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  Pengantar Redaksi 

B 
uletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volume VIII edisi 4 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  

                FIFI NUR AFIFAH,SKM, M.EPID 

ISSN 2302 - 4550 

PHOTO BERSAMA DALAM PEMBENTUKAN FKVI 
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 
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ATENSI 

Indonesia merupakan negara kepu-

lauan terbesar di dunia yang memiliki keane-

karagaman hayati dan kekayaan budaya se-

bagai modal dasar untuk mengembangkan 

industri wisata bahari dalam rangka mengem-

bangkan industri wisata bahari dan mening-

katkan perekonomian masyarakat pesisir, pu-

lau-pulau kecil, dan perairan pedalaman, per-

lu diberikan kemudahan bagi kapal wisata 

(yacht) asing yang berkunjung ke Indonesia. 

Kapal jenis apakah yang disebut – sebut  Ka-

pal wisata (yacht) itu??? 

Kapal wisata (yacht) asing adalah alat 

angkut perairan yang berbendera asing dan 

digunakan sendiri oleh wisatawan untuk ber-

wisata atau melakukan perlombaanperlom-

baan di perairan baik yang digerakkan 

dengan tenaga angin dan/atau tenaga 

mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan 

non niaga. 

Aspek legal tentang kapal wisata 

(yacht) ini yakni Peraturan Presiden nomor 79 

tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal wisata 

(yacht) asing ke Indonesia. Insan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan harus memahami pera-

turan perundang – undangan ini agar dalam 

penyelenggaraan fungsi pengawasan kekar-

antinaan terhadap kapal tersebut, tidak 

menemui permasalahan di lapangan. Bebera-

pa hal penting yang perlu diketahui dalam 

Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2011 terse-

but, antara lain : 

Pada pasal 2 :  

(1) Kapal wisata (yacht) asing beserta awak 

kapal dan/atau penumpang termasuk barang 

bawaan dan/atau kendaraan yang akan me-

masuki wilayah perairan Indonesia dalam 

rangka kunjungan wisata diberikan kemu-

dahan di bidang Clearance and Approval for 

Indonesian Territory (CAIT), kepelabuhanan, 

kepabeanan, keimigrasian, dan karantina. 

(2) Pemberian kemudahan pemasukan kapal 

wisata (yacht) asing beserta awak kapal dan/

atau penumpang termasuk barang bawaan 

dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya diberikan di pelabuhan 

masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana 

ditentukan dalam Peraturan Presiden ini. 

Pada pasal 3 : 

Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal 

yang akan melakukan kunjungan wisata ke 

Indonesia diberikan kemudahan dalam proses 

permohonan dan pemberian Clearance and 

Approval for Indonesian Territory (CAIT). 

Pada pasal 4 : 

(1) Kapal wisata (yacht) asing yang akan 

melakukan kunjungan wisata ke Indonesia 

diberikan kemudahan di bidang ke-

pelabuhanan apabila masuk dan keluar me-

lalui 

pelabuhan sebagai berikut : 

a. Pelabuhan Sabang, Sabang, Nanggroe 

Aceh Darussalam; 

b. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera 

Utara; 

c. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera 

Barat; 

d. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan 

Riau; 

e. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan 

Riau; 

f. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bang-

ka Belitung. 

g. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina An-

col, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

h. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali: 

i. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara 

Timur 

j. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kali-

mantan Tengah 

k. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan 

Timur; 

l. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan 

Timur; 

m. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara; 

n. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku; 

o. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Bar-

at, Maluku; 

p. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku; 

q. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; 

dan 

r. Pelabuhan Biak, Biak, Papua 

Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

diubah dengan memperhatikan : 

a. perkembangan kunjungan kapal wisata 

KAPAL WISATA (YACHT) 
Oleh : RBA. WIDJONARKO, SKM, M.KES 



5 Volume VIII Edisi 4 Tahun 2013 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

(yacht) asing; 

b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung 

untuk memberikan pelayanan; dan 

c. pengembangan wilayah. 

Pada pasal 8 : 

(1) Kapal wisata (yacht) asing beserta awak 

kapal termasuk barang bawaan yang akan 

melakukan kunjungan wisata ke Indonesia 

wajib menjalani pemeriksaan karantina. 

(2) Pemeriksaan karantina sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pada pasal 9 : 

Pemeriksaan kepelabuhanan, kepabeanan, 

keimigrasian, dan kekarantinaan serta 

pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dil-

akukan secara terpadu di pelabuhan 

masuk dan pelabuhan keluar. 

Pada pasal 10 : 

Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal 

termasuk barang bawaan dan/atau 

kendaraan yang akan keluar dari wilayah 

perairan Indonesia wajib menyelesaikan 

semua kewajibannya di bidang kepabeanan, 

keimigrasian, kekarantinaan, dan ke-

pelabuhanan. 

Pada pasal 14 : 

(1) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksa-

naan Peraturan Presiden ini dapat dilakukan 

koordinasi dengan instansi terkait dan/atau 

pihak lain. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melibatkan unsur-unsur : 

a. Kementerian Luar Negeri; 

b. Kementerian Pertahanan; 

c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

d. Kementerian Keuangan; 

e. Kementerian Perhubungan; 

f. Kementerian Kesehatan; 

g. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

h. Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kre-

atif; 

i. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; 

dan 

j. Agen umum dan/atau penyelenggara kun-

jungan kapal wisata (yacht) asing. 

Pada pasal 15 : 

Kapal wisata (yacht) asing yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat 

(1), Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan. 

 

 Pada prinsipnya petugas Kantor 

Kesehatan Pelabuhan tidak perlu ragu – ragu 

lagi karena dalam menjalankan tugas 

pengawasan Kekarantinaan terhadap kepal 

wisata (yacht) ini dilindungi oleh peraturan pe-

rundang – undangan, dan apabila mereka tid-

ak bersedia dilakukan pemeriksaan kekaranti-

naan maka mereka dapat dikenakan sangsi 

sesuai peraturan perundang – undangan yang 
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RUANG TU 

 

PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Oleh : Irene Kusumastuti, SE, Ak 

 Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur apa-

ratur negara dalam menjalankan roda 

pemerintahan dituntut untuk melaksanakan 

fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan 

abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga 

harus bisa menjunjung tinggi martabat dan cit-

ra kepegawaian demi kepentingan masyara-

kat dan negara. Namun kenyataan di lapan-

gan berbicara lain dimana masih banyak 

ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak 

menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut 

sehingga sering kali timbul ketimpangan – 

ketimpangan dalam menjalankan tugasnya 

dan tidak jarang pu-

la menimbulkan 

kekecewaan yang 

berlebihan pada 

masyarakat.   

Berdasarkan Pasal 1 

angka (1) Undang-

Undang Nomor 43 

tahun 1999 Tentang 

Perubahan Atas Un-

dang-Undang Nomor 

8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepega-

waian disebutkan : “Pegawai Negeri adalah 

setiap Warga Negara Republik Indonesia yang 

telah memenuhi syarat yang ditentukan, di-

angkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri 

atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” Dari pengertian Pegawai 

Negeri diatas kita mengetahui bahwa PNS ha-

rus memenuhi empat unsur pokok, yakni :  

1. Memenuhi syarat-syarat yang telah diten-

tukan.  

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.  

3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri.  

4. Digaji menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Setiap organisasi Pemerintah baik itu in-

stansi / departemen / lembaga dalam men-

capai suatu tujuan sangat ditentukan oleh 

keprofesionalan dan disiplin para pegawainya. 

Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan or-

ganisasi, terutama untuk memotivasi pegawai 

agar bertindak disiplin dalam melaksanakan 

pekerjaan baik secara perorangan maupun 

kelompok. 

Kenyataan menunjukkan bahwa masih 

banyak Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 

tata disiplin yang ada, bahkan atasan pega-

wai tersebut tidak memberikan uraian tugas 

yang jelas.  

Nah, inilah “setali tiga uang” 

Selanjutnya apakah yang dapat dilakukan??? 

Para pimpinan instansi harus tegas dalam 

menjalankan peraturan perundang – un-

dangan tentang disiplin Pegawai ini.  

Apabila tidak??? 

Negara semakin lama akan semakin tidak 

baik. 
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RUANG PKSE 

PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN EPIDEMIOLOGI 

DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
Oleh : Fifi Nur Afifah, SKM, MEpid 

Jabatan fungsional epidemiologi meru-

pakan salah satu jabatan fungsional yang ada 

di peta jabatan yang ada di Kantor Kesehatan 

Pelabuhan dimana jenjang fungsional epide-

miologi adalah fungsional epidemiologi 

terampil dan fungsional ahli. 

Berikut ini contoh komposisi/unsur 

kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka 

kredit fungsional Epidemiologi Kesehatan yai-

tu : 

A. Pendidikan 

B. Pelayanan/kegiatan tugas pokok 

C.Pengabdian pada masyarakat 

D. Pengembangan profesi 

 

1. Pendidikan  

 Pendidikan dilihat dari pendidikan sekolah 

dan memperoleh gelar  

 Pendidikan dan pelatihan fungsional di 

bidang epidemiologi dan mendapatkan 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Lati-

han (STTPL) atau sertifikat  

2. Pelayanan/kegiatan Epidemiologi 

Kesehatan 

A. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 

epidemiologi 

 Menyusun rencana 5 tahunan seperti me-

nyusun TOR, mengolah data, menganalisis 

data, menyusun rencana dan penyem-

purnaan rencana 

 Menyiapkan rancangan tahunan seperti 

menyusun TOR, mengolah data, 

menganalisis data, menyusun rancangan, 

menyajikan rancangan, menyempur-

nakan rancanga 

 Menyusun rencana 3 bulanan 

 Menyusun rencana bulanan 

 Menyusun rencana operasional 

 Menyiapkan juklak dan juknis seperti 

menyajikan dan menyempurnakan 

rancanga 

 Menyusun peraturan seperti menyusun 

Dalam rangka pembinaan karir ada 

dua jabatan untuk Pegawai Negeri yaitu jab-

atan struktural dan jabatan fungsional dimana 

pada tahun 2014 untuk penilaian Standart 

Kompetensi Jabatan yang berkaitan dengan 

Tunjangan Kinerja penilaian untuk kedua jab-

atan tersebut sangatlah penting. 

Untuk jabatan fungsional terutama jab-

atan fungsional kesehatan di lingkungan De-

partemen Kesehatan, Menteri Negara 

Pendayaan Aparatur Negara telah menetap-

kan 20 jabatan fungsional kesehatan yaitu 

dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, 

pranata laboratorium kesehatan, penyuluh 

kesehatan masyarakat, epidemiolog 

kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, 

administrator kesehatan, perawat gigi, nutri-

sionis, Bidan, perawat, radiografer, perekam 

medis, teknisi elektromedis, fisioterapis, re-

fraksionis optisien dan terapi wicara. 

Seseorang yang menduduki jabatan 

fungsional untuk penilaian kenaikan golongan 

pada perolehan angka kredit sebagai sebagai 

bukti kegiatan/pelayanan dan pekerjaan 

dibidang kesehatan sesuai kompetensi dan 

ditetapkan oleh pejabat yang berwewenang. 

Untuk memperoleh angka kredit harus 

melalui proses pengumpulan, pencatatan, val-

idasi dan penilaian yang melibatkan 

perangkat-perangkat jabatan fungsional sep-

erti atasan langsung, pejabat pengusul, tim 

penilai dan pejabat fungsional kesehatan 

sendiri. 

Penilaian angka kredit bagi  pejabat 

fungsional kesehatan sangat penting bagi 

yang bersangkutan karena dengan angka 

kredit seseorang dapat dinilai untuk penilaian 

kenaikan golongan secara berkala. 

Didalam melaksanakan pengumpulan 

angka kredit seorang pejabat fungsional harus 

dinilai oleh tim penilai yang mempunyai profesi 

yang sama dilingkungan kerjanya. 
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rancangan dan menyajikan rancangan 

 Menyusun standar seperti menyajikan dan 

menyempurnakan rancangan 

 Menyusun pedoman (menyusun dan 

menyajikan dan menyempurnakan 

rancangan 

 Melaksanakan studi kelayakan (menyusun 

TOR, menyusun , uji coba dan meyempur-

nakan desain studi serta menyusun 

laporan) 

 

B. Melakukan pengamatan epidemiologi 

 Menyiapkan pengumpulan data 

(menyusun/menetapkan metode 

pengumpulan data secara primer dan 

sekunder serta menyusun instrument 

pengumpulan data secara primer dan 

sekunder) 

 Melakukan evaluasi data secara 

deskriftif dan analitik 

 Melakukan penyajian dan penyebar-

luasan data (penyusunan laporan, 

penyajian dan penyebarluasan) 

C.  Melakukan penyelidikan epidemiologi 

 Menyiapkan pengumpulan data 

( menetapkan metode, menyusun in-

strument, menyempurnakan metode 

dan penyempurnaan metode) 

 Melakukan pengumpulan data  

 Menentukan indikasi KLB (analisis data 

dan membuat laporan/rekomendasi 

 Melaksanakan kewaspadaan dini dan 

penanggulangan KLB  

D.  Melakukan pemeriksaan fisik penderita  

 Pengobatan khusus 

 Penyuluhan (isolasi) penderita 

E. Mengawasi penanganan penanggulan-

gan (memberikan pelayanan konsultasi 

penanggulangan KLB) 

F. Melakukan pencegahan dan pember-

antasan penyakit (melakukan imunisasi, 

pembinaan konsultasi, evaluasi program, 

rekomendasi dan pengobatan massal 

G. Melaksanakan pemeriksaan penyakit khu-

sus 

H. Memberdayakan masyarakat 

 

3.  Pengembangan Profesi 

A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bi-

dang epidemiologi (dalam bentuk buku 

dan majalah ilmiah) 

B.   Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan 

ilmiah 

Terjemahan dalam bentuk buku dan ma-

kalah 

C.  Tulisan ilmiah 

D.  Terjemahan 

E.   Mengajar/melatih diklat pegawai 

F.  Mengikuti seminar/lokakarya di bidang 

epidemiologi 

G.  Mengikuti seminar/lokakarya 

H.   Sebagai moderator, pembahas, nara-

sumber, ketua dan anggota 

I.   Menjadi anggota organisasi di tingkat in-

ternasional dan nasional dan provinsi 

(pengurus aktif dan anggota aktif) 

J. Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan 

fungsional 

K. Melaksanakan kegiatan lingtas program 

dan lintas sektoral serta ikut serta dalam 

kegiatan organisasi sosial 

Dari point-point kompetensi diatas dapat kita 

lihat bahwa pada dasarnya setiap kegiatatan 

yang dilaksanakan di Kantor Kesehatan 

Pelabuhan terutama yang sesuai tupoksi bila 

dijadikan laporan dalam dapat dijadikan bukti 

fisik sebagai ang- ka kredit apa-

bila dis- ertai surat tu-

gas  
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RUANG PRL 

1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Permenkes RI  No.2348 tahun 

2011 sebagai perubahan atas Permenkes 

No.356/Menkes/SK/IV/2008,  tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan,  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan 

adalah unit pelaksana teknis Kementerian 

Kesehatan  yang  mempunyai  tugas 

pencegahan masuk dan keluarnya penya-

kit menular potensial wabah, kekarantinaan, 

pelayanan kesehatan terbatas di wilayah 

kerja pelabuhan, serta pengendalian dam-

pak  kesehatan  lingkungan.  KKP  Kelas  I 

Tanjung Priok sebagai pintu gerbang nega-

ra Indonesia mempunyai peranan penting 

dalam cegah tangkal penyakit.  

Dalam  Menjalankan  tugas  Pokok  dan 

Fungsinya  KKP  selalu  mengedepankan 

kegitan  preventif  dan  promotif  sebelum 

memfokuskan kegiatannya ke kuratif atau 

pengobatan.  Seperti  kita  ketahui  bahwa 

perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) tid-

aklah mudah, kita harus memicu atau me-

numbuhkan kesadaran masyarakat dengan 

memberikan  informasi  dan  pengetahuan 

tentang pentingnya melakukan PHBS dan 

akibatnya  bila  kebiasaan  ini  tidak  dil-

akukan.Sebagaimana kita ketahui  bawa 

informasi yang diberikan itu akan lebih mel-

ekat  bila  kegiatan  tersebut  dibarengi 

dengan adanya demo/praktek, terlebih lagi 

bila yang melakukan tersebut adalah orang

-orang atau tokoh-tokoh yangdipuja dan 

kharismatik. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung 

Priok sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke-

menterian Kesehatan di Pelabuhan, beru-

payasemaksimalmungkin untuk menyebar-

luaskan  pengetahuan  PHBS  ini  pada 

masyarakat  di  pelabuhan.  Dimana  per-

temuan ini dilaksanakan di gedung pelindo 

dan dihadiri oleh semua stake holder di ling-

PERTEMUAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MELALUI PHBS 

KKP KELAS I TANJUNG PRIOK 

DI RUANG RAPAT VIP PT. PELINDO II (PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK 

TANGGAL 25 NOPEMBER 2013 

Oleh : Agus Syah Fiqih, SKM, MKM 

kungan pelabuhan Tanjung Priok dan Suku 

dinas Kesehatan jakarta Utara, disamping 

itu juga kegiatan ini adalah salah satu pro-

gram  unggulan  dari  Pelabuhan  Sehat  / 

Komite Keselamatan Kesehatan dan Ling-

kungan (K2L), dimana Pelabuhan Tanjung 

Priok telah mendapatkan Penganugerahan 

Pelabuhan Sehat se- Indonesia dari Kemen-

kes RI pada Tanggal 15 November 2013 pa-

da waktu peringatan Hari Kesehatan na-

sional.   

Kegiatan PHBS ini memfokuskan temanya 

tentang Cuci  Tangan Pakai  Sabun(CTPS) 

sebagai  salah  satu  kegiatan  PHBS yang 

disimulasikan, alasanya disamping CTPS ini 

merupakan salah satu indikator dari Perilaku 

Hidup  Bersih  dan  Sehat  dalam  upaya 

pencegahan penyakit menular juga karena 

sekitar  80%  penyakit  menular  penyeba-

rannya terjadi melalui sentuhan tangan,dua 

diantara  penyakit  tersebut  adalah  diare 

dan ISPA, Menurut WHO, di Indonesia te-

dapat 31.000 anak balita setiap tahunnya 

meninggal  karena  diare.  Kita  bisa 

mencegah  penularan  penyakit  tersebut 

dengan cara yang mudah dan sederhana, 

yaitu dengan gerakan CTPS.  

Sasaran kegiatan Penanggulangan Penya-

kit melalui PHBS ini sengaja dipilih para pe-

jabat di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok 

agar  setidaknya  dapat  mempengaruhi 

penentuan kebijakan PHBS di tempat kerja 

masing-masing. Selain para pejabat, juga 

para  anggota  Komite  Keselamatan, 

Kesehatan  dan  Lingkungan  (K2L)/

Pelabuhan Sehat, Pelabuhan Tanjung Priok. 

 

2. TUJUAN 

Mengendalikan  penyakit  menular  melalui 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehatdi lingkungan 

Pelabuhan Tanjung Priok. 
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3. METODOLOGI PERTEMUAN 

a. Input : 

 Arahan  dari  Pembina  Pelabuhan 

Sehat,  Kepala  Kantor  Otoritas 

Pelabuhan Tanjung Priok. 

 Overview  tentang  kegiatan  Komite 

K2L  Pelabuhan  Sehat,  Pelabuhan 

Tanjung Priok 

b. Proses : 

 Arahan  dari  Direktur  Jenderal 

Pengendalian  Penyakit  dan 

Penyehatan Lingkungan Kementerian 

Kesehatan RI. 

 Simulasi  Cuci  Tangan  Pakai  Sabun 

oleh  Tim  dari  Kantor  Kesehatan 

Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. 

c. Output : 

 Tersosialisasikannya  dan 

terselenggaranya Perilaku Hidup Bersih 

dan  Sehat,  khususnya  CTPS  di 

lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. 

 

4. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN  

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 

25 Nopember 2013 di Ruang Rapat VIP PT. 

Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok.  

 

5. PESERTA 

Jumlah Peserat sebanyak 75 ( tujuh puluh 

lima)  orang  yang  terdiri  dari  beberapa 

instansi yaitu : Dir.Jen. PP dan PL Kemenkes 

RI, KKP Kelas I Tanjung Priok, steke holder 

yang  ada  di  pelabuhan  (  Otoritas 

Pelabuhan,  Syahbandar,  Imigrasi,  Bea 

Cukai, Karantina Tumbuhan,  Hewan dan 

ikan,Kapolres  Pelabuhan,  Kolinlamil, 

Armabar,  Yon  Bekang  AD,  Kopegmar, 

Pelindo Cabang II dan operator pelabuhan 

lainnya, serta Sudinkes jakarta Utara. 

 

6. BIAYA 

Biaya  penyelenggaraan  pertemuan 

dibebankan pada DIPA KKP Kelas I Tanjung 

Priok tahun 2013. 

 

7. JALANNYA PENYELENGGARAAN 

Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan 

pembacaan doa, kemudian arahan dari 

Pembina  Komite  Keselamatan  Kesehatan 

dan Lingkungan (K2L) / Pelabuhan Sehat 

Pelabuhan Tanjung Priok, Bp. Sahat, SH,MH 

dari  Otoritas  Pelabuhan  yang         

mensosialisasikan  tentang  kegiatan  yang 

sudah  dilaksanakan  oleh  Komite  K2L/

Pelabuhan Sehat   di  Pelabuhan Tanjung 

Priok.  

Kegiatan  tersebut  terbagi  menjadi  3 

kelompok besar, yaitu 

a) Bidang  keselamatan  telah 

mengupayakan adanya APAR di setiap 

kantor,  ada  upaya  kontijensi  plan, 

pemasangan rambu dan marka jalan, 

dan  pengadaan  alat  pelindung  diri 

untuk  TKBM  (Tenaga  Kerja  Bongkar 

Muat) oleh Asosiasi TKBM. 

b) Di  Bidang  Kesehatan  ada  catatan 

penting  yang  sampai  saat  ini  belum 

terealisasi, yaitu meyiapkan toilet mobile 

dan  ruang  tunggu  untuk  para  TKBM 

yang  akan  ditempatkan  di  sekitar 

dermaga. Hal ini menjadi pertimbangan 

karena selama ini toilet memang jauh 

(di pos penjagaan), sehingga fenomena 

buang air di sembarang tempat masih 

membudaya.   Ruang  tunggu  juga 

diupayakan agar para TKBM lebih aman 

dan  lebih  teratur  serta  tidak  lagi 

berteduh di bawah crane yang belum 

difungsikan, seperti pemandangan yang 

selama ini terjadi. 

c) Bidang lingkungan juga telah berproses, 

antara lain  penanaman pohon untuk 

ruang  terbuka  hijau,  penanganan 

sampah di pelabuhan baik di muara 

(muara Kali Kresek, Kali Lagoa dan Kali 

Japat) ataupun di dalam pelabuhan. 

Penanganan  limbah  juga  sudah 

difasilitasi  oleh  PT  Pelindo,  dengan 

adanya reception facilities (RF), selain itu 

juga  ada  pemasangan  tanda/stiker 

himbauan  seperti  dilarang  merokok, 

buanglah  sampah  pada  tempatnya, 

dan lain sebagainya, di tempat umum. 
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Juga penyediaan tempat sampah yang 

sudah ada pemisahan. 

 

Sesi selanjutnya adalah arahan dari Dirjen 

PP dan PL Kemenkes RI, Bp. Tjandra Yoga 

Adhytama.  Beliau  menyampaikan 

apresiasinyaatas  terpilihnya  Pelabuhan 

Tanjung Priok sebagai Juara 1 Pelabuhan 

Sehat  se-Indonesia.Dalam  arahannya  Bp. 

Dirjen  menyampaikan  bahwa  Pelabuhan 

sehat meliputi 2 (dua) aspek, yaitu :  

1) Aspek internal  merupakan bagaimana 

bangsa kita melindungi diri supaya tidak 

sakit, contohnya, kesehatan bukan saja 

mengobati  orang  sakit,  tapi  menjaga 

agar tidak sakit lebih penting. Berkaitan 

dengan  aspek  internal  pelabuhan, 

ceklis  /  pendataan  untuk  APD  di 

penilaian Pelabuhan Sehat sudah ada, 

untuk  keutuhan  penilaian,  sebaiknya 

ceklis/pendataandibuat  untuk  semua 

point  faktor  risiko  di  pelabuhan  agar 

lebih menyeluruh. 

2) Sedangkan  aspek  eksternal  adalah 

mencegah  bagaimana  melindungi 

bangsa dari ancaman penyakit dari luar.  

Berkaitan  dengan  aspek  eksternal,  di 

dalam  IHR  Tahun  2005  telah 

diamanatkan pada pasal 34  bahwa : 

 Negara  anggota  wajib  menjamin 

bahwa kapal, kontainer internasional 

harus bebas dari kontaminasi, sumber 

infeksi, vektor dan reservoir. 

 Negara  harus  menjamin  bhwa 

pelabuhan/peti kemas terbebas dari 

kontaminasi,  sumber  infeksi,  vektor 

dan reservoir. 

 Setiap  pelabuhan  pelabuhan 

petikemas diharapkan tersedia fasilitas 

inspeksi dan isolasi container. 

Oleh karena itu, Pelabuhan Tanjung Priok 

harus memenuhi haltersebut diatas.Program 

Pelabuhan  Sehat  pada  prinsipnya  sama 

dengan  kota  sehat,  yang  memiliki  kota 

sehat bukanlah Dinas Kesehatannya saja, 

tetapi Pemerintah Daerahnya juga, artinya 

kesehatan  bukanlah  milik  Kementerian 

Kesehatan  saja  akan  tetapi  milik  semua 

pihak. Oleh karena itulah mengapa piala 

penghargaan  Pelabuhan  Sehat  bukan 

diserahkan  kepada  Kepala  Kantor 

Kesehatan  Pelabuhan  tetapi  kepada 

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhannya. 

Harapan  Bp.  Dirjen  adalah  bagaimana 

prestasi  dan  kerjakeras  ini  dapat 

disebarluaskan ke Pelabuhan Laut yang lain 

tentang  bagaimana  atau  upaya-upaya 

apa yang dilakukan Pihak pelabuhan dan 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok 

agar bisa memperoleh predikat pelabuhan 

sehat. Beliau menghimbau agar Pelabuhan 

Tanjung  Priok  dengan  Komite  K2l  nya/ 

Pelabuhan Sehat, dapat mewujudkan buku 

success  story  atau  semacam  buku  saku 

bagaimana  sampai  bisa  memperoleh 

penghargaan tersebut. 

Setelah  Bp  Dirjen  menyampaikan 

arahannya,  dilanjutkan  dengan  simulasi 

peragaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

dengan baik dan benar oleh Tim dari KKP 

Kelas I Tanjung Priok. 

Acara  yang  berlangsung  hangat  inipun 

ditutup dengan ramah tamah bersama Pak 

Dirjen dan Ibu Direktur Simkarkesma. 

 

8. PENUTUP 

Demikian  laporan  pertemuan 

Penanggulangan  Penyakit  Melalui  PHBS 

yang  diselenggarakan  pada  tanggal  25 

Nopember  2013 ini.  Semoga kegiatan  ini 

dapat  menjadi  pemicu  dan  menggugah 

semua  peserta  yang  hadir  untuk  terus 

menyebarluaskan  informasi  yang  didapat 

kepada rekan kerja di instansi 

masing-

masing. 
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PEMBUKAAN PERTEMUAN PHBS OLEH BAPAK DIRJEN PP & PL KEMENKES RI,  

Bp. Prof. Dr. Tjandra Yoga Adhytama 

SAMBUTAN OLEH KA. KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TG. PRIOK,  

Bpk. Sahat 
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PESERTA PERTEMUAN DARI LINTAS SEKTOR / STAKE HOLDER  

DI LINGKUNGAN PELABUHAN TG. PRIOK 

DEMO CUCI TANGAN PAKE SABUN (CTPS) YANG DIPERAGAKAN OLEH PETUGAS  

KKP KELAS I TG. PRIOK 
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RUANG UKLW 

Pelaku perjalanan pada saat ini harus 

melengkapi dokumen kesehatan bagi pelaku 

perjalanan apalagi untuk pelaku perjalanan 

antar negara, dimana untuk perjalanan antar 

negara terutama untuk negara yang 

mewajibkan pelaku perjalanan sudah memiliki 

vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang berisiko 

terjadinya penularan, dasar hukum 

pelaksanaan vaksinasi adalah  adalah UU No 

36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada bab X 

pasal 152,3 yaitu sebagai upaya pencegahan 

dan penanganan penyakit menular dimana 

dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif bagi individu dan 

masyarakat, IHR lampiran 6 mengenai sertifikat 

vaksinasi, profilaksis dan sertifikat lainnya dan 

Nota Kesepahaman Diplomatik Indonesia-

Arab Saudi No. 211/94/71/577 tahun 2006 di-

mana setiap calon jemaah umroh, haji dan 

tenaga kerja wajib mendapat imunisasi menin-

gitis sebagai syarat untuk mendapatkan visa.  

 Vaksinasi  adalah Proses menghasilkan 

imunitas /kekebalan pada seseorang dengan 

cara pemberian bahan imunobiologik (vaksin) 

dengan tujuanmelindungi pelaku perjalanan 

dari penyakit menular yang dapat dicegah 

dengan vaksinasi dan memutus rantai penu-

laran penyakit. Sasaran dari vaksinasi adalah 

Pelaku Perjalanan/traveller wisatawan, TKI, 

pebisnis, jemaah haji/umroh dll 

Kenapa vaksinasi menjadi penting 

karena dengan kemajuan teknologi dalam 

tranportasi  pada saat ini memudahkan setiap 

orang untuk berpindah dari satu tempat ke 

tempat lain  sehingga memungkinkan ter-

jadinya kontak dengan orang yang menderita 

penyakit menular  selama masa inkubasi pen-

yakit tersebut dimana masa inkubasi adalah 

masa masuknya penyakit sampai timbulnya 

gejala, dimana masa inkubasi pada seseorang 

merupakan masa penularan penyakit. 

Adapun manfaat dari vaksinasi itu sendiri 

adalah untuk mencegah seorang pelaku per-

jalanan mendapat infeksi penyakit menular di 

tempat tujuan dan untuk mencegah seorang 

pelaku perjalanan membawa penyakit menu-

lar dari tempat tujuan pulang kembali ketem-

pat keberangkatan  

Siapa dan kapan seseorang perlu 

divaksinasi?  Setiap orang yang akan beper-

gian ke daerah/negara endemis  penyakit 

menular yang bisa dicegah dengan vaksinasi  

dimana pemberian vaksinasi untuk seorang 

pelaku perjalanan sangat tergantung dari ri-

wayat vaksinasi pada masa anak-anak dan 

vaksinasi yang pernah didapat pada masa 

dewasa.Vaksinasi diberikan pada pelaku per-

jalanan selama berpergian setelah menganali-

sa kondisi medik pelaku perjalanan dan risiko 

kesehatan yang mungkin timbul selama ber-

pergian. 

Rekomendasi vaksinasi  untuk pelaku 

perjalanan international dikeluarkan oleh 

World Health Organization (WHO)  dan dapat 

diakses melalui internet dengan alamat http://

www.who.int/ith. dimana pada situs WHO ter-

sebut memuat daftar penyakit yang dapat 

dicegah dengan vaksinasi dan daftar negara 

di dunia beserta vaksinasi yang wajib atau di-

anjurkan 

 

Adapun beberapa vaksinasi yang terkait 

dengan pelaku perjalanan adalah Yellow fe-

ver yang masa vaksinasi berlaku selama 10 ta-

hun, hepatitis A dimana vaksinasi hepatitis ber-

laku seumur hidup dengan tiga kali ulangan , 

Demam typhoid berlaku selama 3 tahun, Kol-

era selama 1 tahun, Meningitis meningococ-

cus  masa berlaku vaksinasi selama 2 tahun dll 

Bagi pelaku perjalanan yg sudah 

mendapatkan vaksinasi dapat dibuktikan 

dengan  pemberian International Certificate 

Vaccination atau yang dikenal secara umum 

adalah buku kuning. Sampai saat ini pem-

berian ICV/buku kuning baru dapat dil-

aksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

 

 

SELAYANG PANDANG TENTANG PENTINGNYA VAKSINASI  

PADA PELAKU PERJALANAN 

By : dr. I Nyoman Putra, M.Kes 

http://www.who.int/ith
http://www.who.int/ith
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TEKNOLOGI & INFORMASI 

Kita tidak perlu bosan untuk saling 

mengingatkan bahwa kita harus patuh pada 

peraturan perundang – undangan yang berla-

ku di Negara kita.  Marilah kita lihat peraturan 

perundang – undangan yang sangat penting 

dan harus kita tindaklanjuti : Pada Pasal 3 ayat 

(1) dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 

1962 tentang Karantina Laut, menyatakan 

bahwa Menteri kesehatan menetapkan dan 

mencabut penetapan suatu pelabuhan dan/

atau daerah wilayah Indonesia dan luar negeri 

terjangkit suatu penyakit karantina. Demikian 

juda Pada Pasal 3 ayat (1) dalam Undang – 

Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang Karanti-

na Udara, menyatakan bahwa Menteri 

Kesehatan menetapkan dan mencabut 

penetapan sesuatu pelabuhan dan/atau wila-

yah Indonesia dan luar negeri terjangkit sesua-

tu penyakit karantina. Walaupun kedua Un-

dang – Undang tersebut sudah termasuk beru-

sia tua namun peraturan perundang – un-

dangan ini belum dicabut dan  

masih berlaku hingga saat ini.   

Nah,  . . . sudah jelas bahwa Kementerian 

Kesehatan harus melakukan up date tentang 

suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah 

Indonesia dan luar negeri terjangkit, dan selan-

jutnya diedarkan ke seluruh Pintu Masuk. 

Kegiatan  tersebut  merupakan  perintah  un-

dang –  undang, disamping juga berkaitan 

dengan peraturan  perundang –  undangan 

lain yakni Peraturan Pemerintah nomor : 21 ta-

hun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Pen-

erimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian 

Kesehatan.  Oleh karenanya maka penetapan 

dan pencabutan penetapan suatu pelabuhan 

dan/atau daerah wilayah Indonesia dan luar 

negeri  terjangkit  suatu penyakit  merupakan 

tugas sektor kesehatan. 

INFO TERKINI PENYAKIT (AWAL OKTOBER 2013)   

Oleh :  Frederic Lona Djara, SKM 



16 Volume VIII Edisi 4 Tahun 2013 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

DAFTAR NEGARA TERJANGKIT UPDATE TANGGAL 01 OKTOBER 2013 

N

O 

NAMA PENYA-

KIT 

NAMA NEGARA 

ASIA EROPA AFRIKA AMERIKA 

1 
Avian Influenza 

(H5N1) 

Cambodia (29-5

-12)   Egypt (7-6-12)   

China (24-1-12)       

Hongkong (5-7-

12)       

Vietnam (8-2-12)       

Bangladesh (2-3

-12)       

2 Cholera 

Pakistan (25-10-

10)   

Sierra Leone (8-

9-12) Haiti (17-11-10) 

    Kongo (23-7-12) 

Mexico (19-10-

13) 

    

Zimbabwe (9-6-

09)   

3 Ebola 
    

Uganda (30-11-

12)   

    

Kongo (26-10-

12)   

4 Lassa Fever     Nigeria (4-4-12)   

5 

Marburg 

haemorhagic 

fever     

Uganda (23-11-

12)   

6 
Meningococ-

cal Disease 

    Benin (24-5-12)   

    

Burkina Faso 

(24-5-12)   

    Chad (24-5-12)   

    

Afrika Tengah 

(24-5-12)   

    

Pantai Gading 

(24-5-12)   

    

Gambia (24-5-

12)   

    Mali (24-5-12)   

    

Ghana (24-5-

12)   

    

Nigeria (24-5-

12)   

    Sudan (24-5-12)   

    

Rep. Kongo (24

-5-12)   

    

Kamerun (24-5-

12)   

    Togo (24-5-12)   

    

Ethiopia (24-5-

12)   

7 
Rift Valley Fe-

ver 

    

Mauritania (1-

11-12)   

    

Afrika Selatan 

(DURBAN)(30-3-

10)   

sumber : who.int.com     

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


17 Volume VIII Edisi 4 Tahun 2013 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

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

9 Yellow Fever 

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

    

Congo (14-06-

13) Peru (7-6-11) 

    Sudan (6-12-12) 

Paraguay (7-3-

08) 

    

Cameroon (3-2-

12) Uruguay (TW 12) 

    Ghana (3-2-12) 

Argentina (TW 

12) 

    

Senegal (1-12-

12) 

Venezuela (TW 

12) 

    

Sierra Leona (11

-3-11) Bolivia (TW 12) 

    

Pantai Gading 

(25-1-11) Ecuator (TW 12) 

    

Uganda (19-1-

11) 

Colombia (TW 

12) 

    

Guinea (14-1-

09) 

Suriname (TW 

12) 

    

Pantai Gading 

(19-1-11) Guyana (TW 12) 

    Liberia (6-5-09) 

Trini-

dad&Tobago 

(TW 12) 

    

Uganda (19-1-

11)   

    Mali (24-5-12)   

    Angola (TW 12)   

    Benin (TW 12)   

    

Burkino Faso (TW 

12)   

    Gabon (TW 12)   

    Togo (TW 12)   

    Somalia (TW 12)   

    Rwanda (TW 12)   

    Etiopia (31-5-13)   

10 Wild poliovirus 

China (1-9-11)   

Pantai Gading 

(21-4-12)   

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

Afganistan (2-6-

13)   

Somalia (11-5-

13)   

    

Uganda, Kenya 

(01-10-13)   

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

    Egypt (11-2-13)   

sumber : who.int.com     

http://www.who.int.com/
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12 Hantavirus pulmo-

nary syndrome       

USA (12-9-12) 

13 
Enterohemorrhagic 

E. coli (EHEC) 

  

Germany (2-6-

11)     

  Austria (2-6-11)     

  

Denmark (2-6-

11)     

  France (2-6-11)     

  

Netherlands (2-

6-11)     

  

Norway (2-6-

11)     

  Spain (2-6-11)     

  

Sweden (2-6-

11)     

  

Switzerland (2-6

-11)     

  

United King-

dom (2-6-11)     

14 
West Nile Virus in-

fection (WNV) 

Israel (16-8-11) 

Albania (16-8-

11)     

  

Yunani (16-8-

11)     

  

Rumania (16-8-

11)     

  Rusia (16-8-11)     

15 

Novel coronavirus Saudi Arabia (25-

04-13) 

United King-

dom (25-04-13)     

  
United Arab Emir-

ates (25-4-13) 

France (8-05-

13) 
    

  
Qatar (25-04-13) 

Germany (18-5-

13)     

    
Tunisia ( Italy (01-06-13)     

16 

Human Infection 

with Influenza A

(H7N9). 

China (29-04-13)       

Kaohsiung, Tai-

wan       

sumber : who.int.com     

http://www.who.int.com/
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SERBA SERBI 

 

CARA TRADISIONAL SEGERA MEMILIKI ANAK  

Oleh : Roswitha Kusuma Wardhani, SE 

Sangat manusiawi apabila setiap wanita yang 

telah menikah, pastilah ingin segera memiliki 

anak yang keluar dari rahimnya sendiri. Bagi 

anda yang telah lama menantikan datangnya 

si buah hati yang tidak kunjung tiba, dibawah 

ini ada beberapa cara tradisional yang sangat 

sederhana. 

1. Daun labu jepang  

Bila anda sampai saat ini masih belum 

mempunyai anak yang anda idam – idam-

kan, janganlah terlalu dirisaukan. Anda 

ingin ingin mempunyai anak? Ambillah 

daun labu jepang atau dalam bahasa Ja-

wa disebut “Manisah” secukupnya, kemudi-

an dicuci dengan air bersih. Masaklah se-

bagai lauk pauk sebagai hidangan untuk 

makan setiap hari, mungkin dimakan 

dengan bumbu pecel atau dibuat sayur 

sederhana dengan bumbu bawang me-

rah, bawang putih, garam, dan Lombok 

secukupnya. Rasanya enak sekali bahkan 

lebih enak dari makan daging ayam. 

Silakan anda mencobanya untuk makanan 

sehari – hari, lakukan selama sebulan. 

Niscaya anda akan hamil.  

Selamat mencoba . . .  

2. Bunga turi 

Ambillah bunga turi secukupnya, kemudian 

dicuci dengan air bersih. Masaklah sebagai 

lauk pauk sebagai hidangan untuk makan 

setiap hari, mungkin dimakan dengan 

bumbu pecel atau dibuat sayur sederhana 

dengan bumbu bawang merah, bawang 

putih, garam, dan Lombok secukupnya. 

Rasanya enak sekali bahkan lebih enak 

dari makan daging ayam walau terasa 

agak pahit getar sedikit. 

Silakan anda mencobanya untuk makanan 

sehari – hari, lakukan selama sebulan. 

Niscaya anda akan hamil.  

Selamat mencoba . . .  
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3. Bunga pepaya 

Ambillah bunga pepaya secukupnya, 

kemudian dicuci dengan air bersih. 

Masaklah sebagai lauk pauk sebagai 

hidangan untuk makan setiap hari, mungkin 

dibuat sayur sederhana dengan bumbu 

bawang merah, bawang putih, garam, 

dan Lombok secukupnya. Rasanya enak 

sekali bahkan lebih enak dari makan dag-

ing ayam walau terasa agak pahit sedikit. 

Silakan anda mencobanya untuk makanan 

sehari – hari, lakukan selama sebulan. 

Niscaya anda akan hamil.  

Selamat mencoba . . .  

 

 

Semuanya ini adalah upaya kita agar 

memperoleh anak yang kita idam – idamkan, 

namun hasil dari semuanya itu tergantung drai 

Kasih dan Kemurahan Tuhan semata. 

Semoga semua yang anda cita – 

citakan dapat berhasil.  
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SERBA SERBI 

VAKSIN PENTAVALEN 
Oleh : RUSTAMA SIHITE, SKM 

Vaksin berasal dari bahasa latin Vacca 

(sapi) dan vaccinia (cacar sapi). Vaksin 

adalah bahan antigenik yang digunakan 

untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap 

suatu penyakit sehingga dapat mencegah 

atau mengurangi pengaruh infeksi oleh 

organisme alami atau “liar”. Vaksin dapat 

berupa galur virus atau bakteri yang telah 

dilemahkan sehingga tidak menimbulkan 

penyakit. Pemberian vaksin diberikan untuk 

merangsang sistim imunologi tubuh untuk 

membentuk antibodi spesifik sehingga dapat 

melindungi tubuh dari serangan penyakit yang 

dapat di cegah dengan vaksin. 

Pemberian vaksin membuat tubuh imun, 

dimana imunisasi berasal dari kata “imun” 

berasal dari bahasa latin yang berarti 

pembebasan atau kekebalan. Dimana 

imunisasi adalah salah satu upaya tindakan 

medis yang paling efektif dan efisien dalam 

hal pencegahan penyakit. Setiap tahun ada 

sekitar 2,4 juta anak usia kurang dari 5 tahun di 

dunia meninggal karena penyakit, yang 

sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. 

Sehingga diharapkan hasil cakupan imunisasi 

harus tercapai 100 %, namun jika kita 

membandingkan Indonesia dengan Negara 

tetangga misalnya Malasya  cakupan 

imunisasinya mencapai lebih dari 90 %, 

sedangkan cakupan imunisasi Indonesia masih 

dibawah angka 80 %. 

Cakupan imunisasi lengkap (UCI)  pada 

bayi (0 – 11) bulan minimal 80%. Indonesia 

menargetkan semua desa dan kelurahan 

mencapai UCI 100%, sehingga diperkirakan 4,5 

– 5 juta bayi lahir di Indonesia, dimana setiap 

tahun minimal 3 juta anak dapat terhindar dari 

kematian dan sekitar 750.000 anak terhindar 

dari kecacatan.  Manfaat dari imunisasi ini 

juga dapat dilihat berdasarkan data tahun 

1990 – 2011 yaitu : Penyakit tetanus dari 1.427 

kasus turun 114 kasus, pertusis 30.000 kasus 

turun 1.941 kasus, penyakit difteri 2.200 kasus 

turun 806 kasus. Sejak tahun 1973 penyakit 

cacar punah, serta sejak tahun 2006 wabah 

polio tidak ditemukan lagi. 

Imunisasi dasar yaitu : BCG, Hepatitis B, 

DPT, Polio, Campak. Diperkirakan 26,4 juta 

balita (3,9 juta/15%) belum mendapat 

imunisasi dasar. Pemberian imunisasi dasar ini 

seluruhnya 12 kali suntikan. Pelaksanaan ini 

memakan waktu yang lama, sehingga tidak 

efektif dan efisien. Akibatnya cakupan 

imunisasi rendah (tidak tercapai 100%). Hal ini 

berdampak negatif, dimana kekebalan tubuh 

anak menurun dan menimbulkan penyakit, 

kecacatan bahkan berakhir dengan 

kematian. 

Langkah apa yang harus dilakukan 

mengatasi agar cakupan imunisasi tercapai 

100%?. Pemerintah berencana memberikan 

vaksin pentavalen  yang diproduksi oleh PT 

Biofarma dalam program imunisasi dasar mulai 

Agustus 2013. Pencanangan vaksin 

pentavalen ini masih di danai oleh Global 

Alliance For Immunisation (GAVI). Setelah 

tahun 2016 Indonesia tidak akan mendapat 

bantuan. Diharapkan APBN menganggarkan 

dana lebih besar untuk kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Apakah keunggulan vaksin pentavalen 

dari vaksin sebelumnya ? Vaksin ini mampu 

mencegah lima penyakit, seperti difteri, 

pertusis, tetanus, hepatitis B, serta Hib 

(Haemophylus Influenza Type B).  Pengenalan 

vaksin baru ini juga dalam rangka 

mempercepat penurunan angka kematian 

bayi. Vaksin Pentavalen mendapat 

penambahan vaksin Hib, dimana bertujuan 

untuk menekan jumlah anak yang menderita 

pneumonia (radang paru) yang merupakan 

penyebab kematian balita kedua di 

Indonesia. Pneumonia menyebabkan 

gangguan pada saluran pernapasan lantaran 

paru-paru tidak dapat menjalankan fungsinya 

untuk mendapatkan oksigen bagi tubuh. 

Vaksin Ventapalen juga melindungi anak dari 

meningitis (radang selaput otak), dan radang 

telinga.   

Vaksin pentavalen berupa cairan dan 

diberikan dalam bentuk suntikan intramuskuler, 

vaksin ini diperuntukkan bagi bayi berusia dua 

bulan dan diberikan tiga dosis sehingga bayi 

hanya disuntik tiga kali dengan interval waktu 

minimal satu bulan. Untuk bayi yang sudah 

lengkap mendapat imunisasi dasar kecuali 

vaksin Hib, maka bisa menunggu 1,5 tahun 
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sebelum ditambahkan vaksin Hib. 

Sebagai langkah awal, pencanangan 

vaksin pentavalen akan dilaksanakan di 

empat propinsi yaitu : Jawa Barat, D.I. 

Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat. 

Adapun alasan Kemenkes memilih keempat 

propinsi tersebut adalah berdasarkan program 

dari masing-masing propinsi dari cakupan 

imunisasinya. Dimana membutuhkan dua juta 

dosis vaksin yang diperlukan untuk keempat 

propinsi tersebut. Pada tahun 2012, cakupan 

imunisasi di Jabar mencapai 91,7 %, dan 

ditargetkan capai 100%. 

Pencapaian universal child 

immunization (UCI) berbeda disetiap tempat, 

tahun 2010 ada 17 propinsi dengan UCI < 80 %, 

Papua Barat, Maluku Utara, Aceh < 60%. DKI 

Jakarta , Bali, Sumbar, Jawa Tengah > 80%. 

Riset Kesehatan Dasar tahun 2010. Papua 

cakupan terendah untuk semua imunisasi 

yaitu, BCG 53,6%, Campak 47,1%, Polio 4 40,5 

%. Hambatan terberat program imunisasi 

antara lain : kondisi geografis, tenaga 

kesehatan yang berpindah-pindah dan 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

manfaat dari imunisasi. Sehingga terjadi drop 

out imunisasi. 

Apa tugas kita sebagai petugas 

kesehatan?  Ketidak tahuan masyarakat 

membuat cakupan imunisasi rendah. 

Mengajak masyarakat, memberikan 

penjelasan apa manfaat dari vaksin 

pentavalen serta apa kelebihan dari vaksin 

pentavalen. Segera membawa anak imunisasi, 

karena imunisasi merupakan investasi 

kesehatan dimasa yang akan datang. 
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Stress adalah keadaan jiwa yang paling popular di 

abad ini. Coba anda ingat kembali berapa banyak 

orang yang anda jumpai mengatakan bahwa 

mereka sedang mengalami stress atau mungkin 

anda sendiri sedang mengalaminya?  

Stress bukan suatu penyakit, tetapi jika anda tidak 

dapat mengatasinya dalam waktu tertentu, anda 

akan mengalami banyak masalah kesehatan.  

Sebuah artikel yang mengatakan bahwa :  

 Lebih dari 40 juta orang di Eropa atau setidaknya 

1 dari 3 orang pekerja mengatakan bahwa 

mereka mengalami stress di tempat kerja.  

 Stress di tempat kerja adalah masalah kedua 

yang sering terjadi di samping masalah sakit yang 

lainnya.  

 Dari hasil survey juga dikatakan bahwa lebih dari 

¼ pekerja tidak hadir selama 2 minggu 

(akumulasi) dalam setahun karena masalah 

kesehatan yang diakibatkan oleh stress.  

Beberapa hal utama yang dapat menyebabkan 

stress di tempat kerja :  

Keadaan kerja yang selalu berada di bawah 

tekanan.  

Ketidak jelasan tugas yang diberikan.  

Permintaan barang yang sangat tinggi.  

Kurangnya perencanaan kerja.  

Adanya ancaman di kalangan karyawan.  

Teriakan dan makian para pelanggan.  

Teman kerja yang selalu mengganggu.  

Ketidaknyamanan fisik, seperti bunyi peralatan, 

mesin dan sebagainya.  

Hal-hal ini dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan fisik dan mental seperti : gelisah, gugup, 

tidak dapat fokus untuk waktu yang lama dan 

keletihan yang berkepanjangan.  

Berikut adalah 9 tips mengatasi stress di tempat 

kerja :  

1) Rancang dengan baik aktivitas anda : apa, 

mengapa, bagaimana, dimana,kapan dan 

siapa yang bertanggung jawab  

terhadap tugas-tugas. Penting sekali untuk 

membuat perancangan bukan hanya jangka 

panjang tapi juga jangka pendek.  

2) Pastinya anda di masa lalu pernah mengalami 

masalah-masalah di tempat kerja. Coba ingat-

ingat kembali adakah cara-cara yang dapat 

anda gunakan untuk mengatasi masalah yang 

anda hadapi saat ini.  

3) Ikutlah membangun suasana kerja yang 

menyenangkan, seperti dengan bersikap 

terbuka dan berkomunikasi dengan rakan 

sekerja.  

4) Pastikan anda memahami terhadap tugas dan 

tanggung jawab anda, serta jangan ragu untuk 

bertanya.  

5) Lakukan beberapa kali break untuk beberapa 

menit selama anda bekerja. Santai dan 

JANGAN MELAKUKAN APAPUN. Ambil nafas 

dalam-dalam.  

6) Miliki sikap toleransi kepada rakan sekerja. 

Ingatlah bahwa setiap orang memiliki peribadi 

yang unik, sebagai contoh : beberapa orang 

justru berprestasi lebih baik di bawah tekanan 

sementara sebagian yang lain memerlukan 

waktu lebih banyak untuk menyelesaikan 

pekerjaannya.  

7) Delegasikan sebagian tanggung jawab anda 

kepada anak buah anda.  

8) Pertahankan semangat kebersamaan anda, 

misalnya dengan melakukan perayaan-

perayaan kecil, berolahraga atau berekreasi 

bersama.  

9) Sediakan lingkungan kerja yang baik. 

Minimalkan gangguan-gangguan seperti suara, 

Tips Mengatasi Stress Di Tempat Kerja 

Oleh : Yoga Sasmaya 



24 Volume VIII Edisi 4 Tahun 2013 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

Anda tidak bisa melakukan apapun untuk 

mengurangi pertambahan usia anda. Namun, para 

dokter dan ilmuwan terus-menerus menemukan 

tindakan-tindakan yang bisa anda lakukan untuk 

membalikkan waktu dengan memfokuskan diri 

pada usia biologis dan psikologis anda. Usia 

psikologis anda adalah pengalaman subjektif 

mengenai seberapa tuakah anda menurut diri anda 

sendiri. Sementara usia biologis anda dapat 

ditentukan dengan mengukur beberapa faktor 

sebagai berikut : 

 Tekanan darah 

 Jumlah lemak dalam tubuh anda 

 Batas indra pendengaran dan penglihatan anda 

 Hormon 

 Kepadatan tulang 

 Ketebalan kulit 

 Tingkat kolesterol 

 Kemampuan gerak 

Lakukan 14 tips dibawah ini dan mulailah 

memutarbalikkan waktu. 

1) Lenyapkan mitos menjadi tua berarti anda 

menjadi tak berguna 

Ilmuwan berpendapat bahwa semakin anda 

mempercayai persepsi bahwa dengan semakin 

bertambahnya usia anda maka ketajaman anda 

semakin berkurang, maka hal itu akan benar-

benar terjadi pada anda. Psikolog Becca Levy, 

Ph.D. dari Universitas Yale menyelidiki pengaruh 

psikologis pada pertambahan usia, khususnya 

pada bagaimana persepsi seseorang 

mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. 

Meskipun melalui penelitiannya ia menemukan 

bahwa orang berusia lanjut yang memiliki 

pendapat negatif mengenai penuaan memiliki 

hasil tes yang lebih buruk dibandingkan dengan 

orang berusia lanjut yang memiliki pendapat 

positif seiring dengan bertambahnya usia. 

Sebagai contoh mereka berpendapat bahwa 

dengan bertambahnya usia maka mereka pun 

bertambah bijak. Levy juga menunjukkan bahwa 

dalam kebudayaan yang memiliki pandangan 

yang lebih positif terhadap penuaan 

dibandingkan dengan kebudayaan di Amerika 

Serikat atau di negara-negara barat lainnya, 

orang berusia lanjut mendapat nilai yang lebih 

baik dalam tes memori. 

Sebagai tambahan, penelitiannya menunjukkan 

bahwa orang berusia lanjut dengan persepsi 

positif terhadap penuaan hidup 7,5 tahun lebih 

lama dibandingkan dengan orang yang 

memiliki persepsi negatif. Bahkan gangguan 

pendengaran juga dapat diprediksi 

berdasarkan persepsi orang tersebut. 

 

2) Bersihkan gigi anda secara rutin 

Penelitian menunjukkan hubungan antara 

penyakit periodontitis dan cardiovascular. 

Pertimbangkan hal ini: sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa pria di bawah usia 50 

tahun yang memiliki penyakit periodontal 

memiliki peluang 2,6 kali lebih besar untuk 

meninggal di usia muda dan peluang 3 kali 

lebih besar untuk meninggal karena penyakit 

jantung dibandingkan dengan pria dengan 

gigi sehat dan suka mengunyah permen karet. 

Penyebab utama periodontitis adalah 

kebersihan gigi yang buruk, dan dengan 

menyikat gigi setiap hari, menggunakan 

benang gigi, serta memeriksakan gigi anda ke 

dokter gigi secara rutin dapat mengurangi 

kemungkinan anda terkena penyakit ini. 

Sebagai tambahan, membersihkan gigi 

dengan benang gigi dan penyumbatan 

pembuluh darah memiliki hubungan. Penelitian 

m e n u n j u k k a n 

bahwa bacteria 

yang ditemukan 

pada plak gigi 

m e r u p a k a n 

bakter i  yang 

sama dengan 

yang ditemukan 

d i  t i m b u n an 

lemak yang menyumbat pembuluh darah. 

Peneliti berspekulasi bahwa bakteri yang 

berasal dari mulut dapat memasuki pembuluh 

darah dan menyebabkan iritas dan 

p e n y u m b a t a n  p e m b u l u h  d a r a h . 

(Sumber: www.realage.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Tips untuk Awet Muda 

Oleh : Yoga Sasmaya 

http://www.akuinginsukses.com/kekuatan-berpikir-positif/
http://www.realage.com/
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3) Pertahankan sikap positif 

Sejak tahun 1986, peneliti yang berasal dari 

Universitas Kentucky bernama David Snowdon 

meneliti 678 biarawati untuk menemukan rahasia 

otak, khusunya apa yang terjadi pada otak 

seiring dengan bertambahnya usia. Hasil 

penelitiannya yang dikenal dengan Penelitian 

Biarawati, berhasil menemukan cara-cara untuk 

hidup dengan kehidupan mental yang aktif 

seiring dengan pertambahan usia. Salah satu 

penemuannya adalah kondisi emosi positif pada 

usia dini akan membantu menghilangkan rasa 

cemas dan dapat memperpanjang usia. 

Faktanya, terdapat sebuah penelitian yang 

menunjukkan hubungan antara sikap seseorang 

dengan kesehatan fisik dan mentalnya. 

 

4) Berolahraga 

James M. Rippe, M.D merupakan seorang penulis 

ternama, cardiolog terkemuka, dan pendiri Rippe 

Lifestyle Institute. Ia 

menjelaskan bahwa 

jika anda melihat 

s e l u r u h  h a l - h a l 

berisiko tinggi yang 

m e n y e b a b k a n 

kematian, satu hal 

yang paling mudah 

diprediksi adalah 

kesehatan anda. Sebagai tambahan, seorang 

berusia lanjut yang memiliki kesehatan jantung 

yang baik jauh lebih sehat dibandingkan dengan 

seseorang yang berusia muda namun tidak aktif 

secara fisik. Dengan meningkatkan aktivitas fisik 

anda, anda bisa memutar kembali jam biologis 

anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Me-manage stress 

Penelitian menunjukkan bahwa antara 60 hingga 

90% kunjungan ke psikiatris berhubungan dengan 

stress. Stress berhubungan dengan segala hal 

mulai dari flu hingga kanker. Gangguan jantung, 

hipertensi, darah tinggi, depresi, penyakit kronis, 

gangguan seksual dan kesuburan, serta diabetes 

semua disebabkan oleh stress. Untuk 

meningkatkan peluang anda 

untuk hidup lebih lama anda harus 

mengurangi kemungkinan anda 

untuk sakit, dan itu berarti anda 

harus mengurangi tingkat stress 

anda. Art ikel  berikut akan 

menujukkan anda cara-cara untuk 

mengurangi tingkat stress anda: 

 7 Cara Mengurangi Stress Hari Ini 

 17 Tips Mengatasi Stress Dalam Hidup dan di 

Tempat Kerja 

 

6. Meditasi 

Deepak Chopra, M.D., ahli dalam menemukan 

hubungan antara pikiran dan tubuh, dalam 

salah satu bukunya menyatakan bahwa 

penelitian orang-orang yang melakukan 

meditasi dapat memiliki usia biologis 5 hingga 12 

tahun lebih muda dibandingkan denga usia 

kronologis mereka. Orang –orang yang 

melakukan meditasi memiliki tingkat hormon 

stress seperti cortisol dan adrenalin yang lebih 

rendah, dan mekanisme adaptasi mereka 

cenderung lebih kuat dibandingkan orang rata-

rata. 

 

7. Pertahankan kesehatan kulit anda 

Tips ini tidak akan membantu anda untuk hidup 

lebih lama, namun selama anda berusaha 

untuk memperpanjang usia hidup anda, tidak 

ada salahnya jika anda berusaha untuk tampil 

sebaik mungkin. Amy Wechsler, ahli gigi, 

psikiater, dan penulis The Mind-Beauty 

Connection: 9 Days to Reverse Stress Aging and 

Reveal More Youthful, Beautiful Skin , 

menjelaskan bahwa retinoids dapat 

mengurangi keriput anda. Beberapa krim 

kecantikan mengandung retinoids, namun 

retinoids juga dapat ditemukan pada makanan, 

seperti wortel. Memakan wortel dapat 

membantu anda menjaga kesimbangan pH 

permukaan kulit anda, sedikit meningkatkan 

http://www.akuinginsukses.com/7-cara-mengurangi-stress-hari-ini/
http://www.akuinginsukses.com/17-tips-mengatasi-stress-dalam-hidup-dan-di-tempat-kerja/
http://www.akuinginsukses.com/17-tips-mengatasi-stress-dalam-hidup-dan-di-tempat-kerja/
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keasman kulit anda. Dan keasaman kulit anda 

akan membantu anda untuk menyingkirkan 

bakteri yang hinggap. Sebagai informasi 

tambahan, coklat dapat membantu anda 

memperbaiki tekstur, ketebalan, kadar air, dan 

aliran darah pada kulit anda. 

8. Makan makanan yang banyak mengandung anti 

oksidan 

Dr. Mehmet C. Oz, M.D., salah satu penulis 

buku Staying Young: The Owner’s Manual for 

Extending Your Warranty menunjukkan bahwa 

antioksidan merupakan makanan anti penuaan, 

dan salah satu makanan sumber antioksidan yang 

paling ia sukai adalah blueberry. Ia berkata bahwa, 

“Semua makanan berwarna gelap memiliki 

semacam zat antisoksidan yang dapat melindungi 

anda.” Makanan anti penuaan lain diantaranya 

brokoli, tomat, dan acai, buah kecil yang berasal 

dari hutan di Amerika Selatan yang sering 

ditemukan pada minuman jus di Amerika Serikat. Ia 

menyarankan anda makan 5 macam makanan 

yang mengandung antioksidan setiap harinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Makanlah banyak serat 

Dr. Oz juga menjelaskan bahwa salah satu kunci 

untuk awet muda adalah menjaga kesehatan 

pencernaan anda. Dan untuk menjaganya anda 

memerlukan 25 gram serat setiap harinya. Serat 

bekerja dengan menjaga semua nutrisi yang anda 

makan dalam tubuh dan melepaskan nutrisi 

tersebut jika dibutuhkan. Serat dapat ditemukan 

dalam buah-buahan, sayuran dan makanan yang 

gandum. Cobalah tips berikut: 

 Pilih makanan yang mengandung gandum 

sebagai sarapan atau kudapan. 

 Cobalah nasi merah atau pasta yang terbuat 

dari gandum. 

 Makanlah oatmeal untuk sarapan anda. 

10.Cukup tidur 

Sebuah penelitian yang 

d i l a k u k a n  o l e h 

U n i v e r s i t a s  M e d i s 

Chicago menemukan 

bahwa mempersingkat 

durasi tidur anda dari 8 

jam menjadi 4 jam akan 

mempengaruhi kadar 

glukosa dan funsi 

endokrin anda kurang dari 1 minggu. 

Perubahan ini akan nampak seperti tahap awal 

jika anda terkena diabetes. Para peneliti juga 

menyimpulkan bahwa kekurangan tidur bukan 

hanya menyebabkan anda memiliki awal yang 

kurang prima setiap harinya, namun anda juga 

akan menjadi rawan terhadap beberapa 

penyaklit seperti diabetes, hipertensi, obesitas 

dan hilang ingatan. 
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11. Asahlah terus otak anda 

Sejumlah data 

yang berhasil 

diungkap selama 

dua puluh tahun 

t e r a k h i r 

m e m a s t i k a n 

bahwa otak terus 

b e r k e m b a n g , 

mengembangkan 

n e ur o n - n e u r o n 

baru dan jaringan 

diantara neuron 

tersebut sepanjang hidup. Sebagai informasi 

tambahan, penyakit otak yang sering 

dihubungkan dengan pertambahan usia dapat 

dihilangkan dengan terus menstimulasi otak. Dr. 

Yakov Stern, Kepala Divisi Cognitive 

Neuroscience di Sergievsky Center, Universitas 

Columbia menyatakan bahwa “Individu yang 

terus menerus menstimulasi kehidupannya 

melalui pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan hobi, 

akan mengurangi kecenderungan terkena 

Alzheimer. Penelitian menunjukkan bahwa 

kemungkinan terkena Alzheimer berkurang 

sebesar 35 hingga 40%.” 

 

12. Berhenti merokok 

Dr. Rippe, yang telah anda 

sebutkan sebelumnya, juga 

menyatakan bahwa jika anda 

berusia 50 dan anda merokok, 

maka anda memotong 7 

tahun usia anda. Sehubungan 

d e n g a n 

penuaan,merokok membuat kulit anda menjadi 

keriput dan membuat anda terlihat lebih tua. 

 

 

 

 

 

 

13. Minumlah anggur, secara teratur 

P e r n a h k a h  a n d a 

mendengar bahwa wine 

merah secara teratur baik 

bagi kesehatan anda? Dr. 

Oz menjelaskan bahwa wine 

merah bermanfaat bagi 

kesehatan anda karena 2 

f a k t o r :  a l co h o l  d a n 

r e s v e r a t r o l ,  y a n g 

m e n g a n d u n g  k a d a r 

antioksidan tinggi yang berasal dari kulit 

anggur. Pembuat anggur menambahkan 

kembali kulit anggur supaya wine berwarna 

merah, namun mereka tidak menambahkan 

kulit anggur pada wine putih – sehingga wine 

putih tidak mengandung resveratrol. 

“Resveratrol menambahkan satu manfaat 

lebih,” kata Dr. Oz. “Resveratrol mengaktifkan 

sel dalam tubuh anda yang mencegah 

penuaan sel-sel anda… 80% dari manfaat 

meminum wine berasal dari alcohol, sementara 

20% sisanya adalah resveratrol,” kata Dr. Oz. 

Kombinasi keduanyalah yang membuat wine 

merah sangat bermanfaat.” Ia menambahkan 

bahwa setiap orang sebaiknya meminum 

segelas wine merah setiap hari, meskipun 

beberapa pria hanya bisa meminum wine 

dalam takaran yang lebih besar karena pria 

dapat mencerna wine lebih baik dibandingkan 

wanita. 

14. Dapatkan banyak cinta dan kasih sayang 

Dr. Marian C. Diamond adalah 

salah satu ahli anatomi syaraf 

terkemuka di dunia. Ia 

m e l a k u k a n  p e n e l i t i a n 

menggunakan tikus muda 

untuk menentukan apakah 

k e a d a a n  l i n g k u n g a n 

mempengaruhi pertumbuhan. 

Sebuah kandang yang diisi oleh 12 ekor tikus 

dipenuhi oleh berbagai alat yang bisa 

digunakan untuk bermain. Sebaliknya, 

http://www.akuinginsukses.com/20-tips-powerful-untuk-berhenti-merokok/
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kandang yang lain tidak diisi mainan sama 

sekali. Tikus-tikus yang kandangnya diisi dengan 

mainan dapat menyelesaikan tes lebih cepat 

dibandingkan dengan tikus yang diletakkan 

pada kandang tanpa mainan. Tikus-tikus 

tersebut juga menunjukkan kemampuan untuk 

memecahkan masalah dengan lebih baik. 

Dr. Diamond ingin melakukan eksperimen yang 

sama menggunakan tikus yg lebih tua, dan dia 

memilih tikus-tikus berusia 600 hari, yang kurang 

lebih sama dengan 60 tahun usia manusia. 

Namun, beberapa ekor tikus meninggal 

menjelang usia 600 hari. Ia memutuskan untuk 

mencoba dan 

m e m p e r b a i k i 

durasi usia tikus 

d e n g a n 

menam bah kan 

bahan tambahan 

d a l a m 

eksperimennya: 

kasih sayang. 

D a r i p a d a 

m e n e m p a t k a n 

tikus-tikus tersebut 

dalam kandang 

s e t e l a h 

dibersihkan, para ilmuwan yang terlibat dalam 

penelitian memelihara tikus-tikus tersebut, 

bahkan membawanya dalam jas lab mereka. 

Tikus-tikus tersebut hidup lebih lama 

dibandingkan dengan yang tidak dipelihara. 
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1. Tarik Nafas Dalam-dalam. 

Dengan bernafas melalui hidung anda bisa 

meningkatkan fungsi otak anda dengan cepat. 

Menarik nafas dalam-dalam memberikan 

asupan oksigen lebih banyak pada darah 

anda, dan tentunya pada otak anda. Tingkat 

oksigen rendah 

pada darah 

a n d a  a k a n 

m e n g u r a n g i 

fungsi otak anda. 

J i k a  a n d a 

berminat, anda 

bisa mencoba 

m e l a k u k a n 

o l a h r a g a 

pernafasan. 

2. Buatlah Jurnal. 

Catharine M. Cox, seorang penulis buku, 

pernah mempelajari kebiasaan 300 orang 

jenius – seperti Isaac Newton, Einstein, dan 

Thomas Jefferson – dan menemukan bahwa 

semua orang jenius tersebut merupakan penulis 

jurnal atau buku harian yang rajin. Juga, 

ingatlah bahwa Thomas Edison menulis 3 juta 

h a l a m a n 

catatan, surat, 

dan pemikiran 

p r i b a d i n y a 

dalam ratusan 

jurnal pribadi 

s e p a n j a n g 

hidupnya. 

3. Belajarlah 

S e b a n y a k 

Mungkin. 

Ke t ika  k i ta 

mempelajari hal-hal baru, kita menciptakan 

bagian aliran arus syaraf baru dalam otak 

kita. Orang yang “pintar” adalah seseorang 

yang memiliki aliran arus lebih banyak 

dibandingkan dengan orang lain. Otak 

manusia akan menciptakan aliran arus syaraf 

dengan mempelajari hal-hal baru; dan 

semakin beragam hal yang dipelajari, 

semakin “pintar” pula otak kita. 

4. Belajarlah Membaca Cepat. 

Photo Reading merupakan teknik yang 

sangat mudah dipelajari yang akan 

membantu anda memproses informasi tertulis 

dalam jumlah besar lebih cepat dan 

membantu anda mengingat informasi 

tersebut lebih baik dibandingkan dengan 

metode tradisional yang diajarkan di sekolah. 

Meskipun kebanyakan teknik membaca 

cepat mengajarkan anda cara untuk 

menggerakkan mata anda dengan lebih 

cepat dalam setiap halaman yang anda 

baca, Photo Reading merupakan sistem 

membaca yang mengajarakan anda untuk 

menggunakan pikiran sadar dan bawah 

sadar anda ketika membaca. Pada 

dasarnya, Photo Reading dapat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa bahan 

bacaan yang mudah dibaca dengan 

menerapkan beberapa teknik yang berbeda 

setiap waktu. Bahan pertama melibatkan 

pikiran sadar anda dan menggunakan 

metode lain untuk meningkatkan daya ingat 

anda dan memahami materi. 

 

 

5. Ambil Waktu Singkat untuk Beristirahat 

Secara Berkala. 

Belajarlah selama 20 menit lalu ambil waktu 

untuk beristirahat secara singkat. Metode ini 

efektif karena hal-hal yang anda pelajari 

18 Cara Ampuh Meningkatkan IQ Anda 

Oleh : Yoga Sasmaya 

http://www.akuinginsukses.com/trik-membaca-cepat/
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pada awal dan akhir pada sesi belajar anda 

akan bertahan lebih lama dalam ingatan 

anda. Anda bisa mengunduh (download) 

Motivator Software secara cuma-cuma 

sehingga setiap 20 menit akan muncul pesan 

pada komputer anda yang mengingatkan 

anda untuk beristirahat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 . 

Gunakan Akronim untuk Mengingat Informasi. 

Akronim merupakan bentuk singkatan yang 

dibentuk dari huruf awal setiap kata. Metode 

ingatan ini akan membantu anda untuk 

mempelajari informasi dalam jumlah besar 

dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, 

“Every Good Boy Does Fine” merupakan 

akronim yang sering digunakan para musisi 

untuk mengingat nada dalam kunci tertentu. 

7. Sarapan Pagi. 

Sarapan telah terbukti dapat meningkatkan 

daya konsentrasi, kemampuan memecahkan 

masalah, kinerja mental, daya ingat, dan 

m o o d . 

S a r a p a n 

m e r u p a k a n 

kesempatan 

pertama bagi 

tubuh untuk 

mengisi ulang 

level glukosa 

s e t e l a h 

periode 8 

hingga 12 jam 

t a n p a 

m a k a n a n . 

G l u k o s a 

merupakan sumber utama energi bagi tubuh 

anda. 

 

 

8. Gunakan Tubuh Anda untuk Membantu 

Anda Mempelajari Sesuatu. 

Gerakan tubuh merupakan proses kunci 

dalam perkembangan dan proses belajar. 

Brain Gym (Olahraga Otak) merupakan 

program olahraga yang sederhana, yang 

dikembangkan selama 25 tahun oleh para 

spesialis pendidikan, Dr. Paul Dennison. Brain 

Gym dapat membantu anda dalam hal-hal 

sebagai berikut: 

 Pemahaman 

 Konsentrasi 

 Berpikir secara abstrak 

 Daya ingat 

 Keletihan mental 

 Kemampuan menyelesaikan tugas 

 Keseimbangan fisik dan koordinasi 

 

9. Meditasi. 

Neuropsychologist mengatakan bahwa 

meditasi dapat mengubah struktur otak anda. 

Hasil scan MRI dari para meditator 

menunjukkan kegiatan otak lebih banyak 

dalam sirkuit otak anda khususnya dalam 

memperhatikan sesuatu. Ketika suara-suara 

mengganggu diperdengarkan pada para 

meditator yang sedang melalui Scan MRI, 

suara-suara tersebut hanya memiliki pengaruh 

kecil pada area dalam otak mereka yang 

melibatkan emosi dan proses pengambilan 

keputusan dibandingkan dengan orang-

orang yang tidak bermeditasi atau meditator 

yang kurang berpengalaman. 
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10. Jauhi Makanan yang Mengandung Gula. 

K a r b o h i d r a t 

dalam bentuk 

apapun – seperti 

pasta, roti putih 

d a n  k e r i p i k 

kentang – dapat 

membuat anda 

merasa lelah dan 

malas. Efek dari 

m e m a k a n 

makanan ini akan 

membuat anda 

sulit berpikir jernih. Hal ini merupakan hasil dari 

insulin yang mengalir dalam darah anda untuk 

menangkal kadar gula yang terlalu tinggi. 

 

11. Olah Kecerdasan Emosional (EI) Anda. 

Selama bertahun-tahun publik memberikan 

banyak penekanan pada aspek kecerdasan, 

seperti kemampuan berpikir logis, matematis, 

pemahaman ruang, analogi, verbal, dan lain-

lain. Namun, selama beberapa tahun terakhir, 

banyak orang merasa mereka membuang 

potensi yang mereka miliki dengan berpikir, 

bersikap, dan berkomunikasi dalam cara-cara 

yang menghambat peluang mereka 

mencapai kesuksesan. Kecerdasan emosi 

diakui sebagai kemampuan meta fisik yang 

memungkinkan anda untuk memanfaatkan 

kemampuan serta bakat yang anda miliki 

secara optimal. Ikutilah tes kecerdasan 

emosi disini. 

 

 

 

 

12. Manfaatkan Setiap Waktu Anda. 

Manfaatkan setiap waktu, contohnya ketika 

anda menggunakan transportasi publik atau 

mengantri, secara produktif. Selesaikan teka-

teki silang atau Sudoku ketika menunggu di 

antrian dan dengarkan program audio ketika 

menggunakan transportasi publik. 

13. Jogging. 

Seorang pakar menjelaskan bahwa anda bisa 

meningkatkan mood, mencegah hilang 

ingatan, mempertajam kecerdasan anda, 

dan bekerja dengan lebih baik hanya 

dengan mengolah detak jantung anda dan 

berkeringat. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa 

olahraga aerobic membentuk kembali otak 

kita untuk mencapai kinerja optimal. 

 

14. Latih Semua Indra Anda. 

Para ilmuwan menemukan bahwa otak 

manusia belajar paling efektif melalui 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai 

indra. Anak-anak dan orang dewasa belajar 

sangat baik ketika mereka belajar melalui 

kegiatan yang melibatkan penglihatan, 

suara, emosi, timbale balik, orientasi ruang, 

dan bahkan indra pengecap dan perasa. 

Mike Adams, seorang penulis buku, 

menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang 

anak yang diberikan definisi “tanpa bobot” 

secara verbal memperoleh informasi 

mengenai kata tersebut melalui 1 dimensi: 

pendengaran. Jika anda menunjukkan 

kepada seorang anak film mengenai seorang 

astronot yang mengapung di luar angkasa 

ketika anda mengucapkan kata “tanpa 

bobot”, anda memberikan informasi kata 

tersebut melalui 2 dimensi; dimana si anak 

melihat dan mendengar kata tersebut. Dan 

jika anda menyuruh si anak melompat-lompat 

http://www.queendom.com/tests/access_page/index.htm?idRegTest=3037
http://www.akuinginsukses.com/5-cara-sederhana-meningkatkan-kecerdasan-anda/
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menggunakan trampoline dan meneriakkan 

kata “tanpa bobot” ketika si anak berada di 

udara, pengertian kata tersebut akan semakin 

tertanam lebih dalam di otaknya. 

15. Latihlah Gelombang Otak Alpha Anda. 

Penelitian menemukan bahwa kondisi ideal 

untuk belajar adalah ketika otak sedang dalam 

kondisi santai, namun tetap fokus dan terjaga. 

Dalam keadaan ini gelombang otak berjalan 

sekitar 8 hingga 12 siklus per detik, yang dikenal 

dengan istilah kondisi alpha. 

16. Konsumsilah Antioksidan. 

Antioksidan melindungi sel-sel tubuh anda, 

termasuk sel otak anda. Beberapa makanan 

dengan kandungan antioksidan tinggi antara 

lain: kismis, bluberry, blackberry, bawang putih, 

cranberry, strawberry, bayam, dan raspberry. 

17. Gunakan Intuisi Anda. 

Belajarlah untuk menggunakan intuisi menjadi 

sebuah proses mengumpulkan informasi. 

Dengan mengandalkan intuisi anda, anda 

memperluas kewaspadaan dan mengarahkan 

anda pada alam bawah sadar anda untuk 

mengumpulkan informasi dari lingkungan 

sekitar anda. 

18. Gunakan Sistem Pembantu Memori. 

Sistem pembantu memori, atau yg dikenal 

dengan istilah system objek angka, merupakan 

teknik untuk mengingat daftar. System ini 

bekerja dengan mengingat-ingat daftar kata 

yang dengan mudah dapat “dikaitkan” 

dengan angka yang diwakili oleh kata-kata 

tersebut. (1-10, 1-100, dan seterusnya). Itulah 

memori anda. Jika anda harus mengingat 

sebuah daftar dalam waktu singkat, setiap 

benda dalam daftar tersebut dapat anda 

sesuaikan dengan angka yang cocok. Setelah 

anda mengingat-ingat angka-angka tersebut, 

anda bisa menggunakan angka yang sama 

berulang kali setiap kali anda perlu mengingat-

ingat sesuatu. 

Ketika anda harus menghafalkan hal-hal yang 

berada dalam daftar, visualisasikan benda 

tersebut dengan angka yang anda miliki. Anda 

bisa memilih kata-kata yang memiliki rima yang 

sama dengan angka tersebut, berikut contoh 

yang diambil dari Wikipedia: 

 1-gun 

 2-zoo 

 3-tree 

 4-door 

 5-hive 

 6-Bricks 

 7-heaven 

 8-plate 

 9-wine 

 10-hen 

 

Sebagai contoh, jika anda menghafalkan 10 

benda yang anda ingin beli di toko obat: 

kapas (cotton ball), pasta gigi (toothpaste), 

permen karet (gum), kertas (paper), lem 

(glue), kartu index (index cards), multivitamin 

(multivitamins), krim tangan (hand cream), 

shampoo, dan kutek (nail polish). Lakukan hal 

berikut: 

 Bayangkan kapas (cotton balls) 

ditembakkan dari pistol (gun) 

 Bayangkan seekor gorila di kebun 

binatang (zoo) sedang menggosok 

giginya 

 Bayangkan sebuah pohon (a tree) 

dengan sebungkus permen karet (gum) 

tumbuh pada cabangnya 

 Bayangkan seseorang masuk melalui 

pintu kertas (paper door) 

 Bayangkan se-toples lem (glue) dikeliling 

lebah seakan-akan toples tersebut 

adalah sarang lebah (beehive 

 Bayangkan sebuah rumah terbuat dari 

bata (bricks) kartu index (index cards 

 Bayangkan malaikat (angels) sedang 

minum multivitamin. 

 Bayangkan sebuah piring (a plate full) 

berisi krim tangan (hand cream 

 Bayangkan sebuah gelas wine (a wine 

glass) berisi shampoo. 

 Bayangkan seekor ayam jantan (a hen) 

dengan kuku berwarna merah (bright 

red nails). 
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JEJARING KERJA dan KEMITRAAN 

1. PENDAHULUAN 

Dunia telah mengalami tiga kali 

pandemi influenza (1918, 1957, 1968) dan 

sekarang sedang mengalami pandemi 

influenza keempat (Influenza A H1N1). 

Pandemi merupakan sesuatu yang tidak 

bisa diperkirakan waktu terjadinya, tersebar 

secara global, berdampak multi sektor, 

sehingga perlu belajar dari pengalaman 

masa lalu. 

Pengalaman dengan kejadian 

pandemi influenza yang lalu menunjukkan 

bahwa dampak pandemi influenza tidak 

hanya terhadap aspek kesehatan, berupa 

meningkatnya angka kesakitan dan 

kematian, namun juga terhadap aspek 

sosial, berupa meningkatnya keresahan 

masyarakat, serta terhadap aspek 

ekonomi, berupa kelumpuhan sarana dan 

prasarana ekonomi. Oleh karena itu, 

langkah-langkah antisipatif perlu diambil, 

kemudian dituangkan kedalam suatu 

rencana aksi yang meliputi rencana 

kesiapsiagaan dan respon menghadapi 

pandemi 

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, sehingga 

diperlukan kondisi status pelabuhan yang  

sehat dan tetap kondusif bagi 

perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi nasional maupun global.  

Untuk pengawasan kesehatan 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 & pencegahan masuk & 

keluarnya penyakit, penyakit potensial keluarnya penyakit, penyakit potensial 

wabah, pengamanan terhadap penyakit wabah, pengamanan terhadap penyakit 

baru dan penyakit yang muncul kembali,  baru dan penyakit yang muncul kembali,  

epidemiologi, kekarantinaan, pengawasan epidemiologi, kekarantinaan, pengawasan 

OMKABA, pelayanan kesehatan, OMKABA, pelayanan kesehatan, 

pengendalian dampak kesehatan pengendalian dampak kesehatan 

lingkungan, bioterorism, unsur biologi, kimia lingkungan, bioterorism, unsur biologi, kimia 

dan pengamanan radiasi di wilayah kerja dan pengamanan radiasi di wilayah kerja 

bandara, pelabuhan, dan lintas batas bandara, pelabuhan, dan lintas batas 

darat negara.darat negara.  

KKP sebagai UPT Kementerian 

Kesehatan yang berada di pintu masuk 

negara, harus mampu mengembangkan, 

memperkuat dan mempersiapkan petugas

-petugas yang sigap dan dapat bertindak 

efektif, efisien dan terukur dalam merespon 

kondisi kegawatdaruratan .  Selain 

petugas, peran serta masyarakat 

pelabuhan dalam menangani 

kegawatdaruratan juga perlu di tingkatkan, 

mengingat bencana dan kecelakaan 

dapat terjadi kapan saja dan dimana saja 

sehingga penanganan yang cepat dan 

tepat dapat dilakukan sehingga angka 

kesakitan dan angka kematian dapat 

ditekan.  

Menyadari akan hal ini, maka KKP 

Kelas I Tanjung Priok menggap perlu untuk 

melakukan simulasi penanganan 

kegawatdaruratan di wilayah Pelabuhan 

Tanjung Priok dengan maksud agar 

didapatkan persamaan persepsi dan tinda-

kan dalam melaksanakan penanganan 

kegawatdaruratan khususnya penanggu-

langan pandemi influenza sebagai upaya 

pelaksana cegah tangkal penyakit menu-

lar potensial wabah. 

 

2. TUJUAN 

Tujuan dari simulasi ini adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan petugas KKP dan lintas sector  

terkait dalam melaksanakan kegiatan 

penanggulangan pandemi influenza di 

Pelabuhan. 

 

3. MATERI SIMULASI 

Materi yang diberikan pada simulasi ini : 

1. Peragaan penggunaan APD  

2. Peragaan prosedur vakuasi 

(penangganan kasus)  

3. Peragaan cara melaksanakan  disinseksi  

EXECUTIVE REPORT 

SIMULASI PENANGGULANGAN PANDEMI INFLUENZA 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK  

OLEH : Frederik Lona Djara, SKM 
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peran,  perlengkapan simulasi dan gladi 

kotor simulasi.  

 Perwakilan dari  KKP Induk sebanyak : 

15  Orang 

 Perwakilan dari  KKP Wilayah Kerja  

sebanyak : 1  Orang 

 Perwakilan dari Otoritas Pelabuhan 

Utama Tanjung Priok sebanyak : 2 

Orang 

 Perwakilan dari Pelindo II Cabang 

Tanjung Priok sebanyak      : 2 Orang 

 Perwakilan dari Kesyahbandaran Uta-

ma Tanjung Priok sebanyak : 2 Orang 

 Perwakilan dari Pokja Pelabuhan 

sebanyak : 8 Orang 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

Hasil dari penyelenggaraan simulasi ini 

sebagai berikut : 

1. Jumlah peserta simulasi sebanyak 50 

(lima puluh peserta) terdiri dari  

Perwakilan dari  KKP Induk sebanyak : 25 

Orang 

  Perwakilan dari  KKP Wilayah Kerja  

sebanyak : 7 Orang 

 Perwakilan dari Otoritas Pelabuhan Utama 

Tanjung Priok sebanyak : 7 Orang 

 Perwakilan dari Kesyahbandaran Utama 

Tanjung Priok sebanyak : 4 Orang 

 Perwakilan dari Pokja Pelabuhan sebanyak : 

6 Orang 

  

2. Kegiatan di buka oleh Kepala Kantor 

Kesehatan Kelas I Tanjung Priok 

3. Penyelenggaraan simulasi berjalan dengan 

baik dan di rangkum sebagai berikut : 

 Doa 

 Laporan Ketua Panitia 

 Pembukaan acara simulasi 

 Simulasi penanganan pandemic 

Influenza 

 Penutup 

 

PENUTUP 

Demikian laporan pelaksanaan simulasi 

penanggulangan pandemic influenza ini di 

buat, sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas tugas yang diberikan oleh Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok.  

 

4. Peragaan cara nembuat laporan  

 

4. FASILITATOR DAN NARASUMBER 

Fasilitator simulasi ini adalah Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 

dan  Narasumber berasal dari Kantor 

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. 

 

5. PESERTA 

Peserta simulasi terdiri dari petugas Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, 

petugas  Kantor Kesyahbandaran  Utama 

Tanjung Priok, petugas Otoritas Pelabuhan 

Utama Tanjung  Priok. 

 

6. MEKANISME SIMULASI 

Kegiatan Simulasi terdiri dari : 

a) Rapat Persiapan 

Diskusi penyusunan skenario kegiatan, 

penyusunan panitia. 

b) Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dilasanakan 

dengan memperagakan/ memainkan 

peran sesuai dengan skenario. Skenario 

Simulasi Terlampir 

 

7. WAKTU DAN TEMPAT 

Simulasi dilaksanakan di Kantor Kesehatan 

Pelabuhan kkp Kelas I Tanjung Priok, pada 

tanggal 26  November 2013.   

 

8. PEMBIAYAAN 

Biaya pelaksanaan kegiatan simulasi 

penanggulangan Pandemi Influeza 

dibebankan kepada DIPA KKP Kelas I 

Tanjung Priok Tahun Anggaran 2013. 

 

9. JALANNYA PENYELENGGARAAN 

A.Rapat Persiapan 

Diskusi penyusunan skenario 

kegiatan, penyusunan panitia. Rapat 

persiapan dilaksanakan dua kali  

yaitu  : 

Rapat persiapan I, tanggal 19 Nopember 

2013 di Ruang pertemuan KKP Kelas I 

Tanjung Priok. Pada rapat persiapan I ini 

membahas skenario. (Notulen terlampir) 

Rapat persiapan II, tanggal 22 

Nopember 2013 di Ruang Pertemuan KKP 

kelas I Tanjung Priok. Dalam Rapat 

persiapan ke II ini membahas 

pembentukan panitia, pembagian 
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FOTO KEGIATAN SIMULASI PANDEMI  

INFLUENZA TIPE BARU  

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  

KELAS I TANJUNG PRIOK  

TANGGAL 26 NOPEMBER 2013 
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PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA DI PELABUHAN 

TANJUNG PRIOK  

TANGGAL 6 DESEMBER 2013 

OLEH : Frederik Lona Djara, SKM 

 

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan 

pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, 

dengan penanganan kargo sekitar 70 % adalah 

komoditi ekspor / impor, arus lalu lintas truk rata – 

rata per hari yang masuk ke dalam pelabuhan 

Tanjung Priok sebanyak lebih 6.800 unit, rata – rata 

per hari sepeda motor yang masuk ke dalam 

pelabuhan Tanjung Priok sebanyak lebih dari 2,600 

buah sepeda motor, rata – rata kendaraan roda 

empat lainnya yang masuk ke dalam pelabuhan 

Tanjung Priok sebanyak lebih dari 2,600 buah 

sedangkan rata – rata per tahun jumlah 

penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Priok  

sebanyak lebih dari 423. 000 orang, dan jumlah 

buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat Kapal saat ini 

sekitar 3.100 orang.  Arus  lalu lintas penumpang 

kapal, awak kapal, para sopir truk dan awaknya, 

buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat Kapal, para 

pengendara sepeda motor serta kendaraan roda 

empat lainnya yang masuk keluar Pelabuhan 

Tanjung Priok akan mempengaruhi pola dan 

percepatan penularan penyakit, terutama 

penyakit yang disebabkan oleh perilaku manusia 

itu sendiri. Salah satu penyakit yang disebabkan 

oleh perilaku manusia, antara lain yakni penyakit 

Infeksi menular seksual, khususnya HIV / AIDS. 

Bangsa Indonesia telah menyepakati  

“Deklarasi Milennium” untuk mencapai sasaran 

MDGs (Milenium Development Goals),  dan salah 

satu tujuan komitmen yang telah disepakati yakni 

memerangi HIV / AIDS.   Pemerintah Republik 

Indonesia telah berupaya untuk mencegah dan 

menanggulangi penularan HIV / AIDS,  demikian 

juga Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) 

hingga terbentuknya Kelompok Kerja Pencegahan 

dan Penanggulangan HIV/AIDS Pelabuhan Tanjung 

Priok.  

Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan 

program pencegahan dan penanggulangan HIV/

AIDS di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan 

sekitarnya maka kita sebagai insan pelabuhan 

hendaknya menyambut Hari AIDS Sedunia sebagai 

perwujudan dari kepedulian kita untuk 

mensosialisasikan upaya pencegahan dan 

penanggulangan HIV / AIDS bagi masyarakat 

pelabuhan dan sekitarnya sehingga masyarakat 

dan dunia usaha di pelabuhan terbebas dari 

penularan HIV/AIDS. 

Beberapa foto pada Hari Aids Sedunia di 

Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 Desember 

2013, berikut dibawah ini. 

 

FOTO KEGIATAN PELAKSANAAN 

KEGIATAN HARI AIDS SEDUNIA  

DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK  

TANGGAL 02 DESEMBER 2013 
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FLORA & FAUNA 

Kutu rambut kepala (Pediculus capitis) 

adalah parasit yang hidupnya berada di ram-

but kepala dan makanannya dari darah 

manusia. Kutu ini bisa menyebarkan diri hanya 

melalui kontak langsung karena binatang ini 

tidak bisa meloncat ataupun terbang.  Kutu 

rambut kepala ini lebih menyukai batok 

kepala yang sudah dicuci bersih dibanding 

dengan kepala yang dekil dan tidak pernah 

dicuci. Besarnya kutu rambut kepala ini sekitar 

3 mm, dengan kaki yang memiliki kaitan di 

ujungnya sehingga kutu tersebut dapat 

mengait ke rambut kepala. Moncongnya 

KUTU PENGHISAP DARAH MANUSIA  

Oleh : Ny. BERTHA M. PASOLANG, S.Sos 

Kutu rambut kemaluan (Pthirus pubis) 

adalah kutu yang menghisap darah manusia 

di sekitar rambut kemaluan. Pada jaman 

sekarang sudah jarang dijumpai karena 

kebersihan diri manusia semakin membaik 

(hygiene perorangan).  

 

 



39 Volume VIII Edisi 4 Tahun 2013 
Media Informasi Kesehatan Pelabuhan 

menghisap darah dalam sehari 

sebanyak tiga kali. 

BUNGA AMARILIS, SI CANTIK PENGOBAT 

LUKA  

     BUNGA AMARILIS, SI CANTIK  

PENGOBAT LUKA  
Oleh : Fifi Nur Afifah, SKM, MEpid 

 

 

 

Bunga Amarilis, Si Cantik Pengobat Luka?  

Hanya alang alang pagar rumah kita 

Tanya anyelir, tanpa melati 

Hanya bunga bakung tumbuh di halaman 

Namun semua itu punya kita 

Memang semua itu milik kita 

 Kita semua pasti tau petikan dari lagu 

populer di atas. Rumah Kita karya Godbless 

(Lirik Lagu Rumah Kita) Dalam lagu tersebut 

kita mendapatkan beberapa jenis bunga sa-

lah satunya bunga bakung.  Lagu rumah kita 

sendiri secara garis besarnya menggambarkan 

keprihatinan karena tingginya angka urban-

isasi ke kota yang dengan kondisi “serba tak 

pasti” dan meninggalkan kebersahajaan ke-

hidupan nyaman di desa. Kembali ke bunga 

bakung-bunga amarilis konon merupakan 

bunga paling cantik apalagi pada bulan-

bulan Oktober biasanya bunga ini biasa 

bermekaran, si cantik inilah yang akan men-

jadi bahasan kita kali ini. Bunga bakung sendiri 

dalam lagu ini digambarkan kondisi bersahaja 

dan sederhana yang dilambangkan dengan 

tresebut. Sebenarnya bagaimana si cantik ini. 

Konon katanya selain cantik, Amarilis juga 

sang pengobat luka. Dan apa saja kelebi-

hannya yang lain. Mari kita bahas.  

 Bunga bakung sendiri disebut Amarilis 

yang merupakan tanaman hias yang cukup 

umum kita dapati di halaman-halaman rumah. 

Bunga bakung sendiri walaupun memang 

terkesan bunga sederhana namun sangat 

cantik dengan varian warna seperti kuning, 

merah dan putih. Tanaman Bakung merupa-

kan bagian dari genus lilium, bahasa 

inggrisnya adalah lily. Teridiri sekitar 110 spesies 

dalam keluarga bakung (Liliaceae). Bakung 

mempunyai ketinggian antara 0,5 – 1,25 m. Ba-

kung biasanya memiliki tangkai yang kokoh. 

Kebanyakan spesies bakung, membentuk um-

bi polos di bawah tanah  

 Konon si cantik ini memang terkenal 

kelebihannya sebagai pengobat luka. 

Campuran dengan olesan minyak kelapa 

yang kemudian dilayukan di atas api selanjut-

nya ditempel ke bagian yang sakit dapat 

mengobati luka khususnya luka memar.  

Selain itu keberadaannya di halaman rumah 

berdasarkan kepercayaan cina, mesir dan ar-

ab sebagai simbol pelindung dari penyakit 

atau wabah yang menular.  

Bunga bakung sendiri secara medis dikenal 

bermanfaat sebagai analgesic (pereda 

demam), antibengkak dan juga ekspetoran. 

Beberapa manfaat lain yang dapat diperoleh 

dari Amarilis adalah : 

1. Mengobati Keseleo,  dengan cara me-

layukan daun bunga bakung di atas api 

kemudian tempelkan pada bagian yang 

keseleo. 

2. Mengobati Sakit Pinggang, dengan cara 

menhaluskan 10 gram daun bunga bakung 

dan 10 gram jahe merah, kemudian 

balurkan ke bagian pinggang yang sakit. 

3. Mengobati sakit gigi,  dengan cara me-

numbuk halus akar bunga bakung yang su-

dah di cuci bersih secukupnya, kemudian 

tempelkan pada gigi yang sakit. 

4. Mengobati Borok ( Ulkustripikum ), dengan 

caranya menumbuk halus daun bunga ba-

kung segar secukupnya, kemudian peras 

dan airnya di balurkan merata ke bagian 

borok.  

5. Melancarkan Buang Air Kecil, dengan cara 

mengoleskan daun bunga bakung dengan 

minyak kelapa, kemudian di tempelkan pa-

da daerah kandung kencing 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Liliaceae&action=edit
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KAJIAN & DIKLAT 

1. Latar Belakang 

 Pelabuhan sebagai pintu gerbang dari 

dan ke luar daerah / negara merupakan 

tempat yang potensial untuk penyebaran / 

transmisi penyakit maupun faktor risiko 

Perkembangan penyakit baik emerging 

deseases, re-emerging deseases maupun new 

emerging desease semakin cepat maka 

upaya pengawasan terhadap alat angkut, 

orang, dan barang bawaannya harus semakin 

cepat, tepat dan optimal. 

 

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia  No.  356  Tahun 2008 

tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan (KKP) bahwa  

pengawasan kesehatan kapal atau 

kekarantinaan kapal di wilayah pelabuhan 

merupakan tanggung jawab KKP. Sebagai 

petugas yang bergerak diposisi garda  

terdepan dalam melaksanakan cegah 

tangkal penyakit harus siap siaga dalam 

melaksanakan tugas pokoknya.  

 

Tugas pokok dan fungsi KKP tersebut 

adalah melakukan pencegahan masuk dan pencegahan masuk dan 

keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, 

pengamanan terhadap penyakit baru dan pengamanan terhadap penyakit baru dan 

penyakit yang muncul kembali, epidemiologi, penyakit yang muncul kembali, epidemiologi, 

kekarantinaan, pengawasan OMKABA, kekarantinaan, pengawasan OMKABA, 

pelayanan kesehatan, pengendalian dampak pelayanan kesehatan, pengendalian dampak 

kesehatan lingkungan, bioterorism, unsur kesehatan lingkungan, bioterorism, unsur 

biologi, kimia dan pengamanan radiasi di biologi, kimia dan pengamanan radiasi di 

wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas 

batas darat negara.batas darat negara.  

  

Petugas KKP selain harus memikili 

kemampuan dalam melakukan pemeriksaan 

di lapangan, petugas juga harus mempunyai 

kemampuan dalam  memeriksa dan meneliti 

dokumen kesehatan. Dokumen kesehatan 

yang diterbitkan oleh KKP  harus valid  dan 

dapat dipertangung jawabkan,  artinya 

penerbitan dokumen tersebut  harus sesuai  

persyaratan dengan prosedur yang telah 

ditetapkan.  Terkait perihal tersebut  maka 

perlu diadakan pelatihan kepada petugas KKP 

terutama petugas yang berkaitan dengan 

penerbitan dokumen-dokumen kesehatan. 

 

 Pelatihan Penerbitan Dokumen 

Kesehatan ini diharapkan  dapat 

meningkatkan integritas dan kualitas kinerja 

petugas KKP dalam memberikan  pelayanan 

kepada pengguna jasa yang akan 

mengajukan permohonan penerbitan 

dokumen kesehatan. peserta mampu 

melakukan penerbitan dokumen kesehatan 

kapal dengan benar dan sesuai prosedur. 

 

2. Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Setelah selesai mengikuti pelatihan, 

peserta mampu melakukan penerbitan 

dokumen kesehatan kapal sesuai 

prosedur.  

b. Tujuan Khusus 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta 

mampu: 

1. Memahami Kebijakan Kementerian 

Kesehatan RI dalam 

Penyelenggaraan Karantina 

Kesehatan di Pelabuhan 

2. Memahami Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan 

penerbitan dokumen kesehatan 

kapal 

3. Melakukan permintaan dokumen 

kesehatan kapal sesuai prosedur. 

4. Melakukan pemeriksaan dan 

penerbitan dokumen kesehatan 

kapal sesuai prosedur. 

5. Membuat pencatatan dan 

pelaporan PNBP dokumen 

kesehatan kapal dan pelaku 

perjalanan 

 

3. Pokok Bahasan 

a. Materi dasar 

1. Kebijakan Kementerian Kesehatan 

RI Dalam Penyelenggaraan Karanti-

na Kesehatan di Pelabuhan 

EXECUTIVE REPORT  

PELATIHAN PENERBITAN DOKUMEN KESEHATAN 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 

JAKARTA 27 – 30 NOPEMBER 2013 

Oleh : Frederik Lona Djara, SKM 
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2. Peraturan Perundang-undangan 

yang Berkaitan Dengan Penerbitan 

Dokumen Kesehatan Kapal 

b. Materi inti 

1. Prosedur Permintaan Dokumen 

Kesehatan Kapal 

2. Prosedur Penerbitan Dokumen 

Kesehatan Kapal dan Pelaku 

Perjalanan 

3. Pencatatan dan Pelaporan PNBP 

Dokumen Kesehatan Kapal 

c. Materi penunjang 

1. Building Learning Commitment 

2. Rencana Tindak Lanjut Kerja 

Penerbitan Dokumen Kesehatan 

Kapal 

 

4. Nara Sumber 

Nara sumber terdiri dari: 

a. Ditjen PP & PL Kementrian kesehatan RI 

b. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok 

 

5. Peserta 

Peserta berasal dari Kantor kesehatan 

pelabuhan kelas I tanjung priok, dengan 

jumlah sebanyak 30 orang.  

 

6. Input, Proses, Output 

7. Metode 

Metode yang dipergunakan dalam 

pelatihan ini adalah : 

 Ceramah Tanya Jawab 

 Diskusi 

 Curah pendapat 

 Praktek dikelas 

 Permainan-permainan (Games) 

 

8. Waktu & Tempat 

a. Waktu 

Waktu pelaksanaan pelatihan ini mulai 

tanggal 27  -  30 Nopember 2013 

b. Tempat 

Tempat pelatihan ini dilaksanakan di 

Hotel NAM Centre. 

 

9. Pembiayaan 

Biaya pelaksanaan kegiatan pelatihan ini 

dibebankan kepada DIPA KKP Kelas I 

Tanjung Priok Tahun Anggaran 2013 

 

10.  Jalannya Pelatihan 

Di dalam melakukan penyelenggaraan 

Pelatihan Penerbitan Dokumen Kesehatan, 

terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : 

a. Persiapan. 

Sebelum melaksanakan pelatihan 

dilakukan rapat persiapan yang 

Input Proses Output 

Sambutan dan Arahan 

Penyajian pokok bahasan : 

 Kebijakan Kementerian Kesehatan  

RI dalam Penyelenggaraan 

Karantina Kesehatan di 

Pelabuhan 

 Peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan 

penerbitan dokumen kesehatan 

kapal 

 Prosedur  permintaan dokumen 

kesehatan kapal 

 Prosedur  penerbitan dokumen 

kesehatan kapal dan pelaku 

perjalanan 

 Pencatatan dan pelaporan PNBP 

dokumen kesehatan kapal 

 Building Learning Comitment (BLC) 

 Rencana Tindak Lanjut Kerja 

Penerbitan Dokumen Kesehatan 

Kapal 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Diskusi 

 Curah 

pendapat 

 Paktek di 

kelas ( Table 

Top) 

 Permainan 

(games) 

Peserta mampu 

melakukan penerbitan 

dokumen kesehatan 

kapal sesuai prosedur . 
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pada pembukaan dan penutupan 

pelatihan 

13. Alat tulis kantor  

14. Kendaraan 

15. Spanduk 

 

b. Pelaksanaan 

Rincian dari hasil penyelenggaraan 

Pelatihan Penerbitan Dokumen 

Kesehatan Kapal sebagai berikut : 

1. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga 

puluh) peserta 

2. Narasumber/fasilitator telah 

memberikan materi sesuai yang 

telah direncanakan baik menurut 

Garis - garis Besar Proses 

Pembelajaran (GBPP) maupun 

sesuai jadwal pelatihan yang telah 

disusun 

3. Penyelenggaraan kegiatan ini 

berjalan dengan baik dan 

sebagaimana mestinya : 

 Hari I (27 Nopember 2013) 

a. Registrasi peserta  

b. Pembukaan Pelatihan 

Penerbitan dokumen 

Kesehatan Kapal, sekaligus  

   sambutan dan arahan oleh 

kepala Kantor Kesehatan 

Kelas I Tanjung Priok 

c. Pre test terhadap 30 peserta  

Hasil Pre Test diatas jika 

dikategorikan didaptkan 

hasil :  

 Nilai < 55 :  Kurang, 

terdapat 4 orang 

 Nilai 56 – 70 :  Cukup, 

terdapat 12 orang  

 Nilai 71 – 85 :  Baik, 

terdapat 14 orang  

 Nilai 86 – 100 :  Baik 

sekali, terdapat 1 orang  

Rentang nilainya yaitu nilai 

terendah yaitu 44 dan nilai 

tertinggi 92 dengan nilai rata 

- rata 68,27. 

d. Penyajian materi Building 

Learning Comitmen / BLC 

Pada materi ini, peserta latih 

dibangun untuk membuat 

komitmen - komitmen selama 

pelatihan dilaksanakan. 

Komitmen yang telah 

disepakati adalah : 

 Disiplin (Datang tepat 

waktu)  

bertujuan agar semua yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan pelatihan dapat di 

siapkan semaksimal mungkin, sehingga 

pelaksanaan pelatihan dapat berjalan 

dengan optimal.20 Rapat persiapan di 

lakukan dengan tujuan untuk 

menyiapkan : 

1. SK Panitia Pelatihan Dokumen 

Kesehatan Kapal 

2. Nara Sumber / Fasilitator  

3. Peserta pelatihan 

4. Garis - garis Besar Program 

Pembelajaran 

5. Kelengkapan syarat akreditasi 

pelatihan 

 Kerangka acuan 

 SK Panitia 

 Komponen kurikulum :  

a. Kompetensi 

b. Tujuan pelatihan 

c. Struktur program pelatihan 

d. GBPP 

e. Evaluasi :  

 Evaluasi peserta : pre test 

dan post test 

 Evaluasi fasilitator / nara 

sumber  

 Evaluasi penyelenggara 

pelatihan 

f. Jadwal 

 Komponen peserta : 

a. Kriteria peserta 

b. Jumlah peserta 

 Komponen narasumber / 

fasilitator 

 Komponen penyelenggara 

pelatihan 

6. Surat permohonan akreditasi dan 

sertifikasi pelatihan 

7. Surat undangan narasumber/

fasilitator 

8. Surat undangan peserta 

9. Jadwal pelatihan 

10. Tempat pelatihan 

11. Mempersiapkan sambutan dan 

laporan 

a. Sambutan pembukaan dan 

penutupan oleh Kepala Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok 

b. Laporan ketua panitia pada 

pembukaan dan penutupan  

pelatihan 

c. Doa pada pembukaan dan 

penutupan pelatihan  

12. Mempersiapkan susunan acara 
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 Hand Phone di silent saat 

pemberian materi 

 Apabila mengangkat 

telepon, keluar kelas 

 Berpakaian seragam 

selama pelatihan 

 Tidak berbicara atau 

diskusi saat materi 

e. Penyajian Materi dan tanya 

jawab / diskusi : 

1) Kebijakan Kementrian 

Kesehatan RI dalam 

Penyelenggaraan 

Karantina Kesehatan di 

pelabuhan oleh Ikron, 

SKM, MKM . 

2) Peraturan Perundang - 

undangan yang 

Berkaitan Dengan 

Penerbitan Dokumen 

Kesehatan kapal oleh dr. 

Ita Dahlia, M.H.Kes.  

 

 Hari II (28 Nopember 2013) 

Penyajian materi dan tanya 

jawab / diskusi : 

1) Prosedur Permintaan 

Dokumen Kesehatan 

kapal oleh Fifi Nur Afifah, 

SKM, M.Epid  

2) Prosedur Penerbitan 

Dokumen Kesehatan 

Kapal oleh Brata 

Sugema, SKM, M.Si.  

 

 Hari III (29 Nopember 2013) 

1) Prosedur Penerbitan 

Dokumen Kesehatan 

Kapal oleh Brata 

Sugema, SKM, M.Si 

(Notulen terlampir) 

2) Prosedur Penerbitan 

Dokumen Kesehatan 

Pelaku Perjalanan oleh 

dr. I Nyoman Putra, 

M.Kes (Notulen 

terlampir) 

3) Pencatatan dan 

Pelaporan PNBP 

Dokumen Kesehatan 

Kapal oleh Dewi Dyah 

Palupi, SKM, MKM 

(Notulen terlampir) 

 

 Hari IV (30 Nopember 2013) 

1) Pencatatan dan 

Pelaporan PNBP 

Dokumen Kesehatan 

Kapal oleh Dewi Dyah 

Palupi, SKM, MKM. 

2) Rencana Tindak Lanjut 

oleh RBA. Widjonarko, 

SKM, M.Kes. 

3) Post Test terhadap 30 

peserta dengan hasil  : 

 Hasil post test diatas 

jika dikategorikan 

didaptkan hasil : 

a) Nilai 56 – 70 :  

Cukup, terdapat 3 

orang 

b) Nilai 71 – 85 :  Baik, 

terdapat 12 orang  

c) Nilai 86 – 100 :  Baik 

sekali, terdapat 15 

orang 

Rentang nilainya yaitu 

nilai terendah yaitu 68 orang 

dan nilai tertinggi 92 dengan 

nilai rata - rata 83,73. 

 

4) Pelatihan ditutup oleh 

Kepala Kantor 

Kesehatan Pelabuhan 

Kelas I Tanjung Priok 

c. EVALUASI 

1. Hasil Evaluasi Peserta 

Hasil evaluasi peserta pada pre test 

menunjukkan nilai rata-rata 68,27 

dengan nilai terendah 44 dan nilai 

tertinggi 92. Dan pada post test 

menunjukkan nilai rata-rata 83,73 

dengan nilai terendah 68 dan nilai 

tertinggi 92. Dari hasil pre test dan post 

test terdapat peningkatan nilai. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan 

signifikan antara nilai peserta  sebelum 

pelatihan dengan sesudah pelatihan.  

Melihat hal tersebut, dapat 

diinterpretasikan bahwa pengetahuan 

peserta tentang penerbitan dokumen 

kesehatan kapal meningkat secara 

signifikan setelah peserta mengikuti 

Pelatihan Penerbitan Dokumen 

Kesehatan 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, 
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daya simpati (gaya dan sikap terhadap 

peserta), penggunaan bahasa, 

pemberian motivasi belajar pada 

peserta, dan pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Rentang nilai hasil evaluasi nara sumber/

fasilitator dari 30 peserta  didapatkan 

nilai terendah sebesar 75 dan nilai 

tertinggi sebesar 95 dengan nilai rata-

rata sebesar 86,79. Jika diaktegorikan 

maka didapatkan hasil : 

a) Amat baik ( >  86,79) Sebanyak 16 

Orang. 

b) Baik (< 86,79)  Sebanyak 14 Orang  

Yang termasuk kategori amat baik 

sebanyak 16 orang (53,33%) dan 

kategori baik sebanyak 14 orang 

(46,67%). Hal ini menunjukan bahwa 

nara sumber / fasilitator mampu dan 

berhasil menyampaikan materi 

pelatihan sesuai dengan keinginan para 

peserta. 

3) Hasil Evaluasi Penyelenggara 

Peserta diberikan kesempatan untuk 

menilai dirinya sendiri dalam proses 

pembelajaran selama pelatihan 

dengan memakai format pertanyaan 

pada saat akhir pelatihan sebagai 

berikut : 

a) Materi 

1) Materi pelatihan ini memenuhi 

harapan anda. Rentang nilai 

hasil evaluasi dari 30 peserta 

didapatkan nilai terendah 

sebesar 75 dan nilai tertinggi 

sebesar 95 dengan nilai rata-

rata sebesar 85,27. Jika 

dikategorikan maka 

didapatkan hasil : 

 Amat baik ( > 85,27 ) sebanyak 

12 orang 

 Baik (< 85,27 ) sebanyak 18 orang 

Yang termasuk kategori amat baik 

sebanyak 12 orang (40,00%) dan 

kategori baik sebanyak 18 orang 

(60,00%). Hal menunjukan bahwa 

materi pelatihan memenuhi 

harapan peserta.  

2) Materi pelatihan ini sesuai 

dengan kebutuhan yang anda 

lakukan di tempat tugas 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta didapatkan nilai 

terendah sebesar 70 dan nilai 

tertinggi sebesar 90 dengan 

nilai rata-rata sebesar 83,25. 

Jika dikategorikan maka 

didapatkan hasil : 

 Amat baik ( > 83,25 ) 

sebanyak 13 orang 

 Baik ( < 83,25 ) sebanyak 17 

orang 

Yang termasuk kategori amat 

baik sebanyak 13 orang 

(43,33%) dan kategori baik 

sebanyak 17 orang (56,67%). 

Hal ini menunjukan bahwa 

materi pelatihan sesuai 

dengan kebutuhan yang 

dilakukan peserta latih di 

tempat tugasnya. 

3) Manfaat praktek di Kelas 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta latih didapatkan 

nilai terendah sebesar 70 dan 

nilai tertinggi sebesar 95 

dengan nilai rata-rata sebesar 

85,83. Jika dikategorikan maka 

didapatkan hasil : 

 Amat baik ( > 85,83 ) 

sebanyak 16 orang. 

 Baik (< 85,83) sebanyak 14 

orang 

Yang termasuk kategori amat 

baik sebanyak 16 orang 

(53,33%) dan kategori baik 

sebanyak 14 orang (46,67%). 

Hal ini menunjukan bahwa 

praktek di kelas memberikan 

manfaat untuk peserta latih. 

b) Proses Pembelajaran 

Hasil evaluasi tersebut menunjukan 

bahwa : 

1) Pengalaman belajar selama 

pelatihan ini bermanfaat bagi 

pengembangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta latih didapatkan nilai 

terendah sebesar 70 dan nilai 

tertinggi sebesar 95 dengan nilai 

rata-rata sebesar 83,98. Jika 

dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

 Amat baik ( > 83,98 ) sebanyak 

10 orang. 

 Baik (< 83,98) sebanyak 20 

orang. 

Yang termasuk kategori amat 

baik sebanyak 10 orang (33,33%) 

dan yang tergolong baik 

sebanyak 20 orang (66,67%). Hal 
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menunjukan bahwa pelatihan 

ini memberikan pengalaman 

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 

30 peserta latih didapatkan nilai 

terendah sebesar 75 dan nilai 

tertinggi sebesar 90 dengan nilai 

rata-rata sebesar 80,76. Jika 

dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

 Amat baik ( > 80,76 ) 

sebanyak 12 orang 

 Baik (< 80,76) sebanyak 18 

orang 

Yang termasuk kategori amat 

baik sebanyak 12 orang (40,00%) 

dan yang tergolong baik 

sebanyak 18 orang (60,00%). Hal 

ini menunjukan bahwa sebagian 

besar peserta merasa puas 

dengan proses 

penyelenggaraan 

pembelajaran.  

c) Akomodasi 

Peserta diberikan kesempatan untuk 

menilai penyelenggaraan 

akomodasi dengan cara mengisi 

format evaluasi pada saat akhir 

pelatihan. Hasil evaluasi tersebut 

menunjukan bahwa : 

1) Ruang kelas 

 Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta latih didapatkan nilai 

terendah sebesar 70 dan nilai 

tertinggi sebesar 90 dengan nilai 

rata-rata sebesar 80,53. Jika 

dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

 Amat baik ( > 80,53 ) 

sebanyak 17 orang. 

 Baik (< 80,53) sebanyak 13 

orang. 

Yang termasuk kategori amat 

baik sebanyak 17 orang (57,67%) 

dan kategori baik sebanyak 13 

orang (43,33%). Hal ini berarti 

sebagian besar peserta 

menyatakan bahwa akomodasi 

ruang kelas cukup menunjang 

dalam materi pemahaman 

materi yang diberikan.  

2) Ruang Tidur 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta latih didapatkan nilai 

terendah sebesar 70 dan nilai 

tertinggi sebesar 85 dengan nilai 

rata-rata sebesar 79,86. Jika 

dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

 Amat baik ( > 79,6 ) sebanyak 

18 orang. 

 Baik (< 79,86) sebanyak 12 

orang 

Yang termasuk kategori amat 

baik sebanyak 18 orang (60,00%) 

dan kategori baik sebanyak 12 

orang (40,00%). Hal ini berarti 

peserta menyatakan bahwa 

akomodasi ruang tidur cukup 

menunjang dalam pemahaman 

materi yang diberikan. 

3) Makanan / Minuman 

Rentang nilai hasil evaluasi dari 

30 peserta latih didapatkan nilai 

terendah sebesar 70 dan nilai 

tertinggi sebesar 90 dengan nilai 

rata-rata sebesar 84,75. Jika 

dikategorikan maka didapatkan 

hasil : 

 Amat baik ( > 84,75 ) 

sebanyak 9 orang 

 Baik ( < 84,75 ) sebanyak 21 

orang 

Yang termasuk kategori amat 

baik sebanyak 9 orang (30,00%) 

dan kategori baik sebanyak 21 

orang (70,00%). Hal ini berarti 

sebagian besar peserta 

menyatakan bahwa akomodasi 

makanan/minuman cukup 

menunjang dalam pemahaman 

materi yang diberikan. 
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11. Penutup 

Demikian laporan pelaksanaan Pelatihan 

Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal 

yang disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban panitia dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 

Tanjung Priok. Kami mohon maaf apabila 

ada kekurangan dalam penyusunan 

laporan dan semoga laporan ini dapat 

bermanfaat. 

 FOTO BERSAMA PESERTA PELATIHAN PENERBITAN 

DOKUMEN KESEHATAN KAPAL DENGAN NARASUMBER 
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PEMBUKAAN OLEH KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 

KELAS I TANJUNG PRIOK 

PENYEMATAN TANDA PESERTA PELATIHAN PENERBITAN 

DOKUMEN KESEHATAN KAPAL TAHUN 2013  

OLEH KEPALA KKP KELAS I TANJUNG PRIOK 
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1. Latar Belakang 

Pelayanan vaksinasi bagi pelaku 

perjalanan semakin hari semakin meningkat 

seiring dengan peningkatan mobilitas manusia 

sebagai konsekuensi  dari kemajuan teknologi 

informasi dan transportasi yang secara otomatis 

jumlah pelaku perjalanan yang meminta 

divaksinasi juga semakin banyak.   

Peningkatan jumlah pelaku perjalanan 

yang divaksinasi pada poliklinik Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung priok ini 

mungkin berhubungan dengan meningkatnya 

kesadaran pelaku perjanan akan pentingnya 

vaksinasi, dan  disamping itu beberapa jenis 

vaksinasi merupakan persyaratan untuk 

memasuki negara tujuan yang akan disinggahi 

oleh para Pelaku Perjalanan..  

Pelayanan vaksinasi di poliklinik Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 

semakin meningkat, pada tahun 2011 sebanyak 

19.828 orang, pada tahun 2012 sebanyak 19.692 

orang dan pada tahun 2013 sampai dengan 

bulan September sebanyak 26.304 orang.  

Memperhatikan data pelayanan vaksinasi 

tersebut diasumsikan bahwa pelayanan 

vaksinasi di poliklinik KKP Kelas I Tanjung  Priok 

pada tahun – tahun mendatang akan 

cenderung semakin meningkat.  

Dalam melaksanakan tugas sehari – hari, 

Petugas tidak saja dihadapkan pada 

bagaimana mengelola vaksin dan melakukan  

vaksinasi dengan benar tetapi juga seringkali 

mendapatkan berbagai pertanyaan baik dari 

pelaku perjalanan, dari steak holder, maupun 

dari beberapa Petugas Kantor Kesehatan 

Pelabuhan lain, terkait tentang hal – hal yang 

berhubungan dengan vaksinasi, bahkan 

pertanyaannya kadangkala dilluar kapasitas 

Petugas.  Selama ini belum ada laporan tentang 

Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) 

internasional, namun harus segera dilakukan 

kegiatan antisipatif untuk menangani 

kemungkinan adanya kejadian tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka 

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dituntut 

untuk mampu memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat, termasuk untuk 

menjawab pertanyaan – pertanyaan yang 

berkaitan dengan vaksinasi internasional dan 

mengantisipasi kemungkinan adanya Kejadian 

Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) internasional.  Oleh 

sebab itu, perlu adanya upaya peningkatan 

pengetahuan serta ketrampilan petugas secara 

terus menerus, dan disamping itu perlu dibentuk 

wadah berupa organisasi sebagai tempat 

diskusi, komunikasi dan konsultasi tentang 

pelayanan vaksinasi internasional. 

 

2. Aspek legal 

a) UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut 

b) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Pen-

yakit Menular 

c) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

d) Permenkes 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang 

Perubahan Permenkes  No : 356 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan 

e) IHR (International Health Regulation) Tahun 

2005  

 

3. Tujuan 

a. Tujuan umum  

 Terbentuknya Forum Komunikasi  yang 

berhubungan dengan Vaksinasi Internasion-

al. 

b. Tujuan khusus : 

 Meningkatkan pengetahuan dan ket-

erampilan petugas dalam pelayanan 

vaksinasi internasional  

 Tersedianya wadah berupa organisasi se-

bagai tempat diskusi bagi petugas Kantor 

Kesehatan Pelabuhan, Sarana Pelayanan 

Kesehatan lainnya, asosiasi dan organisasi 

profesi tentang pelayanan vaksinasi inter-

nasional 

 Tersedianya wadah berupa organisasi se-

bagai tempat konsultasi bagi pelaku per-

jalanan dan steak holder tentang pela-

yanan vaksinasi internasional 

 

4. Penerima manfaat 

a. Internal : petugas Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 

b. Eksternal : Sarana Pelayanan Kesehatan 

lainnya, asosiasi, organisasi profesi, Pelaku 

perjalanan, stake holder terkait dan 

masyarakat umum  

 

5. Hasil Pelaksanaan 

a) Tanggal 11 Oktober 2013 : Rapat persiapan 

pembentukan  Forum Komunikasi Vaksinasi 

Internasional (FKVI)  di ruang Rapat Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok – 

Jl. Raya Nusantara No. 2 – Tanjung Priok.  

b) Tanggal 23 Oktober 2013 : Pembentukan 

Forum Komunikasi Vaksinasi Internasional 

(FKVI) di Hotel Nam Centre, Jl. Angkasa Blok 

B.10 No. 6 – Jakarta Pusat.  Struktur organisasi 

RINGKASAN  

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI VAKSINASI INTERNASIONAL 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 

Oleh : ROSYID RIDLO PRAYOGO, SE, MKM 

ANEKA PERISTIWA 
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yang disepakati, sebagai berikut : 

 

Pelindung :  Dirjen. PP & PL – Kemenkes RI 

Pengarah  :  Ka. KKP Kelas I Tg. Priok 

Tim Pakar :  Prof. DR. Dr. Samsuridjal Djauzi,  

                 SpPD, K-AI 

DR. Dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI 

a. Ketua  :  dr. I Nyoman Putra, M. Ke 

b. Sekretaris :  dr. Lies Setyorini 

Sekretaris 1 :  Aah Nurliah, S. Apt. MKKK 

Sekretaris 2 :  Silmy S, SKM 

c. Bidang Humas  :  

Koordinator : Dewi  Dyah P, SKM. MKM 

Anggota      : Sutri Agung,  Rustama, Fitri  

     Nurhayati 

d. Bidang Program dan Konsultasi  :  

Koordinator  : dr Trio Taufik E., MKM 

Anggota       : dr. Dedy A., dr sahat, dr  

     Santy K. 

e. Bidang organisasi :  

Koordinator : Umar Fahmi, SKM.MKM 

Anggota      : Freddy Lonajara., Indra  

     Felani, Arif Rivai, SKM 

 

6. Rencana Kerja mendatang 

a. Sosialisasi Forum Komunikasi Vaksinasi 

Internasional (FKVI)  terhadap Lintas Sektor 

dan stakeholder di Pelabuhan Tanjung 

Priok, dengan tambahan Tim pakar sesuai 

permintaan Prof. DR. Dr. Samsuridjal Djauzi, 

SpPD, K-AI,  yakni DR dr Yulitasari Sundoro 

dan dr. Sudjatmiko, SpA(K) 

b. Menyediakan media informasi tentang 

pelayanan vaksinasi internasional dalam 

jendela khusus FKVI pada web Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok  

c. Memperkuat dan memperluas jaringan 

komunikasi dengan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan seluruh Indonesia, dan 

menyusun rencana kerja tahun 2013 di 

Hotel Nam Centre, Jl. Angkasa Blok B.10 

No. 6 – Jakarta Pusat. 

d. Penyelenggaraan konsultasi (offline / 

online) 

e. Memfasilitasi pengembangan jejaring ker-

ja di Kantor Kesehatan Pelabuhan di se-

luruh Indonesia dibawah koordinasi 

Direktorat Jenderal Pengendalian Penya-

kit dan Penyehatan Lingkungan, dengan 

nama Forum Komunikasi Vaksinasi Perjal-

anan Internasional (sesuai arahan bpk. 

Dirjen PP&PL) 

 

7. Penutup 

Kerangka acuan ini digunakan sebagai acuan 

dalam pembentukan Forum Komunikasi Vaksi-

nasi Internasional.  

 

 

 

 

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI 

VAKSINASI INTERNASIONAL  

KKP KELAS I TANJUNG PRIOK 
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RELAKSASI 

Mamaku cantik 

Suatu ketika di arena Pekan Raya Jakarta, ada 

seorang pria yang kehilangan istrinya karena 

terpisah oleh sesaknya pengunjung arena ter-

sebut.  Pria tersebut mondar mandir 

mengelilingi seluruh arena tersebut, namun tid-

ak ditemukan juga. Justru pria tsersebut ber-

temu dengan seorang anak kecil yang sedang 

menangis tersedu – sedu karena terpisah juga 

dengan ibunya.  

 

Oleh karena kasihan, maka pria tersebut ber-

maksud baik untuk menolong anak kecil ini, 

dan ia bertanya : “orang tuamu kemana, 

nak?” 

Si anak kecil ini menjawab : “ayah saya 

meninggal dunia setahun yang lalu karena 

penyakit HIV / AIDS, jadi saya jalan – jalan 

dengan ibu, pak” 

Pria tersebut semakin kasihan, lalu bertanya : 

“ibumu cirri – cirinya seperti apa, nak?” 

Si anak menjawab : “ibu saya tingginya 172 

cm, badannya langsing, kulitnya putih mulus, 

rambutnya tebal dan panjang, wajahnya can-

tik seperti Sophia Lorence” 

Sang pria tersebut sangat terkejut dengan 

setengah teriakan . . . “Haahhhh . . . terus. . 

.????  

Si anak menjawab : “ bodynya kayak Jenifer 

Lopez” 

Ternyata si anak juga ingin menolong pria ter-

sebut, lalu bertanya : “kalau istri Om, cirri – 

cirinya seperti apa?” 

Jawab pria tersebut : “sudahlah nak,  biar saja. 

Sekarang lebih baik kita cari ibumu lebih dulu 

sampai ketemu. Kasihan kamu . . .” 

Nah, . . . percayakah anda bahwa ibu anak 

tersebut, penampilannya persis seperti yang 

dia katakan? 

 

Istriku tercinta 

Seorang dokter  di suatu Rumah Sakit Jiwa me-

masuki halaman belakang Rumah Sakit terse-

but dia sangat terkejut s diaat  mendengar 

ada seseorang yang sedang bernyanyi 

dengan suara merdu dan sangat keras.  Sang 

dokter tersebut mencari sumber suara untuk 

memastikan siapa sebenarnya yang sedang 

bernyanyi tersebut. 

Ternyata yang bernyanyi adalah seorang 

pasien wanita yang berparas cantik dan seksi 

walau badannya tidak terawatt sama sekali. 

Ketika dokter memperhatikan dengan 

seksama pasien wanita tersebut, sang dokter 

semakin terkejut karena pasien wanita tersebut 

bernyanyi sambil tengkurap. Setelah selesai 

satu lagu, pasien wanita tersebut bernyanyi 

lagi sebuah lagu kenangan yang tidak kalah 

kerasnya dengan suara pada lagu pertaman-

ya, namun dia bernyanyi sambil terlentang. 

Mata sang dokter terbelalak melihat badan 

yang terlentang mulus di depannya, namun 

sang dokter tetap membiarkan pasien tetap 

bernyanyi. 

Setelah selesai bernyanyi, sang dokter bertan-

ya : “Lagu pertama kamu nyanyikan dengan 

tengkurap, lantas lagu kedua kamu nyanyikan 

dengan terlentang. Apa maksudnya?” 

Pasien wanita tersebut menjawab sambil ter-

sipu – sipu : “Wah, dokter ini tidak memiliki tape 

recorder ya?  Lagu pertama tadi adalah side 

A, sedang lagu kedua adalah side B. Jadi ka-

setnya kan harus dibalik” 

Sang dokter : “ . ..  uuuhhh!!! . . . . uuuhhh!!!”.  

Sang sokter menangis sesunggukan dan tam-

pak sedih sekali. Mengapa??? 

Karena pasien wanita tersebut adalah istrinya 

tercinta. 

 

 

PERCAYA atau TIDAK 

(BELIEVE or NOT) 
Oleh : HENDRA KUSUMAWARDHANA 






