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Service excellence atau 
Pelayanan Prima ada-
lah kepedulian kepada 

pelanggan dengan membe-
rikan pelayanan yang terbaik 
untuk menfasilitasi kemudah-
an pemenuhan kebutuhan 
dengan terus mengupayakan 
penyelarasan kemampuan, 
sikap, penampilan, perhatian, 
tindakan dan tanggung jawab 
guna mewujudkan kepuasan 
pelanggan.  Bentuk pelayanan 
prima yang dilakukan KKP Ke-
las I Tanjung Priok untuk para 
pengguna jasa adalah dengan 
menyediakan ruang khusus 
Pelayanan Dokumen Kesehat-
an Kapal serta   petugas yang 
stand by selama 24 jam. Un-
tuk meningkatkan kualitas dan 
kemampuan petugas dalam 
memberikan pelayanan .....

 » h. 16

Pemberian penghar-
gaan dan sanksi me-
rupaka salah satu 

faktor yang sangat penting 
terhadap kinerja pegawai. 
Pelaksanaan dan pemberi-
an penghargaan dan sanksi 
terhadap pegawai KKP Ke-
las I Tanjung Priok bertujuan 
untuk mengetahui pelaksa-
naan dan penerapan peker-
jaan sesuai dengan Standar 
Prosedur Operasional (SPO) 
yang dilihat dari beberapa 
aspek yaitu: Kedisiplinan, 
Kerjasama, Kerapihan .....

 » h. 21

COVER BELAKANG
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Buletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volu-
me XII edisi 1 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kese-
hatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Buletin ini merupakan 

wahana informasi bagi insan pelabuhan dalam mengembangkan 
potensi diri guna mendukung pelaksanaan program kesehatan, khu-
susnya bagi para pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh 
Indonesia. 

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan berisi informasi hasil pelaksana-
an 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 Wilker . 

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan, reportase, saduran, 
(tetapi bukan jiplakan) yang berkaitan dengan program Kesehatan 
Pelabuhan. Redaksi memberikan kesempatan ini pada para kolega 
KKP, institusi kesehatan unit pusat dan daerah serta seluruh pem-
baca di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam penulisan Bu-
letin Info Kesehatan Pelabuhan. Jika menyadur, mengkopi tulisan 
sebagian atau keseluruhan dari tulisan orang lain atau website agar 
senantiasa mencantumkan sumber, isi tulisan merupakan tang-
gungjawab dari penulis.

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 suk-
ses selalu.                                  

KATA PENGANTAR

RBA Widjonarko,SKM,M.Kes
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas I Tanjung Priok

                                                                                                          .    
dokumentasi PHOTO KEGIATAN KKP KELAS I  TANJUNG PRIOK BULAN jan - april TAHUN 2017

Penyusunan POA

Rapat Penyusunan 
Laptah dan Profil01 Kegiatan Bidang 

PKSE

Kegiatan Bidang UKLW

Kunjungan Team                                                          
PANRB

01

02

01

02

Rapat Penyusunan Sakip01
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ATENSI

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang telah di-
terima oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung 
Priok dari hasil penilaian oleh Tim Penilai Intern 
tahun 2015 dan dari hasil penilaian oleh Tim Peni-
lai Nasional tahun 2016, bukanlah tujuan akhir ka-
rena Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok 
mengutamakan bekerja, bekerja, bekerja dan me-
lakukan berbagai upaya pencegahan dan pem-
berantasan korupsi guna optimalisasi untuk me-
wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.  

Sekarang pertanyaannya adalah: apakah peker-
jaan ini sudah selesai ???  Jawabannya adalah: 
Belum selesai !!!  

Pemberian predikat Wilayah Bebas dari Korup-
si bukan merupakan akhir dari proses, karena 
predikat tersebut akan dinilai setiap tahun, dan 
apabila hasil penilaian tersebut terdapat kompo-
nen yang tidak sesuai kriteria, maka predikat Wi-
layah Bebas dari Korupsi tersebut pasti dicabut.
Satuan kerja yang telah menerima penghargaan 
Wilayah Bebas dari Korupsi harus menjadi pilot 
poject bagi satuan kerja lainnya, dan satuan kerja 
tersebut perlu diberikan kebebasan untuk beker-
ja dengan benar sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundangan – undangan, jangan dibebani 
dengan titipan – titipan atau pesanan – pesan-
an tertentu dari pihak manapun, namun sebaik-
nya diberikan reward dalam bentuk apapun yang 
sesuai peraturan perundang – undangan yang 
berlaku, misalnya pemberian tunjangan yang 
lebih dibanding satuan kerja lainnya. Kalau dibe-
ri tunjangan lebih, pasti akan membuat iri satuan 
kerja lainnya?  Memang itulah yang sebaiknya 
diciptakan karena dengan terciptanya kecembu-
ruan dari satuan kerja lainnya, yang berarti sa-
tuan kerja lain tersebut juga berkeinginan untuk 
memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Optimalisasi pembanguanan Zona Integritas pada 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok dilaku-
kan secara terus menerus, berkesinambungan dan 
konsisten yang dimulai sejak 1 Oktober 2013 yak-
ni dengan membentuk Unit Pengendali Gratifika-
si.  Untuk lebih jelasnya, beberapa kegiatan pokok 
yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Tanjung Priok dalam rangka optimalisasi pemba-
ngunan Zona Integritas guna mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

Tahun 2013, antara lain: 
• Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi, de-

ngan komitment pimpinan untuk tidak mene-
rima gratifikasi, menyelenggarakan rapat – 
rapat guna identifikasi potensi gratifikasi dan 
cara – cara penanggulangannya.

Oleh : RBA Widjonarko, SKM,M.Kes

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pela-
buhan utama terbesar dan tersibuk di Indo-
nesia yang berfungsi sebagai pintu masuk 

keluarnya kapal beserta isinya, dengan pena-
nganan kargo sekitar 70 % adalah komoditi eks-
por / impor di Indonesia. Secara otomatis, mo-
bilitas pengguna jasa pelabuhan dan aktifitas 
kegiatan ekonomi di Pelabuhan Tanjung Priok 
juga sangat tinggi dan padat.  Kegiatan ekonomi 
yang sangat tinggi dan padat di pelabuhan Tan-
jung Priok sangat memungkinkan adanya peluang 
munculnya tindak pidana korupsi di seluruh satu-
an kerja ataupun instansi pemerintah dan swas-
ta yang memiliki tugas dan fungsi di pelabuhan. 

Sebenarnya berbagai upaya pencegahan tindak 
pidana korupsi telah dilakukan, misalnya dengan 
meningkatkan mutu layanan, penyelenggaraan la-
yanan satu atap, update standard operating proce-
dure, pengawasan dan pengendalian pelayanan, 
dll.  Sesuai Inpres Nomor 17 Tahun 2011, Presi-
den Republik Indonesia telah menginstruksikan 
kepada para menteri dan kepala lembaga negara 
serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah 
– langkah yang diperlukan dalam rangka pence-
gahan dan pemberantasan korupsi, mengguna-
kan  “Strategi Pencegahan”.  Selanjutnya, dalam 
rangka penguatan upaya pemberantasan korup-
si, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan 
dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wi-
layah Bebas dari Korupsi. Peraturan tersebut se-
bagai pedoman umum yang  merupakan acuan 
dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Me-
nuju Wilayah Bebas dari Korupsi melalui pelak-
sanaan kegiatan – kegiatan pencegahan korupsi 
dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu, te-
rus menerus dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok me-
rupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian 
Kesehatan RI, dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pe-
ngendalian Penyakit yang berada di Pintu Ma-
suk, dalam hal ini di Pelabuhan.  Kantor Kesehat-
an Pelabuhan telah melakukan berbagai upaya 
pencegahan dan pemberantasan korupsi guna 
optimalisasi dalam pelaksanaan tata kelola pe-
merintahan yang baik. Kesepakatan pelaksana-
an pembangunan Zona Integritas dilaksanakan 
secara bertanggungjawab oleh segenap staf, dan 
bukan hanya sebatas sebuah seremonial dan 
formalitas saja yang justru menambah kesibuk-
an Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok.  

          ZONA INTEGRITAS                                                                    
MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK
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Tahun 2015, antara lain:
• Update pembentukan Unit Pengendali Gra-

tifikasi
• Identifikasi potensi gratifikasi bersama Komi-

si Pemberantasan Korupsi dan Tim Inspekto-
rat Jenderal Kemenkes RI

• Kunjungan Menteri Penertiban Aparatur Ne-
gara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka 
kedisiplinan pegawai dan pelayanan kese-
hatan

• Pembentukan Tim Zona Integritas menuju 

• Sosialisasi Budaya Anti Korupsi, dengan 
nara sumber dari Ispektorat Jenderal Kemen-
kes RI.

Tahun 2014, antara lain:
• Ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal Kemen-

kes RI untuk menyelenggaraakan Pendidik-
an Budaya Anti Korupsi 

• Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dalam setiap 
penyelenggaraan pertemuan – pertemuan 
dan pelatihan – pelatihan

• Penandatanganan Pakta Integritas seluruh 
Pegawai

• Pembuatan dan pemasangan banner Anti 
Korupsi

• Penerapan Aplikasi Simponi dalam pemba-
yaran Penghasilan Negara Bukan Pajak

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bi-
rokrasi Bersih Melayani

• Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dalam seti-
ap penyelenggaraan pertemuan – pertemu-
an dan pelatihan – pelatihan

• Pembuatan dan pemasangan banner Anti 
Korupsi

• Penandatanganan bersama komitmen me-
laksanakan pembangunan kesehatan yang 
baik, bersih dan melayani dengan sema-
ngat reformasi yang disaksikan oleh Direk-
tur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit

• Penandatanganan Pakta Integritas seluruh 
Pegawai

• Penyelenggaraan akses pelayanan masya-
rakat melalui media website

• Assassement Tim Penilai Intern (Kemenkes 
RI)

Tahun 2016, antara lain:
• Update pembentukan Tim Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wi-
layah Birokrasi Bersih Melayani

• Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dalam seti-
ap penyelenggaraan pertemuan – pertemu-
an dan pelatihan – pelatihan

• Pembuatan dan pemasangan banner Anti 
Korupsi

• Penandatanganan bersama komitmen me-
laksanakan pembangunan kesehatan yang 
baik, bersih dan melayani dengan semangat 
reformasi.

• Penandatanganan Pakta Integritas seluruh 
Pegawai

• Update penyelenggaraan akses pelayanan 
masyarakat melalui media website

• Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan 
Pungutan Liar

Rapat Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi

Penandatanganan Pakta Integritas

Sosialisasi BAK

Identifikasi potensi gratifikasi bersama KPK 
di Pelayanan Dokumen Kapal

Penandatanganan Pakta Integritas
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PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK 
DAN WBBM DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 

KELAS I TANJUNG PRIOK TAHUN 2017
                                                WBK & WBBM                                 

Oleh: Fifi Nur Afifah, SKM, M.Epid

Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) Kelas I Tanjung Priok 
sebagai salah satu Unit Pe-

laksana Teknis Kementerian Ke-
sehatan telah  melaksanakan 
pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas dari Ko-
rupsi (WBK) dan Wilayah Birokra-
si Bersih dan Melayani (WBBM) 
untuk mewujudkan Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik ke-
pada Masyarakat di KKP Kelas I 
Tanjung Priok pada tahun 2015.
Adapun sasaran dari Pemba-
ngunan Zona Integritas Menu-
ju Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Ber-
sih dan Melayani (WBBM) adalah 
sasaran internal yang merupakan 
seluruh pejabat struktural dan staf 
pada KKP Kelas I Tanjung Priok  
dan  sasaran eksternal  yaitu se-
luruh pengguna jasa yang  mela-
kukan pelayanan di KKP Kelas I 
Tanjung Priok.

Upaya yang dilakukan oleh KKP 
Kelas I Tanjung Priok untuk me-
wujudkan Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas 
Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM) adalah dengan mem-
bentuk Tim Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas 
Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM). Untuk menunjang pem-
bangunan Zona Integritas Menu-
ju Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK)  dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM) ter-
sebut.

Tahun 2017 ini Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
kembali memperbaharui Surat 
Keputusan yang menunjang pe-
laksanaan WBK dan WBBM di-
mana Surat Keputusan tersebut 
antara lain adalah  :

1. SK Tim Pembangunan ZI 
WBK / WBBM

2. SK Tim Pengelola Keterbu-
kaan Informasi Publik (KIP)

3. SK Tim Agent of Change 
(AOC)

4. SK Tim Sistem Pengen-
dalian Internal Pemerintah 
(SPIP)

5. SK Tim Standard Operatio-
nal Procedure Administrasi 
Pemerintahan (SOP AP)

6. SK Tim Pengelola Whistle 
Blowing System (WBS)

7. SK Tim Pengelola Unit Pe-
ngendali Gratifikasi (UPG)

8. SK Tim Pengelola Penga-
duan Masyarakat (Dumas)

9. SK Tim Pengelola Reward 
and Punishment

10. SK Tim Penanganan Ben-
turan Kepentingan

11. SK Tim Penyusun Rencana 
Aksi Kegiatan

Sebagai wujud komitmen dan 
kerja keras dari seluruh jajaran di 
KKP Kelas I Tanjung Priok serta 
dalam rangka mewujudkan Wila-
yah Bebas Korupsi (WBK),  KKP 
Kelas I Tanjung Priok telah ber-
hasil mendapatkan penghargaan 
sebagai satker UPT Pengelola 
PNBP Terbaik pada Pertemuan 
Nasional Evaluasi dan Peren-
canaan Program Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan Ling-
kungan di Harris Hotel and Con-
ventions Bekasi pada tanggal 10 
– 13 Mei 2015. Penghargaan ter-
sebut diterima oleh Bapak Kepala 
Kantor RBA. Widjonarko, SKM,M.
Kes dari Dirjen PP dan PL yang 
disaksikan oleh Menteri Kese-
hatan. telah mendapatkan peng-
hargaan WBK dari Kementerian 
Kesehatan pada tahun 2015 dan 
pada tahun 2016 KKP Tanjung 
Priok mendapatkan pengharga-
an dari Kemenpan dan RB yang 
diserahkan di Pekanbaru dimana 
KKP Tanjung Priok merupakan  
satu-satunya UPT dari Direkto-
rat Jendral Pencegahan dan Pe-
ngendalian Penyakit yang men-
dapatkan penghargaan tersebut.  
Diharapkan pada tahun 2017 ini 
akan memperoleh penghargaan 
untuk Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM).

Adapun pada tim Pembangunan 
ZI WBK dan WBBM dibentuk 6 
Pokja dimana setiap Pokja mem-
punyai rencana kerja antara lain 
adalah :

a. Manajemen Perubahan :
• Membentuk Tim Pem-

bangunan Zona Integri-
tas Menuju Wilayah Be-
bas dari Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani 
(WBBM) di Lingkungan 
KKP Kelas I Tanjung 
Priok.

• Membuat rencana ker-
ja pembangunan Zona 
Integritas menuju WBK/
WBBM.

• Membuat media sosi-
alisasi pembangunan 
Zona Integritas menuju 
WBK dan WBBM seper-
ti Spanduk, Leaflet dan 
X – Banner.

• Mengadakan Sosialisa-
si kepada seluruh pe-
gawai di KKP Kelas I 
Tanjung Priok mengenai 
WBK dan WBBM

• Membentuk Agent of 
Change.

• Laporan monitoring 
tim Zona Integritas dan 
melakukan tindak lanjut 
terhadap monitoring ter-
sebut.

• Membuat laporan Eva-
luasi secara berkala ter-
hadap rencana kerja tim 
Zona Integritas

• Membuat kuesionir ke-
pada pegawai terhadap 
kinerja pimpinan 

• Membuat laporan seca-
ra rutin kepada pimpin-
an secara berkala ter-
hadap rencana kerja tim 
Zona Integritas

b. Penataan Tata Laksana
• Mengevaluasi SOP 

yang ada di KKP

RUANG TU
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• Melaksanakan pelayan-
an publik berbasis tek-
nologi informasi.

• Adanya aplikasi SIMKA, 
Simkespel, SILK , SIM-
PEG dan SAPK

• Adanya Layanan peng-
aduan masyarakat 

• Inovasi Program layan-
an unggulan

• Prosedur sistem Infor-
masi terkait

• Menggunggah  tentang 
Keterbukaan Informasi 
Publik tentang UU No 
14 tahun 2008 dan Per-
menkes Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Daftar 
Informasi yang Dike-
cualikan di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan 
melalui Media publikasi 
antara lain melalui we-
bsite, leaflet, majalah, 
buletin, e-book.

• Monitoring dan Evaluasi 
tentang pelaksanakan 
keterbukaan informasi 
publik, tentang kelanjut-
an dari proses informasi 
yang dipublikasikan 4. 
SK tim pengelola media 
publikasi.

c. Penataan Sistem Manaje-
men SDM
• Adanya Peta Jabat-

an, Job desc masing-
masing jabatan, ABK, 
Bezetting (daftar pe-
nempatan kepegawai-
an) dan  e-formasiMem-
buat peta jabatan dan 
analisis beban kerja se-
suai dengan kebutuhan.

• Adanya data analisis 
kebutuhan pegawai, 
Formasi jabatan, SK pe-
nempatan pegawai hasil 
rekruitmen dan  SPMT

• Penempatan pegawai 
hasil rekruitmen

• Adanya pola  kebijakan 
Pola Mutasi internal dan 
mutasi

• Adanya Dokumen Ren-
cana Pengembangan 
Kompetensi Pegawai 
dan  hasil pelatihan pe-
ngembangan kompe-
tensi dan  training need 
analysis

• Mengadakan diklat pe-
ngembangan kompe-
tensi.

• Membuat Uraian Jabat-
an (Urjab)

• Membuat Satuan Kiner-
ja Pegawai (SKP), peni-

laian prestasi kerja serta 
Log book

• Membuat Dokumen 
Kode etik organisasi 
dan Dokumen pemberi-
an reward dan punish-
ment

• Membuat pertemuan  
Pemutakhiran Data

d. Penguatan Akuntabilitas
• Membuat pertemuan 

bulanan tentang penca-
paian kinerja, Renstra, 
RKT dan RKA

• Adanya dokumen In-
dikator Kinerja Utama 
(IKU) dan Indikator Ki-
nerja Kegiatan (IKK)

• Adanya dokumen LA-
KIP, baik permintaan 
LAKIP dari unit utama 
maupun bukti pengirim-
an LAKIP

• Dokumen peningkatan 
kapasitas SDM yang 
menangani LAKIP 

e. Penguatan Pengawasan
• Membentuk Unit Pe-

ngendali Gratifikasi 
• Membentuk tim SPIP 

(Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintahan)

• Daftar seluruh kegiatan 
yang mempunyai risiko

• Membuat kotak saran 
dan layanan pengaduan 
Masyarakat

• Membuat banner, leaf-
let, spanduk dan booklet

• Dokumen pakta integri-
tas dan kode etik bagi 
pegawai

• Sosialisasi/workshop 
Whistle Blowing System  
(WBS)  bagi Seluruh 
pegawai dilingkungan 
Satker , membuat sK, 
laporan monitoring ter-
hadap WBS dan mem-
buat tindak lanjut dari 
WBS

• Daftar identifikasi ben-
turan kepentingan di 
tingkat satker

f. Peningkatan Kualitas Pela-
yanan Publik
• Membuat flowchart 

standar pelayanan
• Mengadakan pelatihan 

penerapan Budaya Pe-
layanan Prima

• Mengadakan reward 
and punishment bagi 
pegawai pelayanan ter-
baik dan pegawai pela-
yanan yang kurang baik.

• Mengadakan penerbit-
an dokumen dan pem-
bayaran PNBP secara 
online.

• Laporan hasil survey 
kepuasan pelanggan 
dan melaporkan hasil 
survey ke media websi-
te ataupun bulletin dan 
membuat laporan tindak 
lanjut

• Membuat SOP Pelayan-
an terpadu

• Adanya sosilalisasi Per-
menkes dan  peraturan-
peraturan dari eselon 1 / 
pembina terkait standar 
pelayanan yang wajib 
diberikan oleh unit kerja 
kepada pengguna jasa / 
stakeholder. 

• Adanya Publikasi yang 
memuat standar pela-
yanan (alur pelayanan 
harus memuat waktu 
pelayanan, jenis doku-
men yang dibutuhkan 
dan/atau standar pela-
yanan lainnya).

Demikianlah rencana – renca-
na kerja Pokja pertama sampai 
dengan pokja keenam dari zona 
Integritas yang akan dilaksana-
kan  karena  dengan menerapa-
kan Zona Integritas menuju Wi-
layah Bebas dari Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM) kembali pada  
Kantor  Kesehatan Pelabuhan 
Kelas I Tanjung Priok di tahun 
2017 ini diharapkan terwujudnya 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik kepada masyarakat yang 
bersih dan bebas dari KKN dan 
KKP Kelas I Tanjung Priok  tetap 
berkomitmen dan dapat meraih 
predikat Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM).
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PAHAMI DULU BARU PROTES !!! 
MEMAHAMI SISTEM REKAP ABSENSI DI KANTOR 
KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK
                                          SISTEM REKAP ABSENSI                                 

RUANG TU

Oleh: Dewi Dyah  Palupi, SKM, MKM

PROTES... PROTES... DAN 
PROTES...

“Bu kenapa jumlah jam keter-
lambatan datang saya kok bisa 
sebesar ini jumlahnya? Ap-
likasi absensinya error nih..”  
“Bu saya kan sudah menggan-
ti jam keterlambatan saya de-
ngan jam kepulangan saya, 
kenapa masih besar jum-
lah keterlambatan saya? “
“ Bu, kok izin saya dimasukkan 
ke dalam hitungan ketidakha-
diran? Saya kan sudah izin?”
“ Bu, bisa ngak ketidak hadiran 
saya diakali biar ngak ada bolong-
nya? Seperti Bapak / Ibu itu ?!”

Bombardiran pertanyaan yang 
sering dilontarkan saat komulasi 
ataupun rekap absensi disebar-
kan kepada temen-temen. Hmm-
mm... sempat berpikir sepertinya 
informasi-informasi tentang ke-
pegawaian terutama tentang jam 
kerja sudah pernah dan sering di-
lontarkan, apa saat itu yang pro-
tes tidak masuk ya?? Atau kah in-
formasi yang disampaikan kurang 
jelas? Atau bisa juga sudah lupa 
dengan informasi-informasi ten-
tang kedisiplinan bagi pegawai?
Nah, agar kita tidak su’udzon de-
ngan teman sendiri, lebih baik 
kita coba membaca kembali 
aturan-aturan ataupun kebijakkan 
yang mengatur tentang kedisip-
linan bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) atau yang sekarang dise-
but sebagai Aparatur Sipil Negara 
(ASN), terutama tentang absensi.
Sebelum mengarah ke peratur-
an yang lebih khusus mengenai 
kehadiran dan tunjangan kinerja, 
ada perlunya kita kembali meng-
ingat tentang kewajiban dan la-
rangan yang dimiliki sebagai 
seorang PNS/ASN. Menurut PP 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin PNS menyatakan bahwa 
seorang PNS memiliki 17 kewa-
jiban yang harus dilakukan, yaitu :

1. mengucapkan sumpah/janji 
PNS;

2. mengucapkan sumpah/janji 
jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya 
kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Pemerintah;

4. menaati segala ketentuan 
peraturan perundangundang-
an;

5. melaksanakan tugas kedinas-
an yang dipercayakan kepada 
PNS dengan penuh pengab-
dian, kesadaran, dan tang-
gung jawab;

6. menjunjung tinggi kehormat-
an negara, Pemerintah,dan 
martabat PNS;

7. mengutamakan kepentingan 
negara daripada kepentingan 
sendiri, seseorang, dan/atau 
golongan;

8. memegang rahasia jabatan 
yang menurut sifatnya atau 
menurut perintah harus dira-
hasiakan;

9. bekerja dengan jujur, tertib, 
cermat, dan bersemangat un-
tuk kepentingan negara;

10. melaporkan dengan sege-
ra kepada atasannya apabi-
la mengetahui ada hal yang 
dapat membahayakan atau 
merugikan negara atau Pe-
merintah terutama di bidang 

keamanan, keuangan, dan 
materiil;

11. masuk kerja dan menaati ke-
tentuan jam kerja;

12. mencapai sasaran kerja pe-
gawai yang ditetapkan;

13. menggunakan dan memeliha-
ra barang-barang milik negara 
dengan sebaik-baiknya;

14. memberikan pelayanan se-
baik-baiknya kepada masya-
rakat;

15. membimbing bawahan dalam 
melaksanakan tugas;

16. memberikan kesempatan 
kepada bawahan untuk me-
ngembangkan karier; dan

17. menaati peraturan kedinasan 
yang ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang. 

Selain 17 kewajiban yang ha-
rus dilakukan, seorang PNS 
juga mempunyai 15 larang-
an yang harus dipatuhi, yaitu :
1. menyalahgunakan wewe-

nang;
2. menjadi perantara untuk men-

dapatkan keuntungan pribadi 
dan/atau orang lain dengan 
menggunakan kewenangan 
orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menja-
di pegawai atau bekerja untuk 
negara lain dan/atau lembaga 
atau organisasi internasional;

4. bekerja pada perusahaan 
asing, konsultan asing, atau 
lembaga swadaya masyara-
kat asing;
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5. memiliki, menjual, membeli, 
menggadaikan, menyewakan, 
atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau ti-
dak bergerak, dokumen atau-
surat berharga milik negara 
secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama 
dengan atasan, teman seja-
wat, bawahan, atau orang lain 
di dalam maupun di luar ling-
kungan kerjanya dengan tu-
juan untuk keuntungan priba-
di, golongan, atau pihak lain, 
yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan ne-
gara;

7. memberi atau menyanggupi 
akan memberi sesuatu kepa-
da siapapun baik secara lang-
sung atau tidak langsung dan 
dengan dalih apapun untuk 
diangkat dalam jabatan;

8. menerima hadiah atau suatu 
pemberian apa saja dari sia-
papun juga yang berhubung-
an dengan jabatan dan/atau 
pekerjaannya;

9. bertindak sewenang-wenang 
terhadap bawahannya;

10. melakukan suatu tindakan 
atau tidak melakukan suatu 
tindakan yang dapat mengha-
langi atau mempersulit salah 
satu pihak yang dilayani shg 
mengakibatkan kerugian bagi 
yg dilayani;

11. menghalangi berjalannya tu-
gas kedinasan; 

12. memberikan dukungan kepa-
da calon Presiden/Wakil Pre-
siden, DPR, DPD, atau DPRD 
dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelak-

sana  kampanye;
b. menjadi peserta kampa-

nye dengan  mengguna-
kan atribut partai atau at-
ribut PNS

c. sebagai peserta kampa-
nye dengan mengerahkan 
PNS lain; dan/atau

d. sebagai peserta kampa-
nye dengan  mengguna-
kan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan ke-
pada calon Presiden/Wa-
kil Presiden dengan cara:
a. membuat keputusan dan/

atau tindakan yang meng-
untungkan atau merugi-
kan salah satu pasang-
an calon selama masa 
kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan 
yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap 
pasangan calon yang 
menjadi peserta pemi-

lu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampa-
nye meliputi pertemuan,

c. ajakan, himbauan, se-
ruan, atau pemberian 
barang kepada PNS 
dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota kelu-
arga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan ke-
pada calon anggota DPD 
atau calon Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah de-
ngan cara memberikan su-
rat dukungan disertai foto 
kopi Kartu Tanda Penduduk 
atau Surat Keterangan Tan-
da Penduduk sesuai pera-
turan perundangundangan;

15. memberikan dukungan kepa-
da calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan 

kampanye untuk mendu-
kung calon Kepala Dae-
rah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas 
yang terkait dengan jabat-
an dalam kegiatan kam-
panye;

c. membuat keputusan dan/
atau tindakan yang meng-
untungkan atau merugi-
kan salah satu pasangan 
calon selama masa kam-
panye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan 
yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap 
pasangan calon yang 
menjadi peserta pemi-
lu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampa-
nye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seru-
an, atau  pemberian ba-
rang kepada PNS dalam 
lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga,  dan 
masyarakat

Dikatakan seorang pegawai 
melakukan pelanggaran disip-
lin jika pegawai setiap ucapan, 
tulisan, atau perbuatan PNS ti-
dak menaati kewajiban dan/atau 
melanggar larangan ketentuan 
disiplin PNS, baik yang dilaku-
kan di dalam maupun di luar jam 
kerja. Adapun tingkatan hukum-
an disiplin yang bisa diberikan 
tergantung dari berat tidaknya 
pelanggaran yang dilakukan. 
Untuk peraturan mengenai pe-
netapan jam kerja bagi pegawai 
KKP Kelas I Tanjung priok, saat 
ini masih mengacu kepada Kep-
pres No. 68 Tahun 1995 tentang 
Hari Kerja di Lingkungan Lemba-

ga Pemerintah, Kepmenpan No.8 
Tahun 1996 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Hari Kerja di ling-
kungan Lembaga Pemerintah, 
PermenPAN-RB No. PER/87/M.
PAN/8/2005 tentang Pedoman 
Peningkatan Pelaksanaan Efisi-
ensi, Penghematan dan Disiplin 
Kerja, Surat Edaran Kemenkes 
No.HK.01.02.4.1.A.906 tentang  
Penetapan Jam Kerja, Pemberian 
Ijin Tidak Masuk, Pemberian Ijin 
Tidak Masuk Kerja Dan Pembe-
rian Cuti Bagi PNS di lingkungan 
Kemenkes, serta surat edaran 
Sekretaris Jenderal Kementerian 
Kersehatan Republik Indonesia 
Nomor HK.02.02/II.4-1/826/2014 
tentang Penetapan jam kerja, 
pemberian ijin tidak masuk kerja 
dan pemberian cuti bagi pegawai 
negeri di lingkungan kementeri-
an kesehatan, yang menyatakan 
bahwa jam kerja efektif bagi pe-
gawai negeri pada Kantor Pusat 
dan Unit Pelaksana Teknis Ver-
tikal di lingkungan kementerian 
Kesehatan dalam 1 (satu) minggu 
adalah 37,5 jam untuk 5 (lima) 
hari kerja dan 6 (enam) hari ker-
ja yang diatur sebagai berikut :

• Hari Senin – Kamis :  jam 
07.30 – 16.00 dengan Waktu 
Istirahat :  jam 12.00 – 13.00

• Hari Jum’at :  jam 07.30 – 
16.30, dengan Waktu Isti-
rahat :  Jam 11.00 – 13.00

Bagi beberapa instansi sper-
ti Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) yang melakukan pelayan-
an 24 jam, memang sampai saat 
ini belum ada aturannya seca-
ra khusus yang mengatur ten-
tang jam kerja tersebut, sehing-
ga belum dapat diseragamkan.
Peraturan tentang kedisiplinan 
jam kerja juga terdapat pada per-
aturan tunjangan kinerja. Terda-
pat beberapa perubahan peratur-
an terkait dengan pengaturan jam 
keterlambatan. Pada awalnya di 
Permenkes Nomor 83 Tahun 2013 
tentang tunjangan kinerja bagi 
pegawai di lingkungan kementeri-
an kesehatan pada pasal 7 ayat 
2 menyatakan bahwa pegawai 
yang terlambat hadir ditempat 
kerja dalam batas waktu 1 – 30 
menit diwajibkan untuk mengganti 
sebanyak jumlah menit waktu ke-
terlambatan pada hari yang sama 
jika tunjangan kinerjanya tidak 
mau untuk di potong, akan tetapi 
perhitungan keterlambatan seca-
ra kedisiplinan tidak bisa diganti 
yang artinya hukuman disiplin ke-
terlambatan masih dimasukkan 
kedalam perhitungan komulasi 
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keterlambatan. Lalu pada Tahun 
2015 terbit Permenkes nomor 75 
tentang Pelaksaaan Pemberian 
Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai 
Di Lingkungan Kementerian Kese-
hatan, pada pasal 14 menyatakan 
bahwa terhadap pegawai yang 
mengganti jumlah menit keterlam-
batan 1 – 30 menit kepada yang 
bersangkutan tidak dikenakan pe-
ngurangan tunjangan kinerja dan 
tidak dikenakan hukuman disiplin.
Buat pegawai yang melakukan 
pelanggaran disiplin kehadiran, 
terdapat berbagai jenis dan ting-
kat hukuman disiplin tergantung 
dari pelanggarannya. Untuk ting-
kat hukuman disiplin terdiri dari 
hukuman disiplin rendah, sedang 
dan berat. Sedangkan jika dilihat 
dari jenis hukumannya maka :

1. Hukuman disiplin ringan
• Teguran Lisan
 Bagi PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alas-
an yang sah selama 5 
(lima) hari kerja

• Teguran tertulis
 Bagi PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alas-
an yang sah selama 6 
(enam) sampai sepuluh 
(10) hari kerja

• Pernyataan tidak puas 
secara tertulis

 Bagi PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alas-
an yang sah selama 11 
(sebelas) sampai lima 
belas (15) hari kerja

2. Hukuman disiplin sedang
• Penundaan kenaikan 

gaji berkala 1 ( Satu ) 

tahun bagi PNS yang 
tidak masuk kerja tanpa 
alas an yang sah se-
lama 16 ( enam belas 
) sampai dengan 20 ( 
dua puluh ) hari kerja;

• Penundaan kenaik-
an pangkat selama 1 ( 
satu ) tahun bagi PNS 
yang tidak masuk ker-
ja tanpa alas an yang 
sah selama 21 ( dua 
puluh satu ) sampai 
dengan 25 ( dua puluh 
lima ) hari kerja; dan

• Penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah 
selama 1 ( satu ) tahun 
bagi PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alas 
an yang sah selama 
26 ( dua puluh enam 
) sampai dengan 30 ( 
tiga puluh ) hari kerja;

3. Hukuman disiplin berat
• Penurunan pangkat 

setingkat lebih rendah 
selama 3 ( tiga ) bagi 
PNS yang tidak ma-
suk kerja tanpa alasan 
yang sah selama 31 ( 
tiga puluh satu ) sam-
pai dengan 35 ( tiga 
puluh lima ) hari kerja;

• Pemindahan dalam 
rangka penurunan ja-
batan setingkat lebih 
rendah bagi PNS yang 
menduduki jabatan 
struktural atau fungsio-
nal tertentu yang tidak 
masuk kerja tanpa alas 
an yang sah selama 

36 ( tiga puluh enam 
) sampai dengan 40 ( 
empat puluh ) hari kerja

• Pembebasan dari ja-
batan bagi PNS yang 
menduduki jabatan 
struktural atau fung-
sional tertentu yang 
tidak masuk kerja tan-
pa alas an yang sah 
selama 41 ( empat pu-
luh satu ) sampai de-
ngan 45 ( empat puluh 
lima ) hari kerja; dan

• Pemberhentian dengan 
hormat tidak atas per-
mintaan sendiri atau 
pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai 
PNS bagi PNS yang ti-
dak masuk kerja tanpa 
alas an yang sah selama 
46 ( empat puluh enam 
) hari kerja atau lebih.

Sistem pencatatan kehadiran 
saat ini sudah dilakukan dengan 
elektronik yaitu menggunakan 
fingger print. Keterlambatan 
dan pulang lebih awal akan di-
komulasikan sepanjang 1 tahun 
berjalan, yaitu dari Bulan Janu-
ari sampai dengan Bulan De-
sember di Tahun yang sama.    

Nah.. membaca secuplik infor-
masi di atas, semoga kita semua 
sekarang dapat lebih memahami 
tentang aturan-aturan yang ada 
mengenai kedisiplinan pega-
wai terutama kehadiran pada 
jam kerja, semangaaat!!!! 
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RUANG TU

“Jangan lupa buat surat tugas-
nya!”,“Tolong buatkan Surat 
undangan pertemuan terse-
but!”,“Segera buatkan SK tim-
nya!”

Beberapa perintah dari pim-
pinan yang mungkin sering 
kita dapat dan dengan se-

gala upaya perintah tersebut kita 
laksanakan dengan cepat dan 
sebaik-baiknya. Pertanyaan se-
lanjutnya,”Apakah naskah dinas 
seperti surat undangan atau su-
rat Keputusan yang sudah kita 
buat yakin sudah benar sesuai 
dengan ketentuan yang ada?”

Nah, mengingat juga adanya per-
aturan baru tentang tata naskah 
dinas dilingkungan kementerian 
kesehatan, maka tidak ada salah-
nya kita melihat sekilas tentang 
aturan yang ada saat ini.  Nas-
kah dinas merupakan informasi 
tertulis sebagai alat komunikasi 
kedinasan yang dibuat dan dite-
rima oleh pejabat yang berwe-
nang dalam rangka penyeleng-
garaan tugas pemerintahan dan 
pembangunan. Karena itu pen-
ting kiranya untuk mengetahui 
aturan-aturan yang ada dalam 
membuat naskah dinas, dengan 
harapan terciptanya tertib admi-
nistrasi dalam pelaksanaan tugas 
dan fugsi di lingkungan kedinasan.

Tata naskah dinas di lingkung-
an kementerian kesehatan ter-
baru yaitu Permenkes Nomor 
14 Tahun 2017 yang ditetapkan 
pada tanggal 10 Februari 2017. 
Pada tata naskah dinas disini di-
atur tentang jenis, penyusunan, 
penggunaan lambang negara, 
logo, cap dinas, serta pengguna-
an bahasa Indonesia yang baik 
dan benar dalam naskah dinas. 
Dalam tulisan ini akan dibahas 
beberapa hal saja yang sering 
digunakan dalam menggunakan 
naskah dinas dilingkungan kantor.

1. Surat Edaran
Surat edaran adalah naskah 
dinas yang memuat pembe-

Oleh: Dewi Dyah  Palupi, SKM, MKM

ritahuan tentang hal tertentu 
yang dianggap penting dan 
mendesak. Wewenang Pene-
tapan dan Penandatanganan 
Kewenangan untuk mene-
tapkan dan menandatangani 
surat edaran adalah pimpin-
an tertinggi lembaga, dapat 
dilimpahkan kepada pimpinan 
sekretariat lembaga atau pe-
jabat yang ditunjuk sesuai de-
ngan substansi surat edaran.

2. Surat Keputusan
Keputusan adalah naskah di-
nas yang memuat kebijakan 
yang bersifat menetapkan, 
tidak bersifat mengatur, dan 
merupakan pelaksanaan kegi-
atan, yang digunakan untuk :
1) Menetapkan/mengubah 

status kepegawaian / per-
sonal / keanggotaan / ma-
terial / peristiwa;

2) Menetapkan/mengubah/

membubarkan suatu ke-
panitiaan/tim; dan

3) Menetapkan pelimpahan 
wewenang.

Pejabat yang berwenang 
menetapkan dan menanda-
tangani Keputusan adalah 
pejabat tertinggi pada setiap 
unit kerja, satuan kerja, atau 
pejabat lain yang menerima 
pendelegasian wewenang.

3. Surat Tugas
Surat Tugas merupakan nas-
kah dinas yang dibuat dan 
ditandatangani oleh atasan 
atau pejabat yang berwe-
nang  kepada bawahan atau 
pejabat lain yang diberi tugas, 
yang memuat apa yang ha-
rus dilakukan. Apabila atasan 
yang berwenang menandata-
ngani lokasinya terletak jauh, 
maka dapat menggunakan 

SURAT SURATAN YUK !?
                                      TATA SURAT KEDINASAN                                 

-18- 

CONTOH FORMAT 

SURAT EDARAN YANG DI TANDATANGAN OLEH ESELON I KE BAWAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambang Negara/Logo 
Instansi dan Nama Jabatan 
/Nama Instansi yang telah di 
cetak

Daftar Pejabat yang menerima 
Surat Edaran

Penomoran yang berurutan 
dalam satu tahun berjalan 
menggunakan tinta biru

Judul Surat Edaran yang 
ditulis dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang perlu 
ditetapkannya Surat Edaran

Memuat peraturan yang 
menjadi dasar ditetapkannya 
Surat Edaran

Memuat isi edaran mengenai 
ditetapkannya hal tertentu 
yang dianggap mendesak

Kota sesuai dengan alamat 
instansi dan tanggal 
penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama 
Lengkap yang di tulis dengan 
huruf kapital di cetak tebal dan 
tidak mencantumkan gelar

Daftar pejabat yang menerima 
tembusan Surat Edaran

Contoh Surat Edaran
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-23- 

CONTOH 

FORMAT KEPUTUSAN 

(DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I an. MENTERI KESEHATAN) 

 

 
  

Contoh Surat Keputusan

atas nama pejabat tersebut.
Untuk penulisan surat tu-
gas juga perlu dilihat esteti-
ka penulisannya. Jika saat 
membuat surat tugas mem-
butuhkan kertas lebih dari 1 
halaman dikarenakan nama 
yang ditugaskan banyak atau 
kolektif, maka lebih baik di-
tulis dengan format surat 
tugas untuk berkelompok. 

4. Surat Undangan
Surat Undangan adalah surat 
dinas yang memuat undangan 
kepada pejabat/pegawai yang 
tersebut pada alamat tujuan 
untuk menghadiri suatu acara 
kedinasan tertentu, seperti ra-
pat, upacara, dan pertemuan.

5. Bentuk kop surat
Bentuk kop surat untuk satu-
an Kerja/UPT yang alamat-
nya berbeda dengan alamat 
Kantor Unit Utama seperti 
Rumah Sakit Vertikal, Kan-
tor Kesehatan Pelabuhan, 
Balai Besar, Balai dan Po-
liteknik Kesehatan, yaitu 
menggunakan kepala surat 
dinas nama kementerian, 
eselon I, dan Satuan Ker-
ja/UPT yang bersangkutan. 

6. Cap Dinas
a. Jenis Cap dinas ada 2 

macam, yaitu:
1) Cap instansi
2) Cap jabatan

b. Warna
Cap dinas menggunakan 
tinta berwarna ungu.

c. Penggunaan
1) Cap instansi

a) Cap instansi men-
terian Kesehatan 
digunakan untuk 
menyertai tan-
da tangan peja-
bat eselon I atas 
nama Menteri Ke-
sehatan.

a) Cap unit kerja di 
lingkungan Ke-
menterian Kese-
hatan (setingkat 
Eselon I) diguna-
kan untuk menyer-
tai tanda tangan 
pejabat struktural 
di lingkungan unit 
organisasi terse-

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
             DIREKTORAT JENDRAL  

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
  KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 

       Jalan Raya Nusantara No. 02 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, telepon 021-43931045,  
        faximilie 021-43731045website www.kkptanjungpriok.net , e-mail : kkp.priok@gmail.com  

 
 

Contoh Kop Surat

-122- 

  

 

3) Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf kapital dengan 

ukuran yang disesuaikan dengan besarnya cap serta 

jumlah atau banyaknya huruf yang ada didalam cap 

tersebut. 

4) Isi tulisan pada cap instansi/jabatan Kementerian 

Kesehatan 

a) Isi tulisan pada cap instansi Kementerian Kesehatan 

diatur sebagai berikut: 

(1) Isi tulisan diantara lingkaran kedua dan ketiga 

adalah nama KEMENTERIAN KESEHATAN. 

(2) Pemisah antara tulisan KEMENTERIAN dan 

KESEHATAN diberikan dua tanda bintang 

bersudut lima pada sisi kiri dan kanan. 

(3) Di dalam garis lingkaran ketiga terdapat dua 

garis sejajar yang di dalamnya bertuliskan 

REPUBLIK INDONESIA. 

Contoh cap Instansi Kementerian Kesehatan: 

 
 

 

 

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3

R4

R4

Contoh Cap Dinas

-125- 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan jabatan 

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit: 

 

 
Contoh cap unit kerja Direktorat  Jenderal Pelayanan 

Kesehatan dan jabatan Direktur  Jenderal Pelayanan 

Kesehatan: 

 

 
 

Contoh cap unit kerja Direktorat  Jenderal 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan jabatan 

Direktur  Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan: 

 

  
 

 

  

Contoh cap unit kerja Inspektorat Jenderal dan 
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-32- 

FORMAT SURAT TUGAS 

 

 

 

 

 

 

CONTOH 

Contoh Surat Tugas

but.

2) Cap jabatan
a) Cap Menteri Ke-

sehatan digu-
nakan hanya 
untuk menyer-
tai tanda tangan 
Menteri Kesehat-
an atau Menteri 
ad. Interim apabila 
Menteri Kesehat-
an sedang berha-
langan/tidak ada.

b) Cap pejabat ese-
lon I unit kerja di 
lingkungan Ke-
menterian Kese-
hatan digunakan 
untuk menyer-
tai  tanda tangan 
pejabat eselon I 
yang bersangkut-
an atau pejabat 
sementara (pjs) 
yang ditunjuk 
selama pejabat 
eselon I yang ber-
sangkutan sedang 
berhalangan/tidak 
ada.

d. Bentuk ukuran, huruf dan 
isi tulisan

-46- 

 

Contoh Surat Undangan

-47- 

CONTOH 

FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) Bentuk
 Bentuk cap dinas di 

lingkungan Kemente-
rian Kesehatan ada-
lah bulat

2) Ukuran
 Ukuran setiap lingkar-

an pada cap dinas di 
lingkungan Kemen-
terian Kesehatan de-
ngan ukuran diameter 
sebagai berikut:
a) R1 dengan garis 

tengah 40 mm dan 
tebal garis 1,5 mm

a) R2 dengan garis 
tengah 38 mm dan 
tebal garis 1 mm

a) R3 dengan garis 
tengah 30 mm dan 
tebal garis 1,5 mm

a) R4 dengan jari-jari 
dimulai dari R3 = 
0,7 mm dan tebal 
garis 1,5 mm

3) Huruf-huruf yang di-
gunakan adalah huruf 
kapital dengan ukur-
an yang disesuaikan 
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dengan besarnya cap 
serta jumlah atau ba-
nyaknya huruf yang 
ada didalam cap ter-
sebut.

Demikian sekilas tentang bebe-
rapa aturan terbaru dalam mem-
buat sebuah naskah dinas. Ada 
beberapa point penting yang per-
lu digarisbawahi oleh kita sebagai 
Unit Pelayanan Teknis (UPT) di 

lingkungan Kementerian Kese-
hatan Republik Indonesia, yaitu :

1. Untuk Naskah Dinas Arah-
an  yang bersifat Peng-
aturan dan Penetapan 
(Keputusan) tidak lagi men-
cantumkan gelar dan NIP

2. Penggunaan kop surat di-
nas hanya pada lembar 
pertama naskah dinas.

3. Untuk kop surat UPT 
logo pada kepala nas-

kah dinas adalah logo ke-
menkes dan logo UPT.

4. Kepala UPT tidak memeiliki 
cap jabatan tetapi menggu-
nakan cap instansi dari ese-
lon I nya dan cap warna ungu. 

Semoga tulisan ini dapat mem-
bantu dalam membuat sebu-
ah naskah dinas yang baik 
dan benar. Tetap semangat !!!! 

Contoh Amplop

download : http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._14_ttg_Tata_Naskah_Dinas_di_Lingkungan_KEMENKES_.pdf

Standar ukuran Amplop dinas Surat biasa adalah  110 x 250 mm

Nomor : .........................................

Yth.  
......................................................
.......................................................
.......................................................

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

Jalan Raya Nusantara No. 02 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310,
telepon (021)43931045, faksimilie (021)43731045, website www.kkptanjungpriok.net, 

e-mail : kkp.priok@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                             

MEMBUAT KOP SURAT DAN AMPLOP SENDIRI

Dengan berlakunya logo 
Kementerian Kesehat-
an RI yang baru tentunya 

harus segera membuat cetak-
an kop surat dan amplop surat 
yang baru, masalahnya tidak 
semudah melakukan penga-
daan barang cetak mendadak. 

Solusinya adalah dengan men-
cetak sendiri dengan  kertas dan 
amplop yang ada. Semua keten-
tuan misalnya besarnya huruf/
font,   jenis huruf yang digunakan, 
ketentuan ukuran kertas yang ha-
rus digunakan semuanya sesuai 
dengan peraturan tata naskah di-
nas di lingkungan Kemenkes RI.

Membuat KOP Surat 
Langkah yang harus diper-
siapkan tentunya  komputer 

dengan aplikasi perkantoran 
ms word, kertas, printer dan 
logo kemenkes dan logo kkp. 
1. Buka aplikasi dan buat do-

kumen baru. klik 2 kali pada 
dokumen baru maka akan 
muncul tulisan header (de-
sign untk merubah lebar pilih 
header from top

2. Insert pilih header pada 
dokumen baru, pilih halaman 
kosong

3. Insert pictures logo ( cari 
tempat logo berada dengan 
format png) atur pada wrap 
text behind text agar mudah 
digeser

4. Insert text box letakan dite-
ngah tengah dokumen tanpa 
latar dan garis

5. Kilik design dan keluar dari 
footer dan header. SELESAI

Membuat Amplop Surat
Langkahnya sama yang membe-
dakan adalah aplikasi yang digu-
nakan adalah aplikasi ms publis-
her. Atur ukuran dokumen adalah 
standar amplop atau lihat dike-
masan ukurannnya berapa atau 
dilakukan pengukuran dengan 
penggaris/ mistar. Jika sudah se-
lesai tidak ada kesalahan rubah-
lah dokumen ms publisher ke do-
kumen format PDF. Jangan lupa 
lakukan pengaturan dalam mesin 
printer untuk ukuran kertas ketika 
akan melakukan printer. 

Selain aplikasi perkantoran bisa 
dilakukan dengan aplikasi corel 
draw, photoshop, ilustrator dan 
lain lain

SELAMAT MENCOBA ....

Oleh: Nana Mulyana
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EffECTIVE COMUNICATION TOWARD 
SERVICE EXCELLENCE KANTOR KESEHATAN 
PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK
  PELAYANAN PRIMA                                 

Oleh : Ita Yunita

RUANG PKSE

“Apa itu service excellence?” Ser-
vice excellence atau Pelayanan 
Prima adalah kepedulian kepada 
pelanggan dengan memberikan 
pelayanan yang terbaik untuk 
menfasilitasi kemudahan peme-
nuhan kebutuhan dengan terus 
mengupayakan penyelarasan 
kemampuan, sikap, penampilan, 
perhatian, tindakan dan tanggung 
jawab guna mewujudkan kepuas-
an pelanggan (http://muwafikcen-
ter.lecture.ub.ac.id).
Kegiatan pelayanan prima sejalan 
dengaan fungsi Aparatur Sipil Ne-
gara (ASN) yang disebutkan pada 
Pasal 10 Undang-undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang ASN bah-
wa pegawai ASN mempunyai 3 
fungsi yaitu sebagai pelaksana 
kebijakan publik, pelayan publik 
dan pemersatu bangsa. Sebagai 
pelayan publik, ASN di Kantor Ke-
sehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 
I Tanjung Priok melakukan pela-
yanan kepada masyarakat atau 
pengguna jasa, salah satu kegi-
atan pelayanan tersebut adalah 
penerbitan dokumen kesehatan 
kapal seperti penerbitan dokumen 
Certificate of Pratique (COP), Port 
Health Quarantine Clearance 
(PHQC), Ship Sanitation Control 
Excemption Certificate (SSCEC), 
Ship Sanitation Control Certificate 
(SSCC), Sertifikat P3K Kapal dan 
Health Certificate.
Bentuk pelayanan prima yang 
dilakukan KKP Kelas I Tanjung 
Priok untuk para pengguna jasa 
adalah dengan menyediakan ru-
ang khusus Pelayanan Dokumen 
Kesehatan Kapal serta petugas 
yang stand by selama 24 jam. 
Untuk meningkatkan kualitas 
dan kemampuan petugas dalam 
memberikan pelayanan maka 
KKP Kelas I Tanjung Priok meng-
adakan Pelatihan Pelayanan Pri-
ma bagi Petugas Penerbitan Do-
kumen Kesehatan Kapal.
Pelatihan dilaksanakan selama 
satu hari pada tanggal 22 Ma-
ret 2017 di hotel Santika Kelapa 

Gading menggunakan jasa pihak 
ketiga yaitu Lembaga Pendidikan 
Talk Inc. Peserta pelatihan ber-
jumlah 30 orang pegawai KKP 
Kelas I Tanjung Priok. Pelatihan 
dibuka oleh Kepala KKP Kelas I 
Tanjung Priok, Bapak RBA. Wid-
jonarko, SKM, M.Kes dan didam-
pingi oleh Kepala Bagian Tata 
Usaha, Bapak Ir. Ade Sutrisno, 
M.Kes serta  Kepala Bidang Pe-
ngendalian Karantina dan Survei-
lans Epidemiologi, Bapak Brata 
Sugema, SKM, M.Si.
Fasilitator pelatihan adalah Erwin 
Parengkuan, pelatihan berlang-
sung dengan lancar dan menarik 
menggunakan perpaduan metode 
pembelajaran adult learning met-
hod, self assessment, experimen-
tal learning process, case studies, 
simulations dan brainstorming. 
Pelatihan terbagi menjadi 2 sesi, 
sesi pertama berlangsung dari 
pukul 09.00 WIB sampai dengan 
12.00 WIB. Materi yang disampai-
kan adalah Escalating Confiden-
ce. Pada sesi ini dibahas perma-
salahan seputar komunikasi dan 
rasa percaya diri. Disebutkan oleh 
fasilitator bahwa untuk mewujud-
kan pelayanan prima diperlukan 
komunikasi yang efektif sehingga 
pesan dapat tersampaikan de-
ngan jelas. Dalam hal ini adalah 
komunikasi antara petugas dan 
pengguna jasa sehingga apa 
yang diharapkan oleh pengguna 

jasa dapat diberikan oleh petugas 
dengan tepat.
Sesi kedua dimulai pada pukul 
13.00 WIB dan berakhir pada 
pukul 16.00 WIB. Materi yang di-
sampaikan adalah Effective Com-
munication and Public Speaking. 
Pada sesi ini peserta dibagi men-
jadi 5 kelompok, setiap kelompok 
diberikan satu case study / per-
masalahan yang berkaitan de-
ngan tugas pokok dan fungsi KKP 
kemudian dilakukan role play un-
tuk tiap kelompok. Dari role play 
yang ditampilkan tiap-tiap kelom-
pok, dilakukan evaluasi seputar 
komunikasi dan kepercayaan diri 
dari peran-peran yang dimainkan 
selama role play.
Setelah mengikuti pelatihan di-
harapkan peserta mampu me-
ningkatkan rasa percaya diri, 
mempunyai kemampuan komu-
nikasi efektif dan dapat memberi-
kan pelayanan prima saat pener-
bitan dokumen kesehatan kapal. 
Namun kemampuan tersebut 
tentu tidak bisa spontan didapat 
setelah mengikuti pelatihan yang 
hanya berlangsung selama satu 
hari, perlu pengaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu saat 
memberikan pelayanan kepada 
para pengguna jasa di KKP Kelas 
I Tanjung Priok. So keep learning 
and be a good ASN.
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URGENSI KEBERADAAN RENCANA 
KONTIJENSI (RENKON) UNTUK ANTISIPASI 
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT 

YANG MERESAHKAN DUNIA (PHEIC) 
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

                                                              RENCANA KONTIJENSI (RENKON)                                 

RUANG PKSE

Oleh : Agus Sugiarto,SKM.M.Kes

Intensitas kejadian penyakit me-
nular dan besarnya masalah 
kesehatan masih sulit dipredik-

si secara cepat dan tepat. Itulah 
tantangan tersendiri dari bidang 
kesehatan di Negara Indonesia 
tercinta. Penularanpenyakit, ska-
la kejadian penyakit dan kom-
pleksitas penanganan/pengenda-
lian penyakit cenderung semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Maka dari itu itu diperlukan pe-
ngendalian penyakit yang krea-
tif, inovatif dan kontemporer de-
ngan berbasis pada pengetahuan 
dan teknologi serta tetap mem-
pertimbangkan kearifan lokal. 
Masalah kesehatan tersebut dia-
tas tidak bisa ditanggulangi oleh 
insan dan petugas kesehatan saja, 
namun semua masyarakat, kelem-
bagaan, kementerian dan organi-
sasi lainnya juga harus terlibat.
Pelabuhan Tanjung Priok sebagai 
salah satu pintu gerbang negara 
Kesatuan Republik Indonesia di-
harapkan memiliki kesiapsiaga-
an dalam menghadapi berbagai 
masalah kesehatan untuk me-
minimalisir segala dampak yang 
mungkin dapat terjadi.Rencana 
kontinjensi (contingency planning) 

merupakan salah satu instrumen 
perencanaan yang dapat kita di-
gunakan dalam menghadapi  ke-
jadian masalah-masalah kesehat-
anterutama masalah kesehatan 
masyarakat yang kita sebut seba-
gai Kedaruratan Kesehatan Ma-
syarakat yang Meresahkan Dunia 
atau Public Health Emergency of 
International Concern (PHEIC).

Kontinjensi (contingency) adalah 
suatu keadaan atau situasi yang 

diperkirakan akan segera terjadi, 
tetapi mungkin juga tidak akan ter-
jadi (Oxford Dictionary & BPNPB, 
2011). Sever Acute Respiratory 
Syndrome (SARS), EBOLA, H5N1 
(Avin Influenza atau Flu Burung), 
Polio merupakan beberapa con-
toh penyakit yang pernah menye-
bar ke berbagai negara dan men-
jadi perhatian dunia internasional, 
dan dunia telah mencatat sejarah 
adanya pandemi Influenza yang 
menewaskan jutaan orang. Se-
karang kita masih harus waspa-
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da dengan penyebaran penyakit 
Mers CoV dan Zika (data up date
WHO jumlah kasus penya-
kit Mers-CoV sejak September 
2012 tercatat sebanyak 1.864 
kasus dengan korban mening-
gal sebanyak 659 orang(http://
www.who.int/csr/don/19 decem-
ber- 2016-2-mers-saudi-arabia/
en). Tidak menutup kemungkin-
an kita juga harus tetap waspa-
da dengan  penyebaran penyakit 
menular lainnya baik yang new 
emerging maupun re-emerging.

Kedaruratan Kesehatan Masya-
rakat (KKM) dapat saja terjadi se-
bagai salah satu dampak dari glo-
balisasi perdagangan terlebih lagi 
sekarang sudah diberlakukannya 
perdagangan bebas (Masyarakat 
Ekonomi Asia) sehingga mobilitas 
orang, barang, hewan dan segala 
macam ikutannya semakin tinggi. 
Mudahnya perpindahan faktor risi-
ko tersebut seperti orang, barang, 

hewan dan lain-lain dari dan ke 
satu negara atau wilayah tertentu 
akan memudahkan juga penye-
baran berbagai macam penyakit 
yang berpotensi menimbulkan 
kedaruratan kesehatan masya-
rakat. KKM dapat terjadi karena 
kedatangan atau importasi pe-
nyakit dari negara lain atau dapat 
juga daerah/wilayah kita sebagai 
episenter dari penyakit tersebut. 

Kejadian KKM dapat terjadi ka-
pan saja sehingga kita tidak bisa 
memprediksi waktu kejadian ma-
salah kesehatan tersebut. Sehing-
ga kita, baik intansi pemerintah, 
swasta dan masyarakatdiharap-
kan memiliki kemampuan dalam 
mencegah (to prevent), mende-
teksi dini (to detect), menangani 

kasus sedini mungkin (to res-
ponse). Ketepatan dan kecepat-
an dalam merespon suatu keja-
dian masalah kesehatan akan 
mempengaruhi sejauh mana 
besaran kejadian KKM tersebut.

Untuk itu, maka kita harus harus 
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terus meningkatkan kapasitas-
nya melalui pelatihan (table top) 
dan praktek lapangan (simula-
si) sehingga memenuhi kompe-
tensi standar yang diharapkan.
Petugas Kantor Kesehatan Pe-
labuhanharus merupakan per-
sonal mumpuni yang memiliki 
kompetensi yang handal karena 
memang tugas utama yang di-
bebannya adalah mencegah dan 
menangkal penyakit yang masuk 
melaui pintu negara, baik pelabuh-
an, bandar udara maupun yang  
berada di lintas batas negara.

Sampai dengan artikel ini di-
tulis, di negara China dilapor-
kan sejak tahun 2013  terdapat 
1.463 infeksi yang dikonfirmasi 
oleh laboratorium dengan vi-

rus avian influenza A (H7N9).
Pada tanggal 5 Mei 2017, Komi-
si Kesehatan dan Keluarga Be-
rencana Nasional Negara China 
(NHFPC) melaporkan ke WHO 
tentang 24 infeksi pada manusia 
yang dikonfirmasikan laboratori-
um dengan virus avian influenza 
A (H7N9). Dilaporan dari kasus 
tersebut ada sembilan kemati-
an, 13 pasien kasus didiagnosis 
menderita pneumonia (2) atau 
pneumonia berat (11). , Sembi-
lan belas pasien kasus dilaporkan 
memiliki paparan terhadap ung-
gas atau pasar unggas hidup, dan 
dua orang tidak memiliki keterpa-
paran unggas yang diketahui. 

Sekali lagi perlu disampaikan 
bahwa tugas mencegah dan 
menangkal penyakit tidak dapat 
dikerjakan   oleh sektor kesehat-
an saja, namun juga harus dipe-
rankan oleh sektor pemerintah 
yang lain seperti Kementerian 
Perhubungan (melalui Kantor 
Kesyahbandaran dan Kantor Oto-
ritas Pelabuhan , Kementerian 
Pertanian, Badan Karantina Per-
tanian, TNI – Polri, sektor Swas-
ta dan juga unsur masyarakat. 

Salah satu strategi untuk itu se-
mua itu adalah memandang per-
lu bahwa sangat urgen Wilayah 
Pelabuhan Tanjung Priok memiliki 
Dokumen Rencana Kontigensi 
dengan tujuan sebagai dokumen 
rencana yang disusun bersama 
dalam menghadapi kemungkinan 
terjadinya Kedaruratan Kesehat-
an Masyarakat (KKM) di Pela-
buhan Tanjung Priokdan  sebagai 
salah satu bentuk kesiapsiagaan 
seluruh intansi baik pemerintah, 
swasta dan masyarakat dalam 
menghadapi  kemungkinan terja-
dinya KKM di Pelabuhan Tanjung 
Priok.(May 2017, writed by Gustro)
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(Mahasiswa Peminatan Epidemiologi, Program Studi Kesehatan Masyarakat, 
Universitas Indonesia)

Oleh : Nur Assyifa Daiyah Fillah

Pelaksanaan Surveilans Sebagai 
Upaya Cegah Tangkal PHEIC 

di Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2017
                                                               SURVEILANS DENGAN UCT PHEIC                                 

Kerugian yang diakibatkan 
penyakit-penyakit Keda-
ruratan Kesehatan (KLB) 
yang Meresahkan Du-

nia atau PHEIC (Public Health 
Emergency of International Con-
cern) sering kali tidak disadari 
oleh masyarakat awam, padahal 
suatu negara dapat mengalami 
kelumpuhan baik dari segi pere-
komonian, maupun sumber daya 
manusia nya apabila terdapat 
penyakit PHEIC yang tidak dapat 
dikendalikan, seperti yang dia-
lami oleh 3 negara di Afrika (Gu-
inea, Liberia, dan Sierra Leone) 
yang terserang virus ebola pada 
tahun 2014. Menurut Bank Du-
nia (2015), kerugian akibat virus 
ebola di ketiga negara tersebut 
diperkirakan mencapai 2,8 triliyun 
dolar AS dan terdapat sebanyak 
28.616 total kematian akibat virus 
ebola (WHO, 2016). Walaupun 
belum ada kasus ebola di Indo-
nesia, risiko masuk nyaa penya-
kit melalui pelaku perjalanan dari 
dan ke negara terjangkit, atau 
WNI yang sedang berada di ne-
gara terjangkit, termasuk jamaah 
haji atau umroh yang kontak de-
ngan warga negara dari negara 
terjangkit tidak dapat dipungkiri 
adanya. Oleh karena itu, penting 
dilakukan Surveilans Epidemio-
logi di Pintu Masuk Negara, yang 
dalam hal ini adalah pelabuhan 
laut Tanjung Priok, sebagai ben-
tuk kesiapsiagaan, kewaspadaan, 
dan respon dalam upaya cegah 
tangkal penyakit yang berpotensi 
menimbulkan KLB.
Pada hakikatnya, Surveilans Epi-
demiologi merupakan kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, 
analisis dan intepretasi data serta 
desiminasi atau penyebaran infor-
masi data surveilans penyakit dan 
faktor risikonya. Tujuan dari Sur-
veilans Epidemiologi di KKP Kelas 
I Tanjung Priok sendiri adalah ter-

sedianya data dan informasi epi-
demiologi faktor risiko, penyakit 
atau gangguan kesehatan lainnya 
di pelabuhan yg cepat, tepat dan 
akurat utk advokasi, diseminasi 
informasi sebagai bahan peng-
ambilan keputusan dalam peren-
canaan, pelaksanaan, pemantau-
an, evaluasi program kesehatan 
dan peningkatan kewaspadaan 
serta respon cepat KLB/wabah. 
Dalam pelaksanaannya, survei-
lans epidemiologi di pintu masuk 
negara (pelabuhan) memiliki kha-
rakteristik yang berbeda dengan 
surveilans di wilayah disebabkan 
lokus surveilans epidemiologi nya 
merupakan kapal dan parimeter, 
populasi yang dinamis, luas nya 
potensi penyebaran, legalitas 
perundangan secara internasio-
nal, faktor risiko sebagai besaran 
masalah, jumlah populasi tidak 
diketahui dengan jumlah kasus 
yang sedikit, sifat kejadian yang 
dipantau juga merupakan kasus 
baru. Untuk sasaran cakupan pro-
gram Surveilans Epidemiologi di 
pintu masuk negara adalah di Bi-
dang PKSE, Bidang PRL, Bidang 
UKLW dan wilayah kerja. Sasaran 
pengamatan orang terdiri Anak 
Buah Kapal (ABK), crew dan so-
pir, penumpang,serta masyarakat 
di pelabuhan, sedangkan sasaran 
untuk faktor risiko terdiri dari alat 
angkut, lingkungan, kesehatan 
kerja dan matra. Pengamatan 
yang dilakukan dilakukan setiap 
hari dan dalam waktu tertentu.
Sesuai dengan amanat yang ter-
cantum dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan No 2348/Menkes/Per/
XI/2011 dan International Health 
Regulation (2005), KKP Kelas I 
Tanjung Priok telah melaksana-
kan kegiatan Surveilans Epidemi-
ologi secara sinergis pada setiap 
bidang dan wilayah kerja di dalam 
nya dengan menunjuk staff dari 
masing-masing bidang dan wila-

yah kerja sebagai anggota Tim 
Surveilans Epidemiologi (SE). 
Bidang Pengendalian Karantina 
dan Surveilans Epidemiologi da-
lam hal ini, ditunjuk sebagai koor-
dinator dalam pelaksanaan SE di 
pelabuhan Tanjung Priok. Selain 
pembentukan Tim SE, dibentuk 
pula Tim Gerak Cepat (TGC) yang 
merupakan tim khusus yang besi-
ap siaga terhadap kejadian KLB. 
KKP Kelas I Tanjung Priok juga 
memiliki Tim Jaga Terpadu yang 
beranggotakan masing-masing 
bidang yang bertugas dalam pe-
meriksaan dokumen kesehatan 
kapal, pengawasan dan pemerik-
saan faktor-faktor risiko PHEIC, 
serta pengawasan dan pemerik-
saan kesehatan awak kapal, obat 
dan alat kesehatan kapal.
Hasil analisis data surveilans pe-
nyakit dan faktor risiko PHEIC 
yang diperoleh dari data keda-
tangan dan keberangkatan kapal 
di Pelabuhan Tanjung Priok pada 
tahun 2016 belum dapat meng-
gambarkan situasi penyakit dan 
masalah kesehatan pada pintu 
masuk negara secara menye-
luruh. Salah satu penyebabnya 
adalah kurang nya petugas da-
lam pemeriksaan kapal dari pela-
buhan dalam negeri. Pada tahun 
2016, setiap bulannya rata- rata 
terdapat 2.603 kapal jumlah ke-
datangan kapal dalam negeri dan 
285 kapal luar negeri. Perban-
dingan rata-rata kedatangan ka-
pal dalam negeri dan luar negeri 
adalah 9:1, artinya setiap satu 
tim yang dibutuhkan dalam pe-
meriksaan kapal luar negeri, di-
perlukan sembilan tim tambahan 
untuk pemeriksaan kapal dalam 
negeri. Oleh karenanya, periksa-
an kapal dalam negeri hampir ti-
dak pernah dilakukan, kecuali jika 
kapal tersebut akan melakukan 
perpanjangan SSCEC/SSCC. 
Hal ini tentunya mengakibatkan 
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meningkatnya risiko penyebaran 
penyakit-penyakit endemis an-
tar wilayah Indonesia. Selain itu, 
evaluasi kerja Boarding Officer 
(BO) dalam melakukan kegiatan 
pemeriksaan kapal perlu dilaksa-
nakan karena berdasarkan obser-
vasi langsung dilapangan masih 
terdapat BO yang tidak melaksa-
nakan pemeriksaan kapal sesuai 
SOP. Sebagai contoh,  terdapat 
BO yang tidak mengisi formulir 
Hygiene Sanitasi Kapal saat ke-
giatan boarding padahal untuk 
mengambil keputusan diterbitkan-
nyaa sertifikat izin berlabuh dan 
berlayar (COP),  proses pemerik-
saan harus diselesaikan terlebih 
dahulu dan kapal beserta awak 
nya dinyatakan sehat. Selain itu, 
masih ada BO yang  tidak mela-
kukan pemeriksaan ABK padahal 
IHR (2005) menyebutkan bahwa 
pemeriksaan kesehatan harus 
dilakukan terhadap pelaku perja-
lanan. Kendala lain yang ditemu-
kan adalah bahasa dan perbeda-
an penulisan keterangan tanggal 
kadaluarsa dalam pemeriksaan 
obat-obatan karena sering kali 
ditemukan keterangan bahasa 
selain Inggris dan Indonesia yang 
sulit diartikan apakah obat terse-
but masuk kedalam gologan obat 
narkotik, selain itu penulisan kete-
rangan tanggal yang hanya ber-
tuliskan tanggal pembuatan obat 
menyulitkan BO dalam menentu-
kan apakah obat tersebut masih 
layak pakai atau tidak. Oleh ka-
rena itu, penting kiranya mem-
buat daftar obat-obat asing yang 
sering ditemui dalam kapal-kapal 
negara tertentu sebelum melaku-
kan pemeriksaan obat. Masalah 
yang perlu menjadi perhatian uta-
ma BO dari bidang PKSE, selain 
kelengkapan dokumen kapal ada-
lah pemastian prosedur pemerik-
saan kapal dari BO lainnya yang 
harus evidence-based dan semua 
instrumen telah terisi lengkap se-
belum diterbitkannya COP.
Disamping surveilans yang berka-
itan dengan pemeriksaan kapal, 
diperlukan juga peningkatan sur-
veilans yang dilakukan pada seti-
ap bidang yang ada di KKP Ke-
las I Tanjung Priok. Pada Bidang 
PKSE, perlu adanya peningkatan 
ketepatan waktu pengumpulan 
dan pelaporan data Surveilans 
Epidemiologi dari petugas di ma-
sing-masing bidang dan wilayah 
kerja sehingga tidak menghambat 
proses pengolahan data dan per-
lu adanya rekonsiliasi rutin untuk 
menyamakan data baik di KKP 
induk, wilayah kerja, dan otoritas 

pelabuhan terkait sehingga tidak 
ada kerancuan atau gap data. 
Sebagai contoh dilaksanakannya 
rekonsiliasi antara data Simkes-
pel, BMN, dan PNBP pada KKP 
induk dan wilayah kerja, serta re-
konsiliasi data PHQC antara KKP 
dengan Kesyahbandaran. Kegiat-
an Pemberantasan Sarang Nya-
muk (PSN) yang dilakukan oleh 
Bidang PRL dalam upaya preven-
tif pencegahan penyakit Yellow 
Fever yang mengalami outbreak 
di Brazil bulan Februari lalu me-
rupakan kegiatan yang sangat 
baik dilakukan, namun diperlu-
kan perluasan area pelaksanaan 
PSN yang tidak hanya dilakukan 
disekitar gedung KKP, namun di 
wilayah-wilayah dengan jumlah 
jentik tertinggi, seperti pada wila-
yah Kali Baru dengan mengajak 
sarana pelayanan kesehatan dan 
warga sekitar dalam melakukan 
PSN. Ruang lingkup surveilans 
pada Bidang UKLW pada survei-
lans vaksin, kesehatan ABK dan 
penumpang, penyakit yang bera-
sal dari poliklinik Induk, poliklinik 
terminal dan poliklinik sarana pe-
layanan. Belum terintegrasinya 
Sistem Manajemen Informasi 
(Aplikasi) bidang UKLW dengan 

aplikasi pengolahan data seperti 
SPSS atau Epi Info mengakibat-
kan belum dilakukannya pengo-
lahan dan analisis data penyakit 
orang-orang yang datang ke po-
liklinik Induk, poliklinik terminal 
dan poliklinik sarana pelayanan 
sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. 
Oleh sebab itu, sangat penting 
dibangunnya sistem pengolah-
an data surveilans penyakit di 
Bidang UKLW dan dilakukannya 
pelatihan pengolahan data sur-
veilans penyakit kepada petugas 
yang membutuhkan. 
Demikianlah penjelasan terkait 
masalah-masalah yang ditemu-
kan pada pelaksanaan kegiatan 
surveilans dalam rangka upaya 
cegah tangkal penyakit PHEIC 
di Pelabuhan Laut Tanjung Priok 
tahun 2016 berdasarkan hasil ke-
giatan magang selama satu bulan 
di bidang PKSE KKP Kelas I Tan-
jung Priok. Beberapa rekomen-
dasi penyelesaian masalah yang 
diberikan, diharapkan dapat men-
jadi perhatian dan pertimbangan 
untuk pihak KKP Kelas I Tanjung 
Priok dalam membantu mening-
katkan kualitas kegiatan survei-
lans penyakit potensial wabah di 
pelabuhan laut Tanjung Priok.
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PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PETUGAS 
TERBAIK DALAM RANGKA PENGAWASAN/
PEMERIKSAAN KAPAL PELAYANAN PENERBITAN 
DOKUMEN KESEHATAN KAPAL TAHUN 2017
          PETUGAS PELAYANAN DOKUMEN KESEHATAN KAPAL                                 

Dalam rangka meningkatkan ku-
alitas pelayanan pada Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Kelas I 
Tanjung Priok maka perlu dilaku-
kan penilaian terhadap petugas 
jaga. Pemberian penghargaan 
dan sanksi merupaka salah satu 
faktor yang sangat penting terha-
dap kinerja pegawai. Pelaksana-
an dan pemberian penghargaan 
dan sanksi terhadap pegawai 
KKP Kelas I Tanjung Priok bertu-
juan untuk mengetahui pelaksa-
naan dan penerapan pekerjaan 
sesuai dengan Standar Prosedur 
Operasional (SPO) yang dilihat 
dari beberapa aspek yaitu: Ke-
dispilinan, Kerjasama, Kerapihan 
dan Kemampuan Teknis. Khusus 
untuk Perwira Jaga selain aspek 
tersebut juga dilihat aspek “Kepe-
mimpinan”.
Penilaian terhadap petugas jaga 
ini dilaksanakan dimulai dari Bu-
lan Januari – Desember 2016, 
adapun petugas yang dinilai ada-
lah Perwira Jaga, Boarding Offi-
cer (BO) baik BO1 (Surveilans), 

BO2 (Sanitarian/Entomolog), 
BO3 (Medis dan paramedis),  Ad-
ministrasi dan Pencatatan 1(AP) 
pelayanan dokumen keberang-
katan kapal dan AP2 pelayanan 
dokumen kedatangan kapal, So-
pir Ambulance dan Cleaning Ser-
vice.
Mekanisme penilaian dilakukan 
pada Petugas yang melakukan 
kegiatan jaga di pelayanan dan 
pada saat menjalankan tugas 
kedinasan sehari-hari. Petugas 
Jaga yang terdiri dari Petugas 
BO (Boarding Officer), Petugas 
AP (Administrasi dan Pelaporan),  
pengemudi Ambulance dan Clea-
ning Service dinilai oleh Perwira 
Jaga, sedangkan tugas Perwira 
Jaga dinilai oleh Atasan Perwira 
Jaga dengan berkoordinasi ma-
sing-masing atasan langsungnya.
Untuk memberikan penilain yang 
lebih obyektif, penilaian juga dila-
kukan dengan memberikan lem-
bar “Kuesioner Penilaian” kepa-
da seluruh petugas yang terlibat 
pada kegiatan Jaga di Pelayanan.

Oleh: Fifi Nur Afifah, SKM, M.Epid

Hasil penilaian tersebut bagi pe-
tugas yang dianggap mempunyai 
nilai yang baik maka diberikan 
penghargaan sebagai bentuk 
pengharagaan/reward dari pres-
tasi yang diraihnya oleh Kepala 
KKP Kelas I Tanjung Priok. Pem-
berian  penghargaan ini diharap-
kan dapat memotivasi pegawai 
KKP Kelas I Tanjung Priok agar 
dapat bekerja lebih giat dan lebih 
baik lagi.
Berdasarkan hasil rekapitulasi 
penilaian yang telah dilakukan 
pada  tahun 2016  maka dipero-
leh kandidat Petugas yang memi-
liki kinerja yang sangat baik pada 
tahun 2016 tersebut yang diu-
mumkan pada bulan Maret tahun 
2017  dimana petugas pelayanan 
tersebut adalah : 

1. Perwira Jaga Terbaik : 
Nana Mulyana , SKM

Pada penilaian perwira jaga terba-
ik tahun 2016 yang diumumkan di 
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bulan Maret  ta-
hun 2017 Perwi-
ra terbaik terpilih 
adalah Bapak 
Nana Mulyana, 
SKM, Pak Nana 
Mulyana dalam 
keseharian ber-
dinas di Bidang 
PRL KKP Kelas 

I Tanjung Priok, walaupun bukan 
sebagai struktural di bidang PKSE 
tetapi bapak tiga orang anak ini  
merupakan salah satu pegawai 
yang di “tua” kan oleh teman-
teman di Bidang PRL maupun di 
KKP karena pengalaman kerja 
beliau yang sudah cukup lama 
dan paham mengenai per “Kaka-
pean”. Pak Nana ini merupakan 
pribadi yang cukup unik karena 
pak Nana sangat betah bekerja 
didepan komputer sehingga se-
tiap kegiatan di KKP yang mem-
butuhkan tenaga ahli layout untuk 
bulletin, kalendar dan profil KKP, 
pak Nana merupakan andalan. 
Pak Nana juga mempunyai hobby 
memasak, disela-sela kesibukan-
nya untuk menghilangkan penat 
pak Nana sering membuatkan te-
man-teman pisang goreng, bak-
wan jagung dan tempe mendoan. 
Berdasarkan hasil penilaian yang 
dilakukan oleh bidang PKSE me-
lalui hasil format penilaian dan 
berdasarkan angket kuesioner 
yang disebarkan kepada para pe-
tugas jaga lainnya bapak Nana 
Mulyana mendapatkan nilai ter-
baik sebagai perwira jaga. Semo-
ga dengan penghargaan sebagai 
perwira jaga terbaik menjadikan 
salah satu motivasi meningkat-
kan kinerja Pak Nana untuk se-
makin lebih baik lagi..

2. Administrasi Pencatatan I 
(Keberangkatan kapal) / AP 
I Terbaik :  
Cahyono Edi Nugroho, SKM

Pada adminis-
trasi pencatat-
an terbaik 1 
untuk melaku-
kan pelayanan 
dokumen ke-
berangkatan 
kapal tahun 
2016 berda-
sarkan peni-

laian yang dilakukan oleh Bidang 
PKSE dan angket yang disebar-
kan di para petugas jaga, yang 
mendapatkan nilai terbaik untuk 
katagori administrasi pencatat-
an 1 terbaik di tahun   ini adalah  
Cahyono Edi Nugroho, Pak Cah-

yo biasa dipanggil atau biasa di-
panggil juga sebagai mas Putune 
adalah staf di PRL dan merupa-
kan salah satu petugas Adminis-
trasi pencatatan yang bertugas di 
pelayanan dokumen kesehatan 
kapal 
Berdasarkan penilaian yang dila-
kukan oleh Bidang PKSE, penilai 
dari perwira jaga serta angket 
yang disebarkan di para petugas 
jaga, Bapak Cahyono Edi Nugro-
ho SKM  yang mendapatkan nilai 
terbaik untuk katagori administra-
si pencatatan 1 terbaik (petugas 
pelayanan dokumen keberang-
katan kapal) 

3. Administrasi Pencatatan II 
(Kedatangan kapal) / AP II 
Terbaik :  
Gensian Kuncoro

Pada adminis-
trasi penca-
tatan 2 terba-
ik tahun 2016 
b e r d a s a r k a n 
penilaian yang 
dilakukan oleh 
Bidang PKSE, 
penilaian dari 
perwira jaga 

serta angket yang disebarkan di 
para petugas jaga, yang menda-
patkan nilai terbaik untuk katagori 
administrasi pencatatan  2 terbaik 
di tahun 2016.
Walaupun sebagai pegawai ho-
norer dan ditempatkan sebagai 
staf di Bidang UKLW tetapi kare-
na Gensian dianggap mempunyai 
kompetensi dengan latar bela-
kang sebagai perawat, Gensian 
merupakan salah satu petugas 
yang dianggap mampu menjadi 
tim pelayanan dokumen kesehat-
an kapal. Penilaian sebagai petu-
gas administrasi pencatatan ter-
baik memang pantas disandang 
oleh Gensian karena sebagai 
petugas pencatatan administrasi  
Gensian selalu tepat waktu pada 
saat bertugas di pelayanan doku-
men kesehatan dan selalu me-
nyelesaikan tugas dengan disip-
lin dan baik baik dalam merekap 
data maupun membuat laporan.

4. Petugas “Boarding Officer”  
1 (BO)  Terbaik :
Sapari

Pada penilaian petugas “Boar-
ding Officer” 1  tahun 2016 ter-
baik adalah Bapak Sapari, Pada 
saat ini pak Sapari berkedudukan 
sebagai staf di Bidang PKSE, bila 
dilihat dari pengalaman bekerja 

pak Sapari yang 
sudah lebih dari 
30 tahun beker-
ja dan ,  sudah 
bekerja baik di 
Bidang PRL ma-
upun PKSE pak 
Sapari merupa-
kan salah satu 
pegawai yang 

sangat paham akan tugas pokok 
dan fungsi di KKP serta masalah 
– masalah kekarantinaan. Pak 
Sapari ini juga merupakan salah 
satu pegawai KKP yang mem-
punyai dedikasi yang tinggi ter-
hadap pekerjaan sehingga buka 
suatu hal yang mengejutkan buat 
kami teman-teman di KKP Tan-
jung Priok pada saat pak Sapari 
terpilih menjadi petugas Boarding 
Officer 1 terbaik.

5. Petugas “Boarding Officer”  
2 (BO)  Terbaik 
Subarjo,SKM

Pada penilai-
an petugas 
“Boarding Of-
ficer” 2  tahun 
2016 terbaik 
adalah  Su-
bardjo, Pada 
saat ini pak  
Subardjo di-
tempatkan se-

bagai staf di Bidang PRL, masa 
kerja Subardjo di KKP Kelas I 
Tanjung Priok belum ada 5 tahun 
bekerja tetapi dalam melaksana-
kan tugas terutama dalam tugas 
sebagai petugas Boarding Offi-
cer 2 selalu dilaksanakan sesuai 
dengan tusi dan tanggung jawab 
sehingga pada saat  penilaian pe-
tugas yang dilakukan pada saat 
jaga dan kuesioner yang disebar 
pada petugas, Subardjo  terpilih 
sebagai petugas BO2 terbaik. 

6. Petugas “Boarding Officer”  
3 (BO)  Terbaik 
Riri Saepudin 

Pada penilaian 
petugas “Bo-
arding Officer” 
3  tahun 2016 
terbaik ada-
lah Bapak Riri 
Saepudin, Riri 
syaefudin me-
rupakan pega-

wai KKP yang ditempatkan di wi-
layah kerja Muara Angke dimana 
wilayah kerja Muara Angke meru-
pakan salah satu dari 5 wilayah 
kerja KKP Kelas I Tanjung Priok, 
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dengan latar belakang pendidik-
an sebagai perawat kompetensi 
Riri baik dipelayanan dokumen 
kesehatan kapal yang di induk 
maupun di Muara Angke sangat 
dibutuhkan terutama sebagai  sa-
lah satu anggota tim “Boarding 
officer” di pelayanan dokumen 
kesehatan kapal di malam hari. 
Pada penilaian yang dilaksana-
kan untuk BO terbaik yang dilaku-
kan lewat penilaian petugas yang 
dilakukan pada saat jaga dan ku-
esioner yang disebar pada petu-
gas, Riri Saefudin terpilih sebagai 
petugas BO3 terbaik, Karena Riri 
belum lama bekerja di KKP Tan-
jung Priok diharapkan dengan 
terpilih sebagai BO3 bisa mem-
berikan motivasi khusus terhadap 
teman-teman yang sudah bekerja 
lebih lama di KKP Tanjung Priok.

7. Pengemudi Terbaik :
Tesar

Didalam tim 
p e l a y a n a n 
dokumen ke-
sehatan ka-
pal salah satu 
personil yang 
m e n d u k u n g 
kegiatan ter-

sebut adalah pengemudi. Pada 
penilaian petugas jaga pengemu-
di merupakan salah satu yang pe-
tugas yang dinilai, Pada periode 
tahun 2016 penilaian terhadap 
pengemudi juga dilakukan lewat 
penilaian pada saat mereka ber-
tugas dan penyebaran kuesioner, 
dan dari hasil penilaian tersebut 
untuk pengemudi terbaik tahun 
2016 adalah Mas Tesar, Mas Te-
sar merupakan pengemudi yang 
dikoordinir di Bagian Tata Usaha 
tetapi secara operasional bertu-
gas di Bidang UKLW. Walapun 
sebagai pengemudi dan masih 
sebagai pegawai honorer namun 
keseharian penampilan dia ti-
dak kalah dengan pegawai KKP 
sendiri, Mas Tesar selalu berpe-
nampilan rapih dan sangat  ber-
tanggungjawab terhadap pekerja-
annya.

8. Office Boy Terbaik :
Bahyuji

Dalam menunjang pelayanan pri-
ma dibutuhkan prasarana salah 
satunya adalah  ruang pelayanan 
dokumen kesehatan kapal ter-
padu untuk melayani pengguna 
jasa, dalam menjaga kebersihan 
ruangan pelayanan dan ruang 

istirahat serta 
ketersedian lo-
gistik seperti air 
minum, permen 
dan penambah 
daya tahan tu-
buh bagi petu-
gas jaga. 
K e t e r s e d i a n 
tersebut anta-

ra lain dibantu Office Boy yang 
merupakan karyawan honorer, 
namun untuk memberikan reward 
bagi OB tersebut juga dilakukan 
penilaian terhadap kinerja mere-
ka dalam rangka meningkatkan 
mutu pelayanan dokumen kese-
hatan kapal, dan untuk penilaian 
tahun 2016 hasil penilaian OB 
terbaik adalah Bahyuji, Bahyuji 
yang biasa dipanggil Bayu ada-
lah Office boy yang selalu murah 
senyum dan pribadi yang sangat 
kocak karena  sehari-hari Bayu 
mempunyai banyak teman dan 
disukai banyak orang. 

Demikianlah pemberian peng-
hargaan petugas terbaik dalam 
rangka pengawasan/pemeriksa-
an kapal pelayanan penerbitan 
dokumen kesehatan kapal tahun 
2017.
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KOORDINASI PROGRAM BIDANG PENGENDALIAN 
RISIKO LINGKUNGAN DI HOTEL RIA DIANI TANGGAL 
21-23 PEBRUARI 2017
  SUMARY REPORT KOORDINASI PROGRAM PRL                                     

Oleh : Nana Mulyana,SKM

Untuk meningkatkan pe-
ngetahuan dari instansi 
pemerintah yang ada di 
pelabuhan terhadap tu-

gas pokok Kantor Kesehatan Pe-
labuhan dalam Program Pengen-
dalian Risiko Lingkungan. Maka 
diperlukan suatu program kerja 
dengan unsur pengumpulkan 
orang banyak untuk membuat, 
merumuskan dan mengusulkan 
kegiatan yang disepakati dan di-
jalankan secara berkesinam-
bungan dengan tidak terleps dari 
tugas dan fungsi tanggungjawab 
dari instansi masing masing.
Disusunlah program kegiatan 
pertemuan koordinasi program 
pengendalian risiko lingkungan di 
wilayah pelabuhan Tanjung priok 
dilaksanakan pada hari Selasa 
sampai dengan Kamis tanggal 21 
s.d. 23 Pebruari 2017. Peserta 
pertemuan terdiri dari lintas sek-
tor dan stake holder di Tanjung 
Priok. Lokasi kegiatan dilaksana-
kan di Ria Diani Hotel (Jalan Raya 
Puncak KM. 72 No. 111, Cibogo, 
Cipayung Datar, Megamendung, 
Bogor, Jawa Barat) 

Pelaksanaan kegiatan diawali 
dengan laporan ketua panitia 
Wahyuni,SKM,M.Kes selalu pe-
nanggunjawab penuh terhadap 
kegiatan program pengendalian 
di KKP dan diteruskan dengan 
sambutan plus arahan dari RBA 
Widjonarko sebagai Kepala Kan-
tor dan diakhiri dengan pembuka-
an kegiatan selama 2 hari. Dalam 
sambutanya kepala Kantor me-
nyampaikan butir penting sebagai 
acuan dan tujuan dari kegitan di-
laksanakan dengan harapan se-
mua instansi pemerintah di pela-
buhan dapat mencegah bersama 
sama agar penularan penyakit 
tidak masuk ke wilayah pelabuh-
an, menciptakan pelabuhan yang 
bersih, nyaman dan sehat de-
ngan peranan aktif dan bersama 
sama mempertahanakan juara 
I pelabuhan sehat se Indonesia 
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dari Kemenkes RI yang akan dini-
lai ulang pada tahun 2018. 

Materi yang disampaikan dari 
PT. Pelindo II (Persero) Cabang 
Tanjung Priok (Penyediaan dan 
Pemeliharaan Fasilitas Pengen-
dalian Risiko Lingkungan di Pe-
labuhan : M. Suhuf Sobari), DPC 
Insa Jaya (Penguatan insa jaya 
dalam upaya peningkatan Higiene 
Sanitasi Kapal : Capt. Alimudin, 
Ketua DPC Insa Jaya ) dan Kantor 
Kesehatan Pelabuhan (KKP) Ke-
las I Tanjung Priok (Pengendalian 
Risiko Lingkungan dalam rangka 
cegah tangkal penyakit di pintu 
masuk : RBA. Widjonarko, SKM, 
M.Kes, Kepala KKP Kelas I Tan-
jung Priok), Otoritas Pelabuhan 
(Peran Kantor Otoritas Pelabuh-
an Tanjung Priok dalam program 
pengendalian risiko lingkungan di 
wilayah Pelabuhan Tanjung Priok 
: Hot Marojahan Hutapea, S.H., 
M.H.)

Dari hasil diskusi dan tanya jawab
a. Program lingkungan ha-

nya mengacu kepada ISO 
14001, untuk penerapan 
proper di pelabuhan belum 
siap dikarenakan area pe-
labuhan yang komplek ber-
hubungan dengan multi ke-

giatan, dibanding bogasari 
yang wilayahnya lebih kecil 
yang mampu sudah mene-
rapkan proper.

b. Water Balast berpotensi 
pencemaran lingkungan 
pelabuhan. Tangki air balas 
mempunyai tanki khusus 
yang tidak berhubungan de-
ngan tangki lainnya. Untuk 
kegiatan pelabuhan kapal 
akan mengisi air balas dika-
renakan kondisi kapal yang 
telah bongkar muat ketika 
di muat maka air ballast 
akan dibuang dan sewaktu 
mengisi air ballast pihak ka-
pal akan melihat kondisi air 
yang diisi haruslah bersih 
karena jika diisi dengan air 
kotor dan berlumpur akan 
mengendap di tangki ballast 
sehingga akan merusak 
kapal. Pencemaran dari air 
ballast sangat kecil karena 
air ballast kapal di ambil 
dari clear water sehingga 
kapal hanya berperan seba-
gai pembawa, ketika terjadi 
pencemaran biasanya kare-
na adanya kebocoran dari 
kamar mesin.

c. Tanggapan : RBA. Widjo-
narko (KKP Kelas I Tanjung 
Priok) : Pernah ada perte-
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muan dengan syahbandar 
salah satunya membahas 
tentang sewage disposal, 
dan syahbandar paham 
tentang hal ini. Kedepannya 
perlu diadakan pertemuan 
khusus dengan Insa Jaya 
untuk membahas hal ini.

d. Untuk pengawasan air ber-
sih di pelabuhan dan diatas 
kapal harus ada pemantau-
an ini sudah dilaksanakan 
oleh Kantor Kesehatan Pe-
labuhan Kelas 1 Tg.Priok 
sedangkan fasilitas untuk  
treatmen garbage sudah di-
siapkan oleh Pelindo II,tre-
atmen limbah  harus ada 
di semua kapal dan hasil 
olahannya di tampung Hasil 
olahan limbah kapal ditam-
pung/dikelola oleh PT. Pe-
lindo II.

e. Banyak Tempat pembuang-
an sampah di Pelabuhan 
Tanjung Priok Kurang me-
menuhi syarat kesehatan 
lingkungan , contah TPS 
dekat Arsa ini perlu perbaik-
an à Pelindo II akan disam-
paikan ke pimpinan.

f. Perlu adanya tanda/batas 
antara laut dan daratan un-
tuk menghindari Kecelaka-
an mobil terjatuh ke Laut.

g. Perlunya untuk meningkat-
an point penilaian apa yg 
menjadi rujukan pelabuhan 
Tanjung Priok mendapat 
penghargaan Pelabuh-
an Sehat tingkat Nasional 
untuk kategori pelabuhan 
utama dari Kemenkes, se-
hingga bisa setarap dengan 
pelabuhan Internasional.

Dalam pertemuan ini untuk men-
dapatkan hasil yang berguna 
maka dibuat kelompok dengan 
tema diskusi yaitu : sanitasi dan 
dampak risiko lingkungan, vektor 
dan binatang pembawa penyakit 
dan pengawasan sanitasi kapal, 
dengan hasil diskusi sebagai ber-
ikut

Kelompok I, dengan tema disku-
si Sanitasi Dan Dampak Risiko 
Lingkungan dan Vektor Dan Bina-
tang Pembawa Penyakit

Kendala :
1. Pengendalian Vector dan 

Binatang Pembawa Penya-
kit hamper seluruhnya su-
dah dilaksanakan tapi be-
lum adanya pengawasan/
Pendampingan dari Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Ke-

las I Tg. Priok
2. Perlu rekomendasi dari in-

stansi berwenang  tentang 
infrasstruktu yg tidak me-
menuhi syarat kesehatan 
lingkungan dan keselamat-
an

3. Rumah Makan Salah satu-
nya Pos IV Tidak memenuhi 
syarat Kesehatan lingkung-
an dan fasilitas Gedung Ba-
ngunan

4. Pelaksanaan pengendalian 
Vektor dan binatang pem-
bawa penyakit tidak bersa-
maan

Rekomendasi :
1. Perlu adanya pengawas-

an / pendampingan dalam 
pengawasan vector dan Bi-
natang Pembawa Penyakit 
secara rutin dan pengenda-
lian secara terpadu.

2. Perlu rekomendasi tentang 
perbaikan sarana rumah 
makan dan lingkungan 
yang memenuhi syarat ke-
sehatan

3. Pengawasan Sarana Air 
Bersih (SPAB), TPM, PUAT,  
dan HSGB Secara rutin dan 
berkesinambungan dengan 
tanggung jawab masing2 
dalam pengawasan KKP

4. Menentukan jadwal pe-
ngendalian vector di pela-
buhan oleh KKP

5. Pelaksana, Waktu Pelaksa-
naan dan sumber biaya se-
suai dengan kesepakatan 
hasil diskusi kelompok

Kelompok II, tema disksusi Pe-
nyehatan Kapal dan Sampah di 
Kapal 

Rekomendasi :
1. Penyediaan sarana/Fasili-

tas Garbage, sewage dan 
oil water disposal di Pela-
buhan Tanjung Priok.

2. Daftar Jenis Vaksinasi yang 
direkomendasikan untuk 
Crew yang akan berlayar 
(DOMESTIK/LUAR NEGE-
RI)

3. SAILING PERMIT bagi ka-
pal yang memerlukan ke-
perluan URGENT. (PMK 40 
/2015)

4. Setiap kapal yang ditemu-
kan adanya faktor risiko dan 
atau setelah Docking, Peru-
sahaan Pelayaran (Owner) 
wajib mengajukan permo-
honan untuk tindakan pe-
nyehatan kapal.

5. Tindakan Penyehatan Ka-

pal dilaksanakan Badan 
Usaha Swasta yang telah 
memiliki izin tindakan pe-
nyehatan kapal dari Ke-
menterian Kesehatan RI.

6. BUS yang ditunjuk sebagai 
pelaksana tindakan penye-
hatan kapal tidak boleh di 
Pihak Keduakan (disubkon-
trakkan).

7. Pelaksanaan tindakan pe-
nyehatan kapal harus di-
lakukan dengan baik, be-
nar dan aman sesuai SOP 
(Peralatan, Bahan dan Su-
pervisor BUS harus siap di 
lokasi).

8. Pelaksanaan tindakan pe-
nyehatan kapal harus dia-
wasi oleh Petugas KKP.

Kelompok III, , tema disksusi  Ten-
tang Pengawasan Sanitasi Kapal 

Rekomendasi :
1. Setiap kapal yang datang 

dari luar negeri dan kapal 
yang dokumen kesehatan 
(SSCEC/SSCC) telah ha-
bis masa berlakunya, per-
usahaan wajib mengajukan 
permohonan pemeriksaan  
sanitasi kapal.

2. Pemeriksaan sanitasi kapal 
dilakukan sesuai SOP.

3. Setiap perusahaan wajib 
menindaklanjuti rekomen-
dasi hasil pemeriksaan sa-
nitasi kapal.

Rekomendasi Hasil Pertemuaan
1. Pengendalian Vektor dan 

Binatang Pembawa Penya-
kit dilaksanakan secara ter-
padu dan rutin oleh masing-
masing instansi sedangkan 
pelaksanaanya diawasi 
oleh Kantor Kesehatan Pe-
labuhan Kelas I Tanjung 
Priok.

2. Hasil inspeksi sanitasi tem-
pat pengelolaan makanan 
(rumah makan, kantin dan 
lain-lain) disampaikan oleh 
Kantor Kesehatan Pelabuh-
an Kelas I Tanjung Priok 
kepada pihak Otoritas Pe-
labuhan dan Instansi terkait 
untuk ditindak lanjuti.

3. Pihak penyedia air bersih/
air minum mempunyai ke-
wajiban untuk memelihara 
sarananya dan menjamin 
kualitas air dengan cara 
dilakukan pemantauan se-
cara rutin dan berkesinam-
bungan.

4. Upaya Sanitasi Gedung/
Bangunan merupakan tang-
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gung jawab dari pemilik/ in-
stansi masing-masing.

5. Upaya pengendalian Pen-
cemaran Udara Air Tanah 
menjadi tanggung jawab 
dari pemilik/instansi ma-
sing-masing.

6. Operator pelabuhan/termi-
nal harus menyiapkan sa-
rana pengolahan sampah 
basah (garbage), kotoran 
manusia (sewage) dan mi-
nyak atau oli.

7. Kantor Kesehatan Pelabuh-
an Kelas I Tanjung Priok 
mensosialisasikan ataupun 
menerbitkan daftar Jenis 
Vaksinasi yang direkomen-
dasikan untuk awak kapal 

yang akan berlayar.
8. Setiap kapal yang ditemu-

kan adanya faktor risiko dan 
atau setelah Docking, harus 
dilakukan tindakan penye-
hatan, sedangkan permo-
honannya harus diajukan 
oleh perusahaan pelayaran 
(Owner).

9. Tindakan penyehatan kapal 
dilaksanakan oleh Badan 
Usaha Swasta (BUS) yang 
telah memiliki izin tindakan 
penyehatan kapal dari Ke-
menterian Kesehatan Re-
publik Indonesia.

10. Badan Usaha Swasta yang 
ditunjuk sebagai pelaksana 
tindakan penyehatan kapal 

tidak boleh di Pihak Kedua-
kan (disubkontrakkan).

11. Pelaksanaan tindakan pe-
nyehatan kapal harus dila-
kukan dengan baik, benar 
dan aman sesuai SOP (Ba-
han, Peralatan dan Super-
visor badan usaha swasta 
harus siap di lokasi).

12. Pelaksanaan tindakan pe-
nyehatan kapal harus dia-
wasi oleh Petugas Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Ke-
las I Tanjung Priok.

13. Setiap perusahaan wajib 
menindaklanjuti rekomen-
dasi hasil pemeriksaan sa-
nitasi kapal.

PHOTO KEGIATAN

LAPORAN KETUA PANITIA SAMBUTAN DARI KEPALA KKP 
KELAS I TANJUNG PRIOK

MATERI PT.PELINDO II
CABANG TANJUNG PRIOK

MATERI KKP KELAS I TANJUNG PRIOK MATERI OTORITAS PELABUHAN
UTAMA TANJUNG PRIOK

MATERI DPC INSA JAYA
CABANG TANJUNG PRIOK

KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III
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DOKUMENTASI PHOTO Pemberian Duplikat Plakat dan Sertifikat Pelabuhan 
Sehat juara i kepada InStansi Pemerintah yang ada di pelabuhan tanjung priok
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PEMANfAATAN IKAN PEMAKAN JENTIK SEBAGAI 
BIOLOGICAL VECTOR CONTROL DALAM PENCEGAHAN 
PENYAKIT TULAR VEKTOR
  IKAN PEMAKAN JENTIK                                    

Oleh : Subarjo.SKM
Penyakit tular vektor masih me-
rupakan masalah kesehatan ma-
syarakat yang perlu mendapat 
perhatian serius, salah satu vek-
tor yang memiliki peran besar 
dalam penularan penyakit ada-
lah nyamuk. Wilayah Pelabuhan 
Tanjung Priok sebagai salah satu 
pintu masuk negara merupakan 
titik vital yang perlu penanganan 
secara khusus terhadap ancaman 
penyakit tular vektor. Pada saat 
musim penghujan, perkembang-
biakan jentik nyamuk terutama 
nyamuk Aedes aegypti (sebagai 
vektor penular demam berdarah, 
demam kuning, zika), akan sema-
kin pesat. Usaha pengendalian 
vektor (jentik-jentik nyamuk) akan 
memberikan hasil yang optimal, 
apabila terdapat kecocokan an-
tara perilaku vektor yang menjadi 
sasaran dengan metode pengen-
dalian yang diterapkan. 
Bioekologi vektor dari spesies ter-
tentu hanya berlaku bagi spesies 
tersebut di tipe lingkungan yang 
sama. Aspek ekologi mencakup 
baik lingkungan fisik maupun 
lingkungan biologi. Lingkungan 
fisik dan lingkungan biologi akan 
mengatur keseimbangan populasi 
vektor di alam. Pengendalian po-
pulasi nyamuk sebagai vektor pe-
nular penyakit yang paling efektif 
adalah jika dilakukan pada fase 
larva/jentik. Seperti telah kita ke-
tahui bahwa jentik nyamuk Aedes 
aegypti hidup dan berkembang di 
air yang jernih dan tenang. 
Pemanfaatan agent biologi se-
perti ikan pemakan jentik sebagai 
predator alami dari jentik Aedes 
aegypti merupakan salah satu 
metode pengendalian alamiah 
yang sangat efektif dan ramah 
lingkungan (biological vector con-
trol). Seperti kita ketahui bahwa 
penggunaan bahan kimia yang 
tidak terkendali dalam pengguna-
annya seperti penggunaan larva-
sida dan insektisida untuk kegiat-

an fogging dapat menyebabkan 
vektor menjadi resisten dan ke-
bal. Maka penggunaan ikan pe-
makan jentik sebagai predator 
alami dapat menjadi salah satu 
solusi yang tepat sebagai metode 
dalam pengendalian vektor. 
Pada dasarnya terdapat banyak 
jenis ikan yang dapat dimanfa-
atkan sebagai pengendali jentik 
Aedes aegypti tetapi untuk hasil 
yang maksimal dapat dipilih jenis 
ikan yang hanya memakan jen-
tik nyamuk sebagai satu-satunya 
jenis makanan (monophagus) 
dalam hal ini jentik sebagai ma-
kanan utamanya. Ikan pemakan 
jentik akan memakan berbagai 
jenis larva nyamuk dan jika digu-
nakan untuk pengendalian larva 
Aedes aegypti maka ikan sebagai 
predator dikhususkan untuk me-
makan larva/jentik tersebut. Ikan 

pemakan jentik ini pun dapat di-
gunakan untuk mengendalikan/
memakan larva/jentik nyamuk 
Anopheles, dapat dipelihara pada 
daerah-daerah yang masih dite-
mukan kejadian malaria.
Tercatat ada beberapa jenis ikan 
yang sangat efektif digunakan 
sebagai predator atau pemakan 
larva/jentik nyamuk, berdasarkan 
hasil penelitian yang pernah dila-
kukan.

1. Ikan Kepala Timah (Aplochei-
lus panchax)
Ikan yang hidup di daerah 
rawa atau air yang tenang, 
dengan ciri khas titik putih 
mengkilap seperti timah di 
atas kepalanya, sangat efektif 
digunakan untuk pengendali-
an larva/jentik nyamuk.

larva/jentik nyamuk, berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan : 

 

Tabel 1. Pengamatan laboratorium, terhadap instar III dan instar IV Culex fatigans yang 

dimakan oleh ikan. (salim usman & Soemarlan, 1974) 

Catatan: pengamatan setiap hari 
(Sumber : Ekologi dan Aspek Perilaku Vektor, Kemenkes 2007) 
 

Jenis-Jenis Ikan Pemakan Jentik : 

 
Ikan Kepala Timah (Aplocheilus panchax) 

Ikan yang hidup di daerah rawa atau air yang tenang, dengan ciri khas titik putih mengkilap 

seperti timah di atas kepalanya, sangat efektif digunakan untuk pengendalian larva/jentik 

nyamuk. 

No 
Nama Ikan Jumlah jentik yang dimakan 

Nama daerah Nama Ilmiah Minimum Maksimum Rata-rata 

1 Kepala timah Aplocheilus panchax 15, 4 50,0 36,6 

2 Beunter Puntius binotatus 29,7 61,5 52,8 

3 Cecereh Rasbora Lesteristriata 28,6 56,5 48,6 

4 Gendol Jantan Poecilia recticulata 10,7 20,8 17,2 

5 Gendol Betina Poecilia recticulata 12,0 26,7 22,0 

6 Julung-julung Dermogenys pusilus 13,1 33,5 29,4 

7 Cupang Ctenops vittatus 15,7 33,5 29,4 

8 Sepat Trichogaster trichopterus 76,8 93,3 86,5 

Ikan Kepala Timah (Aplocheilus panchax)



29

Bulet in Info Kesehatan Pelabuhan |  Volume XII  Edis i  1 Tahun 2017

RUANG PRL

2. Ikan Beunter (Puntius binota-
tus)
Ikan Beunter banyak dipeliha-
ra oleh pecinta ikan hias da-
lam aquarium (aqua scape) 
ikan ini sangat aktif memakan 
jentik/larva nyamuk.

3. Ikan Cecereh (Cecereh)
Ikan Cecereh merupakan ikan 
yang sangat aktif memakan 
larva/jentik nyamuk, bentuk-
nya yang kecil tetapi sangat 
efektif dalam pengendalian 
vektor.

4. Ikan Gendol (Poecilia recticu-
lata)
Ikan gendol atau kadang di-
kenal sebagai salah satu jenis 
Guppy banyak ditemukan di-
selokan yang tenang kadang 
sering dipelihara dalam aqu-
arium merupakan pemakan 
jentik aktif yang dapat diman-
faatkan dalam pengendalian 
vektor.

5. Ikan Julung-julung (Dermoge-
nys pusilus)
Ikan dengan bentuk mulut 
atau bibir yang khas sering 
digunakan sebagai ikan hias, 
ikan ini sangat efektif diguna-
kan untuk pengendalian vek-
tor (larva/jentik nyamuk).

6. Ikan Cupang (Ctenops vitta-
tus)
Terdapat banyak jenis/spe-
sies ikan cupang, ikan yang 
sangat terkenal sebagai ikan 
hias atau ikan adu ini sangat 
efektif digunakan untuk pe-
ngendalian vektor (memakan 
larva/jentik nyamuk).

7. Ikan Sepat (Trichogaster tric-
hopterus)
Ikan yang sangat sering di-
manfaatkan sebagai pakanan 
atau ikan hias ini sangat aktif 
memakan jentik/larva nyamuk 
ini merupakan predator yang 
efektif.

8. Ikan pemakan jentik berukur-
an relatif kecil dapat ditempat-
kan di bak mandi atau tempat 
yang berpotensi ada jentik-
jentik nyamuk, sebagai pakan 
utamanya. Pemanfaatan ikan 
merupakan salah satu alter-
natif yang sangat efektif da-
lam memberantas jentik wa-

Ikan Beunter (Puntius binotatus) Ikan Cecereh ( Cecereh )

Ikan Gendol (Poecilia recticulata)

Ikan Julung-julung (Dermogenys pusilus)

laupun memang menjaga kebersihan lingkungan itu adalah yang 
paling utama Karena memang perilaku dan tingkat kesadaran ma-
syarakat dalam rangka memberantas nyamuk ini adalah hal yang 
mutlak perlu dilakukan, setiap anggota keluarga harus menjaga 
kebersihan rumah sebab gerakan Menguras, Menutup, Memanfa-
atkan barang tak terpakai (3M) tidak akan efektif bila tidak dilaku-
kan secara serentak dan terus menerus oleh seluruh masyarakat/
anggota keluarga. Jadi yang ditekankan adalah mengajak masya-
rakat untuk bersama-sama memberantas DBD dan penyakit tular 
vektor lainnya. (subarjo_PRL)

Ikan Cupang (Ctenops vittatus)

Ikan Sepat (Trichogaster trichopterus)
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Menjadi Petugas Panitia 
Penyelenggara Ibadah 
Haji (PPIH) Kesehatan 

selain mendapatkan tanggung 
jawab yang besar juga peng-
alaman tugas yang luar biasa 
serta mendapat kesempatan 
untuk dapat menjalankan iba-
dah sebagai bonus tentunya.
Haji merupakan rukun Islam yang 
ke-lima, merupakan kewajiban 
bagi setiap muslim dan muslimah 
yang mampu, baik dari segi ma-
terial, moril dan fisik. Lokasi ritual 
haji meliputi Arafah, Muzdalifah, 
Mina, dan Mekkah (Masjidil Ha-
ram)  dan waktunya di tentukan 
pada tanggal 9-13 Dzulhijjah 
bagi yang melaksanakan nafar 
tsani, dan 9-12 Dzulhijjah bagi 
yang melaksanakan nafar awal.
Keinginan untuk mendaftar se-
bagai Petugas PPIH sebenar-
nya telah lama dan kesempatan 
yang saya dapatkan baru tiba 
pada tahun 2016 lalu, semoga 
pengalaman saya sebagai pe-
tugas PPIH ini dapat menjadi 
motivasi dan informasi yang ber-
guna bagi rekan-rekan semua.

PEMBEKALAN
Ketika seseorang terpilih masuk 
dalam PPIH maka tentu ada yang 
menjadi syarat awal yang harus di 
penuhi. Untuk lebih memantapkan 
kompetensi petugas ditambah de-
ngan peningkatan kapasitas yang 
harus dimiliki untuk bertugas di 
tanah suci, untuk itu peserta di-
berikan pembekalan awal melalui 
pelatihan-pelatihan khusus. Pem-
bekalan dengan menjadi peserta 
latih sebagai petugas kesehatan 
haji Arab Saudi di BBLK Ciloto 
dan Asrama Haji Pondok Gede. 
Tidak hanya dilatih keahlian di bi-
dang sanitasi dan surveilans juga 
di bangun rasa kebersamaan dan 
kekompakan bertugas  seba-
gai petugas PPIH di Arab Saudi.
Penyelenggaraan haji di Arab 
Saudi dilaksanakan oleh PPIH 
Arab Saudi Bidang Kesehatan. 
Menjadi petugas Haji Arab Sa-
udi merupakan impian semua 
petugas yang beragama islam. 
  
  

PERJALANAN SEBAGAI PETUGAS PANITIA PENYELENGARA 
IBADAH HAJI (PPIH) KESEHATAN  TAHUN 2016 M/1437H

                                                                 PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI                                     
Oleh : Agus Sudarman,SKM,MKM

KEDATANGAN PETUGAS PPIH 
DAN JAMAAH HAJI
Petugas PPIH Arab Saudi  dibe-
rangkatkan pada tanggal 6 Agus-
tus 2016 atau  dua hari sebelum 
jamaah haji kloter pertama tiba di 
Arab Saudi. Petugas PPIH tiba di 
Bandar Udara Internasional King 
Abdul Aziz Jeddah menuju hotel 
dan dapat langsung menunaikan 
ibadah umroh serta persiapan me-
nerima tamu Allah Kloter pertama 
dari solo (SOC 1) di Bandar Uda-
ra Internasional Pangeran Mo-
hammad bin Abdul Aziz Madinah.
  
Petugas PPIH bidang kesehatan 
yang berada di bandara beker-
ja selama 24 jam di bagi dalam 
tiga waktu kerja (shift) yang terdiri 
dari tenaga sanitarian, surveilans, 
dokter, perawat dan apoteker 
dan di bantu oleh tenaga kerja 
musiman (mahasiswa yang se-
dang belajar atau pekerja Indo-
nesia yang berada di Arab Saudi).
  
Tugas pertama sebagai petugas 

PPIH Kesehatan (sansur) mene-
rima jamaah haji indonesia dari 
solo Kloter 1 dan menerima lapor-
an dari petugas TKHI yang tiba di 
bandara termasuk serah terima 
obat dan alat kesehatan, perasa-
an bahagia dan bangga bisa me-
nerima para tamu Allah dari Ne-
gara sendiri (Indonesia). Banyak 
tantangan yang di hadapi petugas 
ketika jamaah tiba dalam kondisi 
sakit dan harus di rawat belum lagi 
jamaah yang mempunyai masa-
lah berupa ingatannya terganggu.
Suhu udara yang panas (400C- 
45 0C) di Arab Saudi tidak meng-
halangi petugas untuk mem-
bantu jamaah dari Indonesia 
dengan selalu mengingatkan 
selalu perbanyak minum dalam 
kondisi cuaca yang panas ini.
Penerimaan jamaah haji di Ban-
dara Madinah dengan bandara di 
Jeddah mempunyai perbedaan 
perlakuan terhadap jamaah, jika 
di bandara madinah para jamah 
di kumpulkan di ruang ber-ac 
(dingin) dan tidak lama kemu-

Foto kegiatan pelatihan di BBLK Ciloto dan Asrama Haji Pondok 
Gede Jakarta

Petugas PPIH tiba di Bandar Udara Inter King Abdulaziz Jeddah
 (Tgl. 07 Agustus 2016)
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Melaksanakan umrah sebelum  jamaah haji indonesia tiba

dian diantar dengan bis ber-ac 
ke tempat penginapan, sedang-
kan di bandara Jeddah jama-
ah setelah keluar dari bandara 
berkumpul di ruang tunggu (ru-
ang terbuka) dengan suhu uda-
ra yang panas dan cukup waktu 
yang lama lama baru diantar de-
ngan bis kepenginapan (hotel).

ARMINA
Pelayanan kesehatan di Arafah, 
dikoordinasikan oleh Seksi Ke-
sehatan Daker Bandara, dan di-
bantu oleh Daker Mekkah dan 
Madinah. Jika memperhatikan 
komposisi tenaga kesehatan, 
jumlah tenaga kesehatan, dan 
luas wilayah dan jumlah jemaah 
yang harus dilayani, maka tim 
kesehatan daker bandara tidak 
akan mampu melayani seluruh 
masalah kesehatan yang dia-
lami oleh jemaah haji saat wukuf 
di Arafah (tanggal 09 Septem-
ber 2016/09 Dzulhijjah 1437 H).
Arafah merupakan salah satu lo-
kasi yang ditetapkan untuk menu-
naikan ibadah haji (wukuf). Ara-
fah merupakan padang terbuka 
dan luas terletak di sebelah timur 
kota  Mekkah. Di Arafah pada 
tanggal 9 Dzulhijjah, berkumpul 
seluruh umat Islam dari seluruh 
dunia yang menunaikan ibadah 
haji untuk melaksanakan wukuf.
  
Pembentukan TPP (Tim Promo-
tif dan Preventif) dan TGC (Tim 
Gerak Cepat) mempermudah 
petugas PPIH di Arafah dalam 
membantu untuk menangani  ja-
maah yang sakit dan jamaah 
yang lanjut usia dengan risiko 
tinggi (yang mudah sakit), oleh 
karena aktifitas jamaah sebelum 
wukuf sudah tinggi, sehingga ja-
maah saat memasuki Arafah sta-
mina dan kebugaran para jama-
ah sudah menurun (kelelahan).
Tugas PPIH Daker Bandara di 
Arafah menerima dan menem-
patkan Jemaah ke maktab, me-
lakukan pengukuran suhu/cuaca, 
pemantauan sanitasi makanan 
minuman (catering jemaah haji ) 
(organoleptik), pemantauan su-
rvailans penyakit dari laporan ten-
da – tenda jamaah haji, sweeping 
penderita jemaah  sakit ke Mak-
tab, Mengurus COD jemaah haji 
wafat, Kompilasi laporan dari tim 
TGC dan TKHI Kloter, Membantu 
menyiapakan laporan Yankes Ara-
fah, sweeping Jemaah berkoordi-
nasi dengan Tim Gerak Cepat . 
Tempat Pengelolaan Makan-
an (TPM) Katering bagi jama-
ah tersedia di setiap tempat 

Jamaah tiba di Bandar Udara Internasional Pangeran Moham-
mad bin Abdul Aziz Madinah dan Bandar Udara Internasional King 
Abdul Aziz Jeddah (tanggal 09 Agustus s/d 05 September 2016)

Tenda Jamaah Haji dan petugas PPIH di Arafah

Pemberian Certifikat Kematian (COD) di Tenda Jamaah Haji Arafah
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tenda jamaah haji. Salah satu 
tugas sansur adalah melaksa-
nakan pengawasan dan pe-
meriksaan serta pengambilan 
sampel makanan dan minuman.
  

PEMULANGAN JAMAAH DAN 
PETUGAS PPIH.

Tanggal 17 September s.d.  14 
Oktober persiapan jamaah haji 
pulang ketanah air. Petugas PPIH 
menerima dokumen laporan dan 
kondisi jamaah, melaporkan 
kondisi jamaah ke siskohatkes, 
promosi kesehatan, melakukan 
pengukuran suhu/cuaca, SKD 
& respon KLB, surveilance pe-
nyakit, melakukan pengendalian 
vektor, membantu proses tanajul 
(pulang tidak sesuai jadwal, cepat 
atau lambat), Sertifikat kematian 
(Certificate of Death), Penyelidik-
an KLB (bila ada), mengolah dan 
analisis data, melakukan penca-
tatan laporan. Tanggal 16 Oktober 
2016 petugas pulang ketanah air.

Inspeksi sanitasi TPM katering untuk Jamaah di Arafah Tanggal 11 s.d. 13 September 2016 Seluruh 
jamaah menuju mina dan melontar Jumroh

KEGIATAN DI LUAR TUGAS RUTIN

BPHI (Balai Pengobatan 
Haji Indonesia) Jeddah Kunjungan Ke Konjen RI di 

Jeddah Arab Saudi

Teman (Didi) petugas sansur daker bandara meneri-
ma penghargaan petugas terbaik bidang kesehatan 

dari Kementrian Agama

Bertemu dengan Paman dan Bibi 
di Baso Mang Udin Madinah dan 

Bandara Jeddah

Mencari oleh2/souvenir di perto-
koan di sekitar hotel di Makkah Rapat persiapan Petugas PPIH Daker Bandara Makan malam selepas tugas
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PHOTO KEGIATAN BIDANG PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I tanjung priok JANUARI - APRIL 2017

                                                                                                                                                                                                                 
Tanggal 17 pebruari 2017
Gerakan 1 Gedung 1 Jumantik / PSN Tgl 17 Februari 2017 di KKP berlokasi di Jalan Nusantara

Tanggal 21 sd 23 Pebruari 2017
Koordinasi Program Pengendalian Risiko Lingkungan di Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok di Hotel Ria 
Diani Tanggal 21 sd 23 Pebruari 2017

Tanggal 23 - 24 Maret 2017 
Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan Makanan dan Minuman Kepada Penjamah Makanan di Pelabuhan 
Tanjung Priok Tanggal 23 - 24 Maret 2017 

Koordinasi Komite K2L (KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN / PELABUHAN SEHAT Pe-
labuhan Tanjung Priok, Hotel Grand Whiz Kelapa Gading 3 April 2017 & Pemberian Duplikat Plakat dan 
Piagam Penghargaan Pelabuhan Sehat 2016
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Melakukan Vaksinasi Meningitis 
Meningokokus kurang dari 14 hari 

sebelum keberangkatan Umroh, 
“apakah bermanfaat???” 

                                                   VAKSIN MENINGITIS                                    
Oleh : Teti HerawatiKegiatan Umroh adalah 

salah satu ibadah dalam 
agama islam. Hampir 

sama dengan ibadah haji, yang 
membedakan hanya lamanya 
waktu ibadah. Ibadah ini dilak-
sanakan dengan cara melaku-
kan beberapa ritual ibadah di 
Kota suci Mekkah, Khususnya 
di Masjidil Haram. Umroh se-
ring juga disebut dengan Haji 
Kecil. Bagi umat Islam di In-
donesia yang akan berangkat 
melaksanakan ibadah Umroh 
tentu harus mempersiapkan 
segala sesuatunya sama se-
perti saat persiapan pelaksa-
naan Ibadah Haji. Persiapan 
utama yang dilakukan dalam 
melaksanakan ibadah haji ma-
upun Umroh adalah memper-
siapkan Kesehatan, baik Fisik, 
Mental dan Financial memang 
dituntut saat kita menunaikan 
Ibadah Umroh.
Arab Saudi adalah Negara Epi-
demis penyakit Meningitis Me-
ningokokus, penyakit ini dise-
babkan oleh Bakteri bernama 
Neisseria Meningitidis yang 
dapat menginfeksi darah dan 
menyebar ke seluruh tubuh, 
terutama ke selaput otak dan 
Tulang belakang, sehingga 
menyebabkan Meningitis (In-
feksi Selaput Otak). Meningi-
tis merupakan penyakit yang 
cukup Berbahaya dan menye-
babkan angka kematian yang 
cukup tinggi. Pada tahun 1987 
terjadi Kejadian Luar Biasa 
(KLB) Penyakit Meningitis Me-
ningokokus di Arab Saudi, di-
mana Jemaah Indonesia yang 
terserang Meningitis Meni-
ngokokus sebanyak 99 orang 
dan yang meninggal sebanyak 

40 orang (Imunisasi Dewasa.
com).
Kementrian Kerajaan Arab Sa-
udi mewajibkan Jemaah Um-
roh untuk melakukan vaksinasi 
Meningitis Meningokokus se-
belum keberangkatan Umroh,  
kebijakan ini diperbaharui de-
ngan Nota Diplomatik dari Ke-
dutaan Besar Kerajaan Saudi 
Arabia di Jakarta dengan Surat 
Dirjen Protokol dan Konsuler 
No. 588/PK/VI/06/61 Tanggal 
7 Juni 2006. Ketentuan terse-

but juga tertuang dalam  KEP-
MENKES RI No.1394/Menkes/
SK/XI/2002 Tentang Pedoman 
penyelenggaraan Kesehatan 
Haji/Umroh.
Tujuan Vaksinasi Meningitis 
Meningokokus adalah untuk 
melindungi Jemaah Umroh 
dari penularan penyakit Meni-
ngitis selama 3 Tahun. Selain 
itu untuk mencegah penularan 
antar jemaah umroh dari se-
luruh Dunia serta mencegah 
penularan meningitis kapada 
keluarga di tanah air.
Vaksin yang digunakan adalah 
Vaksin Meningitis Meningoko-
kus (Menivax Acyw) dengan 
Dosis 0,5 ML yang telah men-
dapatkan izin edar dari Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) dan dinyatakan Ha-
lal berdasarkan Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI). Untuk 
Efektivitas vaksin, Imunisasi 
diberikan Sekurang-kurangnya 
14  hari sebelum keberangkat-
an sehingga tingkat kekebalan 
dalam tubuhnya dapat terben-
tuk secara optimal.

Melakukan Vaksinasi Meningi-
tis Meningokokus kurang dari 
14 hari sebelum keberangkat-
an Umroh secara administra-
si sangat bermanfaat karena 
untuk memenuhi persyaratan 
mendapatkan visa dari Kedu-
taan Arab Saudi, namun seca-
ra medis  Vaksinasi Meningitis 
Meningokokus tidak efaktif un-
tuk mencegah penyakit Meni-
ngitis karena kekebalan tubuh 
belum terbentuk secara opti-
mal sehingga Jemaah Umroh 
dapat tertular penyakit Meni-
ngitis .
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Hasil wawancara terhadap be-
berapa Jemaah Umroh yang 
datang ke Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung 
Priok mengenai alasan terlam-
bat melakukan Vaksinasi Meni-
ngitis Meningokokus diketahui 
bahwa penyebab keterlambat-
an untuk melakukan vaksinasi 
mereka kurang mendapatkan 
informasi tentang Vaksinasi 
Meningitis Meningokokus, pe-
nyebab keterlambatan lainnya 
dikarenakan Jemaah Umroh 
sebagai pengganti jemaaah 
yang batal berangkat Umroh 
sehingga mendadak untuk per-
siapan keberangkatan.
Menurut dr. Benget Saragih, 
M. Epid. Selaku Kabid. UKLW 
KKP Kelas I Tanjung Priok Un-
tuk menekan angka jumlah 
Jemaah Umroh yang terlam-
bat vaksinasi maka harus di-
tingkatkan koordinasi dengan 
Pusat Kesehatan haji maupun 
lintas sektor  untuk melaksana-

kan sosialisasi tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus ter-
hadap Travel dan masyarakat secara Road Show maupun lewat 
media social.

Survey HIV/ AIDS Pada Awak Kapal 
di Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2017
                                                                             SURVEY HID / AIDS                                 

Di Indonesia setiap 25 menit, ter-
dapat satu orang baru terinfeksi 
HIV. Satu dari setiap lima orang 
yang terinfeksi di bawah usia 25 
tahun. Epidemi tersebut dipicu 
terutama oleh penularan seksual 
dan penggunaan narkoba suntik 
(UNICEF, 2012).  HIV/AIDS me-
rupakan penyakit menular yang 
disebabkan oleh infeksi Human 
Immunodeficiency Virus yang 
menyerang sistem kekebalan tu-
buh. Akibat dari Infeksi tersebut 
penderita HIV/AIDS mengalami 
penurunan daya tubuh sehingga 
sangat mudah  terinfeksi berbagai 
macam penyakit. Epidemi HIV/
AIDS akan menimbulkan dampak 
buruk terhadap pembangunan 
nasional secara keseluruhan ka-
rena selain berpengaruh terhadap 
kesehatan juga terhadap sosio-
ekonomi, politik dan pertahanan 
keamanan (Kemenkes, 2012). 

Berdasarkan data Ditjen P2P Ke-

menkes RI pada triwulan 2 tahun 
2016, kasus baru HIV yang dila-
porkan sebanyak 17.847 orang 
sedangkan kasus baru AIDS yang 
dilaporkan sebanyak 3.267 orang. 
Menurut kelompok umur, jumlah 
infeksi HIV pada triwulan 2 tahun 
2016 terbanyak di rentang umur 
25 – 49 tahun sebanyak 12.537 
orang, sedangkan jumlah infek-
si HIV menurut faktor risikonya 
yang terbesar adalah kelompok 
heteroseksual (4.673), kemudian 
LSL (3.064). Masih dari sumber 
data yang sama, berdasarkan ke-
lompok pekerjaan maka jumlah 
kumulatif AIDS yang dilaporkan 
pada triwulan 2 tahun 2016 ter-
banyak pada kelompok ibu ru-
mah tangga (IRT) yaitu sebanyak 
11.655 orang.

Dari data tersebut KKP Kelas I 
Tanjung Priok menyelenggarakan 
survey HIV/AIDS pada awak ka-
pal yang datang dari luar negeri 
sebagai salah satu upaya pence-
gahan penyakit menular potensi-

al wabah. Survey dilaksanakan 
pada bulan Agustus 2016 terha-
dap 230 awak kapal asing yang 
berasal dari pelabuhan luar ne-
geri (China, Hongkong, Thailand) 
yang memiliki angka prevalensi 
HIV cukup tinggi dan frekwen-
si pelayaran dari ketiga negara 
tersebut ke pelabuhan Tanjung 
Priok pun cukup sering. Sebelum 
melaksanakan survey terlebih da-
hulu diadakan sosialisasi dengan 
agen pelayaran mengenai tujuan 
dari survey ini. Dan untuk semua 

Oleh : Dian Puspa Riana

Sebelum melaksanakan survey
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responden diberikan formulir per-
setujuan untuk dilakukan peme-
riksaan VCT dan wawancara ku-
esioner, artinya dalam melakukan 
survey ini tidak ada paksaan ter-
hadap awak kapal. 

Sebelum seseorang yang terin-
feksi HIV memasuki fase AIDS, 
penderita terlebih dulu dinyatakan 
sebagai HIV positif. Jumlah HIV 
positif yang ada di masyarakat 
dapat diketahui melalui 3 metode, 
yaitu pada layanan Voluntary, Co-
unseling, and Testing (VCT), sero 
survey, dan Survei Terpadu Bio-
logis dan Perilaku (STBP). Dan 
pada survey ini untuk mengetahui 
apakah awak kapal atau respon-
den terinfeksi HIV atau tidak de-
ngan tes VCT. Sedangkan kuesi-
oner dalam survey ini digunakan 
untuk mengetahui tingkat penge-
tahuan awak kapal tentang HIV/
AIDS dan cara penularannya, 
serta mengetahui perilaku berisi-
ko awak kapal. Petugas yang ter-
libat dalam survey ini adalah pa-
ramedis yang berasal dari Bidang 
PKSE dan Bidang UKLW KKP 
Kelas I Tanjung Priok.

Keseluruhan responden berjenis 
kelamin pria, berasal dari berba-
gai kewarganegaraan, dengan 
latar belakang pendidikan formal 
dari yang terendah jenjang SMP 
dan yang tertinggi Sarjana. Gam-
baran karakteristik responden da-
pat dilihat pada tabel di bawah ini 
:

Hampir separuh responden meru-
pakan warga negara Filipina, se-
laras dengan  data 2015 dari In-
ternational Maritime Organization 
(IMO) bahwa pelaut yang terba-
nyak berasal dari Filipina dengan 
jumlah lebih 400.000 orang. Umur 
responden pada survey ini yang 
termuda berumur 18 tahun dan 
tang tertua berumur 67 tahun, se-
dangkan rerata umur responden 
pada survey ini yaitu 35 tahun. 

Dari tabel di atas dapat diketahui 
bahwa lebih dari separuh respon-
den (62,2%) datang dari Hong-
kong. Sedangkan yang datang 
dari China sebanyak 34,3%. Dan 
yang paling sedikit dari  Thailand 
(3,5%). 

Distribusi pendidikan formal res-
ponden diketahui bahwa sebagian 
besar responden berpendidikan 
sarjana (171 orang), sedangkan 
51 orang berpendidikan SMA dan 
sisanya berpendidikan SMP (8 
orang). Untuk analisa data kami 
membuat kriteria tingkat pendi-
dikan menjadi 2 yaitu rendah dan 
tinggi. Pendidikan rendah yaitu 
yang pendidikan formalnya SMP 
dan SMA sedangkan yang pendi-
dikan tinggi yaitu sarjana. 

Dari diagram pie di atas diketa-
hui bahwa hampir tiga per empat 
responden tingkat pendidikannya 
tinggi (74%) dan seperempatnya 
dengan tingkat pendidikan ren-
dah.

Dari kuesioner tentang HIV/AIDS 
dan cara penularannya diketahui 
bahwa 184 responden atau se-

bagian besar memiliki tingkat pe-
ngetahuan yang baik tentang HIV/
AIDS dan penularannya (80%), 
sedangkan yang memiliki tingkat 
pengetahuan cukup sebanyak 43 
orang (18,7%), dan sisanya ha-
nya 3 orang (1,3%) yang memiliki 
pengtahuan kurang tentang HIV/
AIDS dan cara penularannya.
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Distribusi Responden Menurut Status Kewarganegaraan  

Kebangsaaan ABK Jumlah Persentase 
China 48 20,9 
Filipino 108 47,0 
Korea 4 1,7 
Myanmar 25 10,9 
Polish 3 1,3 
Russian 2 0,9 
Slovakia 1 0,4 
Indian 2 0,9 
Ukrainian 7 3,0 
Indonesia 10 4,3 
Taiwan 4 1,7 
Srilankan 9 3,9 
Bulgarian 5 2,2 
Rumanian 2 0,9 
Total 230 100 
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dari International Maritime Organization (IMO) bahwa pelaut yang terbanyak berasal dari 
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berumur 18 tahun dan tang tertua berumur 67 tahun, sedangkan rerata umur responden 
pada survey ini yaitu 35 tahun.  
 

Distribusi umur ABK yang Menjadi Responden Survey HIV Tahun 2016 

Variabel Mean / Median SD Minimal – maksimal 

Umur 35,85 / 34 10,141 18 – 67 
 
 

Distribusi Asal Pelabuhan Responden Sebelum Berlabuh di Tanjung Priok 

Asal Pelabuhan Jumlah Persen 

China 79 34,3 
Hongkong 143 62,2 
Thailand 8 3,5 
Total 230 100 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih dari separuh responden (62,2%) datang dari 
Hongkong. Sedangkan yang datang dari China sebanyak 34,3%. Dan yang paling sedikit 
dari  Thailand (3,5%).  
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Distribusi Pendidikan Formal Awak Kapal 
Pendidikan Jumlah Persentasi 
SMP 8 3,5 
SMA 51 22,2 
Sarjana 171 74,3 
Total 230 100 
 
Distribusi pendidikan formal responden diketahui bahwa sebagian besar responden 
berpendidikan sarjana (171 orang), sedangkan 51 orang berpendidikan SMA dan sisanya 
berpendidikan SMP (8 orang). Untuk analisa data kami membuat kriteria tingkat pendidikan 
menjadi 2 yaitu rendah dan tinggi. Pendidikan rendah yaitu yang pendidikan formalnya SMP 
dan SMA sedangkan yang pendidikan tinggi yaitu sarjana.  

 
 
Dari diagram pie di atas diketahui bahwa hampir tiga per empat responden tingkat 
pendidikannya tinggi (74%) dan seperempatnya dengan tingkat pendidikan rendah. 
 

 Distribusi Tingkat Pengetahuan ABK Tentang HIV dan Cara Penularannya 
Tingkat Pengetahuan Jumlah  Persen 
Kurang 3 1,3 
Cukup 43 18,7 
Baik 184 80 
Total 230 100 
 
Dari kuesioner tentang HIV/AIDS dan cara penularannya diketahui bahwa 184 responden 
atau sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS dan 
penularannya (80%), sedangkan yang memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 43 
orang (18,7%), dan sisanya hanya 3 orang (1,3%) yang memiliki pengtahuan kurang tentang 
HIV/AIDS dan cara penularannya. 
 
 
 
 

59, 26%

171, 74%

Proporsi Tingkat Pendidikan Responden

Rendah

Tinggi
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Distribusi Responden Yang Pernah Menggunakan Narkoba Suntik 
Narkoba Suntik Jumlah Persentase 
Tidak 194 84,3 
Ya 36 15,7 
Total 230 100 
 
Dari hasil wawancara kuesioner tentang perilaku berisiko responden, diketahui bahwa 
distribusi responden yang pernah menggunakan narkoba suntik (penasun) sebanyak 36 
orang (15,7%), sedangkan yang tidak pernah menggunakan narkoba suntik lebih besar 
jumlahnya yaitu 194 orang (84,3%). 
 

Distribusi Pasangan Sex Pertama Responden 
Pasangan Sex Pertama Jumlah Persentase 
Istri 170 73,9 
Pacar 39 17,0 
Waria/LSL 21 9,1 
Total 230 100 
 
Untuk pertanyaan perilaku seksual, responden yang menjawab melakukan hubungan 
seksual pertamanya dengan waria atau LSL sebanyak 21 orang (9,1%), yang dengan pacar 
sebanyak 39 orang (17%) dan yang melakukan hubungan seksual pertamanya dengan 
pasangan yang sah (istri) seebanyak 170 orang (73,9%). 
 

Distribusi Responden yang Melakukan Hubungan Sexual selain Pasangan Yang Sah 
Hubungan Sex Selain Istri Jumlah Persentase 
Ya 88 38,3 
Tidak 142 61,7 
Total 230 100 
 
Perilaku berisiko penularan HIV/AIDS salah satunya adalah dengan melakukan hubungan 
seksual selain dengan pasangan yang sah (tidak setia). Dari tabel di atas diketahui bahwa 
distribusi responden yang melakukan hubungan seksual selain dengan pasangan yang sah 
(istri) sebanyak 88 orang (38,3%), sisanya sebanyak 142 orang (61,7%) tidak pernah 
melakukan hubungan seksual selain dengan pasangan yang sah (istri).  

Profesi pelaut dituntut untuk bekerja tanpa batas waktu dan berjauhan dengan 
keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal tersebut menempatkan pelaut dalam 
kelompok profesi berisiko karena aktivitas seksual (hubungan seksual) yang pada umumnya 
dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu tidak dapat dilakukan karena pekerjaannya, walaupun 
pada kenyataannya data dari Kemenkes pada triwulan 2 tahun 2016, di Indonesia profesi 
pelaut yang dilaporkan menderita AIDS berjumlah 259  orang, jauh lebih sedikit dari pada 
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seksual selain dengan pasangan 
yang sah (istri). 

Profesi pelaut dituntut untuk be-
kerja tanpa batas waktu dan ber-
jauhan dengan keluarga dalam 
jangka waktu yang cukup lama. 
Hal tersebut menempatkan pe-
laut dalam kelompok profesi be-
risiko karena aktivitas seksual 
(hubungan seksual) yang pada 
umumnya dilakukan 2 sampai 3 
kali seminggu tidak dapat dilaku-
kan karena pekerjaannya, walau-
pun pada kenyataannya data dari 
Kemenkes pada triwulan 2 tahun 
2016, di Indonesia profesi pelaut 
yang dilaporkan menderita AIDS 
berjumlah 259  orang, jauh lebih 
sedikit dari pada ibu rumah tang-
ga yang menderita AIDS seperti 
yang telah disebutkan sebelum-
nya yaitu sebanyak 11.655 orang.  
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ibu rumah tangga yang menderita AIDS seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu 
sebanyak 11.655 orang.   

 
 
 

Distribusi Aktivitas Sexual Terakhir Responden 
Terakhir Melakukan 
Hubungan Seksual Jumlah Persentase 

1 Minggu yang lalu 12 5,2 
< 1 bulan  61 26,5 
>1 bulan 157 68,3 
Total 230 100 
 
Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa distribusi responden yang melakukan aktivitas 
seksual terakhir lebih dari satu bulan yang lalu sebanyak 157 orang (68,3%), sedangkan 
yang lebih dari 1 minggu dan dibawah satu bulan yang lalu sebanyak 61 orang (26,5%), dan 
yang kurang dari 1 minggu yang lalu sebanyak 12 orang (5,2%). 
 
 
 Selain analisis univariat,dari hasil survey dilakukan juga analisis bivariat untuk 
mengetahui apakah tingkat pendidikan responden berhubungan dengan tingkat 
pengetahuan tentang HIV/AIDS dan penularannya. 
 

Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan Tentang HIV 

Pendidikan 
Pengetahuan 

Total 
Kurang Cukup Baik 

n % n % n % n % 
Rendah 
 
Tinggi 

2 
 

1 

3,4 
 

0,6 

16 
 

27 

27,1 
 

15,8 

41 
 

143 

69,5 
 

83,6 

59 
 

171 

100 
 

100 

Jumlah 3 1,3 43 18,7 184 80 230 100 

 
Dari analisis data di atas dapat diinterpretasikan bahwa ada sebanyak 143 (83,6%) 
responden dengan pendidikan tinggi memiliki tingkat pengetahuan tentang HIV dan 
penularannya dengan baik, sedangkan responden dengan tingkat pendidikan rendah yang 
memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebanyak  41 (69,5%). Dari data ini terlihat ada 
kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi tingkat 
pengetahuannya.  
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dengan pendidikan tinggi memiliki 
tingkat pengetahuan tentang HIV 
dan penularannya dengan baik, 
sedangkan responden dengan 
tingkat pendidikan rendah yang 
memiliki tingkat pengetahuan 
yang baik sebanyak  41 (69,5%). 

Dari data ini terlihat ada kecen-
derungan bahwa semakin tinggi 
tingkat pendidikan akan semakin 
tinggi tingkat pengetahuannya. 

Hasil test darah keseluruhan res-
ponden negatif artinya tidak ada 
yang terinfeksi virus HIV. Seyog-
yanya dari hasil survey yang dila-
kukan oleh KKP Kelas I Tanjung 
Priok dapat mendeskripsikan 
lebih detail tentang karakteristik 
responden, tingkat pengetahuan 
maupun perilaku berisiko yang 
dilakukan. Namun ada beberapa 
kendala yang menyebabkan su-
rvey dirasa kurang maksimal, an-
tara lain kendala bahasa, dimana 
tidak semua responden mengua-
sai bahasa inggris sehingga per-
tanyaan yang ditanyakan kurang 
dimengerti dengan baik. Selain 
itu pertanyaan yang menyangkut 
perilaku bisa saja menjadi bias 
karena memasuki ranah sensi-
tif atau bersifat pribadi sehingga 
responden tidak menjawab sesu-
ai dengan kenyataan. Disamping 
itu kesulitan yang dihadapi adalah 
dalam menentukan ukuran sam-
pel dan penyusunan kuesioner 
hal yang menjadi kendala adalah 
adanya ketidaksediaan sejumlah 
awak kapal untuk menjadi res-
ponden dalam survey ini.
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Pelayanan Kesehatan dari Pos 
Pelayanan Kesehatan ( Posyan-
kes) KKP Kelas I Tanjung Priok 
bagi masyarakat pelabuhan Tj.P-
riok, khususnya bagi masyarakat 
di wilayah terminal penumpang 
nusantara pura II sudah tidak 
asing lagi keberadaan dan eksis-
tensinya.Terutama dalam mem-
berikan pelayanan kesehatan 
rawat jalan maupun dalam mem-
berikan layanan rujukan bagi 
masyarakat yang membutuhkan 
penangan kesehatan lebih lanjut 
di RS , ambulance beserta timnya 
siap meluncur mengantar pasien 
ke RS yang dituju.
Ditahun 2016 lalu, Tim Posyankes 
KKP Kelas I Tanjung Priok telah 
memberikan pelayanan kesehat-
an rawat jalan kepada 216 orang 
pasien .Masyarakat yang dilayani 
meliputi pelayanan kesehatan 
kepada “Warga Negara Indone-
sia Migran Korban Perdagangan 
Orang” ( WNI M KPO ) atau lebih 
dikenal dengan istilah “Tenaga 
Kerja Indonesia Bermasalah” ( 
TKIB) dari negara Malaysia yang 
datang ke pelabuhan Tanjung 
Priok melalui pelabuhan Tanjung 
Pinang dan pelabuhan Nunukan 
sebanyak 187 orang pasien,dan 

pasien yang berasal dari masya-
rakat pelabuhan umum sebanyak 
29 orang pasien.

Dari kunjungan pasien di Posyan-
kes KKP Kelas I Tanjung Priok 
selama tahun 2016 Penyakit 

Commond Cold atau 
ISPA menjadi kasus 
penyakit terbanyak, 
yang diderita oleh 70 
orang pasien. Adapun 
untuk  gambaran pe-
nyakit lainnya dapat 
dilihat pada tabel di-
bawah ini.
 
Dan yang paling me-
ngejutkan adalah , 
adanya 6 kasus pe-
nyakit gangguan ke-
jiwaan yang terdig-
nosa dari kunjungan 
pasien di Posyankes 
KKP Kelas I Tanjung 
Priok, dimana mayori-
tas penderitanya ada-
lah para WNI M KPO/
TKIB tersebut. 
Hal ini dapat dipahami 
dengan latar belakang 
mereka yang meng-
alami banyak pemicu 
stress selama tinggal 
, menetap dan beker-

ja di luar negeri. Keba-
nyakan dari mereka mengalami 
banyak permasalah, antara lain 
mereka ditipu oleh cukong atau 
agen mereka karena mereka di-
pekerjakan tetapi tidak menerima 
gaji sesuai dengan perjanjiannya, 
dan mereka dikejar-kejar aparat 
pemerintah negara asing karena 
mereka datang kadang melalui 
cara yang tidak legal sehingga ti-
dak memenuhi segala persyarat-
an administrasinya , ataupun  jika 
mereka memiliki pasport,pasport 
tersebut ditahan oleh pihak maji-
kan sehingga pada saat mereka 
ditangkap petugas imigrasi ne-
gara tetangga tidak dapat mem-
buktikan persyaratan mereka 
untuk masuk ke luar negeri dan 
bekerja secara legal di luar ne-
geri.Yang akhirnya mereka harus  
merasakan jeruji besi yang men-
jadi penjara bagi mereka sebe-
lum dikembalikan ke Indonesia.

Oleh: dr.Santi Kartikasari 

MENGENAL KINERJA POS PELAYANAN 
KESEHATAN KKP KELAS I TANJUNG PRIOK 
DI TERMINAL PENUMPANG NUSANTARA PURA II 
PELABUHAN TANJUNG PRIOK 
                               KEGIATAN  TERMINAL PENUMPANG  TAHUN 2016                                 
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Tetapi ada juga dari mereka yang 
sudah lama berdomilisi di negara 
tetangga Malaysia tetapi masa 
tinggal mereka sudah habis,me-
reka tidak memiliki surat izin res-
mi tinggal di negara tetangga lagi 
, yang akhirnya merekapun ikut 
merasakan dinginnya lantai pen-
jara bersama teman-temannya 
sambil menunggu waktu di pu-
langkan /dideportasi dari negara 
tetangga tersebut. Belum lagi ada 
diantara mereka yang mengalami 
penyiksaan fisik selama dalam 
penjara yang membuat mereka 
trauma secara mental dan akhir-
nya dapat mengakibatkan mun-
culnya beberapa jenis  gangguan 
kejiwaan pada mereka .

Adapun pelayanan rujukan  yang 
telah dilaksanakan selama tahun 
2016 sebanyak 12 orang pasi-
en,dimana  6 orang (50 % )yang 
dirujuk adalah pasien dengan pe-
nyakit gangguan kejiwaan dan di-
rujuk ke RS.Jiwa Soeharto Herd-
jan, Grogol Jakarta dan 6 orang 
(50%) pasien lainnya menderita 
penyakit yang memerlukan pena-
nganan lebih lanjut di tingkat spe-
sialistik, dan RSUD Koja menjadi 
tempat rujukan terdekat apabila 
terdapat pasien yang terdiagnosa 
penyakit bukan berpotensi wabah 
maupun bukan kasus kegawatan 
kesehatan yang meresahkan du-
nia ( PHEIC) lainnya.
 
Selain pelayanan kesehatan ter-
batas, Tim Posyankes KKP Kelas 
I Tanjung Priok, dalam kesehari-
annya melakukan pengawasan 
kesehatan terhadap masyarakat 
Indonesia yang melakukan per-
jalanan dengan kapal laut dari 
pelabuhan Tj.Priok ke beberapa 
daerah lain di nusantara ini, ma-
upun bagi penumpang kapal laut 
yang turun di pelabuhan Tj.Priok 
,sehingga dapat terpantau kon-

disi kesehatan mereka apabila 
terdapat penyakit-penyakit me-
nular yang dapat menjadi wabah 
maupun pengawasan terhadap 
adanya kegawatan kesehatan 
masyarakat yang meresahkan 
dunia  “Public Health Emergen-
cy of International Concent “( 

PHEIC). Upaya ini dilaksanakan 
agar dapat dilakukan antisipasi 
pencegahan penularan penyakit 
yang lebih luas pada masyarakat 
dalam pelabuhan khususnya ma-
upun penularan bagi masyarakat 
di luar pelabuhan.
Selama kurun waktu tahun 2016 
terdapat 695 kedatangan dan ke-
berangkatan kapal penumpang  
melalui pelabuhan Tanjung Priok.
Dan tim petugas Posyankes KKP 
Kelas I Tanjung Priok telah me-
lakukan fungsi pengawasan ke-
sehatan terhadap 267.129 orang 
penumpang yang tiba dan be-
rangkat melalui kapal penumpang 
di pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun pengawasan kesehatan 
terhadap WNI M KPO /TKIB sela-
ma tahun 2016 sebanyak 11.727 
orang, dan sebanyak 11.540 
orang dinyatakan sehat  ( 98%), 
sedangkan terdapat 187 orang 
yang bermasalah dengan kese-
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hatannya ( 2%) dan sudah men-
dapat penangan kesehatan di 
Posyankes KKP Kelas I Tanjung 
Priok. 
 
Di tahun 2015 dan 2016 lalupun 
di terminal penumpang nusantara 
pura II pelabuhan Tanjung Priok 
,Posyankes KKP Kelas I Tanjung 
Priok bersama Bidang Upaya 
Kesehatan dan Lintas Wilayah 
(UKLW) KKP Kelas I Tanjung 
Priok melaksanakan kegiatan 
pengawasan kesehatan penum-
pang dan masyarakat pelabuhan 
dan pelayanan kesehatan pada 
“Situasi Khusus”  ( SITUS )Idul 
Fitri, Natal, danTahun Baru bagi 
para pemudik yang hendak mela-
kukan perjalanan menggunakan 
kapal laut dari pelabuhan Tan-
jung Priok maupun yang sandar 
di pelabuahan Tanjung Priok.Dan 
dalam rangka kegiatan pelayanan 
kesehatan bagi pemudik tersebut, 
KKP Kelas I Tanjung Priok beser-
ta Dinas Kesehatan Provinsi DKI 
Jakarta  Utara bersama timnya 
dari puskesmas Tanjung Priok 
maupun puskesmas Koja beser-
ta  tim gawat darurat 118 dan PMI 
melakukan pelayanan kesehatan 
gratis terpadu. Baik dalam mem-

berikan pelayan-
an kesehatan ra-
wat jalan maupun 
pelayanan rujuk-
an ke RS.Dalam 
kegiatan “SITUS” 
Lebaran tahun 
2016 lalu, mulai 
dibuka pelayaran 
Kapal Ferry oleh 
pihak swasta 
yang membuka 
trayek pelabuhan 
Tanjung Priok – 
pelabuhan Pan-
jang Lampung.

Dimana tim 
Posyankes KKP 
Kelas I Tanjung 
Priokpun melu-
askan layanan-
nya dan fungsi 
lainnya di derma-
ga Eks-Presiden Kalibaru Jakarta 
Utara tersebut.
Selain itu Tim Posyankes KKP 
Kelas ITanjung Priok di tahun 
2015, bersama Pokja HIV AIDS 
Pelabuhan Tanjung Priok dalam 
rangka hari AIDS sedunia pada 
tahun 2015 turut mensukseskan 
pelaksanakan puncak acara Hari 

AIDS Sedunia  yang di adakan di 
lingkungan Terminal Penumpang 
Nusantara Pura II. Dan antusi-
as  masyarakat pelabuhan Tan-
jung Priok menjadi penyemangat 
kami dalam membina kerjasama 
dengan POKJA HIV AIDS dan 
LSM di lingkungan POKJA , un-
tuk terus melakukan sosialisasi 
HIV AIDS maupun pelaksanaan 
tes HIV secara sukarela tanpa 
paksaan ( Voluntary Consultating 
Test/VCT ).

Sesuai tugas pokok kami dalam 
melaksanakan “CEGAH TANG-
KAL PENYAKIT MENULAR YANG 
BERPOTENSI WABAH “  bebera-
pa kali Bidang Upaya Kesehat-
an Dan Lintas Wilayah ( UKLW ) 
KKP Kelas I Tanjung Priok, ber-
sama tim Posyankesnya melak-
sanakan sosialisasi penyakit me-
nular seperti TB Paru,Meningitis 
,Mers-Cov, Avian Influenza., dan 
lain-lainnya, yang diperuntukan 
bagi masyarakat pelabuhan khu-
susnya maupun bagi masyarakat 
di luar pelabuhan.
Sosialisai dan penyuluhan kese-
hatan dalam upaya cegah tang-
kal penyakit itupun tidak hanya 
dalam bentuk formal kegiatan 
acara yang sesuai dengan mata 
anggaran dalam DIPA KKP Kelas 
I Tanjung Priok saja, tetapi dilaku-
kan secara rutin bagi masyarakat 
pengguna kapal penumpang di  
lingkungan terminal penumpang 
nusantara pura II maupun bagi 
masyarakat yang bekerja di da-
lam lingkungan terminal penum-
pang nusantara pura II lainnya.
Selain itu bentuk dari upaya 
pencegahan penularan penyakit 
yang dapat mengakibatkan wa-
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bah ,Posyankes KKP Kelas I Tan-
jung Priok di terminal penumpang 
nusantara pura duapun turut serta 
dalam program pekan imunisasi 
nasional bagi anak-anak balita 
yang dicanangkan oleh kemente-
rian kesehatan RI dimana tujuan 
program tersebut adalah tervak-
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sinasinya dan 
terlindunginya 
anak-anak ba-
lita seluruh In-
donesia terha-
dap beberapa 

penyakit yang berpotensi menjadi 
wabah walaupun mereka sedang 
dan akan melakukan perjalan me-
lalui laut ,sehingga semua balita 
yang menjadi sasaran program 
pencegahan penyakit menular 
tertentu, tidak ada yang terlewat 
walaupun mereka tidak sedang 

menetap di suatu tempat.

Demikian sekelumit kinerja 
Posyankes KKP Kelasi I Tanung 
Priok di terminal penumpang 
nusantara pura dua pelabuhan 
Tanjung Priok. Agar keberadaan  
Posyankes KKP Kelas I Pelabuh-
an Tanjung Priok dapat dirasakan  
manfaatnya oleh masyarakat 
pelabuhan Tanjung Priok secara 
lebih luas lagi ke depannya, se-
bagai salah satu unit pelaksana 
tehnis tugas pokok dan fungsi 
dari KKP , Semoga Posyankes 
KKP Kelas I Tanjung Priok ke de-
pannya akan semakin banyak lagi 
program kesehatan yang dapat 
berjalan, baik program kesehat-
an yang telah dianggarkan dalam 
DIPA KKP, maupun kegiatan pe-
layanan kesehatan lainnya yang 
mandiri  maupun bekerja sama 
dengan intansi pemerintah lain-
nya,maupun  pihak swasta , serta 
BUMN  ataupun melalui organi-
sasi—orgasisasi dan LSM –LSM 
lainnya yang mempunyai visi dan 
misi bersama dalam upaya me-
ningkat derajat kesehatan ma-
syarakat Indonesia.  Posyankes 
KKP Kelas I Tanjung Priok Termi-
nal Penumpang Nusantara Pura 
Dua Pelabuhan Tanjung Priok 
siap melaksanakan tugasnya se-
maksimal mungkin ke depan, dan 
selalu dapat memberikan pela-
yanan kesehatan yang dibutuh-
kan masyarakat Indonesia yang 
kita cintai ini. 

Semoga Indonesia kita…..Sehat 
Rakyatnya ...!!!  dan … Maju ne-
gerinya...!!!
Salam sehat  untuk kita se-
mua.......
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Malaria merupakan salah 
satu masalah kesehatan 
masyarakat yang dapat 

menyebabkan kematian terutama 
pada kelompok risiko tinggi yaitu 
bayi, anak balita, ibu hamil, se-
lain itu malaria secara langsung 
menyebabkan anemia dan dapat 
menurunkan produktivitas kerja. 
Penyakit ini juga masih endemis 
di sebagian besar wilayah Indo-
nesia. Dalam rangka pengenda-
lian penyakit malaria banyak hal 
yang sudah maupun sedang di-
lakukan baik dalam skala global 
maupun nasional. Malaria meru-
pakan salah satu indikator dari 
target Pembangunan Milenium 
(MDGs), dimana ditargetkan un-
tuk menghentikan penyebaran 
dan mengurangi kejadian insiden 
malaria Global Malaria Program-
me (GMP) menyatakan bahwa 
malaria merupakan penyakit yang 
harus terus menerus dilakukan 
pengamatan, monitoring dan eva-
luasi, serta diperlukan formulasi 
kebijakan dan strategi yang te-
pat. Di dalam GMP ditargetkan 
80% penduduk terlindungi dan 
penderita mendapat pengobatan 
Arthemisinin based Combination 
Therapy (ACT). Dan melalui Roll 
Back Malaria Partnership ditekan-

kan kembali dukungan tersebut. 
Karena pentingnya penanggu-
langan Malaria, maka beberapa 
partner internasional salah sa-
tunya Global Fund, memberikan 
bantuan untuk pengendalian ma-
laria Program eliminasi malaria di 
Indonesia tertuang dalam kepu-
tusan Menteri Kesehatan RI No 
293/MENKES/SK/ IV/2009. Pe-
laksanaan pengendalian malaria 
menuju eliminasi dilakukan seca-
ra bertahap dari satu pulau atau 
beberapa pulau sampai seluruh 
pulau tercakup guna terwujud-
nya masyarakat yang hidup sehat 
yang terbebas dari penularan ma-
laria sampai tahun 2030.
Malaria masih merupakan ma-
salah kesehatan masyarakat di 
tingkat global, demikian pula di In-
donesia. Namun saat ini, perma-
salahan Malaria di Indonesia cen-
derung semakin menurun. Pada 
tahun 2010, di Indonesia terdapat 
465.764 kasus positif malaria dan 
angka ini telah menurun pada ta-
hun 2015 menjadi 209.413  ka-
sus.
Di tingkat global, menurut WHO, 
angka kesakitan dan kematian 
akibat Malaria juga cenderung 
menurun pada periode 2005-
2015. Meskipun demikian, masih 

ada lebih kurang 3,2 milyar jiwa 
atau hampir separuh penduduk 
dunia yang berisiko tertular pe-
nyakit Malaria. Pada tahun 2015, 
WHO memperkirakan ada se-
kitar 214 juta kasus baru mala-
ria dengan kematian sekitar 438 
ribu orang di seluruh dunia. Dari 
seluruh jumlah kematian akibat 
Malaria di dunia, sekitar sepertiga 
atau 306 ribu terjadi pada  balita. 
Eliminasi Malaria dilakukan seca-
ra menyeluruh dan terpadu  oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah 
bersama mitra kerja  pembangun-
an termasuk LSM, dunia usaha, 
lembaga donor,  organisasi pro-
fesi, organisasi kemasyarakatan 
dan  masyarakat. 
Eliminasi Malaria dilakukan seca-
ra bertahap dari kabupaten/kota, 
provinsi, dan dari satu pulau atau 
ke  beberapa pulau sampai ke se-
luruh wilayah Indonesi menurut 
tahapan yang didasarkan pada 
situasi malaria dan  kondisi sum-
ber daya yang tersedia
Salah satu strategi pengendalian 
eliminasi kasus Penyakit malaria 
yang efisien dan efektif adalah 
pemberdayaan dan peningkatan 
peran serta KKP Kelas I Pelabuh-
an Tanjung Priok dengan melak-
sanakan rapat koordinasi bidang 

Oleh : Resmaleni

RAKOR PROGRAM BIDANG PKSE 
“SURVEILANS MIGRASI MALARIA 

DALAM PENGENDALIAN DAN UPAYA 
ELIMINASI MALARIA DI PELABUHAN" 

                                            PELABUHAN SEHAT                                 
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PKSE dalam rangka penyusunan 
strategi eliminasin kasus malaria 
di Jakarta khususnya di wilayah 
Pelabuhan Tanjung Priok dan se-
kitarnya. Masyarakat diberikan 
fasilitas dan bimbingan untuk ikut 
berpartisipasi dalam pengendali-
an Kasus Malaria dengan dibekali 
pengetahuan dan keterampilan 
untuk melakukan deteksi dini, mo-
nitoring faktor risiko serta tindak 
lanjutntya.

Malaria adalah kata yang berasal 
dari bahasa Italia, yang artinya 
mal :
buruk dan area : udara, jadi se-
cara harfiah berarti penyakit yang 
sering timbul di daerah dengan 
udara buruk akibat dari lingkung-
an yang buruk. Selain itu, juga 
bisa diartikan sebagai suatu pe-
nyakit infeksi dengan gejala de-
mam berkala yang disebabkan 
oleh parasit Plasmodium (Proto-
zoa) dan ditularkan oleh nyamuk 
Anopheles betina. 
Keluhan utama yang khas pada 
malaria disebut “trias malaria” 
yang
terdiri dari 3 stadium yaitu :
1. Stadium menggigil

Penderita  merasa kedinginan 
yang dingin sekali, sehingga 
menggigil.
Nadi cepat tapi lemah, bibir 
dan jari-jari tangan biru, kulit 
kering dan pucat.
Biasanya pada anak didapat-
kan kejang. Stadium ini ber-
langsung 15 menit
sampai 1 jam.

2. Stadium puncak demam
Penderita  yang semula merasa-
kan kedinginan berubah menjadi 
panas
sekali. Suhu tubuh naik hingga 
41o C sehingga menyebabkan 
pasien
kehausan. Muka kemerahan, kulit 
kering dan panas seperti terbakar, 
sakit
kepala makin hebat, mual dan 
muntah, nadi berdenyut keras. 
Stadium ini
berlangsung 2 sampai 6 jam.

3. Stadium berkeringat
Penderita berkeringat banyak 
sampai basah, suhu turun drastis 
bahkan
mencapai dibawah ambang nor-
mal. Penderita biasanya dapat 
tidur nyenyak
dan saat bangun merasa lemah 
tapi sehat. Stadium ini berlang-
sung 2 sampai
4 jam

Penyakit malaria disebabkan oleh 
Protozoa genus Plasmodium.
Terdapat empat spesies yang me-
nyerang manusia yaitu : 
1. Plasmodium falciparum (Wel-

ch, 1897) menyebabkan ma-
laria falciparum atau malaria 
tertiana maligna/malaria tro-
pika/malaria pernisiosa. Masa 
inkubasi 9 – 14 hari.

2. Plasmodium vivax (Labbe, 
1899) menyebabkan malaria 
vivax atau malaria tertiana be-
nigna. Masa inkubasi 12 – 17 
hari.

3. Plasmodium ovale (Stephens, 
1922) menyebabkan malaria 
ovale atau malaria tertiana 
benigna ovale. Masa inkubasi 
16 – 18 hari.

4. Plasmodium malariae (Gras-
si dan Feletti, 1890) menye-
babkan malaria malariae atau 
malaria kuartana. Masa inku-
basi 18 – 40 hari

5. Plasmodium knowlesi, yang 
merupakan plasmodium zoo-
nosis yang sumber infeksinya 
adalah kera. Masa inkubasi 
sekitar 11 hari.

SEJARAH MALARIA
• Periode Pembasmian malaria 

1959 – 1968 (KOPEM)
• Periode Pemberantasan 1969 

– 2000 (terintegrasi dengan 
sistem kesehatan) 

• Periode Pengendalian dan 
Eliminasi 2000 – sekarang 
(kemitraan Gebrak Malaria)

PERAN KKP DALAM SURVEI-
LANS MIGRASI MALARIA

Kantor Kesehatan Pelabuhan 
merupakan Unit pelaksana teknis 
di lingkungan Kementerian Kese-
hatan RI  yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab  kepada 
Direktur Jenderal PP&PL Kemen-
trian Kesehatan RI. (Pasal 1 Per-
menkes No. 2348 Tahun 2011)
 
Surveilans Migrasi adalah
pengamatan terus menerus ter-
hadap penduduk dengan  riwayat 
perjalanan atau sedang melaku-
kan perjalanan baik yang bersifat 
sementara atau malaria melewati 
batas administratif wilayah (mi-
grasi)
dg melakukan kegiatan penemu-
an, pengambilan dan pemeriksa-
an sediaan darah, penyuluhan, 
cross notification, monitoring dan 
evaluasi, serta pencatatan dan 
pelaporan
Peran KKP Dalam Surveilans Mi-
grasi
• Melakukan penemuan dini 

penderita dan pengobatan 
malaria sesuai pedoman tata-
laksana malaria

• Melakukan pemantauan dan 
pengendalian vektor malaria 
dan lingkungan di wilayah ker-
janya.

• Melakukan notifikasi terhadap 
kasus positif yang ditemukan 
kepada KKP asal, KKP tuju-
an, dengan tembusan dinas 
kabupaten/kota tujuan.

• Melakukan sinkronisasi pe-
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laksanaan kegiatan dengan 
Dinas Kesehatan.

• Melakukan promosi Kesehat-
an Melakukan identifikasi dan 
pemetaan daerah reseptif 
 

Melakukan pencatatan dan pela-
poran
Oleh karena Itu maka Kantor Ke-
sehatan Pelabuhan Kelas I Tan-
jung Priok Wilayah Kerja Pela-
buhan Sunda Kelapa dan Pantai 
Marina Ancol Mengundang In-
stansi Terkait untuk Melaksana-
kan Rapat Koordinasi Program 
Bidang PKSE dalam rangka Sur-
veilans Migrasi Malaria Dalam 
Pengendalian dan eliminasi Ma-
laria di Pelabuhan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 13 April 2017 di ruang 
rapat Kantor Kesehatan Pelabuh-
an Kelas I Tanjung Priok Wilayah 
Kerja Pelabuhan Sunda kelapa 
dan Pantai Marina Ancol .
 
Narasumber Kegiatan yaitu : 
1. RBA Widjonarko, SKM,M.Kes 

Kepala Kantor Kesehatan pe-
labuhan Kelas I Tanjung Priok

2. Refni Dumesty, SKM,MKM 
dari  Dinas Kesehatan Provin-
si DKI Jakarta

PESERTA KEGIATAN
1. Kepala Kantor Syahbandar 

Utama Tanjung Priok
2. Kepala Kantor Kesehatan Pe-

labuhan kelas I Tanjung Priok
3. Kepala Kepolisian Resort Ke-

pulauan Seribu
4. Kelapa Kantor Kesyahban-

daran dan otoritas Pelabuhan 
Kelas III  Sunda Kelapa

5. General Manager PT. Pelindo 
II ( Persero)Cabang Pelabuh-
an Sunda Kelapa

6. Kepala Suku Dinas Kesehat-
anKota Jakarta Utara

7. Kepala Suku Dinas Kesehat-
an kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu

8. Kepala Kepolisian Sektor Ka-
wasan Sunda Kelapa

9. Kepala Bidang Pengendalian 
Karantina dan Surveilans Epi-
demiologi KKP Kelas I Tan-
jung Priok

10. Kelapa Bidang Pengendalian 
Risiko Lingkungan KKP Kelas 
I Tanjung Priok

11. Kepala Bidang Upaya Ke-
sehatan dan Lintas Wilayah 
KKP Kelas I Tanjung priok

12. Kepala Kantor Kesyahbada-
ran dan Otoritas pelabuhan 
Kelas V Kepulauan Seribu

13. Kepala Kantor Kesyahbada-
ran dan Otoritas pelabuhan 

Kelas V Muara Karang/ Mua-
ra Angke

14. Kepala Seksi Pengendalian 
Karantina KKP Kelas I Tan-
jung priok

15. Kepala Seksi Surveilans Epi-
demiologi KKP Kelas I Tan-
jung Priok

16. Kepala Seksi Pengendalian 
Vektor dan Binatang Penular 
Penyakit KKP Kelas I Tanjung 
Priok

17. Kepala Seksi Pencegahan 
dan Pelayanan kesehatan 
KKP Kelas I Tanjung Priok

18. Kepala Seksi P2P Sudinkes 
Kabupaten Administrasi Ke-
pulauan Seribu

19. Kepala Puskesmas Kelurah-
an Ancol

20. Manager Pengelola Marina 
Departemen Resort PT. Pem-
bangunan Jaya Ancol

21. Kepala Wilker Syahbandar 
Marina Ancol

22. Koordinator Wilker Kesehatan 
Pelabuhan Muara Angke dan 
Pantai Mutiara

23. Kepala Pos Polisi Muara Ang-
ke

24. Kepala Pos Syahbandar Pan-
tai Mutiara

25. Ketua DPC PELRA Pelabuh-
an Sunda Kelapa

26. Ketua DPC INSA Pelabuhan 
Sunda Kelapa

27. Direktur PT Pelayaran Nasi-
onal Indonesia Cabang Tan-
jung priok

28. Direktur PT Pundiartha Prima 
Bahari

29. Direktur PT Seabreez Indone-
sia

30. Direktur PT Global Eka Buana
31. Direktur PT Pulau Sepa Per-

mai
32. Direktur PT Marina Globalindo
33. Direktur PT Seila Holiday Tour
34. Direktur PT Linggarjati Sipirok
35. Direktur Pt Caputra Bumi Ba-

hari

Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan 
Rapat Koordinasi PKSE dilaku-
kan dengan cara: Sosialisasi di-
lanjutkan dengan tanya jawab 
dan diskusi.
 
Materi Sosisialisasi
Materi Rapat Koordinasi PKSE ini 
adalah :
1. Tatalaksana dan Pengenda-

lian Penyakit Malaria di Pela-
buhan.

2. Survei migrasi Penyakit Mala-
ria di Pelabuhan

Kesimpulan dari Hasil Rapat Ko-
ordinasi Program Bidang PKSE 
yaitu :
• Peran dan fungsi KKP dalam 

surveilans migrasi malaria:
• Melakukan sosialisasi dan ad-

vokasi  kepada otoritas ban-
dar udara, pelabuhan dan PL-
BDN untuk dukungan 

• Melakukan identifikasi dan 
pemetaan daerah reseptif 

• Melakukan penemuan dini 
penderita dan pengobatan 
sesuai pedoman tata laksana 
malaria

• Melakukan pemantauan dan 
pengendalian vektor mala-
ria dan lingkungan di wilayah 
kerja 

• Melakukan penanggulangan 
KLB malaria berkoordinasi 
dengan Dinkes setempat 

• Melakukan notifikasi sesuai 
dengan pedoman 

• Melakukan promosi kesehat-
an terkait malaria: informasi 
kepada pelaku perjalanan, 
pembagian leaflet, pemasang-
an spanduk, banner, poster 
ttg malaria dan penggunaan 
media promosi lainnya 

• Melakukan pencatatan dan 
pelaporan.
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Oleh : dr. Gita Chandra I.

SOSIALISASI fAKTOR RISIKO HEPATITIS 
A DI WILAYAH KERJA SUNDA KELAPA 
DAN PANTAI MARINA ANCOL
                                                                      SOSIALISASI HEPATITIS A                                 

Hepatitis virus akut merupa-
kan urutan pertama dari 
berbagai penyakit hati di 

seluruh dunia. Penyakit tersebut 
ataupun gejala sisanya bertang-
gung jawab atas     1 s.d 2 juta ke-
matian setiap tahunnya. Banyak 
episode hepatitis dengan klinis 
anikterik, tidak nyata atau subk-
linis. Secara global virus hepati-
tis merupakan penyebab utama 
viremia yang persisten. Pening-
katan prevalensi anti-HAV yang 
berhubungan dengan umur mulai 
terjadi dan lebih nyata didaerah 
dengan kondisi kesehatan diba-
wah standar. Lebih dari 75% anak 
dari berbagai benua Asia, Afrika, 
India, menunjukan sudah memi-
liki anti-HAV pada usia 5 tahun. 
Sebagian besar infeksi Hepatitis 
A Virus (HAV) didapat pada awal 
kehidupan, kebanyakan asimto-
matik atau sekurangnya anikterik. 
HAV lazim terjadi pada anak dan 
dewasa muda. 

Hepatitis masih merupakan sua-
tu masalah kesehatan di negara 
berkembang seperti Indonesia. Di 
Indonesia Hepatitis A masih meru-
pakan bagian terbesar dari kasus-
kasus hepatitis akut yang dirawat 

yaitu berkisar 39,8-68,3% (Sanito-
so, 2007). Pada tahun 2002-2003 
terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) 
hepatitis dengan 80% penderita 
berasal dari kalangan mahasis-
wa. Dari data penderita hepatitis 
pada mahasiswa menunjukkan 
56% mahasiswa tersebut terbiasa 
makan di warung atau pedagang 
kuliner kaki lima dengan hygiene 
sanitasi yang tidak baik. Penyakit 
hepatitis A belum lama ini cukup 
ramai diperbincangkan media ta-
nah air, setelah merebaknya ka-
sus 28 mahasiswa Institut Perta-
nian Bogor (IPB) yang terinfeksi 
hepatitis A. Tingginya kasus he-
patitis A dikarenakan oleh berba-
gai faktor, antara lain rendahnya 
higiene dan sanitasi, pemukiman 
padat penduduk, terkontaminasi-
nya makanan dan minuman oleh 
virus hepatitis, dan infeksi hepa-
titis A juga dapat ditularkan mela-
lui kontak seksual (anal-oral) dan 
transfusi darah.

Hepatitis A adalah penyakit me-
nular infeksi hati yang disebabkan 
oleh virus hepatitis A (HAV). HVA 
menyerang manusia, baik dewa-
sa maupun anak-anak. Siapapun 
yang belum pernah terinfeksi atau 

divaksinasi dapat terkena hepati-
tis A. Faktor risiko hepatitis A an-
tara lain  bepergian ke daerah de-
ngan tingkat infeksi virus hepatitis 
A tinggi, memiliki kesadaran men-
jaga kebersihan diri yang rendah, 
sanitasi yang buruk, obat-obatan 
suntik, tinggal serumah dengan 
orang yang terinfeksi, atau mitra 
seksual dari seseorang dengan 
infeksi HAV akut.

Orang yang tinggal di daerah de-
ngan sanitasi yang buruk memiliki 
risiko yang lebih tinggi. Sistem sa-
nitasi yang buruk menyebabkan 
penularan penyakit lebih mudah, 
dan karena itu lebih banyak ka-
sus yang muncul. Selain sanitasi 
yang tidak baik dan kepadatan 
penduduk, penyakit ini juga erat 
terkait dengan kebersihan priba-
di (personal hygiene) yang bu-
ruk. Umumnya masyarakat yang 
tinggal di daerah padat penduduk 
sebagai tujuan dari urbanisasi 
akan membentuk perkampung-
an kumuh (slum area) dikarena-
kan keadaan ekonomi yang be-
lum memadai. Hal ini tentu akan 
memberikan dampak prilaku ne-
gatif terhadap kebersihan pribadi 
masyarakat tersebut, yang cen-
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derung tidak terlalu memperhati-
kan status kesehatan. Di daerah 
dengan karakteristik seperti di 
atas inilah kasus infeksi penyakit 
menular hepatitis A akan mudah 
menyebar dan berpotensi menja-
di wabah.
Proses transmisi hepatitis A di-
sebut fecel-oral. Virus hepatitis A 
tersebut terdapat di dalam feses 
penderita, dan dapat menyebar 
dari orang ke orang, atau bisa ter-
tular dari makanan atau air. Da-
lam kasus makanan yang terkon-
taminasi, biasanya orang yang 
mempersiapkan makanan yang 
mencemarinya. Para penjamah 
makanan mungkin tidak tahu bah-
wa mereka memiliki virus hepati-
tis A tersebut, karena seseorang 
mulai menunjukkan gejala setelah 
dua minggu pertama terinfeksi. 
Infeksi yang terbawa air, meski-
pun jarang, biasanya berhubung-
an dengan air yang terkontamina-

si atau air limbah yang kotor. 
Gejala hepatitis A adalah demam, 
malaise, kehilangan nafsu ma-
kan, sakit kepala, nyeri otot, lelah 
dan lemah, diare, mual, ketidak-
nyamanan perut, urin gelap dan 
sakit kuning atau ikterus (mengu-
ningnya kulit dan putih mata). He-
patitis Virus A (HVA) merupakan 
self limiting disease tetapi dapat 
menimbulkan dampak epidemio-
logis dan klinis. Di Indonesia in-
feksi HVA banyak mengenai anak 
usia <5 tahun dan biasanya tanpa 
gejala. Anak-anak ini merupakan 
sumber penularan bagi orang de-
wasa di sekitarnya dengan risiko 
morbiditas dan mortalitas yang le-
bih berat. Penanganan penderita 
perlu mendapatkan pengobatan 
yang sifatnya spesifik, termasuk 
istirahat dan konsumsi makanan 
bergizi untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh, penderita hepatitis 
A bisa saja diisolasi bila memang 

diperlukan. Disinfeksi serentak 
perlu dilakukan terhadap bekas 
cairan tubuh penderita.

Penyakit yang disebabkan virus 
hepatitis A (HAV) ini bisa dicegah, 
antara lain dengan menjaga ke-
bersihan diri dan lingkungan. Pro-
mosi kesehatan diberikan kepada 
masyarakat dalam rangka mence-
gah penyakit Hepatitis A melalui 
kegiatan Sosialisasi Faktor Risiko 
Hepatitis A, agar penyakit ini tidak 
menyebar luas dan tidak menjadi 
masalah besar di masyarakat.
Sosialisasi Faktor Risiko Hepatitis 
A diselenggarakan pada hari Se-
lasa tanggal   9 Februari 2016 di 
Ruang Rapat Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda 
Kelapa dan Pantai Marina Ancol. 

Peserta sosialisasi berjumlah 50 
(tiga puluh) orang yang terdiri dari 

RUANG WILKER



47

Bulet in Info Kesehatan Pelabuhan |  Volume XII  Edis i  1 Tahun 2017

RUANG WILKER

20 (dua puluh) orang TKBM Pe-
labuhan Sunda Kelapa, 20 (dua 
puluh) orang penjamah makanan 
disekitar Pelabuhan Sunda Ke-
lapa dan 10 (sepuluh) orang ka-
der Puskesmas Kelurahan Ancol. 
Narasumber sosialisasi ini, dian-
taranya adalah drg. Rifaunama 
Rachim SJ, M.Si (Kepala Bidang 
Upaya Kesehatan Dan Lintas Wi-
layah Kantor Kesehatan Pelabuh-
an Kelas I Tanjung Priok) dan dr. 
Trio Taufik Edwin T, MKM (Kepala 
Seksi Pencegahan dan Pelayan-
an Kesehatan Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok). 
Metode sosialisasi yaitu adanya 
Pre dan pos tes pengetahuan pe-
serta tentang faktor risiko Hepati-
tis A untuk menilai pengetahuan 
peserta serta adanya pemaparan 
materi, diskusi dan tanya jawab 
oleh narasumber. 

Materi sosialisasi yang disam-
paikan narasumber pada acara 
sosialisasi Sosialisasi Faktor Risi-
ko Hepatitis A Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda 
Kelapa dan Pantai Marina Ancol 
ini adalah Program Pengendalian 
Penyakit Hepatitis A oleh drg. Ri-
faunama Rachim SJ, M.Si (Ke-
pala Bidang Upaya Kesehatan 
Dan Lintas Wilayah Kantor Ke-
sehatan Pelabuhan Kelas I Tan-
jung Priok) dan Penyakit Hepatitis 
A oleh dr. Trio Taufik Edwin T, 
MKM (Kepala Seksi Pencegahan 
dan Pelayanan Kesehatan Kan-
tor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 
Tanjung Priok).

Terselenggaranya kegiatan so-
sialisasi faktor risiko Hepatitis A 

di Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Tanjung Priok Wilayah Kerja Pe-
labuhan Sunda kelapa dan Pantai 
Marina Ancol, betujuan untuk me-
ningkatnya pengetahuan dan ke-
sadaran masyarakat terhadap pe-
ngendalian faktor risiko penyakit 
Hepatitis A di sekitar Pelabuhan 
Sunda Kelapa, menurunkan ang-
ka penyakit dan/atau gangguan 
kesehatan yang diakibatkan oleh 
faktor risiko Hepatitis A di sekitar 
Pelabuhan Sunda Kelapa dan 
tersepakatinya program pengen-
dalian dan pencegahan Hepatitis 
A antar peserta sosialisasi di ling-
kungan sekitar Pelabuhan Sunda 
Kelapa, serta diharapkan adanya-
Komitmen bersama dan peran ak-
tif masyarakat dalam mempromo-
sikan pengendalian faktor risiko 
Hepatitis A di lingkungan sekitar 
Pelabuhan Sunda Kelapa.

Rangkaian acara Sosialisasi 
Faktor Risiko Hepatitis A adalah 
Registrasi peserta dilanjutkan 
pembukaan sosialisasi mulai dari 
laporan panitia, sambutan dan 
arahan serta doa dan foto bersa-
ma. Kemudian kegiatan dilanjut-
kan dengan pret test peserta dan 
penyajian materi yang terdiri dari 
Program Pengendalian Penyakit 
Hepatitis A oleh drg. Rifaunama 
Rachim SJ, M.Si (Kepala Bidang 
Upaya Kesehatan Dan Lintas 
Wilayah Kantor Kesehatan Pe-
labuhan Kelas I Tanjung Priok) 
dan Penyakit Hepatitis A oleh dr. 
Trio Taufik Edwin T, MKM (Kepala 
Seksi Pencegahan dan Pelayan-
an Kesehatan Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok) 
serta adanya forum diskusi tanya 
jawab perserta dan narasumber 

lalu kegiatan ditutup dengan post 
tes dan pemberian hadiah oleh 
peserta yang memiliki nilai pre-
post tes paling baik.

Diakhir acara sesuai dengan tuju-
an diadakannya Sosialisasi Fak-
tor Risiko Hepatitis A ini maka di-
dapatkan hasil kesepakatan dan 
Rencana Tindak Lanjut berdasar-
kan hasil masukan dari fasilitator 
dan para peserta Sosialisasi Fak-
tor Risiko Hepatitis A, disepakati 
sebagai berikut :

a. Peran aktif peserta dalam 
mensosialisasikan pence-
gahan maupun pengendali-
an penyakit  menular di ling-
kungan Pelabuhan Sunda 
Kelapa dan lingkungan tem-
pat tinggal masing-masing 
yang terkait dengan faktor 
risiko penyakit Hepatitis A.

b. Setiap bulan secara rutin di-
lakukan pengawasan tem-
pat pengelolaan makanan 
(TPM) oleh Kantor Kesehat-
an Pelabuhan Kelas I Tan-
jung Priok Wilayah Kerja 
Pelabuhan Sunda Kelapa 
Dan Pantai Marina Ancol.

c. Dilakukan pemeriksaan 
kesehatan terhadap penja-
mah makanan.

Rencana tindak lanjut ini disu-
sun untuk memacu kemandirian 
masyarakat dalam pencegahan 
dan penanggulangan faktor risiko 
Hepatitis A, sehingga menurun-
nya kejadian penyakit  Hepatitis A 
dan meningkatnya kualitas hidup 
sehat masyarakat sekitar Pela-
buhan Sunda Kelapa dan Pantai 
Marina Ancol.
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Minggu 1 Januari 2017 
disaat orang orang 
menghabiskan waktu 
liburan pergantian ta-

hun, menjadi hari berduka bagi 
para penumpang kapal KM Zah-
ro Expres. Hari masih pagi ketika 
Kapal wisata Zahro Express mulai 
bergerak dari Pelabuhan Muara 
Angke menuju Pulau Tidung, Ke-
pulauan Seribu, Jakarta. Renca-
na ingin menikmati liburan tahun 
baru dengan mengunjungi Pulau 
Tidung pun harus dibayar dengan 
kehilangan nyawa. Sebab setelah 
berlayar 1 mil, kapal berkapasitas 
285 orang tersebut terbakar. Api 
menjalar cepat karena badan ka-
pal terbuat dari fiber. Asap hitam 
menyergap, ratusan penumpang 
panik. Banyak dari mereka me-
nyelamatkan diri dengan terjun 
ke laut, termasuk kapten kapal. 
Dahsyatnya kobaran api saat ke-
bakaran terjadi, membuat seba-
gian penumpang mengalami luka 
bakar. Selain 23 yang tewas, 50 
penumpang mengalami luka-luka, 
sementara 19 di antaranya masih 
berada di rumah sakit akibat luka 
bakar. Kapal zahro expres terse-
but belayar setelah mengantongi 
Surat Pesetujuan Belayar dari 
Syahbandar Pelabuhan Muara 
Angke pada pukul 07.00 wib. 

Telepon Kantor Kesehatan Pela-
buhan Wilker Muara Angke pun 
berdering, pada saat kejadian 
petugas piket Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Wilker Muara Angke 
yaitu bapak Irawan Marsudi men-
dapat kabar terbakarnya kapal 
zahro expres di pelabuhan Kali 
Adem dari bapak giyat (petugas 
KSOP Muara Angke). Kemudian 
melaporkannya ke Koordinator 
Wilker Muara Angke. Tak lama ke-
mudian staf medic dari KKP Kelas 
I Tanjung Priok dan Wilker Muara 
Angke meluncur ke TKP membe-
rikan bantuan evakuasi korban, 
bersama dengan tim medis lain-
nya seperti PMI, Gadar 118, Ba-
dan Penanggulangan Bencana, 
Basarnas dan lain-lain. Dari keja-
dian tersebut kapal zahro expres 
tidak mengantongi surat izin ber-
layar dari karantina kesehatan. 
Belajar dari kejadian tersebut, 
maka setelah kejadian terbakar-
nya kapal zahro expres  KKP Ke-
las I Tanjung Priok Wilker Muara 
Angke melakukan rapat koordina-
si program karantina dan Survei-
lans Epidemiologi pada tanggal 
31 Januari 2017 dan 01 Maret 
2017 di ruang rapat lantai 1 Unit 
Pengelola Pelabuhan dan Peri-

kanan Muara Angke yang di ha-
diri 35 peserta dan 2 narasumber. 
Narasumber yang pada rakor per-
tama  dari Kesyahbandaran Kelas 
Utama Tanjung Priok, Otoritas 
Pelabuhan Tanjung Priok. Nara-
sumber pada rakor kedua bera-
sal dari Kantor Syahbandar dan 
Otoritas Pelabuhan Muara Angke 
dan KKP Kelas I Tanjung Priok. 
Tujuan kegiatan rapat koordinasi 
program Karantina dan Survei-
lans Epidemiologi di Wilayah Ker-
ja Pelabuhan Muara Angke dan 
Pantai Mutiara adalah untuk ber-
koordinasi dengan stake holder 
terkait tentang langkah-langkah 
yang perlu diambil setelah kejadi-
an terbakarnya kapal zahro exres 
di kali adem dan rencana tindak 
lanjut pengawasan dan peme-
riksaan kapal dan upaya cegah 
tangkal penyakit  di pelabuhan 
Muara Angke dan Pantai Mutiara 
pada tahun 2017. Berdasarkan 
kejadian di lapangan, kapal zahro 
expres dan kapal – kapal di kali 
adem belum semuanya melapor 
ke KKP Kelas I Tanjung Priok Wil-
ker Muara Angke. 

Sebagai unit pelaksana teknis 
dilingkungan Kementerian Ke-
sehatan yang mempunyai tugas 
melakukan pencegahan masuk & 
keluarnya penyakit, penyakit po-
tensial wabah, pengamanan ter-
hadap penyakit baru dan penyakit 
yang muncul kembali, survailans 
epidemiologi, kekarantinaan, 
pengawasan OMKABA, pela-
yanan kesehatan, pengendalian 

Oleh : Setiana

BELAJAR DARI PENGALAMAN TERBAKARNYA KAPAL 
ZAHRO EXPRES DI PELABUHAN KALI ADEM

                                             MUARA ANGKE                                 

RUANG WILKER
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dampak kesehatan lingkungan, 
bioterorism, unsur biologi, kimia 
dan pengamanan radiasi di wila-
yah kerja pelabuhan, dan lintas 
batas darat negara sesuai de-
ngan Kepmenkes No. 2348 Tahun 
2011. Tugas pokok fungsi Kantor 

Kesehatan Pelabuhan.
Untuk melaksanakan fungsi ter-
sebut diatas maka perlu adanya 
Pelaksanaan kekarantinaan ka-
pal dan surveilans epidemiologi di 
Wilayah Kerja Pelabuhan Muara 
Angke dan Pantai Mutiara dengan 

stakeholder terkait. Kemudian un-
tuk melaksanakan fungsi tersebut 
diatas maka perlu adanya koordi-
nasi yang kuat antara petugas 

Kantor Kesehatan Pelabuhan in-
duk dan di wilayah kerja dengan 
lintas sektor/instansi terkait. Oleh 
karena itu, dengan adanya perte-
muan koordinasi program karanti-
na dan surveilans epidemiologi  di 
Wilayah Kerja Pelabuhan Muara 
Angke dan Pantai Mutiara tupoksi 
tersebut dapat berjalan sesuai de-
ngan yang diharapkan. 
Hasil dari rapat koordinasi pro-
gram karantina dan Surveilans 
Epidemiologi yaitu:

1. Setiap kapal yang datang 
dan berangkat wajib mela-
por dan melengkapi doku-
men kesehatan kapal sebe-
lum kantor Syahbandar dan 
Otoritas Pelabuhan mener-
bitkan surat persetujuan 
berlayar di Pelabuhan.

2. Melakukan Komunikasi, 
Koordinasi dan konfirma-
si kelengkapan dokumen 
sehubungan dengan izin 
karantina kesehatan terha-
dap kapal yang melakukan 
pengurusan in/ out clearen-
ce melalui WA group

3. Membantu mengawasi ke-
tersediaan obat-obatan 
dan kelengkapan P3K Ka-
pal sesuai ketentuan yang 
ada(daftar obat dan P3K 
kapal)

4. Saling menghormati pe-
ran dan fungsi tanggung 
jawab masing- masing de-
ngan azas koordinasi dan 
komunikasi dalam rangka 
kelancaran tugas  dan tertib 
administrasi di kantor ma-
sing-masing. 

Semoga hasil pertemuan rapat 
koordinasi program karantina dan 
surveilans epidemiologi terjalin 
kerjasama antar instansi terkait 
dan Kantor Kesehatan Pelabuh-
an Kelas I Tanjung Priok Wilayah 
Kerja Pelabuhan Muara Angke 
dalam menjalankan tupoksinya 
dapat meningkat dan diharapkan 
dapat memberikan dampak se-
cara positif  dalam pelaksanaan 
kekarantinaan salah satunya me-
lalui kegiatan pengawasan dan 
pemeriksaan kapal dan upaya 
cegah tangkal penyakit  di pela-
buhan Muara Angke dan Pantai 
Mutiara. Bravo KKP Kelas I Tan-
jung Priok Wilker Muara Angke.... 
Yes... Yes... Yes....

RUANG WILKER
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RUANG WILKER

Pelaksanaan pencegahan dan pe-
ngendalian penyakit tidak menu-
lar salah satunya adalah melalui 
kegiatan sosialisasi pengendalian 
penyakit tidak menular, deteksi 
dini faktor risiko penyakit jantung 
koroner, deteksi dan tindak lanjut 
penyakit Diebetes Mellitus di wi-
layah kerja Pelabuhan Kali Baru 
dengan stakeholder terkait. 

Tujuannya adalah terlaksananya 
pengendalian penyakit tidak me-
nular (Diabetes Mellitus dan Pe-
nyakit Jantung dan Pembuluh Da-
rah) di wilayah kerja Pelabuhan 
laut Kalibaru dan lingkungan seki-
tar. terutama terkendalinya faktor 
risiko penyakit tidak menular,ter-
deteksinya penyakit tidak menu-
lar, memberikan konseling berupa 
saran kesehatan ataupun rujukan 
kepada penderita penyakit tidak 
menular, merubah perilaku dasar 
menjadi perilaku hidup sehat dan 
terbentuknya agent of change.

Pelaksanaan kegiatan pada tang-
gal 14 Pebruari 2017  dengan 
Peserta 47 orang (Petugas scre-
ening,staf KKP wilker Kalibaru,K-
SOP, Polsek Kalibaru dan TKBM 
Pelabuhan Kalibaru) 

Metode yang digunakan adalah :
1. Registrasi, pencatatan iden-

titas pasien
2. Wawancara, wawancara 

tentang hal-hal yang berka-
itan dengan faktor risiko pe-
nyakit tidak menular.

3. Pengukuran, melakukan 
pengukuran tinggi badan, 
berat badan dan lingkar 
pinggang.

4. Pemeriksaan, saat peme-
riksaan dilakukan peme-
riksaan tekanan darah dan 
pemeriksaan laboratorium 
berupa kadar gula darah 
dan kolesterol.

5. Konseling dan pencatatan, 
konseling berupa saran ke-

sehatan maupun saran ru-
jukan berdasarkan hasil wa-
wancara, pengukuran dan 
pemeriksaan.

Biaya pelaksanaan kegiatan ini 
dibebankan pada DIPA KKP Ke-
las I Tanjung Priok Tahun 2017.

Berdasarkan data hasil deteksi 
dini faktor risiko penyakit tidak 
menular di Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) pelabuhan laut Kali 
Baru pada hari Kamis, tanggal 24 
Februari 2017 jam 09.00 s/d jam 
11.30 melibatkan 47 orang yaitu 
3 orang petugas screening dari 
KKP Kelas I Tanjung Priok dan 
44 orang peserta. Terdiri dari 44 
orang laki-laki. Dari 44 respon-
den, faktor risiko penyakit tidak 
menular yang  paling banyak 
yaitu responden yang merokok 
sebanyak 66% (29 responden). 
Faktor risiko kurang aktivitas fisik 
sebanyak 61% (27 responden). 
Faktor risiko kurang sayur buah 
sebanyak 23% (10 responden), 
dan faktor risiko konsumsi alkohol 
27 % (12 responden).

Dari hasil pengukuran tekanan 
darah 44 responden didapatkan 
hasil sebagai berikut. Pengukur-
an tekanan darah dengan hasil 
tekanan darah lebih dari normal 
yaitu sebanyak 23 % (10 respon-
den), sedangkan hasil tekanan 
darah normal yaitu sebanyak 77 
% (34 responden). 
Hasil Pemeriksaan Gula Darah 
Sewaktu dan Profil Lipid respon-
den menunjukkan bahwa dari 44 
responden yang diperiksa kadar 
gula darah sewaktu ada 16% (7 
responden) dengan kadar gula 
darah lebih dari normal dan 84% 
(37 responden) dengan kadar 
gula darah sewaktu normal. Un-
tuk pemeriksaan profil lipid de-
ngan hasil lebih dari normal yaitu 
sebanyak 50% (22 responden) 
dan hasil profil lipid normal yaitu 
sebanyak 50% (22 orang).

Kesimpulan 
Dengan adanya faktor-faktor ri-
siko yang ditemukan di atas, 
memudahkan terjadinya penya-
kit-penyakit degeneratif seperti 
penyakit jantung dan pembuluh 
darah.

Perlu penanganan faktor risiko 
penyakit jantung dan pembuluh 
darah secara intensif dan berke-
sinambungan, yaitu upaya modi-
fikasi gaya hidup (lifestyle) warga 
dan nelayan pelabuhan laut Kali 
Baru dalam rangka menuju Ne-
layan Sehat 2017 dengan melak-
sanakan pembentukan POS PTM 
di kantor pelabuhan laut Kali Baru 
sehingga penyuluhan tentang pe-
nyakit-penyakit degeneratif dan 
faktor risikonya serta kontrol (fol-
low up) faktor risiko penyakit jan-
tung dan pembuluh darah dapat 
dilakukan secara berkala.

Dengan terbentuknya POS PTM 
di pelabuhan laut Kali Baru di-
harapkan asupan gizi yang se-
imbang dan aktivitas fisik yang 
cukup dan rutin dapat mencegah 
dan menurunkan risiko terjadinya 
penyakit degeneratif.

Oleh : Dedi Sutardi,SKM

SOSIALISASI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK  MENULAR 
DETEKSI DINI fAKTOR RISIKO PENYAKIT JANTUNG KORO-
NER, DETEKSI DINI DAN TINDAK LANJUT PENYAKIT DIABETES 
MELLITUS WILAYAH KERJA PELABUHAN LAUT KALI BARU
                                                                         KALIBARU POSBINDU                                 
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