal 5 Februari 2013 di Hotel 

Aston Marina Ancol yang membahas 

tentang Rencana Kerja Komite K2L/

Pelabuhan Sehat tahun 2013 dan 

Pendataan Kondisi K2L/Pelabuhan Sehat 

Pelabuhan Tanjung Priok. 

3. Rapat koordinasi pelabuhan sehat/K2L 

pada tanggal 8 Mei 2013 di Santika Hotel 

yang membahas tentang Pendataan 

Kondisi Lanjutan K2L/Pelabuhan Sehat  

4. Kegiatan Rutin K2L/ Pelabuhan Sehat 

Pelabuhan Tanjung Priok tentang 

Waktu pelaksanaan tanggal  28 Juni 2013 

3. Tri wulan III Pos 3 & sekitarnya  

Leading sektor Kesyahbandaran Utama 

Pelabuhan Tg. Priok 

Waktu pelaksanaan Bulan September 

2013  

4. Tri wulan IV Pos 1 & sekitarnya  

Leading sektor Polres Pelabuhan Tanjung 

Priok 

Waktu pelaksanaan Bulan Desember 2013  

 

5. Tujuan Kegiatan 

Terwujudnya pelaksanaan Pemberantasan 

Sarang Nyamuk. dan Terdeteksinya tempat 

perindukan faktor risiko nyamuk Aedes aegypti. 

 

6. Keluaran Kegiatan 

Terlaksananya kegiatan PSN di lingkungan 

Pelabuhan Tanjung Priok. 

Teridentifikasinya/terdeteksinya tempat-tempat 

perindukan sarang nyamuk Aedes aegypti. 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan 

gerakan kebersihan lingkungan yang 

dilakukan pada hari Jum’at pada  minggu 

pertama setiap triwulan di wilayah 

pelabuhan Tg. Priok. 

 

4. Lokasi Pelaksanaan  

Sesuai dengan kesepakatan  rapat koordinasi, 

lokasi pelaksanaan PSN di lingkungan Pelabuhan 

Tanjung Priok dibagi dalam beberapa lokasi yaitu : 

1. Tri wulan I Lokasi Jl. Pabean dan sekitarnya 

Leading sektor KKP Kelas I Tg. Priok 

Waktu pelaksanaan tanggal 8 Maret 2013 

2. Tri wulan II Lokasi Terminal Pelabuhan & 

sekitarnya  

Leading sektor Kantor Otoritas Pelabuhan 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN PSN TRIWULAN II  

1. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk 

(PSN) dan gerakan kebersihan lingkungan 

dilakukan pada hari Jum’at tanggal 28 

Juni 2013. 

 

2. Tempat Pelaksanaan 

3. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk 
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(PSN) dan sekaligus gerakan kebersihan 

lingkungan yang dilaksanakan di sekitar 

Pelabuhan Nusantara Pura I dan II, dan 

lingkungan sekitarnya. 

4. Peserta 

Peserta kegiatan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) dan gerakan kebersihan 

lingkungan di wilayah pelabuhan Tanjung 

Priok, terdiri dari :  

 KKP Kelas I Tanjung Priok  20 orang  

 Kantor Syahbandar Kelas Utama 

Tanjung Priok 15 orang 

 Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung 

Priok 15 orang 

 PT Pelindo II (Persero)  cabang / IPC

 15 orang 

 Polres KP3 Tanjung Priok 15 orang 

 Denterm AD 15 orang 

 Yon Air 15 orang 

 Kopegmar Tanjung Priok 10 orang 

 Perwakilan Tukang ojek Terminal 

Penumpang 30 orang 

 Perwakilan tukang Ojek Pos 1  5 

orang 

07.30 WIB Pembukaan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) dan gerakan 

kebersihan lingkungan  sebagai 

berikut : 

 Pengarahan disampaikan oleh 

Kepala Kantor Otoritas 

Pelabuhan Tanjung Priok. 

 Pembagian Jaket dan helm 

kepada para tukang ojek 

sebagai duta promosi pelabuhan 

sehat Pelabuhan Tanjung Priok 

secara simbolis kepada 6 orang 

wakil tukang ojek yang 

dilanjutkan dengan pembagian 

kelompok untuk melaksanakan 

kegiatan di terminal penumpang 

nusantara pura 1 dan 2 serta 

lingkungan sekitarnya. 

 Sambutan dan arahan dari KKP 

Kelas I Tanjung Priok sekaligus 

membuka acara Pemberantasan 

Sarang Nyamuk (PSN) dan 

gerakan kebersihan lingkungan, 

kemudian ditandai dengan bunyi 

sirene ambulance, sebagai 

tanda dimulainya gerakan PSN. 

   
08.00 s/d 

10.00.  WIB 

Peserta melakukan Pemberantasan 

Sarang Nyamuk (PSN) dan gerakan 

kebersihan lingkungan, pada masing

-masing lokasi sesuai kelompok. 

Jalannya Kegiatan pada hari Jum’at, 28  Juni 2013 

HASIL KEGIATAN 

Hasil dari kegiatan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) dan gerakan kebersihan lingkungan 

yang telah dilakukan oleh KKP Kelas I Tg. Priok 

bersama stake holder di areal Pelabuhan 

Nusantara I & II, serta lingkungan sekitarnya, 

adapun hasil dari pelaksanaan  PSN sebagai 

berikut : 
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1. Pelaksanaan PSN dengan melakukan 

pembersihan terhadap tempat-tempat 

yang berpotensi sebagai tempat 

perindukan nyamuk Aedes aegypti 

maupun Aedes Albopictus di area 

tersebut. 

2. Melakukan penyuluhan dan mengajak 

kepada masyarakat sekitar untuk tidak 

membuang sampah sembarangan dan 

tetap menjaga kebersihan lingkungan. 

hal ini diharapkan menjadi contoh yang baik bagi 

masyarakat  sekitar untuk dapat selalu melakukan 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dimanapun 

mereka berada. 

PENUTUP 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pem-

berantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan gerakan 

kebersihan lingkungan  tahap II (dua) ini,  kami 

harapkan kegiatan tersebut mempunyai dampak 

terhadap masyarakat, khususnya pelabuhan Tan-

jung Priok akan pentingnya gerakan/kegiatan PSN 

bagi kesehatan masyarakat. 

Semoga Kegiatan ini dapat berlanjut dan 

menjadi budaya kita semua, karena dengan 

berbuat walaupun itu kecil akan mempunyai arti 

PHOTO PELAKSANAAN PSN TRIWULAN II   

DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK PADA TAHUN 2013 

TANGGAL, 28 JUNI  2013 
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A pakah Anda memiliki jabatan fungsional Sa 

nitarian? Tentu mengenal dengan point 

yang ada pada jabatan tersebut dan setiap orang 

akan menterjamahkan point tersebut dengan   

versinya sendiri walaupun ada buku panduannya 

berikut petunjuk teknisnya. Apalagi pegawai yang 

bekerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan tentu akan         

kesulitan menginterprestasikan point tersebut,               

kenapa ? Karena point atau butir penilaian terse-

but masih belum mewakili pekerjaan jabatan 

fungsional yang ada di KKP pada umumnya 

dengan orientasi pada pekerjaan dinas kesehatan 

dengan bahasa lain “ bahasa dewa = tidak mudah 

dipahami”. Tapi jangan berkecil hati, menurut infor-

masi yang dapat dipercaya (waktu penulis mengi-

kuti pelatihan TOT di PPSDM di Hang Jebat) bahwa 

Panduan Jabatan Fungsional khusus untuk yang 

bekerja di KKP sedang di buat. Semoga buku pan-

duan tersebut segera ada di tangan teman teman. 

 Kita tahu bahwa jabatan fungsional sanitari-

an atau jabatan sanitarian terdiri dari terampil dan 

ahli   dengan jejang jabatan berbeda. Untuk jen-

jang jabatan dan pangkat sanitarian terampil, ada-

lah :  

Sedangkan untuk jenjang jabatan dan pangkat 

sanitarian  ahli , adalah sebagai berikut : 

PENGOLAHAN DATA DENGAN ALAT BANTU  

ELEKTRONIK PADA POINT ANGKA KREDIT  

JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN 

Oleh : Nana Mulyana,SKM 

No Nama Jabatan Pangkat Golongan 

1 Sanitarian  

Pelaksana pemula 

Pengatur Muda II/a 

2  Sanitarian  

Pelaksana   

Pengatur Muda Tk. I/b 

Pengatur II/c 

Pengatur Muda III/a 

3  Sanitarian  

Pelaksana Lanjutan  

Penata Muda III/a 

Penata Muda  Tk. I III/b 

Sanitarian Penyelia  Penata III/c 4  

Penata Tk. I  III/d 

No Nama Jabatan Pangkat Golongan 

1 Sanitarian Pertama Penata Muda III/a 

2  Sanitarian Muda Penata III/c 

Penata Tk. I  III/d 

3  Sanitarian Madya Pembina IV/a 

Pembina Tk. I IV/b 

Pembina Utama Muda 

IV/c 

 Pengolahan data pada angka krdit sesuai 

dengan Kepmenkes RI No. 1206/MENKES/SK/X/2004 

tentang petunjuk teknis jabatan fungsional sanitari-

an dan angka kreditnya, pada pasal 5. Setiap  jen-

jang   jabatan memiliki butir pengolahan data 

rencana lima tahunan, sederhana dan pe         

ngolahan data tingkat lanjut, dan tentunya 

dengan alat bantu elektronik alias software pen-

golah data. 

 Yang menjadi pertanyaan adalah jenis pen-

golah data / software apa yang dipakai ?. Jika An-

da minimal lulusan Akademi / Diploma III tahun 

2000 ke atas tidak asing lagi dengan penggunaan        

Komputer lengkap dengan aplikasi bawaan      

pengolah angka Microsoft Office Excel baik 97-

2003, Open Office Calc 2.0 atau menggunakan 

software Epi-info. Apakah ini termasuk pengolahan 

data sederhana ? YA , karena menggunakan alat 
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bantu elektronik / software dalam komputer. 

 “Saya biasa menggunakan pengolahan 

data dengan aplikasi SPSS versi 17, pak !”, Itu lebih 

bagus karena tentunya untuk butir penilaian pe 

ngolahan data akan lebih akurat apalagi didukung 

dengan data yang benar. Walaupun butir pe   

ngolahan data memiliki nilai yang tidak besar da-

lam angka kredit tetapi jika data yang diolah 

dengan aplikasi yang power full lengkap dengan 

hasil analisa yang akurat dari aplikasi tersebut se-

hingga untuk  penyajiannya dan penyusunan 

rencana  bulanan, tahunan dalam rencana peker-

jaan bisa terakumulasi dalam satu kegiatan. 

 “Pak saya tidak biasa menggunakan SPSS, 

yang saya gunakan aplikasi gratis yaitu Epi Info ! “, 

Nah ini lebih bijaksana memilih aplikasi yang power 

full dan open source alias gratis. Tapi masalahnya 

adalah tidak semua pegawai yang ada di KKP 

mau belajar tentang aplikasi ini, ditambah dengan 

penyelenggara Pelatihan di Bapelkes atau        

penyelenggara pelatihan lain tidak mengadakan 

pelatihan bersangkutan.  

Intinya apapun aplikasi pengolah data yang 

digunakan, adalah bagaimana kita membuat dan 

tentunya mengajukan angka kredit untuk kenaikan 

pangkat selanjutnya. 

 Setelah penulis mencari tentang Epi Info 

yang disebutkan di atas memang benar bahwa 

aplikasi tersebut gratis dan sekarang dalam versi 7, 

kegunaanya adalah untuk membuat form, me-

masukan data, menganalisa data, membuat peta 

kegiatan / maps dan bisa terhubung ke website Epi 

Info di http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/, jika          

mengalami kesulitan. Apakah Anda sudah Mahir 

menggunakannya dan mau berbagi ilmu Epi Info 7 

ini  kepada Kami ? Sehingga semua tenaga     

fungsional bisa menggunakan aplikasi ini.  

 Pengol ahan data d iamb i l  dar i                 

pengumpulan kegiatan Bidang PRL untuk KKP     

Kelas 1 dan 2, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan 

dan Kesehatan Lintas Wilayah untuk KKP Kelas 3 

dan 4. Kegiatan tersebut adalah : 

1. Pengawasan penyediaan air bersih dan    

pengamanan makanan dan minuman 

2. Hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/

bangunan 

3. Pengawasan pencemaran udara, air, dan 

tanah 

4. Pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan 

sanitasi kapal/pesawat/alat transportasi 

lainnya 

5. Pemberantasan serangga penular penyakit, 

tikus dan pinjal  

6. Kajian dan pengembangan teknologi di bi-

dang pengendalian risiko lingkungan 

7. Penyusunan laporan di bidang pengendalian 

risiko lingkungan. 

 

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan kegiatan di atas 

bisa dibaca di Peraturan menteri Kesehatan No. 

356/MENKES/PER/IV/2008 dan Peraturan menteri 

Kesehatan No. 2348/MENKES/PER/XI/2011. Jika    

Anda tidak punya softcopy bisa mencari di google. 
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RUANG UKLW 

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan 

pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, 

secara otomatis arus kapal, orang dan barang juga 

sangat padat dan sibuk bahkan tidak jarang bila 

kita sering terjebak jalanan yang macet di dalam 

dan sekitar pelabuhan.  Masyarakat pelabuhan 

Tanjung Priok bukanlah masyarakat yang stasioner 

dalam arti tidak menetap, mereka berada di 

pelabuhan hanya sementara saja yakni hanya 

selama mereka melakukan kegiatan atau 

tugasnya.    

Selanjutnya, pertanyaannya adalah setelah 

itu mereka langsung kembali tidur di rumahnya 

ataukah singgah dan tidur di gedung – gedung  

sekitar pelabuhan yang pada malam hari dipenuh 

oleh lampu warna – warni dan kelap – kelip?  

Padahal mobilitas masyarakat pelabuhan tersebut 

sangatlah padat,  secara otomatis cenderung 

mempermudah penjalaran penyakit, khususnya 

HIV / AIDS yakni penyakit yang diakibatkan oleh 

perilaku tidak sehat.   

Nah, perlukah adanya upaya untk 

mencegah dan menanggulangi kemungkinan ter-

jadinya penularan penyakit tersebut? 

Dalam rangka mengoptimalkan program 

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di 

wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya 

maka POKJA Penanggulangan HIV/AIDS 

Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan 

sosialisasi tentang Infeksi Menular Seksual (IMS), 

HIV / AIDS serta cara - cara penularan dan 

pencegahannya.   

Jawabannya adalah amat sangat perlu 

dan harus dilakukan supaya kita tidak malu di 

hadapan masyarakat global karena masyarakat 

global atau Negara – Negara di dunia, termasuk 

Indonesia sudah menyepakati dan menyatakan 

secara bersama untuk memerangi HIV / AIDS.   

“Deklarasi Milennium” tersebut berisi komit-

men untuk mempercepat pembangunan manusia 

dan pemberantasan kemiskinan, diwujudkan men-

jadi beberapa tujuan dan target yang dikenal se-

bagai Millennium Development Goals (MDGs). Pen-

capaian sasaran MDGs tersebut menjadi salah satu 

prioritas utama bangsa Indonesia,  dan salah satu 

tujuan komitmen yang telah disepakati yakni 

memerangi HIV / AIDS. 

Kegiatan sosialisasi pencegahan dan pe-

nanggulangan HIV / AIDS di pelabuhan Tanjung 

Priok dan sekitarnya diselenggarakan di KPU Bea 

Cukai pada tanggal 16 Mei 2013 yang dihadiri oleh 

sekitar 250 orang dan di PT. Multi Terminal Indonesia 

pada tanggal 27 Juni 2013 yang dihadiri oleh      

sekitar 50 orang. 

Berikut dibawah ini foto – foto kegiatan so-

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS 

DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK 

Oleh : Umar Fahmi, SKM, MKM 
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Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS  

di KPU Bea Cukai Tanjung Priok 

Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS  

di PT. MTI -  Tanjung Priok 
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TEKNOLOGI & INFORMASI 

Corona virus pertama kali diidentifikasi pada 

tahun 1960, yang dapat menyebabkan infeksi 

pernafasan pada manusia dan hewan.  Kasus 

confirm, pasien  mengalami  demam, batuk, 

sesak napas dan kesulitan bernafas. Corona 

virus dapat hidup di luar tubuh hanya sekitar 24 

jam, virus ini mudah dihancurkan oleh deterjen 

dan bahan pembersih lain. Tidak ada yang 

tahu  tentang  asal  virus  ini,  mungkin  virus 

sebuah mutasi virus yang sudah ada. 

 Rumah Sakit mengharuskan para petu-

gas  yang  menangani  pasien  harus 

mengenakan peralatan pelindung yang tepat 

dan pakaian, termasuk respirator, kacamata, 

gaun dan sarung tangan.  Beberapa saran 

umum agar tidak terjadi penularan penyakit 

ini, antara lain : 

 Tutuplah hidung dan mulut memakai 

tissue pada saat batuk ataupun bersin, 

kemudian membuang tissue tersebut 

ke dalam tempat sampah 

 Tangan  jangan  menyentuh  mata, 

hidung dan mulut apabila tidak bersih 

atau tidak dicuci terlebih dahulu 

 Hindari kontak dekat (misalnya : berci-

uman, menggunakan alat makan mi-

num secara bersama dengan orang 

yang sedang menderita sakit) 

 Pakailah  disinfektan  untuk  mem-

bersihkan barang – barang yang sering 

disentuh (misalnya :  mainan anak – 

anak, pegangan pintu, dll) 

Saran bagi individu dalam ruangan : 

1. Rajin cuci tangan 

2. Menjaga sanitasi lingkungan 

3. Hindari tempat ramai dan tidak lancar 

aliran udaranya 

4. Kurangi kebiasaan Merokok 

5. Hindari menjenguk orang sakit  

6. Menjaga keseimbangan makan dan mi-

num 

7. Istirahat dan olah raga yang cukup 

 

Saran individu di luar ruangan : 

1. Jangan bicara keras di tempat umum 

agar percikan mulut tidak beterbangan 

2. Di  tempat  umum  jangan  mengorek 

hidung , dan apa bila termaksa maka 

sebelum menyentuh hidung, mata, mulut  

harus  terlebih  dahulu  cuci  tangan 

dengan bersih 

3. Di saat bersin atau batuk tutup mulut dan 

hidung  harus  mengarah  ke  tempat 

kosong atau memakai masker 

4. Setelah membereskan ingus harus cuci 

tangan 

5. Tidak sembarangan meludah atau mem-

buang dahak  

6. Kalau memberi salam untuk sementara 

jangan berjabatan tangan 

7. Ingat keluar masuk tempat umum yang 

ramai dan tertutup harus memakai mask-

er 

INFO CORONA VIRUS  
Oleh : 

I PARSAORAN TAMBA, SPD, ST, MKES 

Ketua Jurusan teknik Mesin – Fakultas Teknik pada Universitas Negeri Manado 
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Beberapa Negara  yang saat  ini  telah  ter-

jangkit penyakit yang disebabkan oleh corona 

virus, antara lain : United Kingdom, Perancis, 

Jerman, Italia, Tunisia, Qatar, United Arab Emir-

ate, dan Saudi Arabia.  Pejabat kesehatan 

pemerintah Arab Saudi memperingatkan ja-

maah haji tentang kemungkinan berjangkit-

nya penyakit yang disebabkan oleh virus yang 

disebut  MERS  (middle  east  respiratory  syn-

drome)  Coronavirus,  agar  tiap-tiap  jamaah 

yang berkunjung ke tempat –  tempat suci 

atau kerumunan manusia, agar menggunakan 

penutup mulut atau masker. Tindakan ini pal-

ing kurang dapat mencegah penyebaran virus 

tersebut.  

Dibawah ini  hasil identifikasi beberapa Negara 

terjangkit  yang  dirujuk  dari  website  WHO, 

semoga bermanfaat. 
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http://www.cdph.ca.gov/programs/cder/PublishingImages/MERS-CoV%20Map.jpg  

http://www.cdph.ca.gov/programs/cder/PublishingImages/MERS-CoV%20Map.jpg
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SERBA SERBI 

CARA TRADISIONAL MENGATASI  

GIGITAN SERANGGA  
Oleh : Roswitha Kusuma Wardhani, SE 

Ada berbagai macam akibat dari gigitan serang-

ga, mulai dari gatal – gatal, bengkak – bengkak, 

kulit kemerah – merahan, alergi dan sampai men-

imbulkan kematian.  Ada banyak juga cara – cara 

masyarakat dalam mengatasi gigitan atau senga-

tan berbagai macam dan jenis serangga yang ada 

di sekitar kehidupan kita, mulai dari cara – cara 

tradisional sampai dengan cara – cara modern.  

Kalajengking memiliki “bisa” atau racun 

yang termasuk sebagai neutrotoksi (racun syaraf) 

terdiri dari protein kecil serta natrium dan kalium 

yang dapat mengganggu transmisi syaraf 

korbannya. Biasanya sengatan kalajengking tidak 

berbahaya bagi manusia karena sengatan 

beberapa spesies kalajengking hanya 

menghasilkan efek lokal (seperti rasa sakit, 

pembengkakan, luka), namun ada spesies 

kalajengking yang sengatannya berbahaya dan 

dapat menyebabkan kematian yakni genus 

Androctonus australis. 

Lebah menggunakan sengatnya untuk 

melumpuhkan korbannya dan mempertahankan 

diri. Sengatan lebah dapat menimbulkan rasa sakit, 

bengkak, luka namun biasanya tidak berbahaya 

bagi manusia, namun pada beberapa orang yang 

memiliki alergi pada racun tawon, maka sengatan 

tersebut bisa berakibat fatal. 

Kelabang memiliki saluran pencernaan 

yang lengkap dan mempunyai kelenjar ludah 

dengan gigi yang beracun sehingga apabila 

menggigit kulit kita akan menimbulkan rasa sakit, 

kulit kemerahan, pembengkaan, luka bahkan 

orang yang kena gigitannya bisa berakibat 

pingsan. 
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 Biarkanlah adukan tersebut selama sekitar 5 

menit 

 Bersihkan bekas olesan tanah tersebut tanpa 

air. 

 Setelah sekitar satu jam kemudian, cucilah 

dengan air yang mengalir. 

 Bagaimanakah cara  mengatasi gigitan 

berbagai macam jenis serangga secara cepat, 

praktis, murah dan tepat tanpa merasakan rasa 

sakit yang berlama – lama dan akibatnya dapat 

diperkecil ?  

 Sesaat setelah tergigit atau tersengat 

berbagai macam jenis serangga, segeralah 

lakukan : 

 Keluarkan ludah dari mulut dan arahkan pa-

da tanah  

 Ambilah tanah yang telah kena ludah, taruh 

di telapak tangan 

 Aduklah kembali tanah yang telah tercampur 

ludah tersebut secara merata di telapak tan-

gan 

 Oleskanlah adukan tanah dan ludah tersebut 

di sekitar tempat gigitan serangga  
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JEJARING KERJA dan KEMITRAAN 

I. PENDAHULUAN 

Dunia sekarang sedang dihadapkan pada era 

globalisasi yang ditandai dengan semakin cepat 

dan singkatnya perjalanan lintas dunia untuk 

perdagangan, wisata, bisnis, dan transportasi 

barang. Peningkatan kecepatan alat transportasi 

tentu akan diimbangi dengan kecepatan arus 

perjalanan orang, barang, yang mana waktu 

tempuh alat transportasi dan arus perjalanan 

dapat lebih pendek dari pada masa inkubasi 

penyakit, sehingga penyebaran dan penularan 

penyakit antar wilayah atau  negara semakin 

cepat. Keadaan ini juga membuat permasalahan 

kesehatan harus menjadi perhatian nasional dan 

global. 

Tanpa membatasi kebebasan dan hak asasi dalam 

memanfaatkan teknologi dalam mobilisasi,  maka 

diberlakukan regulasi untuk melindungi suatu 

negara dari ancaman keterjangkitan penyakit 

menular potensial wabah. Regulasi internasional 

dalam hal ini adalah dibuatnya suatu regulasi 

kesehatan internasional yang mengikat 194 negara 

di dunia yaitu IHR 2005 dengan tujuan untuk 

mencegah, melindungi, dan mengendalikan 

terjadinya penyebaran penyakit secara 

internasional, serta melaksanakan public health 

response sesuai dengan risiko kesehatan 

masyarakat, dan menghindarkan hambatan yang 

tidak perlu terhadap perjalanan dan perdagangan 

internasional. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang 

menyepakati pemberlakuan IHR 2005 yang secara 

otomatis juga harus mengimplemetasikan IHR 

secara optimal terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan kapasitas inti IHR. 

Sesuai Permenkes No. 2348 tahun 2011, KKP 

merupakan unit pelaksana teknis Kementerian 

Kesehatan yang berada di pintu masuk negara 

harus mampu mencegah keluar masuknya 

penyakit yang kemungkinan dapat menyebabkan 

PHEIC. Kantor Kesehatan Pelabuhan harus 

melakukan upaya dalam pemenuhan kapasitas inti 

di pintu masuk. 

Pemenuhan kapasitas inti di pintu masuk ini 

merupakan tanggung jawab seluruh sektor di 

pelabuhan, termasuk swasta dan asosiasi. Untuk 

pemenuhan kapasitas inti tersebut, diperlukan 

adanya pertemuan koordinasi lintas sektor yang 

melibatkan pihak swasta dan asosiasi. Guna 

penyelenggaraan pertemuan koordinasi ini perlu 

dibutuhkan kepanitiaan agar tujuan pertemuan 

dapat tercapai secara optimal. 

 

II. TUJUAN 

1) Tujuan Umum 

Terselenggaranya pertemuan koordinasi dalam 

rangka pemenuhan kapasitas inti IHR 2005 di 

pintu masuk negara. 

2) Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya kebutuhan kapasitas inti IHR 

2005 dalam pengendalian Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat di Pelabuhan 

Tanjung Priok 

b. Diketahuinya peran masing-masing instansi 

dalam mendukung pemenuhan kapasitas 

inti IHR 2005 di Pelabuhan Tanjung Priok  

c. Adanya kesepakatan bersama dari para 

peserta dalam menilai dan mendukung 

pemenuhan kapasitas inti IHR 2005 di 

Pelabuhan Tanjung Priok 

EXECUTIVE REPORT 

PERTEMUAN KOORDINASI DALAM RANGKA PEMENUHAN KAPASITAS INTI IHR 

2005 DI PINTU MASUK NEGARA (PELABUHAN TANJUNG PRIOK) 

BOGOR – JAWA BARAT, 29 – 30 APRIL 2013  

Oleh : Frederik Lona Djara, SKM 
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2. Kantor Kesyahbandaran  Utama Tanjung Priok  

3. Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok  

4. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung 

Priok  

5. Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok  

6. PT. PELINDO II Cabang Tanjung Priok  

7. DPC INSA JAYA Tanjung Priok 

 

V. PESERTA 

Peserta berasal dari lintas program, lintas 

sektor serta stake holder terkait dengan 

jumlah peserta sebanyak 50 peserta. 

VI. MEKANISME  

Mekanisme dalam penyelenggaraan 

pertemuan kordinasi ini dilaksanakan dengan 

cara : 

1. Penyajian pokok bahasan oleh 

narasumber  

2. Tanya jawab 

3. Diskusi  

4. Kesepakatan – kesepakatan  

 

VII. WAKTU DAN TEMPAT 

Pertemuan koordinasi dalam rangka 

pemenuhan kapasitas inti IHR 2005 di pintu 

masuk negara ini dilaksanakan pada tanggal 

29 s/d 30 April 2013 di Hotel Grand Ussu, 

Puncak,  Bogor – Jawa Barat.  

 

VIII. SUMBER DANA 

Biaya penyelenggaraan Pertemuan 

koordinasi dalam rangka pemenuhan 

kapasitas inti IHR 2005 di pintu masuk negara 

III. POKOK BAHASAN  

1. Kebijakan Kementerian Kesehatan RI 

dalam Penerapan Kapasitas Inti IHR 

2005 

2. Kebutuhan kapasitas inti IHR 2005 di 

Pelabuhan Tanjung Priok 

3. Peran Kantor Kesyahbandaran Utama 

Tanjung Pr iok dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan Kapasitas Inti 

IHR 2005di Pelabuhan Tanjung Priok 

4. Peran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 

Tanjung Pr iok dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan Kapasitas Inti 

IHR 2005di Pelabuhan Tanjung Priok 

5. Peran Kantor PT. (Persero) PELINDO II 

Cabang Tanjung Priok dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan Kapasitas Inti 

IHR 2005di Pelabuhan Tanjung Priok 

6. Peran Kantor Badan Karantina 

Pertanian Tanjung Priok dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan Kapasitas Inti 

IHR 2005di Pelabuhan Tanjung Priok 

7. Peran DPC INSA JAYA Pelabuhan 

Tanjung Pr iok dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan Kapasitas Inti 

IHR 2005 di Pelabuhan Tanjung Priok 

8. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

 

IV. NARASUMBER/FASILITATOR 

Nara sumber dan fasilitator pertemuan koordinasi 

ini, berasal dari : 

1. Direktorat Simkarkesma Ditjen PP & PL 

Kementerian Kesehatan RI  
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Pertanian Tanjung Priok dalam 

rangka Pemenuhan kebutuhan 

Kapasitas Inti IHR 2005di Pelabuhan 

Tanjung Priok 

 Peran DPC INSA JAYA Pelabuhan 

Tanjung Priok dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan Kapasitas Inti 

IHR 2005 di Pelabuhan Tanjung Priok 

d. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

2. Hari II 

Tanya jawab/diskusi: 

a. Rencana Tindak Lanjut 

b. Kesepakatan-kesepakatan 

Adanya kesepakatan antara KKP 

Kelas I Tanjung Priok dengan 

instansi dan stake holder terkait 

di wilayah Pelabuhan Tanjung 

Pr iok dalam pemenuhan 

kapasitas inti IHR 2005 : 

Berdasarkan hasil masukan dari 

para narasumber dan para 

peserta pertemuan koordinasi 

dalam rangka pemenuhan 

kapasitas inti IHR 2005 di pintu 

masuk Negara, yang dihadiri 

oleh instansi lintas sektor terkait di 

Pelabuhan Tanjung Priok, Asosiasi 

DPC INSA Jaya dan sector 

swasta/ perusahaan y ang 

beroperasi di Pelabuhan Tanjung 

Priok, dalam RTL menyepakati 

sebagai berikut : 

1) Bahwa penilaian kapasitas 

inti IHR 2005 Pelabuhan Tan-

jung Priok yang telah di-

sepakati yakni dengan nilai 

total sebesar 94. 

Hasil penilaian kapasitas inti 

IHR 2005 yang kurang opti-

mal yakni: 

 Saluran komunikasi Inter-

berasal dari DIPA KKP Kelas I Tanjung Priok 

Tahun Anggaran 2013. 

 

IX. JALANNYA PENYELENGGARAAN  

Hasil dari penyelenggaraan jejaring kerja dan 

kemitraan kekarantinaan ini sebagai berikut : 

A. Peserta yang hadir sebanyak 50 (lima 

puluh) orang  

B. Narasumber memberikan materi sesuai 

den gan  jadw al  y ang  te l ah 

direncanakan 

C. Penyelenggaraan kegiatan ini berjalan 

dengan baik dan sebagaimana 

mestinya : 

I. Hari I 

a. Registrasi 

b. Pembukaan pertemuan  

c. Pemberian materi dan tanya 

jawab/diskusi panel: 

 

Panel I 

 Kebijakan Kementerian Kesehatan RI 

dalam Penerapan Kapasitas Inti IHR 

2005 

 Kebutuhan kapasitas inti IHR 2005 di 

Pelabuhan Tanjung Priok 

 Peran Kantor Kesyahbandaran 

Utama Tanjung Priok dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan Kapasitas Inti 

IHR 2005 di Pelabuhan Tanjung Priok 

 Peran Kantor Otoritas Pelabuhan 

Tanjung Priok dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan Kapasitas Inti 

IHR 2005di Pelabuhan Tanjung Priok 

 

Panel II 

 Peran Kantor PT. (Persero) PELINDO II 

Cabang Tanjung Priok dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan Kapasitas Inti 

IHR 2005di Pelabuhan Tanjung Priok 

 Peran Kantor Badan Karantina 
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PHOTO PERTEMUAN KOORDINASI DALAM RANGKA 

PEMENUHAN KAPASITAS INTI IHR 2005 DI PINTU MASUK 

NEGARA (PELABUHAN TANJUNG PRIOK) 

BOGOR – JAWA BARAT, 29 – 30 APRIL 2013 

nir, bertahap dan paling 

lambat sampai akhir tahun 

2013. 

c. Penutupan pertemuan  

d. Peserta pulang ke tempat 

masing-masing 

national dengan otoritas 

yang berwenang pada 

pintu masuk dinegara 

lain.  

 Mekanisme komunikasi 

untuk penyebar luasan 

informasi dan rekomen-

dasi dari WHO.  

 Informasi penting berkai-

tan dengan fasilitas 

medis dan diagnostic 

 Risiko potensial lain: kuali-

tas udara didalam ru-

angan 

 Risiko potensial lainnya: 

kotoran manusia 

 I n f o r m a s i  p e n t i n g 

mengenai perawatan 

isolasi dan fasilitas diag-

nostic serta rujukan 

penumpang sakit 

 Penilaian, perawatan 

dan isolasi hewan ter-

jangkit 

2) Bahwa seluruh peserta per-

temuan siap berperan da-

lam pemenuhan kapasitas 

inti IHR 2005 di Pelabuhan 

Tanjung Pr iok dalam 

mencegah masuk keluarnya 

penyakit yang dapat 

mengakibatkan PHEIC 

(Public Health Emergency of 

International Concern) 

sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

3) Bahwa pemenuhan kebu-

tuhan kapasitas inti sesuai 

International Health Regula-

tion (IHR) 2005 akan dil-

aksanakan secara terkoordi-
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PHOTO PERTEMUAN KOORDINASI DALAM RANGKA PEMENUHAN KAPASITAS 

INTI IHR 2005 DI PINTU MASUK NEGARA (PELABUHAN TANJUNG PRIOK) 

BOGOR – JAWA BARAT, 29 – 30 APRIL 2013 
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FLORA & FAUNA 

Kalajengking 

Sebagian besar kaum wanita merasa geli, 

jijik dan takut pada saat melihat seekor kalajeng-

king karena memang bentuknya yang me-

nyeramkan, ditambah lagi adanya ceritera – cerit-

era tokoh silat jahat yang menamakan dirinya se-

bagai raja kalajengkit atau the king scorpion, dll.  

Kalajengking adalah sekelompok hewan beruas 

dengan delapan kaki yang termasuk dalam ordo 

Scorpiones dalam kelas Arachnida. Kalajengking ini 

banyak memiliki kesukaan hidup di tempat – 

tempat  berbatu atau tumpukan batu yang lama 

tidak terjamah oleh manusia. Oleh karena itu bagi 

kaum wanita yang akan membersihkan tempat 

yang penuh tumpukan batu yang lama tidak 

pernah terjamah, haruslah berhati – hati supaya 

jangan sampai tersengat oleh ketonggeng ini.  

 

Semua spesies kalajengking memiliki “bisa” 

atau racun yang termasuk sebagai neutrotoksi 

(racun syaraf) terdiri dari protein kecil serta natrium 

dan kalium yang dapat mengganggu transmisi 

syaraf korbannya. Biasanya kalajengking 

menggunakan “bisa” atau racunnya untuk 

membunuh atau melumpuhkan mangsa mereka 

agar mudah dimakan, namun tidak berbahaya 

bagi manusia karena sengatan beberapa spesies 

kalajengking hanya menghasilkan efek lokal 

(seperti rasa sakit, pembengkakan). Spesies 

kalajengking yang sengatannya berbahaya dan 

dapat menyebabkan kematian yakni genus 

Androctonus australis. 

KALAJENGKING, KELABANG dan LEBAH  
Oleh : Ny. BERTHA M. PASOLANG, S.Sos 
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Kelabang 

Kelabang atau “seribu kaki” adalah jenis 

binatang yang tidak bertulang belakang dan sen-

gatannya dapat menyebabkan kematian, dalam 

bahasa lati disebut Myriapoda. Sebagian besar 

kaum wanita juga merasa geli, jijik dan takut pada 

saat melihat seekor Kelabang atau “seribu kaki”  

karena memang bentuknya yang menyeramkan. 

Pada kepala kelabang atau “seribu kaki” 

terdapat sepasang mata tunggal, sepasang 

alat peraba besar, dan sepasang alat peraba 

kecil. Setiap ruas badan terdapat sepasang kaki 

atau dua pasang kaki yang dikenal dengan “kaki 

seribu”.  Pernafasan myriapoda menggunakan 

saluran trakea yang bermuara pada lubang-

lubang kecil (stigma), letaknya pada dinding ruas – 

ruas  tubuh yang disebut spirakel. Saluran 

pencernaannya lengkap dan mempunyai kelenjar 

ludah dengan gigi yang beracun pada segmen 

Nah, apa bedanya kelabang dengan “seribu ka-

ki” . . ?   Sebagian besar “seribu kaki” adalah he-

wan pemakan tanaman yang bergerak lambat, 

kakinya pendek, dan memiliki mulut pengunyah, 

sedang kelabang adalah hewan pemakan daging 

yang bisa bergerak dengan cepat, serta memiliki 

taring yang dapat digunakan membunuh mangsa. 

Kelabang juga memiliki kaki yang lebih sedikit 

dibanding “seribu kaki”.  Disamping itu,  “seribu Ka-

ki” memiliki dua pasang kaki pada tiap ruas 

tubuhnya, sedang kelabang hanya memiliki 

sepasang pada tiap ruas. 
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Lebah 

Lebah masuk dalam family Apidae, ordo 

Hymenoptera atau serangga bersayap selaput 

yang memakan nectar bunga dan serbuk sari. 

Lebah dikenal sebagiai binatang serangga yang 

hidupnya berkelompok walau sebenarnya tidak 

semua lebah bersifat berkelompok.  

Lebah menjalani metamorfosis lengkap 

sehingga terdapat empat tahap bentuk kehidupan 

yakni telur, larva berbentuk ulat, pupa 

(kepompong) dan imago (lebah dewasa).  Telur 

yang menetas akan menjadi larva. Pada tahapan 

ini, lebah pekerja akan memberi larva makanan 

berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Sebagian 

nektar yang dikumpulkan oleh lebah pekerja 

disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, 

larva berganti menjadi pupa dan seterusnya 

menjadi anak lebah. Lebah dewasa mempunyai 

tiga pasang kaki dan dua pasang sayap dan 

membuat sarangnya di atas kayu atau pada atap 

rumah, dll. Sarangnya dibuat dari propolis (perekat 

dari getah pohon) dan “malam” yang diproduksi 

oleh kelenjar – kelenjar  lebah betina muda yang 

terdapat dalam badannya.  

Lebah betina memiliki peran penting dalam 

kelompoknya, bahkan perilaku dari kelompok 

lebah sangat ditentukan oleh perilaku dari lebah 

betina. Beberapa lebah betina dari spesies tertentu 

hidup sendiri dan sebagian lainnya dikenal memiliki 

perilaku berkelompok.  

Lebah yang hidup sendiri membuat 

sarangnya sendiri dan mencari makan untuk 

keturunanya tanpa bantuan lebah lain dan 

biasanya mati atau meninggalkan sarang pada 

saat keturunanya belum menjadi lebah dewasa. 

Pada lebah yang hidupnya berkelompok, mereka 

akan saling berbagi tugas sesuai dengan bentuk 

fisik masing – masing.  Dalam satu kelompok lebah, 

ada 3 jenis yakni lebah ratu, lebah betina dan 

lebah jantan. 
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 Lebah ratu berjenis kelamin betina yang 

jumlahnya hanya satu ekor, merupakan induk dari 

semua lebah dalam satu kelompok. Tugas lebah 

ratu adalah bertelur selama hidupya, perkawinan 

ratu lebah ini hanya sekali seumur hidup, 

perkawinan dilakukan dengan cara terbang tinggi 

diangkasa pada cuaca cerah dan pejantan yang 

bisa mengejarnya akan dapat mengawini sang 

ratu lebah, pejantan yang berbahagia itu tidak 

lama akan mati karena testisnya lepas dan 

tertanam pada ovarium ratu lebah. Makanan 

lebah ratu adalah sari madu (royal jeli) dan   

harapan hidup lebah ratu sekitar tiga tahun.  Lebah 

ratu  yang aktif mampu bertelur kira-kira 2.000 butir 

telur dalam sehari.  

 Lebah betina dikenal sebagai lebah pekerja 

yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu yang 

tugasnya adalah mengumpulkan serbuk sari dan 

nektar.  Madu merupakan produk hasil pengolahan 

makanan nektar yang dimuntahkan kembali dari 

dalam tubuhnya dan disimpan dalam sarang 

lebah untuk makanan cadangan untuk lebah 

dewasa, larva dan pupa. Namun ada juga lebah 

betina yang bertugas membersihkan sarang, 

merawat telur dan anak-anak lebah. Harapan 

hidup lebah betina yang bertugas sebagai pekerja 

ini, sekitar tiga bulan atau lebih sedikit. Lebah 

betina pekerja ini, terbentuk dari telur yang 

terbuahi dari sperma yang tersimpan dalam 

ovarium yang jumlahnya mencapai jutaan sperma, 

jenis kelaminnya sama dengan ratu lebah. Beda 

lebah betina dengan lebah ratu yakni : lebah 

betina pekerja, sejak mulai telur menetes menjadi 

larva dan setererusnya makanannya madu biasa, 

sedangkan ratu lebah sejak mulai telur menetas 

menjadi larva sampai akhir hayat makanannya sari 

madu (royal jelly).  Apabila kesuburan reproduksi 

telur sudah berkurang atau usia ratu sudah tua 

maka secara naluri lebah pekerja mengadakan 

regenerasi pembentukan koloni baru dan mencari 

telur – telur yang terbaik. Jika telur – telur sudah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Bees_Collecting_Pollen_2004-08-14.jpg


34 Volume VIII Edisi 2 Tahun 2013 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

menetas menjadi larva diberi makan sari madu 

(royal jelly),  biasanya berjumlah lebih dari satu 

calon ratu, sarangnya paling besar,  paling 

menonjol lebih panjang dari sarang lebah betina 

pekerja, dan terletak pada bagian paling bawah 

sarang.  Lebah betina pekerja bisa bertelur dan 

telurnya dapat menetas jika koloni lebah 

kehilangan ratunya maka secara alami sesuai naluri 

lebah betina akan bertelur dan yang menetas dari 

telur lebah betina pekerja ini semuanya berjenis 

kelamin jantan karena dari telur yang tak terbuahi 

karena lebah betina pekerja ini tidak pernah 

dikawini oleh lebah jantan.   

Lebah jantan jumlahnya hanya ratusan, 

bertugas mengawini lebah ratu muda yang masih 

perawan. Lebah jantan mengawini lebah ratu 

muda yang masih perawan pada saat akan 

membentuk koloni baru, dan lebah jantan tersebut 

akan mati setelah kawin. Lebah jantan merupakan 

lebah dari telur tidak terbuahi yang diberi makanan 

nektar dan madu biasa (bukan "royal jelly").  
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KAJIAN & DIKLAT 

PENDAHULUAN 

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pos-pos 

pelabuhan, Bandar udara dan lintas batas darat  

merupakan batas-batas antar negara yang 

berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan 

dan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah 

maupun antar negara, maka diperlukan kondisi 

status pelabuhan yang  sehat dan tetap kondusif 

bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

nasional maupun global. Perkembangan teknologi 

informasi  dan tranportasi belakangan ini,  ibarat 

pisau bermata dua, satu sisi teknologi memang 

dapat mempermudah dan mensejahterakan umat 

manusia, namun disisi lain teknologi mempunyai 

dampak yang negatif terhadap kehidupan 

manusia. Meningkatnya teknologi transportasi 

mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan 

orang, barang, dan alat angkut lebih cepat 

daripada masa inkubasi penyakit, sehingga 

penjalaran dan penularan penyakit antar negara 

semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan 

dengan kesehatan manusia. 

Pengawasan kesehatan kapal/kekarantinaan 

kapal di wilayah pelabuhan merupakan tanggung 

jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  

No.  356  Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Tugas pokok 

dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan tersebut 

adalah melakukan pencegahan masuk & 

keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, 

pengamanan terhadap penyakit baru dan 

penyakit yang muncul kembali,  epidemiologi, 

kekarantinaan, pengawasan OMKABA, pelayanan 

kesehatan, pengendalian dampak kesehatan 

lingkungan, bioterorism, unsur biologi, kimia dan 

pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 

Guna meningkatkan kepercayaan pelayaran 

internasional terhadap kemampuan pelabuhan – 

pelabuhan di Indonesia dan sehubungan dengan 

di berlakukannya IHR tahun 2005, pada tanggal 15 

Juni 2007 lalu, yang mana Kantor Kesehatan 

Pelabuhan dituntut bukan hanya mampu 

mencegah masuk dan keluarnya penyakit 

potensial wabah, namun juga harus siap 

menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat 

yang dianggap darurat secara internasional  

(Public Health Emergency of International 

Concern ). Permasalahan ini perlu di respon dan 

ditindaklanjuti secara serius guna meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan petugas dalam 

menangani PHEIC, jangan sampai dunia 

menganggap kita tidak serius dalam menangani 

permasalahan perkembangan penyakit menular 

potensial wabah, yang pada akhirnya akan 

berimbas kepada perkembangan perekonomian 

dan sosial Indonesia secara nasional bahkan 

internasional. 

Dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal, KKP 

harus aktif dan responsif terhadap kejadian yang 

menjurus kepada keadaan PHEIC. KKP sebagai UPT 

Kementerian Kesehatan yang berada di pintu ma-

suk 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 men-

jadi kewajiban kita untuk selalu meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan, terutama ket-

EXECUTIVE REPORT 

PELATIHAN KEKARANTINAAN KAPAL TAHUN 2013   
Oleh : Frederik Lona Djara, SKM 
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erampilan 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 ke depan dan kelema-

han yang dimiliki saat ini, melalui Surat Keputusan 

Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok  No : 

PM.04.18/VII.7/575/2013 tanggal 18 Maret 2013 

tentang Pembentukan Panitia Pelatihan 

Kekarantinaan Kapal, telah diselenggarakan 

Pelatihan Kekarantinaan Kapal pada tanggal 16 

April s/d 20 April 2013 di Hotel Ria NAM Centre, 

Jakarta. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk 

mendapatkan persamaan persepsi dan tindakan 

dalam melaksanakan kekarantinaan kapal dengan 

profesional, sebagai pelaksana cegah tangkal 

penyakit menular potensial wabah. 

 

TUJUAN 

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

petugas KKP agar profesional dalam melaksanakan 

kegiatan 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 dan Strategis Kementerian 

Kesehatan Dalam Penerapan IHR 2005 

B. Peraturan Perundang-undangan yang 

berkaitan dengan kekarantinaan kapal  

2. Materi Inti 

A. Kapasitas inti IHR 2005 dalam 

kekarantinaan kapal 

B. Penggunaan Alat Pelindung Diri dalam 

karantina kapal 

C. Instrumen pengawasan kapal dalam 

karantina  

D. Pemeriksaan dokumen kesehatan kapal 

dalam karantina  

3. Materi Penunjang  

A. Building Learning Comitment (BLC) 

B. Peran Administrator Pelabuhan dalam 

kekarantinaan kapal 

C. Peran Otoritas Pelabuhan dalam 

Kekarantinaan kapal 

D. Rencana Tindak Lanjut dalam kekaranti-

naan kapal 

 

NARA SUMBER  / FASILITATOR 

1. Syahbandar Kelas Utama Pelabuhan Tanjung 

Priok 

2. Otoritas Pelabuhan 

3. Bagian Hukormas, Ditjen PP & PL Kementerian 

Kesehatan RI 

4. Sub Direktorat Karantina & Kesehatan 

Pelabuhan, Ditjen PP & PL Kementerian 

Kesehatan RI 

5. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung 

Priok 

 

PESERTA 

Kriteria peserta pelatihan yaitu : 

Petugas KKP yang belum pernah mengikuti 

pelatihan kekarantinaan kapal.  

Jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 peserta, 

yaitu :  Bidang UKLW 10 orang, Bidang PK&SE  3 

orang, Bidang PRL  2 orang, Bagian Tata Usaha 7 

orang, Wilker Marunda   1 orang, Wilker Kalibaru 2 

orang, Wilker Sunda 2 orang, Wilker Muara Baru 1 

orang dan Wilker Muara Angke 2 orang. 
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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, mulai dilakukan 

serangkaian kegiatan yang menunjang 

pelaksanaan pelatihan seperti : 

a. Mempersiapkan dan mengirimkan 

surat – surat  : 

1) Surat permohonan akreditasi 

dan sertifikasi pelatihan 

2) Surat Undangan peserta 

3) Surat undangan nara sumber 

b. Mempersiapkan jadwal pelatihan 

c. Mempersiapkan tempat pelatihan 

d. Mempersiapkan sambutan dan 

laporan : 

1) Sambutan pembukaan  

2) Laporan Panitia pada 

Pembukaan Pelatihan 

3) Doa pada pembukaan 

pelatihan 

4) Sambutan Penutupan  

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 

4) Komponen Kurikulum : 

a) Kopetensi 

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 : 

1. Ceramah 

2. Curah pendapat 

3. Permainan-permainan (Games) 

4. Diskusi 

5. Demonstrasi 

6. Praktek dikelas 

7. Praktek lapangan 

 

WAKTU DAN TEMPAT 

Pelatihan kekarantinaan kapal  dilaksanakan di 

Hotel NAM CENTRE, Jakarta dan Pelabuhan 

Tanjung Priok,  di mulai pada tanggal 16 April s/d 20 

April 2013.  Jadwal acara pelatihan terlampir.  

 

PEMBIAYAAN 

Biaya pelaksanaan kegiatan pelatihan 

Kekarantinaan Kapal bagi petugas Kantor 

Kesehatan Pelabuhan dibebankan kepada DIPA 

KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun Anggaran 2013. 

 

JALANNYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

Di dalam melakukan penyelenggaraan pelatihan 

kekarantinaan kapal, terdiri dari beberapa tahap 

kegiatan, yaitu : 

A. 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 (8 Maret 2013) 

Rapat persiapan I di lakukan dengan 

tujuan untuk menyiapkan : 

a. SK Panitia Pelatihan Kekarantinaan 
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b) Tujuan Pelatihan 

c) Struktur Program Pelatihan 

d) GBPP 

e) 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 : 

2. Rapat Persiapan II (9  April 2013) 

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  

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  

2) Laporan Panitia pada 

Pembukaan Pelatihan 

3) Doa pada pembukaan 

pelatihan 

4) Sambutan Penutupan  

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 lancar : 

a. Hari I (16 April 2013) 

1) Registrasi para peserta latih 

2) Pembukaan Pelatihan 

Kekarantinaan Kapal, sekaligus 

sambutan dan arahan oleh 

Kepala Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok  

3) Melakukan Pre tes terhadap 30 

peserta latih  
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Hasil pre tes di atas jika dikate-

gorikan didapatkan hasil : 

 Nilai <55          : Kurang, ter-

dapat 10 orang 

 Nilai 55 – 70    : Cukup, ter-

dapat 15 orang 

 Nilai 70 – 85    : Baik, ter-

dapat 16 orang 

 Nilai 85 – 100  : Baik Sekali, 

terdapat 0 orang 

Rentang nilainya yaitu nilai 

terendah 25,70 dan nilai 

tertinggi 82,90 dengan nilai 

rata-rata 58, 84.  

4) Penyajian materi Building 

Learning Comitmen / BLC  

Pada materi ini, peserta latih di 

bangun untuk membuat 

komitmen-komimen selama 

pelatihan dilaksanakan. 

Komitmen-komitmen yang 

telah disepakati adalah 

sebagai berikut : 

 Berpakaian rapi 

 Disiplin (Datang tepat 

waktu)  

 Saling hormat-

menghormati dalam 

menyampaikan 

pendapat masing-

masing 

 Bertanggung jawab 

 Hand Phone di silent / 

digetarkan selama proses 

pembelajaran 

 Aktif dalam berdiskusi 

dan bertanya 

5) Peran  Kantor Syahbandar  

dalam kekarantinaan kapal 

yang disampaikan oleh  Drs. 

Warsono, MM (Notulen 

terlampir) 

6) Peran K antor  Oto r i t as 

P e l a b u h a n  d a l a m 

kekarantinaan kapal yang 

disampaikan oleh  Patrik 

P arde de ,  S H (N ot u l en 

terlampir) 

b. Hari II (17 April 2013) 

Penyajian materi dan Tanya jawab / 

diskusi : 

NO NAMA PRE TES 

1 dr. Santi Kartikasari 68,6 

2 Arif Rivai, SKM 54,3 

3 Aah Nurliah, S.Si, Apt, M.KKK 57 

4 Eno Haryono 70 

5 Morris Siregar, B.Sc 55 

6 Yetty Nurhayati 37 

7 Siti Nurani,  AMK 57,2 

8 Sulastyono Wahyudi, SH, MKM 71,4 

9 Abu Amar 48,6 

10 M. Syahlani 25,7 

11 Dewi Dyah Palupi, SKM 82,9 

12 Eneng Darniyanti 51,4 

13 Indra Syofendi, SE, M.Kes 40 

14 dr. Lies Setyorini 54,3 

15 drg. Evvi Rotua 55 

16 Saepul Millah 54,3 

17 M. Irfan Munthe, SKM 54,3 

18 Nur Fitriah 74,3 

19 M. Jamil, SKM 60 

20 Dwi Asih Suprihatin 77 

21 Evi Maria 80 

22 Elisabeth B. F. Simanjuntak 60 

23 Reny Sugiarti 51,4 

24 Ita Amelia 57,2 

25 Muayana 65,7 

26 Mutakin Zainal Mustopa 60 

27 Resmaleni 62,9 

28 Setiana 65,7 

29 Nurul Hanifah Rachmawati 57 

30 Herisna H.J. Tumbingo, S.Farm 57,2 

Hasil Pre Tes Pelatihan Kekarantinaan Kapal 

Jakarta, 16 April s/d 20 April 2013  
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 Kebijakan dan Strategis 

Kementerian Kesehatan Dalam 

Penerapan IHR 2005  

 Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan 

dengan kekarantinaan kapal 

 Kapasitas inti IHR 2005 dalam 

kekarantinaan kapal 

 Penggunaan Alat Pelindung 

Diri dalam karantina kapal 

c. Hari III (18 April 2013) 

 Penyajian materi, Tanya jawab, 

praktek kelas dan lapangan : 

 Pengawasan Kedatangan 

Kapal  

 Table Top Pengawasan 

Kedatangan kapal  

 Pengawasan Keberangkatan 

Kapal  

 Table Top Pengawasan 

Keberangkatan kapal  

d. Hari IV (19 April 2013) 

Prakter  lapangan  : 

 Pengawasan kedatangan kapal 

(Praktek Lapangan) 

 Pengawasan keberangkatan 

kapal (Praktek Lapangan)  

e. Hari V ( 20 April 2013) 

 Rencana Tindak Lanjut. 

 Post Tes terhadap 30 peserta latih 

dengan hasil : 

Hasil Post Tes Pelatihan Kekarantinaan Kapal 

Jakarta, 16 April s/d 20 April 2013 

NO NAMA POST TEST 

1 dr. Santi Kartikasari 91,4 

2 Arif Rivai, SKM 71,4 

3 Aah Nurliah, S.Si, Apt, M.KKK 94,3 

4 Eno Haryono 85,7 

5 Morris Siregar, B.Sc 71,4 

6 Yetty Nurhayati 77,1 

7 Siti Nurani,  AMK 85,7 

8 Sulastyono Wahyudi, SH, MKM 82,9 

9 Abu Amar 82,9 

10 M. Syahlani 77,4 

11 Dewi Dyah Palupi, SKM 94,3 

12 Eneng Darniyanti 77,1 

13 Indra Syofendi, SE, M.Kes 82,9 

14 dr. Lies Setyorini 82,9 

15 drg. Evvi Rotua 71,4 

16 Saepul Millah 71,4 

17 M. Irfan Munthe, SKM 77,1 

18 Nur Fitriah 94,3 

19 M. Jamil, SKM 77,1 

20 Dwi Asih Suprihatin 91,4 

21 Evi Maria 88,6 

22 Elisabeth B. F. Simanjuntak 77,1 

23 Reny Sugiarti 82,9 

24 Ita Amelia 94,3 

25 Muayana 91,4 

26 Mutakin Zainal Mustopa 77,1 

27 Resmaleni 77,1 

28 Setiana 77,4 

29 Nurul Hanifah Rachmawati 74,3 

30 Herisna H.J. Tumbingo, S.Farm 74,3 
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Hasil post tes di atas jika dikategorikan didapatkan 

hasil : 

 Nilai 70,01 – 85    : Baik, terdapat 21 orang 

 Nilai 85,01 – 100  : Baik Sekali, terdapat 9 

orang. 

Sedangkan untuk rentang nilainya terdapat nilai 

terendah sebesar 71,4 dan nilai tertinggi sebesar 

94,3 dengan nilai rata-rata sebesar 81,82.  

Penutupan pelatihan dilaksanakan oleh Kepala 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok. 

 

C.  Evaluasi 

1. Hasil evaluasi peserta 

Hasil evaluasi peserta dapat dilihat dari 

rata-rata nilai pre test dan post test. Nilai 

rata-rata hasil evaluasi peserta latih pada 

pre test adalah 58,84 setelah pelatihan 

kemudian dilakukan pada post test 

didapat nilai rata-rata adalah 81,82. Ada 

kenaikan nilai pre test dan post test 

sebesar 30 %. Melihat hal tersebut, dapat 

diinterpretasikan bahwa pengetahuan 

peserta latih tentang kekarantinaan kapal 

meningkat 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 

nlai terendah sebesar 80 dan nilai tertinggi 

sebesar 89 dengan nilai rata-rata sebesar 

84,97. Jika dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

 Amat baik ( ≥ 84,97) sebanyak 17 

orang 

 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 menunjukkan bahwa peserta latih 

menyatakan bahwa nara sumber / 

fasilitator mampu dan berhasil 

menyampaikan materi pelatihan sesuai 

dengan keinginan para peserta latih.  

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan 

Peserta di berikan 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 70 dan nilai 

tertinggi sebesar 90 dengan nilai 

rata-rata sebesar 80,83. Jika 

dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

a) Amat baik ( ≥ 80,83) 

sebanyak 20 orang 

b) Baik (< 80,83) sebanyak 10 

orang 

Yang tergolong pada kategori 

amat baik sebesar 20 orang 

(66,67%) dan yang tergolong 

baik sebesar 10 orang (33,33%). 

Hal ini menunjukkan bahwa 

peserta latih menyatakan 

bahwa materi pelatihan 

memenuhi harapan peserta 

latih. 
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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 : 

 Amat baik ( ≥ 90,10) 

sebanyak 15 orang 

 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 menunjukkan 

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) Kepuasan terhadap 

penyelenggaraan proses 

pembelajaran pada umumnya 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

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 : 

 Amat baik ( ≥ 82,58) 

sebanyak 19 orang 

 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 menunjukkan 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 70 dan nilai 

tertinggi sebesar 96 dengan nilai 

rata-rata sebesar 85,33. Jika 

dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

 Amat baik ( ≥ 85,33) 

sebanyak 21 orang 

 Baik (< 85,33) sebanyak 9 

orang 

Yang tergolong pada kategori 

amat baik sebesar 21 orang 

(70,00%) dan yang tergolong 

baik sebesar 9 orang (30,00%). 

Hal ini menunjukkan bahwa 

praktek di kelas memberikan 

manfaat untuk para peserta 
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amat baik sebesar 16 orang 

(53,33%) dan yang tergolong 

baik sebesar 14 orang (46,67%). 

Hal ini menunjukkan bahwa 

akomodasi ruang kelas cukup 

menunjang dalam 

pemahaman materi yang 

diberikan. 

2) Ruang tidur 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta latih didapatkan 

nlai terendah sebesar 70 dan 

nilai tertinggi sebesar 93 

dengan nilai rata-rata sebesar 

80,41. Jika dikategorikan maka 

didapatkan hasil : 

 Amat baik ( ≥ 80,41) 

sebanyak 17 orang 

 Baik (< 80,41) sebanyak 

13 orang 

Yang tergolong pada kategori 

amat baik sebesar 17 orang 

(56,67%) dan yang tergolong 

baik sebesar 14 orang (43,33%). 

Hal ini menunjukkan bahwa 

akomodasi ruang tidur cukup 

menunjang dalam 

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 : 

 Amat baik ( ≥ 81,42) sebanyak 

18 orang 

 Baik (< 81,42) sebanyak 12 

orang 

30 peserta latih didapatkan nlai 

terendah sebesar 72 dan nilai 

tertinggi sebesar 95 dengan 

nilai rata-rata sebesar 86,39. 

Jika dikategorikan maka 

didapatkan hasil : 

 Amat baik ( ≥ 86,39) 

sebanyak 22 orang 

 Baik (< 86,39) sebanyak 8 

orang 

Yang tergolong pada kategori 

amat baik sebesar 22 orang 

(73,33%) dan yang tergolong 

kategori baik sebesar 8 orang 

(26,67). Hal ini menunjukkan 

bahwa  sebagian besar 

kepuasan peserta terhadap 

penyelenggaraan proses 

pembelajaran pada umumnya 

tergolong dalam kategori amat 

baik. 

c. Akomodasi 

Peserta diberikan kesempatan 

untuk menilai penyelenggaraan 

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 : 

 Amat baik ( ≥ 88,77) 

sebanyak 16 orang 

 Baik (< 88,77) sebanyak 14 

orang 

Yang tergolong pada kategori 
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PENUTUP 

Demikian laporan pelaksanaan pelatihan 

kekarantinaan kapal sebagai suatu bentuk 

pertanggungjawaban atas tugas panitia yang 

diberikan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas I Tanjung Priok. Semoga laporan ini 

bermanfaat. 

 

  

Yang tergolong pada kategori 

amat baik sebesar 18 orang 

(60,00%) dan yang tergolong baik 

sebesar 14 orang (40,00%). Hal ini 

menunjukkan bahwa akomodasi 

makanan / minuman cukup 

menunjang dalam pemahaman 

materi yang diberikan. 

PHOTO PELATIHAN KEKARANTINAAN KAPAL 
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 

JAKARTA, 16 - 20 APRIL 2013 
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Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan 

terbesar dan tersibuk di Indonesia, dengan rata – 

rata arus kedatangan kapal dari Pelabuhan dalam 

negeri lebih dari 75 kapal per hari, rata – rata arus 

kedatangan kapal dari Pelabuhan luar negeri lebih 

dari 11 kapal per hari, 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.   

Untuk meningkatkan perekonomian serta keu-

angan Negara maka seluruh Penerimaan Negara 

Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke 

Kas Negara. Selanjutnya penyelenggaraan dan 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak  ha-

rus mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban 

administrasi keuangan Negara sehingga kepastian 

peranan dan wewenang pemerintah yang dalam 

hal ini adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat 

dilaksanakan secara optimal.  

Penetapan tarif dan jenis Penerimaan Nega-

ra Bukan Pajak yang berlaku bagi alat angkut, 

pelaku perjalanan dan barang di pelabuhan, ban-

dara dan lintas batas darat Negara harus ditetap-

kan oleh Peraturan Pemerintah dengan memper-

timbangkan antara lain azas kepatutan dan keadi-

lan. Pada tahun ini telah ditetapkan Peraturan 

Pemerintah untuk memenuhi harapan tersebut, 

yakni Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2013  

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementeri-

an Kesehatan.   

Peraturan Pemerintah ini merupakan pemba-

ruan tarif lama yang nilainya jauh lebih tinggi 

dibanding  tarif sebelumnya (Peraturan Pemerintah 

nomor : 13 tahun 2009). Kenaikan tarif Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) ini harus disosialisasikan 

kepada para wajib bayar yang terkait yakni teruta-

ma kepada para perusahaan pelayaran.   

Penyelenggaraan sosialisasi ini telah dil-

akukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok secara langsung terhadap para wajib 

bayar, khususnya para perusahaan pelayaran. Se-

lanjutnya DPC INSA JAYA (Indonesian National 

Shipowners' Association)  menyediakan fasilitas 

pertemuan di gedung INSA JAYA  guna 

penyelenggaraan sosialisasi  Peraturan Pemerintah 

nomor 21 tahun 2013  tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku pada Kementerian Kesehatan.  

Para anggota INSA JAYA sangat mendukung 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 

2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementeri-

an Kesehatan ini, namun ada masukan yang san-

gat perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, antara 

lain : 

 Hendaknya Jenis dan Tarif atas Jenis Pen-

erimaan Negara Bukan Pajak pada masa 

mendatang diberlakukan pada tahun beri-

kutnya supaya sinkron dengan perencanaan 

penganggaran perusahaan pada tahun beri-

kutnya. 

 Hendaknya kenaikan tarif pada masa 

mendatang tidaklah terlalu melambung ting-

gi. 

 Hendaknya dipertimbangkan adanya pem-

bebasan atau peniadaan tarif Penerimaan 

Negara Bukan Pajak supaya sinkron dengan 

Kementerian Keuangan yang pada saat ini 

telah meniadakan beberapa item jenis dan 

tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

SOSIALISASI PP  NOMOR : 21 TAHUN 2013  
Oleh : ROSYID RIDLO PRAYOGO, SE, MKM 

ANEKA PERISTIWA 
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Semoga jejaring kerja dan kemitraan antar 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 

dengan lintas sector dan stake holder yang telah 

berjalan selama ini dapat terbina secara baik demi 

No Jenis Dokumen 
PP No. 21 Tahun 2013 

Volume  Tarif 

1   

Certificate Of Pratique (COP) 

a. Negara Terjangkit 

  <  100 GT  Rp         40,000 

    > 100 GT - 200 GT  Rp         45,000 

    > 200 GT - 350 GT  Rp         50,000 

    > 350 GT - 1.000 GT  Rp         75,000 

    > 1.000 GT - 2.000 GT  Rp       100,000 

    > 2.000 GT - 3.500 GT  Rp       125,000 

    > 3.500 GT - 7.000 GT  Rp       150,000 

    > 7.000 GT - 10.000  Rp       175,000 

    > 10.000 GT - 15.000 GT  Rp       200,000 

    > 15.000 GT - 20.000 GT  Rp       225,000 

    > 20.000 GT  Rp       250,000 

  

b. Negara Sehat 

  <  100 GT  Rp         35,000 

  > 100 GT - 200 GT  Rp         40,000 

  > 200 GT - 350 GT  Rp         50,000 

  > 350 GT - 1.000 GT  Rp         60,000 

  > 1.000 GT - 2.000 GT  Rp         75,000 

  > 2.000 GT - 3.500 GT  Rp         80,000 

  > 3.500 GT - 7.000 GT  Rp         90,000 

  > 7.000 GT - 10.000  Rp       100,000 

  > 10.000 GT - 15.000 GT  Rp       110,000 

  > 15.000 GT - 20.000 GT  Rp       135,000 

  > 20.000 GT  Rp       150,000 

 

2  

Buku Kesehatan ( Health Book) /  (Non Fery / Kapal Motor) 

  <  35 GT  Rp         25,000 

  > 35 GT - 50 GT  Rp         40,000 

  > 50 GT - 100 GT  Rp         50,000 

  > 100 GT - 200 GT  Rp         75,000 

  > 200 GT - 350 GT  Rp       100,000 

  > 350 GT - 1000 GT  Rp       125,000 

  > 1000 GT - 2000 GT  Rp       150,000 

  > 2000 GT - 3500 GT  Rp       175,000 

  > 3500 GT - 7000 GT  Rp       200,000 

  > 7000 GT - 10000 GT  Rp       225,000 

  > 10000 GT - 15000 GT  Rp       250,000 

  > 15000 GT - 20000 GT  Rp       275,000 

  > 20000 GT  Rp       300,000 
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No Jenis Dokumen 
PP No. 21 Tahun 2013 

Volume  Tarif 

3  

Port Health Quarantine Clearance (PHQC) 

  <  100 GT  Rp         20,000 

  > 100 GT - 200 GT  Rp         25,000 

  > 200 GT - 350 GT  Rp         30,000 

  > 350 GT - 1000 GT  Rp         35,000 

  > 1000 GT - 2000 GT  Rp         50,000 

  > 2000 GT - 3500 GT  Rp         60,000 

  > 3500 GT - 7000 GT  Rp         75,000 

  > 7000 GT - 10000  Rp         85,000 

  > 10000 GT - 15000 GT  Rp       100,000 

  > 15000 GT - 20000 GT  Rp       125,000 

  > 20000 GT  Rp       150,000 

 

4   

Sertifikat obat dan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) 

  <  100 GT  Rp           5,000 

  > 100 GT - 200 GT  Rp         10,000 

  > 200 GT - 350 GT  Rp         15,000 

  > 350 GT - 1000 GT  Rp         20,000 

  > 1000 GT - 2000 GT  Rp         25,000 

  > 2000 GT - 3500 GT  Rp         30,000 

  > 3500 GT - 7000 GT  Rp         35,000 

  > 7000 GT - 10000  Rp         40,000 

  > 10000 GT - 15000 GT  Rp         45,000 

  > 15000 GT - 20000 GT  Rp         50,000 

  > 20000 GT  Rp         55,000 

 

5  

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) / (Kapal Motor) 

  <  100 GT  Rp         25,000 

  > 100 GT - 200 GT  Rp         50,000 

  > 200 GT - 350 GT  Rp         75,000 

  > 350 GT - 1000 GT  Rp       100,000 

  > 1000 GT - 2000 GT  Rp       150,000 

  > 2000 GT - 3500 GT  Rp       200,000 

  > 3500 GT - 7000 GT  Rp       300,000 

  > 7000 GT - 10000 GT  Rp       400,000 

  > 10000 GT - 15000 GT  Rp       500,000 

  > 15000 GT - 20000 GT  Rp       600,000 

  > 20000 GT  Rp       750,000 
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No Jenis Dokumen 

PP No. 21 Tahun 2013 

Volume  Tarif 

6  

Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) / (Kapal Motor) 

  <  100 GT  Rp         50,000 

  > 100 GT - 200 GT  Rp       100,000 

  > 200 GT - 350 GT  Rp       200,000 

  > 350 GT - 1000 GT  Rp       300,000 

  > 1000 GT - 2000 GT  Rp       400,000 

  > 2000 GT - 3500 GT  Rp       500,000 

  > 3500 GT - 7000 GT  Rp       600,000 

  > 7000 GT - 10000 GT  Rp       700,000 

  > 10000 GT - 15000 GT  Rp       800,000 

  > 15000 GT - 20000 GT  Rp       900,000 

  > 20000 GT  Rp   1,000,000 

 

7  

Vaksinasi  

a. Yellow Fever   Rp       300,000 

b. Meningitis   Rp       260,000 

c. International Certificate of 

Vaccination (ICV) 
  Rp         25,000 



49 Volume VIII Edisi 2 Tahun 2013 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

RELAKSASI 

Awal penggunaan api 

Pada jaman dahulu kala manusia hanya 

memiliki kebiasaan memakan buah – buahan dan 

biji – bijian tumbuhan yang bisa langsung dimakan 

tanpa proses masak memasak.  Pemilihan buah – 

buahan dan biji – bijian tumbuhan yang bisa mere-

ka jadikan santapan makanan melalui proses “try 

and error”, mereka coba – coba memakan buah – 

buahan dan biji – bijian tumbuhan  yang mereka 

temui bahkan tidak jarang mereka mengalami 

keracunan, berak – berak, muntah – muntah, sam-

pai ada yang meninggal dunia.  Kondisi demikian 

ini sudah menjadi peristiwa yang lumrah dalam ke-

hidupan mereka sehari – hari.  Pada saat itu mass 

media masih belum ada, bahkan pencatatan ke-

matianpun juga masih belum dilakukan sehingga 

sampai saat ini belum ada satupun penelitian yang 

mampu mengungkap tentang besarnya angka 

kematian yang disebabkan oleh salah satu jenis 

buah – buahan atau biji – bijian tumbuhan.  

Mereka mencari makanan secara berke-

lompok, dan langsung memakan makanan yang 

ditemuinya.  Mereka secara bersama – sama me-

metik atau mengambil buah – buahan dan biji – 

bijian tumbuhan untuk dimakan ditempat buah – 

buahan dan biji – bijian tumbuhan tersebut 

ditemukan.  Apabila ada anggota kelompok yang 

keracunan atau berak – berak atau muntah – 

muntah, mereka secara bersama – sama saling 

membantu anggota kelompok yang menderita 

tersebut, bahkan mereka akan mengebumikan 

anggota kelompoknya yang meninggal.   

Kadangkala mereka juga membawa ma-

 

PERCAYA atau TIDAK 

(BELIEVE or NOT) 
Oleh : HENDRA KUSUMAWARDHANA 

kanan tersebut ke tempat yang lebih sepi untuk 

dimakan bersama keluarganya yang terdiri dari 

bapak, ibu dan anaknya.  Kemesraan keluarga su-

dah tercipta sejak dahulu kala, yakni sejak jaman 

manusia purba mulai berkembang biak walaupun 

polanya berbeda.  Mereka bercengkerama secara 

bebas lepas, mereka saling berkasih sayang antara 

bapak dan ibu walau tanpa ikatan surat per-

nikahan, “eros” bertumbuh secara alami, demikian 

juga kedua orang tua jaman purba ini juga menga-

sihi anak – anak mereka, “filia” juga tumbuh subur 

tanpa  adanya pembatasan jumlah anak sebagai 

penerus keturunannya.   

 Kesukaan mereka justru bercengkerama 
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da rumah mereka karena ulah keluarga yang se-

dang bercengkerama,  mereka berlarian menjauh 

karena rasa panas yang menyengat.   Setelah api 

padam, mereka mencari makanan yang mereka 

simpan dalam rumah yang lebih layak disebut 

gubug tersebut.  Dalam keadaan makanan sudah 

hangus mereka tetap mencoba untuk memakan 

makanan tersebut,  mereka justru merasa enak.  

Lama kelamaan mereka terbiasa membakar ru-

mah mereka untuk mendapatkan makanan yang 

lebih enak dimakan setelah makanan tersebut 

dibakar.   

 Memang manusia berbeda dengan hewan, 

manusia purba bisa bernalar melalui proses berfikir 

dan perenungan.  Manusia bernalar melalui proses 

berpikir dan merenung, bagaimana caranya agar 

dapat memperoleh makanan yang lebih enak 

tanpa harus membakar rumah tempat tinggal 

mereka. Akhirnya munculah buah nalar bahwa 

mereka mengumpulkan daun dan batang kering 

untuk membuat api di luar rumah sebagai tempat 

membakar makanan yang lebih enak untuk di-

bersama keluarga tanpa adanya batasan etika 

yang pada saat itu masih belum ada kamus ten-

tang kata – kata “munafik” atau sejenisnya.  Kebu-

tuhan mereka hanya makan, minum, tempat mere-

ka bernaung pada saat malam hari atau pada 

saat panasnya terik matahari atau pada saat hu-

jan,  sedang kebutuhan utama yang tidak mungkin 

ditinggalkan yakni kebutuhan seks.  

 Cengkerama tanpa batas etika tersebut 

menggunakan seluruh benda – benda yang be-

rada disekitarnya, baik daun – daunan, tanah, rant-

ing – ranting pohon perdu, dan sebagainya. Pada 

suatu saat mereka memegang dua batang kayu 

kering dan mencoba – coba digosokkan  satu 

dengan yang lain, sampai timbulnya panas.  Mere-

ka merasa aneh karena kayu tersebut terasa panas 

saat beberapa lama digosok – gosokkan, kemudi-

an lama kelamaan timbul asap, dan akhirnya mun-

cul api yang menyala dan membakar kedua ba-

tang pohon kering tersebut.   

 Ada juga yang bermain dua buah batu 

yang saling digosok – gosokkan sehingga timbul 

panas, bahkan saling dipukul – pukulkan men-

imbulkan percikan api. Mereka sudah mengetahui 

sebelumnya bahwa dua batang dahan kering bisa 

terbakar, maka pada saat mereka menggosok – 

gosok batu sambil ditempelkan daun – daunan ker-

ing yang akhirnya dedaunan kering tersebut terba-

kar. 

 Peristiwa lain muncul saat para ibu – ibu se-

dang bercengkerama menggunakan tali kering 

yang digosok – gosokkan pada batang kering,  tiba 

– tiba muncul api yang membakar dedaunan ker-

ing yang berada dibawah batang pohon kering 

tersebut.  Selanjutnya metode inilah yang sering 

dipakai oleh ibu – ibu untuk membuat api pada 

saat memasak di dapur.  

 Pada suatu ketika terjadilah kebakaran pa-
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makan.  

Sedangkan hewan?  Mereka hanya mampu ber-

pikir untuk memperoleh makanan, tanpa bisa ber-

nalar tentang bagaimana caranya agar dapat 

memperoleh makanan yang lebih nikmat.   

 

Akhirnya manusia makan daging bakar 

 Pada beberapa rumah tempat tinggal para 

manusia purba tersebut berusaha mencoba mem-

buat api di dalam rumahnya, setiap keluarga be-

rusaha menciptakan api untuk memasah buah – 

buahan dan biji – bijian tumbuhan agar makanan 

yang mereka makan menjadi terasa lebih lezat. 

 Setiap percobaan tanpa didasari oleh da-

sar keilmuan yang benar berarti percobaan yang 

berisiko kesalahan alias “try and error” bahkan 

dapat menimbulkan dampak buruk terhadap 

manusia itu sendiri.  Percobaan – percobaan 

memunculkan api di tiap rumah tangga manusia 

purba tersebut ada yang mengakibatkan kematian 

akibat hangus terbakar.  

Pada suatu malam hari saat seluruh ang-

gota keluarga sedang tidur, salah seorang bapak-

manusia purba tersebut mencoba membuat api di 

dapur.  Agar api yang telah muncul dapat lebih 

membara maka diambilnya beberapa barang – 

barang kering yang ada dalam dapur, namun 

akhirnya orang tersebut tidak mampu mengen-

dalikan api sehingga api tersebut membakar se-

luruh rumah dan penghuninya yang nota bene 

adalah anggota keluarganya.  

Pada saat api sudah melalap seluruh rumah 

dan seisi keluarganya, maka api tersebut berangsur 

– angsur padam. Kini tinggalah puing – puing sisa 

rumah yang terbakar dan mayat anggota keluar-

ganya yang telah mati hangus oleh api yang dibu-

at oleh kepala keluarganya.  Harumnya daging 

menyengat hidung para anggota kelompok manu-

sia purba dan kepala keluarga tersebut.  Pelan – 

pelan mereka mencium – cium harum bau dari ma-

yat tersebut, mereka satu persatu meraba, menci-

um, bahkan menjilat mayat tersebut.  Ada bebera-

pa pemuda yang berkomentar bahwa 

“tampaknya akan terasa enak apabila dimakan”.   

Mungkin seluruh manusia yang berada 

ditempat kebakaran tersebut juga berpikir 

demikian, namun tidak ada yang berkomentar 

sedikitpun karena kepala keluarga mayat tersebut 

sedang menangis tersedu – sedu. 

Akhirnya beberapa manusia purba tersebut 

ada yang berpikiran lebih pandai sehingga muncul 

pemikiran tentang bagaimana apabila yang diba-

kar tersebut adalah binatang?  Babarapa hari 

kemudian ada yang mencoba membakar seekor 

kelinci, kemudian mencoba memakan kelinci terse-

but.  Setelah terasa enak, maka dia mengajak ang-

gota kelompok lain untuk bersama – sama memba-

kar hewan yang ada di sekeliling rumah, kemudian 

memakannya. Demikianlah seterusnya,  sampai 

saat ini kita bisa menikmati daging bakar. 

 




