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Banyak diantara pegawai-
pegawai yang bekerja 
di KKP Tanjung Priok 

bekerja dengan kegalauan, 
dan bertanya bagaimana jika 
terjadi kecelakaan pada saat 
melaksanakan tugas? Apa-
kah seluruh biaya pengobatan 
yang timbul akibat kecelakaan 
itu di tanggung oleh Askes? 
Bagaimana jika terjadi keca-
catan? kompensasi apa yang 
didapatkan? pemerintah sesu-
ai dengan Undang - Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara Pasal 92 
ayat (4) dan Pasal 107 yang 
mengamanatkan Pemerintah 
untuk memberikan perlindung-
an berupa Jaminan Kecelaka-
an Kerja dan Jaminan Kemati-
an bagi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN)

 » h. 34

Pelayanan publik me-
nurut UU No 25 tahun 
2009  adalah kegiat-

an atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesu-
ai dengan peraturan perun-
dang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk 
atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyeleng-
gara pelayanan publik. Sua-
tu pelayanan bermutu yang 
diberikan kepada masyara-
kat menuntut seluruh

 » h. 05

COVER BELAKANG
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Buletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volu-
me XII edisi 2 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 MEI - AGUST TAHUN 2017
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ATENSI

Oleh : Fifi Nur Afifah,SKM,M.Epid

          PELAYANAN PRIMA                                                                   
PELAYANAN PUBLIK BAGI PENGGUNA JASA  
DI KKP KELAS I TANJUNG PRIOK

Pelayanan publik menurut UU No 25 tahun 2009  
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi seti-
ap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik.

Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada 
masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh 
pegawai, dan bukan hanya dari petugas di “Front 
Office”. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari me-
reka yang berhadapan langsung dengan masyara-
kat dalam menghasilkan pelayanan yang mencer-
minkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga 
dari para pegawai di “Back Office” yang menghasil-
kan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan 
oleh masyarakat. Mengapa dalam konsep pelayan-
an masyarakat yang dilakukan oleh Instansi Pe-
merintah harus dilakukan oleh seluruh pegawai ? 
Karena, tugas apa saja yang dilakukan oleh setiap 
pegawai mengandung unsur pelayanan yang pada 
gilirannya akan mempengaruhi mutu pelayanan itu 
sendiri kepada masyarakat. 

Prinsip-prinsip pelayanan publik sendiri yang harus 
dilaksanakan antara lain adalah :

• Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur 
dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan 
dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, 
tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami 
dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat 
yang meminta pelayanan.

• Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya 
kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur 
dan tata cara pelayanan, persyaratan pela-
yanan baik teknis maupun administratif, unit 
kerja pejabat yang berwenang dan bertang-
gung jawab dalam meberikan pelayanan, rin-
cian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara 
pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian 
pelayanan.

• Keamanan, dalam arti adanya proses dan 
produk hasil pelayanan yang dapat membe-
rikan keamanan, kenyamanan dan kepastian 
hukum bagi masyarakat.

• Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan 
tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja 
pejabat penanggung jawab pemberi pelayan-
an, waktu penyelesaian, rincian biaya atau 
tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan 
proses pelayanan wajib diinformasikan seca-
ra terbuka agar mudah diketahui dan dipa-
hami oleh masyarakat, baik diminta maupun 
tidak diminta.

• Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pe-
layanan hanya dibatasi pada hal- hal yang 
berkaitan langsung dengan pencapaian sa-
saran pelayanan dengan tetap memperhati-
kan keterpaduan antara persyaratan dengan 
produk pelayanan.

• Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan bi-
aya atau tarif pelayanan harus ditetapkan 
secara wajar dengan memperhatikan: nilai 
barang dan jasa pelayanan, kemampuan 
masyarakat untuk membayar, dan ketentuan 
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perundang-undangan yang berlaku.
• Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksud-

kan agar jangkauan pelayanan diusahakan 
seluas mungkin dengan distribusi yang mera-
ta dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

• Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelak-
sanaan pelayanan harus dapat diselesaikan 
tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Kantor Kesehatan Kelas I Tanjung Priok merupa-
kan UPT dari Ditjen P2P dimana dalam  Permen-
kes 2348 tahun 2011 tugas pokok dan fungsi dari 
KKP banyak yang terkait dengan kegiatan pela-
yanan publik  seperti pelayanan kekarantinaan dan 
pengawasan alat angkut, pelaksanaan pelayanan 
kesehatan dan pelayanan pelayanan kesehatan 
terbatas, pelaksanaan pengendalian resiko Ling-
kungan, Pelaksanaan pemberian sertifikat obat, 
kosmetik dan alat kesehatan. 
 
Terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik bagi 
pengguna jasa, Kantor Kesehatan Kelas I Tanjung 
Priok melaksanakan peningkatan kapasitas petu-
gas yang bertugas di “Front Office” maupun “Back 
Office” seperti pelatihan pelayanan dokumen kese-
hatan, pelatihan kekarantinaan dan pelatihan pe-
layanan prima yang diadakan oleh Bidang PKSE, 
Pelatihan BTCLS, USG, peningkatan pelayanan 
publik, pelatihan imunisasi yang diadakan oleh 
Bidang UKLW serta pelatihan-pelatihan teknis la-
innya yang terkait dengan peningkatan dengan 
kemampuan dan keterampilan petugas   mening-
katkan kinerja petugas dalam pelayanan publik. 
Dengan dilatihnya  para petugas yang berada pada 
pelayanan di bagian terdepan pelayanan maupun 
yang tidak terlibat langsung diharapkan dapat me-
ningkatkan kinerja petugas dalam peningkatan 
pelayanan publik di Kantor Kesehatan Kelas I Tan-
jung Priok.
  
Semoga kedepannya dengan semakin adanya du-
kungan dari peningkatan pengetahuan petugas dan 
bertambahnya sarana prasarana untuk pelayanan 
publik tersebut para pengguna jasa bisa semakin 
terpuaskan dengan kinerja petugas di KKP Kelas I 
Tanjung Priok, WE ARE THE TEAM, TOGETHER 
WE ARE STRONG…..

ATENSI
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BREAK SEJENAK,MUNGKINKAH ?
                                                HAK CUTI PNS                                 

Oleh: Dewi Dyah  Palupi, SKM, MKM

“Anak sakit... pingin ngerawat... 
tapi terikat dengan kantor??”

“ Sudah lama ngak ngunjungin 
orang tua dikampung.... tapi saya 
masih CPNS... bisa libur ngak 
ya??”

“Kenapa kerjaan gampang kok 
ngak selesai-selesai yaa??”

“Kalau saya menikah... saya bisa 
dapat libur dari kantor ngak ya?? 
Mau honeymoon... ”

Beberapa keperluan yang 
bisa muncul tiba-tiba dari 
para pegawai perkantoran, 

tidak terkecuali kita sebagai pega-
wai pemerintahan. Kadang kala 
kita sebagai pegawai pemerin-
tahan yang saat ini disebut seba-
gai Aparatur Sipil Negara (ASN), 
kurang memahami akan “Kewa-
jiban” dan “Hak” sebagai ASN. 
Perdebatan-perdebatan yang alot 
bisa saja terjadi dikarenakan tidak 
sedikit keperluan-keperluan yang 
muncul umumnya lebih bersifat 
pribadi dan mungkin “mencolek” 
sedikit ranah kemanusiaan. 

Sebenarnya keperluan-keperluan 
pribadi yang muncul bisa diantisi-
pasi tanpa melanggar peraturan 
kedisiplinan kantor dengan meng-
ambil cuti. Sebagai informasi, per-
aturan cuti untuk Pegawai Negeri 
Sipil / ASN sudah mengalami per-
ubahan. Sebelumnya cuti untuk 
PNS diatur di PP nomor 24 Tahun 
1976 yang ditandatangani pada 
tanggal 23 Desember 1976. Se-
karang cuti PNS diatur cuti diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor: 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang ditandatangani oleh 
Presiden Joko Widodo pada 30 
Maret 2017 lalu. Nah... agar tidak 
ada dusta diantara kita.... maka 
penulis akan coba membahas be-
berapa point cuti yang mengalami 
perubahan dari peraturan sebe-
lumnya serta jenis-jenis cuti yang 
umumnya dibutuhkan oleh para 
pegawai. 

1. Cuti Tahunan, beberapa point 
tentang cuti tahunan yang 

perlu diketahui :
• PNS dan calon PNS 

yang telah bekerja paling 
kurang 1 (satu) tahun se-
cara terus menerus ber-
hak atas cuti tahunan.

• Lamanya halt atas cuti 
tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
adalah 12 (dua belas) 
hari kerja.

• Dihilangkan : Cuti ta-
hunan tidak dapat di-
pecah-pecah hingga 
jangka waktu yang ku-
rang dari 3 (tiga) hari. 
(PP lama)

• Dalam hal hak atas cuti 
tahunan yang akan di-
gunakan di tempat yang 
sulit perhubungannya, 
jangka waktu cuti tahun-
an tersebut dapat ditam-
bah untuk paling lama 12 
(dua belas) hari kalen-
der. (PP lama : 14 hari 
kalender)

• Hak atas cuti tahunan 
yang tidak digunakan da-
lam tahun yang bersang-
kutan, menurut PP ini, 
dapat digunakan dalam 
tahun berikutnya untuk 
paling lama 18 (delapan 
belas) hari kerja terma-
suk cuti tahunan dalam 
tahun berjalan.

• Hak atas cuti tahunan 
yang tidak digunakan 2 
(dua) tahun atau lebih 
berturut-turut, dapat di-
gunakan dalam tahun 
berikutnya untuk paling 
lama 24 (dua puluh em-
pat) hari kerja termasuk 
hak atas cuti tahunan 
dalam tahun berjalan.

• Hak atas cuti tahunan da-
pat ditangguhkan peng-
gunaannya oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian 
atau pejabat yang mene-
rima delegasi wewenang 
untuk memberikan hak 
atas cuti untuk paling 
lama 1 (satu) tahun, apa-
bila kepentingan dinas 
mendesak.

2. Cuti Sakit

• Setiap PNS yang men-
derita sakit berhak atas 
cuti sakit. 

• PNS yang sakit lebih dari 
1 (satu) hari sampai de-
ngan 14 (empat belas) 
hari, menurut PP ini, 
berhak atas cuti sakit, 
dengan ketentuan PNS 
yang bersangkutan ha-
rus mengajukan permin-
taan secara tertulis ke-
pada PPK atau pejabat 
yang menerima delegasi 
wewenang untuk mem-
berikan hak atas cuti sa-
kit dengan melampirkan 
surat keterangan dokter.

• PNS yang menderita sa-
kit lebih dari 14 (empat 
belas) hari, berhak atas 
cuti sakit, dengan keten-
tuan PNS yang bersang-
kutan harus mengajukan 
permintaan secara ter-
tulis kepada PPK atau 
pejabat yang menerima 
delegasi wewenang un-
tuk memberikan hak atas 
cuti sakit dengan melam-
pirkan surat keterangan 
dokter pemerintah.

• Hak atas cuti sakit seba-
gaimana dimaksud  di-
berikan untuk waktu pa-
ling lama I (satu) tahun. 
Jangka waktu cuti sakit 
sebagaimana dimaksud 
dapat ditambah untuk 
paling lama 6 (enam) bu-
lan apabila diperlukan, 
berdasarkan surat kete-
rangan tim penguji ke-
sehatan yang ditetapkan 
oleh menteri yang me-
nyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
kesehatan.

• PNS yang mengalami 
gugur kandungan, ber-
hak atas cuti sakit untuk 
paling lama 1 1/2 (satu 
setengah) bulan.

3. Cuti Melahirkan
• Untuk kelahiran anak 

pertama sampai dengan 
kelahiran anak ketiga 
pada saat menjadi PNS, 
berhak atas cuti melahir-

RUANG TU
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RUANG TU

kan.
• Untuk kelahiran anak ke-

empat dan seterusnya, 
kepada PNS diberikan 
cuti besar. Lamanya 
cuti melahirkan adalah 3 
(tiga) bulan. (PP lama : 1 
bulan sebelum dan 2 bu-
lan sesudah melahirkan)

• Selama menggunakan 
hak cuti melahirkan, 
PNS yang bersangkutan 
menerima penghasilan 
PNS

4. Cuti Karena Alasan Penting
• PNS berhak atas cuti 

karena alasan penting, 
apabila:

 ⱱ ibu, bapak, isteri 
atau suami, anak, 
adik, kakak, mertua, 
atau menantu sakit 
keras atau mening-
gal dunia;

 ⱱ salah seorang ang-
gota keluarga yang 
dimaksud dalam 
huruf a meninggal 
dunia, dan menu-
rut peraturan per-
undang-undangan 
PNS yang bersang-
kutan harus mengu-
rus hak-hak dan i 
anggota keluarga-
nya yang meninggal 
dunia; atau

 ⱱ melangsungkan per-
kawinan. (PP lama: 
melangsungkan per-
kawinan yang perta-
ma)

• Lamanya cuti karena 

alasan penting ditentu-
kan oleh PPK atau peja-
bat yang menerima de-
legasi wewenang untuk 
memberikan hak atas 
cuti karena alasan pen-
ting paling lama 1 (satu) 
bulan. (PP lama : 2 bu-
lan).

5. Cuti Bersama, pada PP yang 
baru memuat tentang cuti ber-
sama.

• Presiden dapat mene-
tapkan cuti bersama.

• Cuti bersama tidak me-
ngurangi hak cuti tahun-
an.

• PNS yang karena Ja-
batannya tidak diberikan 
hak atas cuti bersama, 
hak cuti tahunannya di-
tambah sesuai dengan 
jumlah cuti bersama 
yang tidak diberikan.

• Cuti bersama ditetapkan 
dengan Keputusan Pre-
siden

Selain Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor: 11 Tahun 2017 ten-
tang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang salah satunya 
mengatur tentang cuti, terdapat 
juga Keputusan Presiden Nomor 
18 Tahun 2017 tentang cuti bersa-
ma Tahun 2017. Terdapat bebera-
pa poin penting yang perlu kita 
perhatikan, diantaranyan adalah 
cuti bersama tidak mengurangi 
hak cuti tahunan pegawai negeri 
sipil  dan PNS tidak diperkenan-
kan mengambil cuti sebelum dan/
atau sesudah pelaksanaan cuti 

bersama. 

Satu lagi yang penting untuk di-
ketahui buat kita PNS yang tu-
gasnya memberikan pelayanan 
secara terus menerus kepada 
masyarakat seperti KKP, bah-
wa cuti bersama dapat diberikan 
tambahan cuti tahunan sejumlah 
cuti bersama yang tidak dijalan-
kan,  misalkan dikarenakan harus 
piket disaat cuti bersama sehing-
ga petugas tersebut dapat meng-
ganti liburnya di hari lain.  

Untuk kesemua cuti diatas, seo-
rang PNS atau calon PNS yang 
mengajukan cuti harus membuat 
permintaan secara tertulis kepa-
da PPK (Pejabat Pembina Kepe-
gawaian) atau pejabat yang me-
nerima delegasi wewenang untuk 
memberikan hak atas cuti dilam-
pirkan dokumen – dokumen pen-
dukung cuti. Hak atas cuti terse-
but diberikan secara tertulis oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian 
atau pejabat yang menerima de-
legasi wewenang untuk membe-
rikan hak atas cuti dengan mem-
pertimbangkan berberapa faktor, 
salah satunya kestabilan kinerja 
di tempat kerjanya. Have a nice 
holiday guyzzz.....

Bagi anda yang menyan-
dang nama Pegawai Ne-
geri Sipil (PNS), apakah 

anda mengetahui tentang kode 
etik PNS? Khususnya kode 
etik kementerian kesehatan?

Sebagai seorang PNS banyak per-
aturan, acuan ataupun panduan 
yang harus diketahui dan dijalan-
kan di kehidupan sehari-hari, baik 
di kantor maupun diluar kantor. 
Hal ini sebagai risiko karena telah 
bersedia disumpah untuk menjadi 
pegawai negara yang kehidup-

KETIKA PNS BER- “ETIKA”
                                                KODE ETIK PNS                                 

Oleh: Dewi Dyah  Palupi, SKM, MKM
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annya diberikan untuk mengabdi 
demi kepentingan bangsa dan ne-
gara. Salah satu acuan PNS yang 
digunakan dalam berperilaku se-
hari-harinya adalah kode etik PNS. 

Jika dilihat dari definisi, kode etik 
mengandung arti suatu tatanan 
etika yang telah disepakati oleh 
suatu kelompok masyarakat ter-
tentu untuk dipakai dalam kehi-
dupan sehari-hari. Untuk kode 
etik PNS secara umum terdapat 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 42 Tahun 2004. Kode etik 
dibentuk dalam rangka melak-
sanakan tugas pokok dan fungsi 
yang diperlukan pegawai negeri 
dengan integritas dan menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan 
tugas pemerintahan yang baik 
(good governance). Sedangkan 
menurut pasal 1 ayat 2 PP no-
mor 42 Tahun 2004 tersebut, di-
definisikan kode etik PNS adalah 
pedoman sikap, tingkah laku, dan 
perbuatan PNS di dalam melaksa-
nakan tugasnya dan pergaulan hi-
dup sehari-hari. Sedangkan pada 
pasal 7 ditegaskan bahwa dalam 
pelaksanaan tugas kedinasan dan 
kehidupan sehari-hari, PNS wajib 
bersikap dan berpedoman pada 
etika dalam bernegara dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, 
dalam berorganisasi, dalam ber-
masyarakat, terhadap diri sen-
diri dan terhadap sesama PNS.

Bagaimana dengan kita yang 
bertugas di Kementerian Ke-
sehatan? Apakah kita memiliki 
kode etik sendiri? Jawabannya 
ada. Khusus untuk kementerian 
kesehatan, kode etik telah diatur 
dalam Permenkes Nomor 008 Ta-
hun 2012 Tentang Kode Etik Pe-
gawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan. Adapun 
tujuan dibentuknya kode etik ini 
untuk menjamin kelancaran pe-
laksanaan tugas dan suasana 
kerja yang harmonis dan kondusif 
sesuai dengan ketentuan peratur-
an perundang-undangan, mening-
katkan disiplin dan kualitas kerja 
dan perilaku yang santun, profe-
sional, jujur dan transparan se-
hingga dapat meningkatkan citra 
pegawai Kementerian Kesehatan.

Terdapat prinsip-prinsip dasar 
Kode Etik Pegawai Kementerian 
Kesehatan yang tercermin da-
lam Panca Prasetya KORPRI.
1. Setia dan taat kepada nega-

ra kesatuan dan pemerintah 
Republik Indonesia yang ber-
dasarkan Pancasila dan Un-

dang-Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi kehormat-

an bangsa dan negara, serta 
memegang teguh rahasia ja-
batan dan rahasia negara

3. Mengutamakan kepentingan 
negara dan masyarakat di 
atas kepentingan pribadi dan 
golongan

4. Memelihara persatuan dan 
kesatuan bangsa serta kese-
tiakawanan Korps Pegawai 
Republik Indonesia; dan

5. Menegakkan kejujuran, ke-
adilan dan disiplin serta me-
ningkatkan kesejahteraan dan 
profesionalisme 

Sedangkan nilai-nilai dasar 
Kode Etik yang harus dijun-
jung tinggi oleh Pegawai Ke-
menterian Kesehatan meliputi :
1. Ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan ketaatan ke-

pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tabun 1945;

3. Semangat nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan 

Negara di atas kepentingan 
pribadi atau golongan;

5. Ketaatan terhadap hukum 
dan peraturan perundang-
undangan;

6. Penghormatan terhadap hak 
asasi manusia;

7. Tidak dislcriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, 

dan bermoral tinggi; dan
9. Semangat jiwa korps

Dalam pelaksanaan tugas ke-
dinasan dan kehidupan se-
hari-hari setiap Pegawai Negeri 
Sipil wajib bersikap dan berpe-
doman pada etika dalam berne-
gara, dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, dalam berorga-
nisasi, dalam bermasyarakat, 
serta terhadap diri sendiri dan 
sesama Pegawai Negeri Sipil.

1. Dalam bernegara, etika yang 
harus diterapkan meliputi:

• melaksanakan sepenuh-
nya Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar Ne-
gara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

• mengangkat harkat dan 
martabat bangsa dan 
negara;

• menjadi perekat dan pe-
mersatu bangsa dalam 
Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia;

• menaati semua peratur-
an perundang-undangan 

yang berlaku dalam me-
laksanakan tugas;

• akuntabel dalam melak-
sanakan tugas penye-
lenggaraan pemerin-
tahan yang bersih dan 
berwibawa;

• tanggap, terbuka, jujur, 
dan akurat, serta tepat 
waktu dalam melaksana-
kan setiap kebijakan dan 
program pemerintah;

• menggunakan atau me-
manfaatkan semua sum-
ber daya Negara secara 
efisien dan efektif; dan

• tidak memberikan ke-
saksian palsu atau kete-
rangan yang tidak

2. Etika dalam berorganisasi 
meliputi: 

• melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai keten-
tuan yang berlaku;

• menjaga informasi yang 
bersifat rahasia;

• melaksanakan setiap ke-
bijakan yang ditetapkan 
oleh pejabat yang ber-
wenang;

• membangun etos kerja 
dan meningkatkan kiner-
ja organisasi;

• menjalin kerja sama se-
cara kooperatif dengan 
unit kerja lain yang terka-
it dalam rangka penca-
paian tujuan;

• memiliki kompetensi da-
lam pelaksanaan tugas;

• patuh dan taat terhadap 
standar operasional dan 
tata kerja;

• mengembangkan pemi-
kiran secara kreatif dan 
inovatif dalam rangka 
peningkatan kinerja or-
ganisasi; dan

• berorientasi pada upaya 
peningkatan kualitas

3. Etika terhadap sesama Pega-
wai Negeri Sipil meliputi:

• saling menghormati se-
sama warga negara 
yang memeluk agama/
kepercayaan yang ber-
lainan;

• memelihara rasa persa-
tuan dan kesatuan sesa-
ma Pegawai Negeri Sipil;

• saling menghormati an-
tara teman sejawat balk 
secara vertikal maupun 
horisontal dalam suatu 
unit kerja, instansi, mau-
pun antar instansi;

• menghargai per-
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bedaan pendapat;
• menjunjung tinggi har-

kat dan martabat Pe-
gawai Negeri Sipil;

• menjaga dan menjalin 
kerja sama yang koo-
peratif sesama Pega-
wai Negeri Sipil; dan

• berhimpun dalam satu 
wadah Korps Pegawai 
Republik Indonesia yang 
menjamin terwujudnya 
solidaritas dan soliditas 
semua Pegawai Nege-
ri Sipil dalam memper-
juangkan hak-haknya.

4. Etika terhadap diri sendiri me-
liputi:

• jujur dan terbuka serta 
tidak memberikan infor-
masi yang tidak benar;

• bertindak dengan penuh 
kesungguhan dan ketu-
lusan;

• menghindari konflik ke-
pentingan pribadi, ke-
lompok, maupun golong-
an;

• berinisiatif untuk mening-
katkan kualitas pengeta-
huan, kemampuan, kete-
rampilan, dan sikap;

• memiliki daya juang yang 
tinggi;

• memelihara kesehatan 
jasmani dan rohani;

• menjaga keutuhan dan 
keharmonisan keluarga; 
dan

• berpenampilan sederha-
na, rapih, dan sopan

5. Etika dalam bermasyarakat 
meliputi:

• mewujudkan pola hi-

dup sederhana;
• memberikan pelayanan 

dengan empati, hormat, 
dan santun tanpa pamrih 
dan tanpa unsur pemak-
saan;

• memberikan pelayanan 
secara cepat, tepat, ter-
buka, dan adil serta tidak 
diskriminatif;

• tanggap terhadap kea-
daan lingkungan masya-
rakat; dan

• berorientasi kepada pe-
ningkatan kesejahteraan 
masyarakat dalam me-
laksanakan tugas

Bagi PNS yang melanggar kode 
etik maka akan ada resikonya, 
bisa dalam bentuk sanksi mo-
ral atau dalam bentuk sanksi 
tindakan administratifdan/atau 
disiplin sesuai peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. 

Untuk pemberian sanksi mo-
ral harus dilakukan dalam ben-
tuk tertulis dan dinyatakan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawai-
an. Adapun bentuk – bentuk 
sanksi moral sebagai berikut : 
1. pernyataan secara terbu-

ka. Dapat dilakukan de-
ngan berbagai cara seperti :

• melalui forum pertemuan 
resmi Pegawai Negeri 
Sipil, atau forum lain;

• upacara bendera,  di-
sampaikan sebanyak 
1 (satu) kali dan kepu-
tusan penetapan sanksi 
berlaku sejak tanggal di-
sampaikan oleh Pejabat 
yang berwenang kepa-
da Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan.
• Jika melalui papan peng-

umuman atau media 
massa, paling lama 3 
(tiga) hari kerja sejak 
tanggal ditetapkannya 
surat keputusan penge-
naan sanksi moral

2. pernyataan secara tertutup. 
keputusan penetapan sanksi 
berlaku sejak tanggal disam-
paikan oleh Pejabat yang ber-
wenang kepada Pegawai Ne-
geri Sipil yang bersangkutan.

Dalam hal Pegawai Negeri Si-
pil yang dikenakan sanksi mo-
ral tidak bersedia mengajukan 
permohonan maaf secara 
lisan dan/atau tertulis atau 
membuat pernyataan penye-
salan, dapat dijatuhi hukuman 
disiplin ringan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No-
mor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Nah... buat para PNS khusun-
ya yang bekerja di Kementerian 
Kesehatan, semoga informasi 
diatas dapat membantu dalam 
bekerja lebih profesional se-
hingga citra Kementerian Kese-
hatan dapat terus ditingkatkan. 

Di banyak daerah, perayaan Hari 
Kemerdekaan Republik Indone-
sia setiap 17 Agustus dirayakan 
dengan beragam lomba. Begi-
tu juga di Lingkungan Direktorat 
Jenderal Pencegahan dan Pe-
ngendalian Penyakit (P2P) juga 
di adakan beragam perlombaan. 
Perlombaan “17 Agustusan” ter-

MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN 
REPUBLIK INDONESIA KE 72 TAHUN

                                              HUT RI KE 72 TAHUN                                  
Oleh: Monica Rizqi Yanuar Setyowati

sebut di antaranya lomba mema-
sak, lomba balap karung, lomba 
tangkap jentik, dan lomba tarik 
tambang. Bukan sekadar lomba, 
tapi panitia penyelenggara juga 
menyiapkan hadiah untuk para 
pemenangnya agar mereka ter-
motivasi melakukan yang terba-
ik untuk bisa menjadi juaranya.

Namun, meski dilakukan hampir 
setiap tahun, tak banyak masya-
rakat Indonesia sadar asal mula 
tradisi perayaan 17 Agustus ter-
sebut. Padahal, beberapa jenis 
perlombaan sebenarnya punya 
sejarah dan filosofi tersendiri. 
Balap karung, misalnya, mengi-
ngatkan pada perihnya penjajah-
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an, terutama saat zaman Jepang. 
Pada masa pendudukan Jepang, 
penduduk Indonesia begitu miskin 
sampai-sampai tak mampu mem-
beli kebutuhan sandang. Karung 
goni pun dipakai sebagai gantinya. 
Dalam perjalanannya, perlom-
baan lalu diadakan untuk mera-
yakan kemerdekaan Indonesia.

Kembali ke perlombaan, Ditjen 
P2P mengadakan perlomba-
an yang diikuti oleh pegawai di 
Lingkungan P2P beserta pega-
wai di Unit Pelaksana Teknisnya. 
Kami dari KKP Kelas I Tanjung 
Priok juga mengirim peserta un-
tuk mengikuti lomba masak putra 
dan putri yang diikuti oleh Nana 
Mulyana, SKM, Cahyono, SKM , 
drg. Sri Mulyati serta Sutri Agung. 
Tema masakannya yaitu sarapan 
sehat berbahan baku ikan de-
ngan batas maksimal harga Rp 
100.000,-. Pemenang dari lomba 
masak ini adalah dari KKP Banten.

Selain lomba memasak ada 
juga lomba menangkap jen-
tik, lomba tarik tambang, lomba 
balap karung. Lomba menang-
kap jentik KKP Kelas I Tanjung 
Priok berhasil meraih juara III, 
dalam perlombaan itu seluruh 
peserta dengan cepat harus 
mencari jentik yang ada di Ling-
kungan Ditjen P2P, dan hasil ter-
banyaklah yang menjadi juaranya.

 
Untuk lomba tarik tambang KKP 
Kelas I Tanjung Priok berhasil 
meraih juara I, banyak celote-
han dari para penonton yang 
membuat kita tertawa bahwa-
sannya kami menang karena 
sudah terbiasa menarik kapal. 

Peserta lomba balap karung 
dari KKP Kelas I Tanjung Priok 
yaitu Berto juga berhasil mera-
ih juara I. Dia berhasil menying-
kirkan lawan – lawannya dan 
melaju cepat ke garis finish. 
Di Kementerian Kesehatan RI 
juga menyelenggarakan berba-
gai lomba. KKP Kelas I Tanjung 
priok diundang untuk berparti-
sipasi dalam lomba Pengucap-
an Pancasila, dan disana kami-
pun berhasil meraih juara I. Tim 
pengucap Pancasila dipimpin 
oleh Uli Rohati Siregar, SKM 
yang dengan lantang diikuti 
oleh seluruh  anggota tim. Sela-
mat kepada seluruh pemenang.
Selain mengisi Hari Kemerdeka-
an dengan berbagai perlombaan, 
KKP Kelas I Tanjung Priok juga di-
percaya sebagai petugas upacara 
tepatnya pembawa bendera untuk 
upacara di Lingkungan Kemente-
rian Kesehatan pada tanggal 17 
Agustus 2017 bersama dengan 
petugas-petugas lain yang telah 
ditetapkan yang ada di bawah Ke-
menterian Kesehatan seperti dari 
RSPI, RS Fatmawati, RS Harap-
an Kita dan sebagainya. Kami ter-
diri dari 2 Tim yaitu Tim inti yang 
terdiri dari Cukup Sugianto, SST, 
Binsar dan Hermanto serta Tim 
cadangan yang terdiri dari Amri 
Pitayoni, M. Amnurokhim Malah-
ade dan Bayu Umboro. Latihan 
dilakukan dari tanggal 14 Agus-
tus 2017. Alhamdulillah dalam 
pelaksanaan tersebut lancar dan 
tidak ada halangan suatu apa-
pun. Sukses untuk para petugas.

KKP Kelas I Tanjung Priok juga 
mengirimkan beberapa pegawai 
untuk mengikuti Paduan Suara 
Dharma Wanita P2P yaitu : drg. 
Evi Rotua, dr. Rienny, Ita Amelia, 
Monica Rizqi Y. S, Jihan Mutiara, 
Yessy Mariana G, Pemain Keybo-
ard yaitu : Faturochim dan pema-
in Bass yaitu Dziky Shifi. Paduan 
suara tersebut terdiri dari para istri 
pejabat dan pegawai di Lingkung-
an Ditjen P2P. Tidak ketinggalan 
juga Ibu Bertha Widjonarko juga 
ikut dalam paduan suara terse-
but. Kami latihan mulai dari awal 
bulan Agustus setiap hari jum-
at pukul 13.00-16.00 WIB. Kami 
tampil sebanyak dua kali yaitu di 
Ditjen P2P pada tanggal 17 Agus-
tus 2017 dan di Kementerian Ke-
sehatan pada tanggal 22 Agustus 
2017 dengan menyanyikan lagu 
Rayuan Pulau Kelapa, Maju Tak 
Gentar dan Ampar- ampar Pisang.
 
Semua peserta terlihat riang 

gembira dalam mengikuti seluruh 
perlombaan dan Rangkaian Kegi-
atan dalam rangka mengisi Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
ke 72. Harapannya aktivitas kita 
seperti ini tidak hilang karena bisa 
tetap menjaga sifat Nasionalisme 
dan Gotong Royong kita sebagai 
warga negara. Selamat kepada 
seluruh pemenang dan sukses 
untuk semua. We are a team.
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Kami segenap Keluarga Be-
sar KKP Kelas I Tanjung 
Priok berduka. Ya, tepatnya 

5 Agustus 2017 kami kehilangan 
salah satu rekan kami yaitu Sdri. 
Fitri Nurhayati, SKM. Beliau ada-
lah staff dari Bidang Pengendali-
an Risiko Lingkungan pemegang 
program Pengamanan Makanan 
dan Minuman. Istri dari Bapak 
Atim, SKM dan Ibunda dari Mah-
dar Fachrul Darajat, Putri Ana-
dilia Darajat serta Eci Darajat ini 
menghembuskan nafas terakhir 
di RS. Koja Tanjung Priok Jakarta 
Utara karena serangan jantung. 

Semua berawal pada saat kami 
berlatih paduan suara di Ditjen 
P2P Jakarta Pusat, tiba-tiba be-
liau keluar ruangan dan lama ti-
dak kembali masuk ke ruangan 
kami. Tidak ada pikiran negatif 
kami waktu itu, sampai pada saat 
teman kami keluar untuk sholat 
ashar dipanggil oleh pegawai di 
Poliklinik bahwasannya ada pe-
gawai dari KKP Kelas I Tanjung 
Priok yang sedang sakit, lalu te-
man kamipun menghampiri, dan 
atas rujukan dari Poliklinik terse-
but, Ibu Fitri Nurhayati dibawa ke 
RS. Koja menggunakan kenda-
raan dari Ditjen P2P. Sang suami 
pun telah menunggu di RS. Koja 
dan semua terlihat membaik, teta-
pi Tuhan berkata lain, pada sabtu 
malam beliau meninggal dunia.

Fitri Nurhayati, SKM adalah so-
sok yang ceria, murah senyum, 
aktif dalam POKJA HIV, kegiatan 
pramuka. Beliau adalah sosok 

yang setahu saya tidak pernah 
marah, tidak pernah mengeluh, 
termasuk dengan masalah ke-
sehatan yang dia alami, beliau 
adalah wanita yang kuat yang 
mencurahkan semua tenaga dan 
waktunya untuk keluarga dan 
kantor. Di POKJA HIV beliau dan 
rekan – rekannya berkecimpung 
dengan kegiatan yang berkaitan 
dengan penyakit HIV sedangkan 
pada kegiatan pramuka beliau ra-
jin menjelaskan berbagai hal ke-
pada anak –anak pramuka yang 
berasal dari SMA di sekitaran KKP 
Kelas I Tanjung Priok pada saat 
ada pertemuan kepramukaan.

Selain itu, Ibu Fitri Nurhayati, SKM 
juga aktif dalam Dharma Wani-
ta Persatuan P2P karena beliau 
masuk juga dalam kepengurusan-
nya. Pernah beliau menjadi Pem-
bawa acara pembukaan Tempat 
Penitipan Anak di Ditjen P2P pada 
tahun 2016 silam, pembawa aca-
ra perlombaan 17 agustus pada 
tahun 2016 di Ditjen P2P, mene-
mani rekan kami Jihan Mutiara 
dan Chininta pada saat mengikuti 
perlombaan menyanyi bahkan 
sampai tengah malam dia masih 
setia menemani mereka. Selain 
itu, beliau juga ikut keluar daerah 
bersama Ibu-ibu yang lain apabi-
la ada kegiatan Dharma Wanita 
Persatuan di sana serta berbagai 
acara Dharma Wanita yang lain.

Sebagai wujud penghormatan, 
Dharma Wanita Persatuan P2P 
mengundang perwakilan dari 
kami untuk  melakukan doa ber-
sama untuk beliau pada tangal 
11 Agustus 2017. Acara terse-
but dihadiri oleh : Ibu Dirjen P2P, 
pengurus dan angota Dharma 
Wanita Persatuan P2P, Ibu Bert-
ha Widjonarko, Kabag Tata Usaha 
KKP Kelas I Tanjung Priok, Kepala 
Bidang Pengendalian Risiko Ling-
kungan, Kasubag Program dan 
Laporan, Kasubag Keuangan dan 
Umum, serta beberapa staf dari 
KKP Kelas I Tanjung Priok. Aca-
ra berlangsung dengan khidmat.
Pernah beberapa kali ke lapang-
an bersama dengan Ibu Fitri Nur-

hayati, SKM baik itu untuk me-
lakukan pengukuran berbagai 
parameter ataupun untuk mela-
kukan pemeriksaan makanan, 
beliau tidak pelit ilmu, apabila 
ada hal – hal yang saya kurang 
mengerti pasti beliau jelaskan 
selagi mampu. Pernah pula sua-
tu saat saya bertanya mengapa 
putra putrinya diberi nama Dara-
jat, beliau jawab karena harapan 
orang tua semoga putra putrinya 
bisa mempunyai Derajat dan bisa 
membanggakan kedua orang tua. 

Ada panggilan sayang kami ke-
pada beliau yaitu “Bu Jenk” dan 
“Bu Lope – Lope”, terdengar lucu 
memang, tapi itu faktanya. Bu 
jenk, panggilan itu disematkan 
karena terlalu sibuknya beliau 
dengan acara Dharma Wanita 
beserta ibu – ibu yang lain se-
hingga cocok seperti para sosia-
lita. Sedangkan untuk panggilan 
lope – lope itu sendiri disematkan 
teman kami karena Bu Fitri ada-
lah salah satu staff kesayangan 
Kepala Seksi kami. Yah,, tapi 
itu hanyalah sebatas panggilan 
saja. Bu Fitri tetap Bu Fitri yang 
tidak bisa dan tidak akan per-
nah terganti dengan siapapun.

Kehilangan orang yang disayangi 
memang berat. Namun, kesedih-
an akibat kehilangan janganlah 
berlarut-larut, kita harus meng-
ikhlaskan apa yang sudah men-
jadi ketentuan Tuhan. Tetaplah 
berdoa untuk beliau. Untuk kelu-
arga semoga diberi kekuatan, un-
tuk anak – anak semoga tumbuh 
dan berhasil menjadi anak – anak 
yang hebat kebanggaan mama 
papa. Semangat. Life must go on.

MENGENANG KEBAIKAN SEORANG SAHABAT
                                     SELAMAT JALAN IBU FITRI NURHAYATI                                 

Oleh: Monica Rizqi Yanuar Setyowati
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SAATNYA BERALIH KE OPEN SOURCE
                                           APLIKASI PERKANTORAN                                 

Oleh: Nana Mulyana

Sumber terbuka (bahasa Ing-
gris: open source) adalah 
sistem pengembangan yang 

tidak dikoordinasi oleh suatu indi-
vidu / lembaga pusat, tetapi oleh 
para pelaku yang bekerja sama 
dengan memanfaatkan kode 
sumber (source-code) yang terse-
bar dan tersedia bebas (biasanya 
menggunakan fasilitas komunika-
si internet). 

Berikut ini merupakan bebera-
pa contoh open source software 
yang populer,yaitu :
• Linux, merupakan software 

sistem operasi yang gratis 
dan sangat populer.

• Mozilla Firefox, merupakan 
software yang berguna untuk 
menjelajahi halaman web di 
internet.

• OpenOffice, merupakan pa-
ket software perkantoran 
yang berguna untuk mengo-
lah kata, tabel dan database.

• ClamAV & ClamWin, meru-
pakan software antivirus.

• Audacity, merupakan softwa-
re perekam sekaligus pengo-
lah audio.

• GIMP, merupakan software 
pengolah foto dan juga gam-
bar digital.

• VideoLAN, merupakan soft-
ware pemutar file multimedia.

• Blender, merupakan program 
untuk pembuatan model 3 
(tiga) dimensi, misalnya se-
perti animasi dan game.

Paket perkantoran yang paling 
dominan saat ini adalah Microsoft 
Office, yang tersedia untuk sistem 
operasi Microsoft Windows dan 
Apple Macintosh dan telah men-
jadi perangkat lunak paket per-
kantoran standar secara de-facto.

Beberapa paket perkantoran ter-
buka antara lain:
• Kingsoft Office yang kompa-

tibel dengan Microsoft Office, 
terdiri dari sebuah pengolah 
kata, lembar kerja dan aplika-
si presentasi.

• Corel WordPerfect Office.
• SSuite Office Software.

• iWork, paket perkantoran Ap-
ple Macintosh, terdiri dari Pa-
ges, sebuah pengolah kata, 
Keynote untuk presentasi, 
dan Numbers untuk lembar 
kerja.

• KOffice, sebuah paket per-
kantoran OpenDocument dan 
sumber terbuka yang merupa-
kan bagian dari KDE Desktop 
Environment.

• SoftMaker Office, sebuah pa-
ket perkantoran dari Jerman 
yang terdiri dari sebuah peng-
olah kata, lembar kerja dan 
basis data.

Jadi pilihan yang saya rekomen-
dasikan selain Open Office ada-
lah Libreoffice kenapa ? baca ini  
ini dulu  

LibreOffice adalah sebuah pa-
ket aplikasi perkantoran yang 
kompatibel dengan aplikasi per-
kantoran seperti Microsoft Office 
atau OpenOffice.org dan tersedia 
dalam berbagai platform. Tujuan-
nya adalah menghasilkan aplikasi 
perkantoran yang mendukung for-
mat ODF tanpa bergantung pada 
sebuah pemasok dan keharusan 
mencantumkan hak cipta.

LibreOffice adalah sebuah pa-
ket aplikasi perkantoran sumber 
terbuka dan bebas yang dikem-
bangkan oleh The Document 
Foundation (TDF). Nama Libre-
Office merupakan gabungan dari 
kata Libre (bahasa Spanyol dan 
Perancis yang berarti bebas) dan 
Office (bahasa Inggris yang ber-
arti kantor). 

Komponen aplikasi dari LibreOffi-
ce adalah :

• Writer Pengolah kata 
dengan fungsi yang hampir 
sama dan dukungan ber-
kas terhadap Microsoft Word 
atau WordPerfect. Writer juga 
dapat berfungsi sebagai pe-
nyunting teks dasar.

• Calc Lembar kerja yang 
mirip dengan Microsoft Excel 
atau Lotus 1-2-3. Calc me-

miliki beberapa fitur unik, ter-
masuk sebuah sistem yang 
secara otomatis mendefinisi-
kan beberapa elemen grafik 
sesuai dengan informasi yang 
diberikan oleh pengguna.

• Impress Aplikasi presentasi 
yang mirip dengan Microsoft 
PowerPoint. Presentasi da-
pat diekspor sebagai berkas 
SWF, yang memungkinkan 
untuk dapat dilihat di kompu-
ter dengan Adobe Flash terin-
stal.

• Draw Penyunting grafis 
vektor dan perangkat pembu-
at diagram yang mirip dengan 
Microsoft Visio dan sebanding 
dalam fitur pada versi awal 
dari CorelDRAW. Libreoffice , 
Draw menyediakan konektor 
antara bentuk (shape) yang 
tersedia dalam berbagai gaya 
garis dan memungkinkan 
pembuatan gambar seperti 
diagram alir. LibreOffice Draw 
juga memiliki fitur yang mirip 
dengan perangkat lunak des-
ktop publishing seperti Scri-
bus dan Microsoft Publisher.

• Math Aplikasi yang di-
rancang untuk membuat dan 
menyunting formula mate-
matika. Program ini menggu-
nakan varian dari XML untuk 
membuat formula sebagai-
mana yang ditetapkan dalam 
spesifikasi OpenDocument. 

• Base Aplikasi basis data 
relasional yang serupa de-
ngan Microsoft Access. 

LibreOffice bebas untuk diunduh, 
digunakan, dan didistribusikan. 
sumber website : http://www.lib-
reoffice.org/ dan diterjemhakan 
dengan menggunakan google 
translate.

Kapan Anda akan mengguna-
kan aplikasi Libre Office ini se-
bagai pengganti Microsoft Of-
fice ? apakah anda tidak malu 
jika terdapat tanda merah seba-
gai tanda aplikasi minta di akti-
vasi dan tandan               ya su-
dah habis masa berlakunya ?!
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PENGAMATAN FAKTOR RISIKO PADA 
SITUASI KHUSUS LEBARAN TAHUN 2017 
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
                                                                                 SITUASI KHUSUS                                                           

Oleh : Fredrik Lona Djara, SKM

RUANG PKSE

Pelabuhan Tanjung Priok me-
rupakan salah satu pintu 
arus mudik pada situasi Idul 

Fitri 1438 H/2017 M. Hal ini cukup 
beralasan karena Pelabuhan Tan-
jung Priok selain digunakan seba-
gai tempat bongkar muat barang, 
juga digunakan sebagai terminal 
penumpang bagi  masyarakat 
yang ingin mudik ke kampung ha-
laman dengan menggunakan ka-
pal laut.
Berdasarkan data tiga tahun ter-
akhir jumlah arus mudik  pada 
situasi Idul Fitri 1438 H/2017 M 
yang melakukan perjalanan terus 
mengalami peningkatan. Jumlah 
arus mudik yang melewati Pela-
buhan Tanjung Priok dari tang-
gal 12 Juni 2017 s/d 07 Juli 2017 
sebanyak 34.600 orang. Jumlah 
arus mudik pada tahun tersebut 
mengalami penurunan sebanyak 
- 12% jika dibandingkan arus 
mudik pada sebelumnya. Jumlah 
arus mudik  pada tahun 2016 se-
banyak 39.282 orang, sedangkan 
jumlah arus mudik pada  tahun 
2015 sebanyak 57.475 orang.
Walaupun terjadi penurunan jum-
lah arus mudik Idul Fitri 1438 
H/2017 M yang melalui pelabuh-
an Tanjung Priok Tahun 2017 
namun kewaspadaan terhadap 
kemungkinan terjadinya masalah 
kesehatan selama arus mudik 
Idul Fitri 1438 H/2017 M tetap ha-
rus dilakukan, karena kondisi ter-
sebut sangat rentan untuk untuk 
terjadinya transmissi penularan 
penyakit. 
Sesuai Permenkes No. 2348 ta-
hun 2011 bahwa tugas pokok dan 
fungsi Kantor Kesehatan Pela-
buhan Kelas I Tanjung Priok, ada-
lah  melaksanakan upaya cegah 
tangkal terhadap masuk dan ke-
luarnya penyakit ataupun faktor 
risiko Public Health Emergency 
of International concern / PHEIC 
(masalah kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang menjadi perha-
tian global). Sejalan dengan hal 
ini,  maka untuk mengantisipasi 

dampak negatif yang ditimbulkan, 
Bidang Pengendalian Karantina 
dan Surveilans Epidemiologi Kan-
tor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 
Tanjung priok melaksanakan upa-
ya surveilans khusus selama arus 
mudik Idul Fitri 1438 H/2017 M. 
Upaya ini dilakukan dengan cara 
meningkatkan deteksi dini terha-
dap penyakit beserta faktor risi-
konya. Kegiatan ini dilakukan de-
ngan berkoordinasi dengan lintas 
sektor terkait yang ada di wilayah 
pelabuhan dan sekitarnya.
Adapun Tujuan Umum dari ke-
giatan ini adalah Meningkatkan 
upaya pencegahan dan penang-
gulangan faktor risiko Public He-
alth Emergency Of International 
Concern /PHIEC (masalah keda-
ruratan kesehatan masyarakat 
yang menjadi perhatian global) 
selama  arus Mudik Idul Fitri 1438 
H/2017 M di  wilayah Pelabuhan 
Tanjung Priok. Sedangkan tujuan 
khusus dari kegiatan pengamatan 
faktor risiko pada situasi khusus 
lebaran tahun 2017 di pelabuh-
an Tanjung Priok adalah sebagai 
berikut :
a. Mengetahui jumlah Awak ka-

pal dan penumpang turun, 
lanjut dan naik

b. Mengetahui jumlah kasus ke-
sakitan 

c. Mengetahui distribusi penya-
kit berdasarkan status penum-

pang, umur dan jenis kelamin
d. Mengetahui jumlah  kasus ke-

celakaan
e. Mengetahui jumlah  kasus ru-

jukan
f. Mengetahui  jumlah kasus ke-

matian
g. Mengetahui hasil upaya pe-

ngendalian faktor risiko ling-
kungan

Kegiatan yang dilakukan oleh 
KKP Kelas 1 Tanjung Priok Da-
lam Rangka Kesiapsiagaan dan 
kewaspadaan  arus Mudik  Idul 
Fitri 1438 H/2017 M dilakukan 
bersama-sama antara Bidang 
Pengendalian Karantina dan 
Surveilans Epidemiologi, Bidang 
Pengendalian Risiko Lingkung-
an dan Bidang Upaya Kesehatan 
Lintas Wilayah adalah:
a. Pengamatan Awak kapal dan 

penumpang
b. Pengamatan kasus Kesakitan
c. c. Pengamatan kasus kema-

tian
d. Pengamatan Kecelakaan
e. Pengamatan Rujukan
f. Pengendalian Risiko Ling-

kungan

Dalam melaksanakan kegiatan 
Kesiapsiagaan dan Kewaspa-
daan arus Mudik  Idul Fitri 1438 
H/2017 M, Kantor Kesehatan 
Pelabuhan kelas I Tanjung Priok 
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berkoordinasi dengan beberapa 
instansi terkait seperti:

1. Kantor Syahbandar Kelas 
Utama Tanjung Priok

2. Kantor Otoritas Pelabuhan 
Utama TanjungPriok

3. Perum Pelindo II Cabang 
Tanjung Priok

4. PT. Pelni Cabang Tanjung 
Priok (Pemilik kapal)

5. PT. Bukit Merapin Nusanta-
ra Lines (Pemilik kapal)

6. PT. Atosim Lampung Perla-
yaran (Pemilik kapal)

7. Polres Pelabuhan
8. RSUD Koja
9. SUDIN Kesehatan Jakarta 

Utara

Untuk mendukung upaya cegah 
tangkal penyakit pada arus mudik 
Idul Fitri 1438 H/2017 M, Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Kelas I 
Tanjung Priok melakukan upaya  
pelayanan kesehatan di Pos Ke-
sehatan Terpadu yang terletak di 
Terminal Penumpang Nusantara 
Pura Tanjung Priok. Hasil dari ke-
giatan tersebut dijabarkan seba-
gai berikut:

1. Data Penumpang Kapal (Gra-
fik 1), jumlah penumpang ka-
pal yang datang di pelabuh-
an Tanjung Priok pada arus 
mudik Idul Fitri 1438 H/2017 
M dari tanggal 12 Juni 2017 
s/d 07 Juli 2017 mengalami 
peningkatan dibanding Ta-
hun 2016 sebesar 19%, se-
dangkan yang berangkat juga 
mengalami peningkatan sebe-
sar 22% . Hal ini dipengaruhi 
oleh adanya angkutan gratis 
yang disediakan baik oleh pe-
merintah maupun swasta, dan 
oleh adanya moda transpor-
tasi lainnya yang lebih cepat 
dan nyaman.Dengan angka 
keberangkatan tertinggi terja-
di pada H-4 sebanyak 3.296 
orang dan kedatangan pada 
H+3 sebanyak 4.285 orang. 
Dengan jumlah kapal seba-
nyak 20 kapal yang melayani 
keberangkatan dan kedatang-
an penumpang pada situasi 
khusus natal dan tahun baru 
di pelabuhan tanjung priok

Kasus Kesakitan (Morbiditas) Pos 
Kesehatan di Terminal

• Status Penderita, Penderita 
yang berobat di Pos Kese-
hatan KKP Kelas I Tanjung 
Priok pada tanggal 12 Juni 
2017 s/d 07 Juli 2017 ber-
status penumpang kapal 

dengan jumlah sebanyak 
51 orang dengan perincian 
penumpang dengan status 
rawat jalan sebanyak 45 
orang dan rujukan seba-
nyak 6 orang

• Jenis Kelamin (Grafik 2), 
sebagian besar penum-
pang kapal yang berobat di 
pada posko kesehatan KKP 
kelas I Tanjung priok pada 
tanggal 12 Juni 2017 s/d 07 
Juli 2017. Hal ini mungkin 
karena faktor kelelahan dan 
pola makan yang tidak se-
hat.

• Kelompok Umur (Grafik 3), 
Penumpang kapal yang da-
tang berobat di posko Ke-
sehatan Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung 

Priok tanggal 12 Juni 2017 
s/d 07 Juli 2017, sebagi-
an besar termasuk pada 
kelompok umur 20 - 45 ta-
hun sebesar 59%. Hal ini 
menunjukan bahwa pada 
kelompok umur tersebut 
merupakan kelompok umur 
yang berisiko terkena pe-
nyakit karena tingginya ak-
tifitas yang dilakukan. 

• Kasus kesakitan kapal 
(Grafik 4), di atas kapal 
yang sandar di pelabuhan 
Tanjung Priok selama peng-
amatan arus mudik Idul Fitri 
1438 H/2017 M pada tang-
gal 12 Juni 2017 s/d 07 Juli 
2017 sebanyak 19 kasus  
kesakitan dengan 4 kasus 
dilakukan rujukan ke ru-
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PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI 
DOKUMEN ONLINE OMKABA (ASI DOMBA)

DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
                                                 INOVASI PELAYANAN DOKUMEN KESEHATAN ONLINE                                 
Oleh : Agus Sugiarto,SKM.M.Kes

Kantor Kesehatan Pelabuh-
an (KKP), sebagai Unit Pe-
laksana Teknis di bawah 
Kementerian Kesehatan 

mempunyai tugas melaksanakan 
pencegahan masuk dan keluar-
nya penyakit potensial wabah. 
Didalam melaksanakan tugasnya 
tersebut KKP melakukan upaya  
surveilans epidemiologi, kekar-
antinaan, pengendalian dampak 
lingkungan, pelayanan kesehat-
an, pengawasan OMKABA (Obat, 
Makanan, Alat Kesehatan dan 
Bahan Aditif) serta pengamanan 
terhadap penyakit baru dan pe-
nyakit yang muncul kembali, bi-
oterorisme, unsur biologi, kimia 
dan pengamanan radiasi di pela-
buhan.

mah sakit. Sebagian besar 
penyakit yang diderita oleh 
penumpang kapal adalah 
ISPA dan Observasi Febris.

• Diagnosa Penyakit (Grafik 
5),sebagian besar pende-
rita berdasarkan jenis pe-
nyakit yang ada di Posko 
Kesehatan adalah sebagian 
besar penyakit yang diderita 
adalah penyakit Observasi 
Febris, ISPA, dan Dyspep-
sia. Hal ini karena sebagian 
besar penyakit yang dideri-

ta disebabkan faktor kele-
lahan dan lingkungan yang 
tidak sehat. 

• Kasus Kematian (Mortali-
tas), Selama masa penga-
matan arus mudik Idul Fitri 
1438 H/2017 M pada tang-
gal 12 Juni 2017 s/d 07 Juli 
2017 tidak ditemukan ada-
nya laporan kematian  baik  
dari atas kapal maupun 
posko kesehatan 
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Sosialisasi Aplikasi Penerbitan Health certificate OMKABA Online

Landasan hukum  yang diguna-
kan oleh KKP Kelas I Tanjung 
Priok dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya tersebut adalah UU 
No 1 Tahun 1962 tentang Karan-
tina Laut, Permenkes Nomor 356 
Tahun 2008 juncto 2348 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan, dan International He-
alth Regulation 2005 yang telah 
diberlakukan sejak 15 Juni 2007.  
Pemberlakuan IHR ini mengha-
ruskan  KKP untuk siap dan mam-
pu melaksanakan tugas dengan 
cepat dan tepat, artinya proses 
penanganan tindakan kesehatan  
tepat sasaran tanpa   menggang-
gu kelancaran arus perjalanan  
dan perdagangan internasional. 
Jika peraturan-peraturan yang 
telah disepakati  dalam IHR 2005 
tidak dipenuhi, maka Indonesia 
akan dianggap tidak serius dalam 
menangani perkembangan pe-
nyakit menular potensial wabah,  
sehingga dunia  internasional  da-
pat memberlakukan  larangan un-
tuk berkunjung ke Indonesia (tra-
vel warning) yang pada akhirnya 
akan sangat merugikan negara 
dan pemerintahan  Indonesia. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Ke-
las I Tanjung Priok merupakan 
salah satu Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) di Kementerian Kesehatan 
yang salah satu fungsinya adalah 
Pelayanan Penerbitan Health Ce-
rtificate OMKABA  Ekspor.
Pada kegiatan pelayanan ini ada 
beberapa keluhan dari pengguna 
jasa terhadap proses penerbitan 
Health Certificate tersebut dianta-
ranya pengguna jasa yang harus 
mengantarkan berkas permohon-
an ke KKP Kelas I Tanjung Priok 
dimana lokasi perusahaan de-
ngan KKP Kelas I Tanjung Priok 
yang terlalu jauh.

Pelayanan penerbitan Health Ce-
rtificate OMKABA Ekspor sangat 
mendukung nilai ekspor Indone-
sia yang pada tahun 2016 menca-
pai US$10,50 miliar (BPS, 2016) 
diantaranya disumbangkan dari 
ekpor makanan jadi ke hampir 65 
negara diantaranya adalah Nega-
ra Timur Tengah (Arab Saudi, Uni 
Emirat Arab,  Qatar); Negara Asia 
(Malaysia, Singapore, Philipina, 
Brunei, Banglades, India) dan ne-
gara lainnya. 

Menindaklanjuti permasalahan 
tersebut diatas Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
berinisiasi melakukan inovasi un-
tuk membantu kinerja petugas 
surveilans epidemiologi KKP Ke-
las I Tanjung Priok dan pelayan-
an penerbitan health certificate 
online OMKABA melalui Peman-
faatan Aplikasi Sistem Informasi 
Dokumen online OMKABA (ASI 
DOMBA).

Diharapkan dengan adanya Pe-
manfaatan ASI DOMBA dapat 
membantu kinerja petugas serta 
meningkatkan penyelenggara-
an pelayanan publik di KKP Ke-
las I Tanjung Priok karena ASI 
DOMBA ini dapat mempermudah 
pengguna jasa dalam melakukan 
proses pengurusan penerbitan 
dokumen Health Certificate OM-
KABA Ekspor dimana dengan ASI 
DOMBA ini pengguna jasa tidak 
perlu datang ke Kantor Kesehat-
an Pelabuhan Kelas I Tanjung 
Priok hanya untuk mengantarkan 
dokumen tetapi proses tersebut 
dapat dilakukan melalui kantor 
masing – masing perusahaan ka-
rena pengguna jasa hanya perlu 
mengisi data dan meng-upload 
dokumen – dokumen tersebut ke 
dalam aplikasi sehingga penggu-
na jasa datang ke Kantor Kese-
hatan Pelabuhan Kelas I Tanjung 

Priok hanya untuk proses peng-
ambilan dokumen saja. Selain itu 
hal ini juga membatasi intensitas 
pertemuan antara pengguna jasa 
dengan petugas Kantor Kesehat-
an Pelabuhan Kelas I Tanjung 
Priok. 

Selain itu, ASI DOMBA yang telah 
dibangun oleh Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
telah membantu pegawai KKP 
Kelas I Tanjung Priok yang me-
miliki jabatan fungsional epide-
miologi dalam melakukan proses 
input data dan pengolahan data. 
Proses input data dan pengolah-
an data yang semula dilakukan 
secara manual melaui program 
microsoft excel dan tidak semua 
petugas menguasai program mic-
rosoft excel, sekarang dengan 
adanya aplikasi Surveilans Epi-
demiologi tersebut petugas hanya 
melakukan input data dan da-
pat melakukan pengolahan data 
secara otomatis sesuai dengan 
waktu yang kita inginkan baik itu 
harian, mingguan, bulanan se-
mesteran hingga tahunan. 

Beberapa langkah – langkah 
kunci yang dilakukan agar Apli-
kasi Sistem Informasi Penerbitan 
Dokumen online OMKABA  (ASI 
DOMBA) Ekspor ini tersebut da-
pat terlaksana dengan baik, anta-
ra lain: 

1. Peningkatan kemampuan 
petugas dalam input, peng-
oahan dan analisa data

2. Membuat komitmen dengan 
para Petugas yang terkait 
agar senantiasa menerap-
kan input data dan pengo-
lahan data melalui aplikasi 
tersebut

3. Penguatan dan pengem-
bangan ASI DOMBA

4. Melakukan sosialisasi dan 
asistensi penerapan aplika-
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si tersebut kepada seluruh 
petugas serta kepada se-
luruh pengguna jasa dalam 
mengajukan proses pener-
bitan dokumen OMKABA 
secara Online.

Dengan adanya langkah – lang-
kah kunci tersebut hingga saat ini 
penerapan Aplikasi Sistem Infor-
masi Penerbitan Dokumen online 
OMKABA  (ASI DOMBA) dapat 
terlaksana pelayanan publik lebih 
baik serta memberikan kepuasan 
kepada pengguna jasa terkait pe-
layanan publik yang telah diberi-
kan.

Keluaran konkret atau manfaat 
yang dapat diperoleh dari Peman-
faatan Aplikasi Informasi Doku-
men online OMKABA (ASI DOM-
BA)  antara lain  adalah 

1. Adanya Aplikasi Informasi 
Dokumen online OMKABA 
(ASI DOMBA) yang me-
mudahkan Pengguna Jasa 
dalam melakukan permo-
honan Health Certificate 
OMKABA Ekspor serta me-
mudahkan petugas dalam 
melakukan input data dan 
melakukan pengolahan dan 
analisis data.

2. Adanya data eksportir
3. Tampilnya Negara tujuan 

ekspor
4. Adanya fasilitas telusur ten-

tang kedatangan dan kebe-
rangkatan kapal, baik dalam 
rangka ekspor OMKABA 
atau dalam aktifitas lainnya

Dalam rangka pelayanan publik 
yang melalui penerapan sistem 
ini maka diperlukan pemantauan 
dan evaluasi atau penilaian yang 
bertujuan untuk mengetahui seja-
uh mana aplikasi Surveilans Epi-
demiologi mudah diterapkan dan 
membantu kinerja pegawai KKP 
Kelas I Tanjung Priok. Selain itu 
juga untuk mengetahui sejauh 
mana aplikasi tersebut berpenga-
ruh terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan publik di Kantor Kese-
hatan Pelabuhan Kelas I Tanjung 
Priok. Salah satu metode evaluasi 
atau penilaian yang dilaksanakan 
adalah dengan meyebarkan ang-
ket Survey Kepuasan Pelayanan 
yang diisi oleh Pengguna Jasa 
lalu hasil dari survey ini di umum-
kan/di-upload di website www.kk-
ptanjungpriok.net.

Mutu pelayanan terus dievaluasi 
dan diperbaiki agar masyarakat 
mendapatkan pelayanan yang 

prima melaui hasil Survey Kepu-
asan Pelayanan ini.

Kendala atau hambatan yang di-
hadapi dalam Pemanfaatan ¬ Ap-
likasi Sistem Informasi Penerbitan 
Dokumen online OMKABA  (ASI 
DOMBA) antara lain :

1. Jaringan internet yang tidak 
stabil atau adekuat.

2. Masih ada Pengguna Jasa 
yang masih membutuhkan 
asistensi untuk mengopera-
sionalkan aplikasi tersebut.

3. Saat tertentu masih terjadi 
offline karena sedang ada 
perbaikan server sehingga 
Pengguna Jasa harus me-
lakukan permohonan pe-
nerbitan Health Certtificate 
OMKABA Ekspor secara 
manual (datang ke Pela-
yanan Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung 
Priok)

Upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala/hambatan di 
atas adalah :

1. Menambah dan penguatan 
bandwitch jaringan internet

2. Melakukan asistensi atau 
pelatihan terhadap Penggu-
na jasa dan didampingi oleh 
Penanggung Jawab  (Ma-
nager Lapangan) \.

3. Menyelenggarakan pela-
yanan secara manual, atau 
melalui email

Secara singkat dapat diuraikan 
bahwa manfaat ASI DOMBA ada-
lah seperti di bawah ini :

A. External (Penguna Jasa)
1. Terjaminnya akuntabilitas, 

fleksibilitas, dan kecepat-
an/kepastian pelayanan.

2. Membatasi pertemuan an-
tara petugas KKP Kelas 
I Tanjung Priok dengan 
pengguna jasa dalam 
rangka mencegah biaya 
tambahan lain yang tidak 
resmi selain PNBP

3. Ketersediaan pelayanan 
tanpa tergantung waktu 
dan tempat ( bisa dilaku-
kan dimana saja, juga da-
pat menggunakan teknolo-
gi gadget).

B. Internal (Petugas Kantor 
Kesehatan Pelabuhan)

Memudahkan petugas melakukan 
input dan pengolahan data serta 
penatakelolaan dokumen persya-
ratan penerbitan  Health Certifica-

te OMKABA Ekspor dalam rangka 
pelayanan prima.      

Dengan ASI DOMBA diperoleh 
pengalaman atau pembelajaran: 

1. Membantu petugas dalam 
melakukan input data dan 
olah data juga dapat digu-
nakan untuk penelusuran 
penggunaan penerbitan 
dokumen kesehatan kapal 
dan juga dapat mengetahui 
Jumlah Penerimaan Nega-
ra Bukan Pajak (PNBP). 

2. Penguasaan Teknologi In-
formasi, yang makin luas 
oleh masyarakat (Penggu-
na Jasa) dalam permohon-
an penerbitan Health Certti-
ficate OMKABA Ekspor

3. Adanya komitmen kuat  dari 
Kepala KKP Kelas I Tanjung 
Priok, Pejabat Struktural 
dan seluruh Petugas untuk 
melaksanakan perbaikan 
di bidang pelayanan publik, 
sehingga terbebas dari ada-
nya pungutan liar (Pungli).      

           
Pemanfaatan Aplikasi Sistem 
Informasi Penerbitan Dokumen 
online OMKABA  (ASI DOMBA) 
di Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) Kelas I Tanjung Priok ma-
sih terus dikembangkan  untuk 
menyesuaikan dengan situasi, 
kondisi dan kebutuhan yang terus 
berkembang sehingga pelayanan 
prima yang terus menerus dapat 
dirasakan oleh masyarakat yang 
lebih luas, begitu juga dapat ber-
manfaat bagi petugas KKP Kelas 
I Tanjung Priok dan yang paling 
penting  bahwa hal ini  dapat di-
aplikasikan serta dikembangkan 
oleh UPT yang lain dalam rangka 
pelayanan prima. 
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WORKSHOP PETUGAS KKP DALAM RANGKA 
PENGAWASAN LALU LINTAS KOMODITI 
OMKABA EKSPOR IMPOR KANTOR KESEHATAN 
PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK
          WORKSHOP OMKABA                                 

Oleh: Evi Maria

Pelabuhan Tanjung Priok adalah 
pelabuhan terbesar dan tersibuk 
di Indonesia. Tidak hanya arus 
penumpang, aktivitas di pelabuh-
an Tanjung Priok juga padat de-
ngan arus keluar masuk barang 
ekspor-impor maupun barang 
antar pulau. Sebagian besar arus 
barang yaitu kira-kira enam puluh 
lima persen (65%) dari total arus 
barang nasional diangkut melalui 
Pelabuhan Tanjung Priok.
Barang ekspor impor di pelabuh-
an Tanjung Priok beragam seperti 
hasil pertanian, perkebunan, ke-
hutanan, perikanan, dan hasil in-
dustri seperti elektronik, makanan 
olahan, kosmetika, obat-obatan. 
Barang-barang yang termasuk 
dalam komoditi Obat, Makanan, 
Kosmetika, Alat Kesehatan, dan 
Bahan Adiktif (OMKABA) berada 
dalam pengawasan Kantor Kese-
hatan Pelabuhan (KKP).
Kantor Kesehatan Pelabuhan Ke-
las I Tanjung Priok mempunyai 
fungsi melaksanakan pengawas-
an lalu lintas komoditi OMKABA 
ekspor impor. Pengawasan dila-
kukan dengan menerbitkan Heal-
th Certificate. Sebelum menerbit-
kan Health Certificate dilakukan 
pemeriksaan terhadap dokumen, 
fisik barang, dan pengambilan 

sampel oleh petugas. Untuk me-
ningkatkan kemampuan petugas 
dalam melaksanakan tugas ter-
sebut diselenggarakan workshop 
pengawasan lalu lintas komodi-
ti OMKABA ekspor impor pada 
tanggal 16 Juni 2017 di Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Kelas I 
Tanjung Priok. Kegiatan ini diikuti 
oleh 30 orang peserta yang bera-
sal dari KKP Tanjung Priok dan 5 
wilayah kerjanya yaitu Pelabuhan  
Sunda Kelapa, Pelabuhan Kaliba-
ru, Pelabuhan Muara Baru, Pela-
buhan Muara Angke dan Pelabuh-
an Marunda. Narasumber berasal 
dari Ditjen Kefarmasian dan Alat 
Kesehatan Kemenkes, Balai 
Pengujian Mutu Barang Kemen-
terian Perdagangan, dan Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai 
Tipe A Tanjung Priok. Pada work-
shop ini peserta diberikan materi 
tentang definisi OMKABA, tata 
cara pengambilan sample, dan 
pengawasan ekspor impor OM-
KABA oleh KPU Bea dan Cukai. 
Ketiga materi ini penting karena 
sebagai  petugas harus mengeta-
hui kategori barang-barang yang 
termasuk kedalam OMKABA 
guna menyaring barang-barang 
mana saja yang termasuk dalam 
pengawasannya dan memilah-

milah berdasarkan jenisnya pada 
saat pembuatan laporan. Tata 
cara pengambilan sample juga 
penting karena diperlukan perhi-
tungan dalam pengambilan sam-
pel, dan cara pengambilan serta 
penanganan sample akan mem-
pengaruhi hasil pemeriksaan la-
boratorium. Pengawasan ekspor 
impor OMKABA oleh KPU Bea 
dan Cukai juga perlu diketahui 
petugas KKP karena proses kelu-
ar masuknya barang di pelabuhan 
berkaitan erat dengan tugas Kan-
tor Bea dan Cukai. Selain itu Kan-
tor Bea dan Cukai  juga mempu-
nyai tugas menjalankan peraturan 
terkait ekspor impor dari instansi 
pemerintahan lainnya. Oleh kare-
na itu penting untuk mengetahui 
proses keluarnya izin ekspor dan 
impor dari Kantor Bea dan Cukai.
Dengan diselenggarakannya wor-
kshop ini diharapkan dapat me-
ningkatkan pengetahuan dan ke-
terampilan para petugas. 
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Saat ini malaria masih meru-
pakan salah satu penyakit 
menular yang masih men-

jadi masalah kesehatan masya-
rakat baik di dunia maupun di 
Indonesia. Di Indonesia malaria 
ditemukan tersebar di seluruh ke-
pulauan terutama di kawasan ti-
mur Indonesia seperti Papua, Pa-
pua Barat, Maluku, Maluku Utara 
dan Nusa tenggara timur. Jumlah 
kasus malaria di dunia sebesar 
214 juta, 88% terjadi di afrika dan 
10% di Asia Tenggara dengan ke-
matian kematian sebesar 438.000 
kasus dan kematian pada balita 
sebesar 306.000 kasus. Data se-
cara nasional menunjukan bah-
wa angka malaria yang sudah 
dikonfirmasi perseribu penduduk 
atau yang dikenal dengan Annual 
Parasite Incidence (API) menga-
lami penurunan yaitu 4,68 perse-
ribu penduduk tahun  pada tahun 
1990 menurun tajam menjadi 
1,96 perseribu penduduk pada 
tahun 2010 dan pada tahun 2011 
menjadi 1,75 sampai pada tahun 
2015 menjadi 0,85.
API adalah jumlah kasus positif 
malaria perseribu penduduk pada 
satu tahun.API ini digunakan un-
tuk menentukan trend morbiditas 
(kematian) malaria dan menen-
tukan endemisitas suatu daerah 
(masih terjadi penularan malaria). 
API juga merupakan salah satu 
syarat suatu daerah masuk da-
lam fase eliminasi yaitu API  ku-
rang dari 1 perseribu penduduk. 
Walaupun telah terjadi penurunan 
API secara nasional, di daerah 
yang kasus malaria tinggi diban-
dingkan angka nasional, sedang-
kan pada daerah dengan kasus 
malaria yang rendah sering terjadi 
Kejadian Luar Biasa (KLB) seba-
gai akibat adanya kasus import.
Malaria sendiri berasal  dari ba-
hasa Italia, yang  artinya mal ada-
lah buruk dan area  yang artinya 
udara, jadi secara harfiah berarti 
penyakit yang sering timbul di da-

PELAKSANAAN KEGIATAN  SURVEILANS MIGRASI 
MALARIA DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 
KELAS I TANJUNG PRIOK TAHUN 2017
          SURVEILANS MIGRASI MALARIA                                 

Oleh: Fifi Nur Afifah, SKM, M. Epid

erah dengan udara buruk akibat 
dari lingkungan yang buruk. Se-
lain itu, juga bisa diartikan seba-
gai suatu penyakit infeksi dengan 
gejala demam berkala yang dise-
babkan oleh parasit Plasmodium 
(Protozoa) dan ditularkan oleh 
nyamuk Anopheles betina. 
Kantor Kesehatan Pelabuhan 
adalah 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), 
KKP sebagai garda terdepan 
urusan kesehatan di pelabuhan 
sehingga harus berperan aktif 
untuk mendeteksi kasus malaria 
pada calon penumpang. 
Surveilans Migrasi malaria adalah 
pengamatan terus menerus ter-
hadap  penduduk dengan riwayat 
perjalanan atau sedang melaku-
kan perjalanan baik yang bersi-
fat sementara atau menetap dari 
atau ke daerah endemis malaria 
melewati batas administratif wila-
yah (migrasi) dengan melakukan 
kegiatan penemuan, pengambil-
an dan pemeriksaan sediaan da-
rah, penyuluhan, cross notificati-
on, monitoring dan evaluasi, serta 
pencatatan dan pelaporan.
Penyelenggaraan Surveilans oleh 
Kementerian Kesehatan meliputi 
wilayah Negara dan antara kawa-
san antar Negara, serta pintu ma-

suk Negara di pelabuhan, Bandar 
udara dan pos lintas batas darat 
Negara. Surveilans migrasi meru-
pakan bagian dari program Sur-
veilans malaria yaitu strategi pro-
gram peningkatan kewaspadaan 
terhadap terhadap timbulnya ma-
laria dengan melakukan analisis 
secara terus menerus dan siste-
matis terhadap kecenderungan 
kasus import serta deteksi dini 
adanya penularan setempat, 
perubahan kondisi lingkungan, 
vector, perilaku penduduk yang 
berpotensi terjadinya penularan 
malaria.
Strategi penanggulangan pro-
gram pemberantasan malaria 
ada 4 strategi yaitu :

1. Tahap pemberantasan
Mengurangi tingkat penu-
laran malaria disatu wila-
yah minimal kabupaten/
kota sehingga pada akhir 
tahap tercapai SPR kurang 
dari 5%, Sasaran intervensi 
adalah seluruh lokasi en-
demis malaria , dimana da-
erah endemis merupakan 
daerah yang masih terjadi 
penularan.

2. Tahap pre eliminasi
Mengurangi jumlah fokus 
aktif focus dan mengurangi 
penularan setempat di satu 
wilayah minimal kabupaten/
kota, sehingga pada akhir 
tahap API < 1/1000, sasar-
an intervensinya fokus aktif, 
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lokasi yang masih terjadi 
penularan setempat

3. Tahap eliminasi 
Menghilangkan fokus ak-
tif dan menghentikan pe-
nularan setempat di suatu 
wilayah kabupaten/kota, 
sehingga dapat mencegah 
kejadian kasus penularan 
setempat (kasus indigeno-
us nol). Sasaran intervensi 
adalah sisa fokus aktif serta 
individu kasus indigenous.

4. Tahap Pemeliharaan
Mencegah munculnya kem-
bali kasus dengan penular-
an setempat, sasaran in-
tervensinya adalah individu 
kasus positif, khususnya 
kasus import.

Tujuan dilaksanakannya survei-
lans di pintu masuk antara lain 
adalah untuk :
1. Mencegah terjadinya penular-

an malaria terutama yang ber-
asal dari kasus impor 

2. Menemukan penderita mala-
ria secara dini yang datang 
dari daerah endemis malaria

3. Memberikan pengobatan 
pada penderita malaria sesu-
ai standar 

4. Meningkatkan jejaring kemit-
raan dengan berbagai pro-
gram/sektor terkait termasuk 
masyarakat 

5. Memantau pola musiman mi-
grasi penduduk di wilayah re-
septif.

Peran KKP dalam melaksanakan 
surveilans migrasi di pintu masuk 
antara lain adalah :
1. Melakukan penemuan dini 

penderita dan pengobatan 
malaria sesuai pedoman tata-
laksana malaria

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

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

4. Melakukan sinkronisasi pelak-
sanaan kegiatan dengan Di-
nas Kesehatan.

5. Melakukan promosi Kesehat-
an Melakukan identifikasi dan 
pemetaan daerah reseptif 

6. Melakukan pencatatan dan 
pelaporan 

Sasaran Surveilans Surveilans 
Migrasi di KKP adalah Orang de-
ngan gejala malaria yang datang 

ke pelayanan Kesehatan Terbatas 
di KKP, klinik alat angkut dan kli-
nik kesehatan kesehatan lainnya 
yang ada di bandara/pelabuhan/
pos lintas darat, orang yang didu-
ga telah terinfeksi malaria, Orang 
yang diduga telah terinfeksi mala-
ria,  Orang yang datang dari da-
erah endemis, surveilans dalam 
situasi khusus seperti mudik hari 
besar agama, ataupun sedang 
terjadi KLB/Bencana

Kegiatan Surveilans Migrasi Ma-
laria yang sudah dilaksanakan  di 
KKP Kelas I Tanjung Priok adalah 
: 

1. Sosialisasi advokasi  ke 
otoritas pelabuhan/bandara 

2. Pertemuan jejaring dengan 
stake holder yang dilakukan 
oleh KKP Kelas I Tanjung 
Priok dan 5 wilayah kerja  

3. Identifikasi daerah malaria 
a. Identifikasi daerah en-

demis, Kondisi ende-
misitas malaria yang 
bervariasi  dimana  pe-
nentuan berdasarkan 
karakteristik epidemio-
logi daerah Kabupaten/
Kota yang sudah dite-
tapkan 

b. Identifikasi daerah re-
septif, ditentukan ber-
dasarkan Penemuan 
vektor malaria dan bila 
belum ada vektor, ber-
dasarkan adanya kasus 
indigenous di lokasi ter-
sebut 

3. Penemuan penderita:
Pasif :  menunggu kunjung-
an pelaku perjalanan de-
ngan gejala malaria
Aktif :  melakukan kunjung-
an ke kelompok masyarakat 
(komunitas) yang berada 
di wilayah pelabuhan, ban-
dar udara dan PLBDN Pe-
nemuan penderita demam 
massal (mass fever survey/
MFS): pencarian dan pene-
muan penderita yang me-
nunjukkan gejala demam 
(suspek) diantara penduduk 
yang bermigrasi, pelaku 
perjalanan, komunitas pe-
labuhan. pengambilan dan 
pemeriksaan sediaan da-
rah, untuk di KKP Tanjung 
Priok pelaksanaan survei-
lans migrasi malaria mela-
kukan survey penemuan 
kasus malaria pada awak 
kapal yang datang dari da-
erah endemis malaria 

4. Notifikasi
Kasus positif malaria dila-

kukan pengobatan dan no-
tifikasi (berupa surat atau 
email). Bila ditemukan ka-
sus positif di KKP transit 
makan notifikasi disam-
paikan kepada KKP tujuan 
dan atau KKP asal. Kasus 
positif pada KKP asal kebe-
rangkatan dimana  notifikasi 
disampaikan kepada Dinas 
kesehatan Provinsi/Kabu-
paten/Kota tempat terjadi-
nya penularan malaria.
Kasus positif pada KKP tu-
juan maka notifikasi disam-
paikan kepada Dinas Kese-
hatan Provinsi/Kabupaten/
Kota tujuan kepulangan 
yang bersangkutan. 

5. Rujukan
KKP yang tidak mempunyai 
fasilitas penegakkan diag-
nosis dan atau pengobatan, 
diberikan surat rujukan ke 
KKP tujuan. Bila KKP tujuan 
tidak mempunyai fasilitas 
penegakkan diagnosis dan 
atau pengobatan, diberikan 
surat rujukan ke RS atau 
Puskesmas wilayah tujuan 
yang bersangkutan, Bila 
ditemukan kasus malaria 
berat, agar segera dirujuk 
ke RS terdekat atau RS ru-
jukan 

6. Pengamatan dan pengen-
dalian vektor Malaria  diling-
kungan pelabuhan Tanjung 
Priok

7. Upaya Promosi yang  dila-
kukan dapat melalui  Leaf-
let, poster, Banner, Span-
duk , Buletin KKP

8. Pertemuan Jejaring Lintas 
Sektor dan Lintas Program 
dalam rangka pengendalian 
vektor malaria dan survei-
lans migrasi malaria di pela-
buhan Tanjung Priok

9. Melakukan pencatatan dan 
pelaporan terhadap kegiat-
an surveilans migrasi mala-
ria.

Demikian uraian beberapa kegi-
atan terkait dengan pelaksanaan 
Surveilans Malaria di Kantor Ke-
sehatan Pelabuhan Tanjung Priok 
walaupun  di pelabuhan Tanjung 
Priok merupakan daerah bebas 
terhadap vektor penyakit malaria 
dan termasuk kedalam wilayah 
DKI Jakarta yang merupakan da-
erah yang sudah bebas (eliminasi 
malaria) tetapi dalam rangka me-
laksanakan tugas cegah tangkal 
penyakit di pintu masuk pelaksa-
naan kegiatan surveilans malaria 
tetap dilakukan.
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Pemantauan penyakit  da-
pat juga  kita amati dari 
media massa maupun  
media elektronik. Pelabuh-

an Tanjung Priok merupakan pin-
tu masuk Negara, untuk itu peng-
awasan kapal dari dalam dan luar 
negeri harus di pantau sehingga 
tidak terjadi wabah, dimana rata 
rata masa inkubasi penyakit me-
nular 14 hari.  
Hasil pemantauan Web WHO 
2017 penyakit menular mewabah 
saat ini adalah : 
1. Penyakit Cholera yang meru-
pakan penyakit infeksi akut yang 
disebabkan karena mengonsumsi 
makanan atau minuman yang su-
dah terkontaminasi dengan bak-
teri vibrio cholerae (v. cholerae).
Penyakit ini sedang mewabah 
di di Negara Kenya (Afrika) dan 
Negara Yemen (Arab) sampai 14 
Agustus jumlah kasus 500.000 
jiwa dan kematian 2.000 jiwa 
(http://www.who.int/mediacen-
tre/news/releases/2017/cholera-
yemen-mark/en/)
2. Middle East Respiratory Syn-
drome (Mers-Cov)  merupakan 
penyakit saluran pernapasan 
yang disebabkan oleh virus ko-
rona. Asal virus korona belum 
diketahui secara pasti, tapi para 
pakar menduga bahwa virus ini 
kemungkinan besar berasal dari 
unta yang tinggal di Arab Saudi 
dan sekitarnya.
Penyakit ini secara global sampai 
tanggal 17 Agustus, jumlah kasus 
ada 2.066 jiwa dan kematian 720 
orang. (http://www.who.int/csr/
don/17-august-2017-mers-saudi-
arabia/e)
3. Virus Flu Burung H7N9
Vian influenza A (H7N9) adalah 
subtipe virus influenza yang telah 
terdeteksi pada burung di masa 
lalu. Virus A (H7N9) ini sebelum-
nya tidak pernah terlihat pada 

Pemantauan Penyakit Melalui Pengamatan 
WebSite World Health Organization (WHO) 
Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I 
Tanjung Priok sampai Bulan Agustus 2017
          WEBSITE CONTROL DEASES                                 

Oleh: Rustama Sihite,SKM
hewan atau manusia sampai di-
temukan pada bulan Maret 2013 
di China.Namun, sejak saat itu, 
infeksi pada manusia dan burung 
telah diamati. Penyakit ini sam-
pai 7 Agustus 2017 jumlah ka-
sus sebanyak 1.557 jiwa.( http://
www.who.int/csr/don/07-august-
2017-ah7n9-china/en/)
4. Pes atau sampar (plague) ada-
lah penyakit yang disebabkan 
oleh infeksi bakteri bernama Yer-
sinia pestis. Penyakit ini dikenal 
juga dengan istilah wabah hitam 
(black death). Bakteri ini dapat 
menyebabkan kematian jika tidak 
segera ditangani. Dimana rasio 
fatalitas kasus 30% - 60 %.
Madagaskar ada kasus 62 dan 
kematian 26 (CFR 42%)http://
www.who.int/csr/don/09-january-
2017-plague-mdg/en/
5.Yellow fever (demam kuning) 
adalah penyakit sistemik akut 
yang disebabkan oleh flavivirus 
yang ditularkan oleh nyamuk yang 
terinfeksi virus (terutama nyamuk 
aedes aegypti, tetapi dapat pula 
oleh spesies lain) ke inang atau 
host dalam hal ini adalah manu-
sia dan primata (monyet) yang 
menyebabkan kerusakan pada 
saluran hati, ginjal, jantung dan 
sistem pencernaan. (http://kespel.
depkes.go.id/news/news_public/
detail/39)
Yellow fever – Brazil 
Pada tanggal 12 Januari, NFP 
IHR Brasil memberikan informasi 
terbaru mengenai kejadian yang 
menginformasikan bahwa total 
110 kasus yang dicurigai, terma-
suk 30 kematian (http://www.who.
int/csr/don/13-january-2017-yel-
low-fever-brazil/en/)
Di negara bagian Minas Gerais, 
pada tanggal 24 Januari, seba-
nyak 404 kasus (66 dikonfirmasi, 
337 dicurigai  termasuk 84 ke-
matian. Jumlah total kasus de-
mam kuning yang dicurigai dan 
dikonfirmasi dilaporkan adalah 
yang tertinggi dilaporkan sejak 

tahun 2000. (http://www.who.int/
csr/don/27-january-2017-yellow-
fever-brazil/en/).
Dari 1 Desember 2016 sampai 22 
Februari 2017, sebanyak 1.363 
kasus infeksi demam kuning ter-
masuk 215 kematian. Perkiraan 
angka kematian fatal adalah 35% 
untuk kasus yang dikonfirmasi 
dan 12% untuk kasus yang dicu-
rigai. Sampai saat ini, mayoritas 
(86%) dari kasus yang dikonfir-
masi adalah laki-laki dan di anta-
ranya, sekitar 81% berusia antara 
21 dan 60 tahun. (http://www.who.
int/csr/don/24-february-2017-yel-
low-fever-brazil/en/)
Yellow fever – Suriname (http://
www.who.int/csr/don/28-march-
2017-yellow-fever-suriname/en/). 
6. Lassa Fever – Nigeria
Lassa Fever/demam Lassa ada-
lah penyakit hemoragik virus 
akut yang disebabkan oleh virus 
Lassa, Virus Lassa ditularkan ke 
manusia melalui kontak dengan 
makanan atau barang-barang ru-
mah tangga yang terkontaminasi 
dengan urine atau kotoran hewan 
pengerat.
Demam lassa adalah penya-
kit demam berdarah akut yang 
diketahui endemik di berbagai 
negara Afrika Barat termasuk Ni-
geria. Pada tanggal 9 Juni 2017, 
sebanyak 501 kasus yang dicuri-
gai termasuk 104 kematian telah 
dilaporkan sejak dimulainya mu-
sim wabah demam Lassa saat ini 
pada bulan Desember 2016. Dari 
kasus yang dilaporkan, 189 telah 
diklasifikasikan lebih lanjut, 175 
yang dikonfirmasi laboratorium 
termasuk 59 kematian Dan 14 ke-
mungkinan kasus (semua mati).
(http://www.who.int/csr/don/28-
june-2017-lassa-fever-nigeria/
en/)
Lassa Fever - Benin, Togo dan 
Burkina Faso (http://www.who.
int/csr/don/10-march-2017-lassa-
fever-benin-togo-burkina-faso/
en/)
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INFORMASI PERKEMBANGAN TERBARU DALAM 
PENGENDALIAN VEKTOR NYAMUK DALAM SEMINAR 
NASIONAL HARI NYAMUK EAST PARC YOGYAKARTA
  SEMINAR NASIONAL VEKTOR                                     

Dr. William A Haley dari Divisi Penyakit Parasitik dan Malaria CDC. Dengan Topik : Pengendalian Vektor Terpadu.

Informasi Perkembangan Terba-
ru Dalam Pengendalian Vektor 
Nyamuk Dalam Seminar Nasi-
onal Hari Nyamuk Tanggal 23 

s.d. 25 Agustus 2017 di East Parc 
Yogyakarta
Oleh Subarjo 

Pada peringatan hari nyamuk ta-
hun 2017 kami tenaga Entomolog 
Kesehatan dari Bidang Pengen-
dalian Risiko Lingkungan, Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Kelas I 
Tanjung Priok berkesempatan un-
tuk mengikuti kegiatan Seminar 
dan Kursus Entomolog Molekular 
yang diselenggarakan oleh Direk-
torat Pencegahan dan Pengen-
dalian Penyakit Tular Vektor dan 
Zoonotik (P2PTVZ), Kementerian 
Kesehatan RI bersama dengan 
Program Studi S2 Ilmu Kedok-
teran Tropis Universitas Gadjah 

Mada (UGM).  Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk memperbarui in-
formasi perkembangan terbaru 
dalam pengendalian vektor nya-
muk serta meningkatkan kemam-
puan petugas dalam pengen-
dalian vektor dan manajemen 
resistensi insektisida.
Acara tersebut dibuka oleh dr. E 
Elsa Herdiana Murhandarwati, 
M.Kes, Ph.D. dari Program studi 
S2 Ilmu Kedokteran Tropis Fa-
kultas Kedokteran UGM serta dr. 
H.M. Subuh MPPH. selaku Direk-
tur Jenderal Pencegahan dan Pe-
ngendalian Penyakit Kementerian 
Kesehatan RI. Kegiatan yang ber-
langsung selama dua hari terse-
but banyak menyajikan perkem-
bangan terbaru seputar informasi 
tentang pengendalian vektor ser-
ta manajemen resistensi.
Berdasarkan data WHO seba-
nyak 17% dari Emerging Infecti-

ous Bourne Disease merupakan 
penyakit yang ditularkan oleh 
vektor dimana sebagian besar 
penyakit tersebut ditularkan oleh 
nyamuk sebagai vektor utama-
nya. Sebagian besar penyakit 
tular vektor yang ditularkan oleh 
nyamuk sampai saat ini masih 
menjadi masalah utama kese-
hatan di Indonesia, seperti kita 
ketahui penyakit malaria, demam 
berdarah dengue, filariasis dan ja-
panesse encephalitis merupakan 
penyakit yang masih sering mun-
cul dan ikut menambah beban be-
rupa morbiditas (angka kesakitan) 
dan mortalitas (angka kematian) 
serta disabilitas (kecacatan) dan 
kerugian ekonomi yang meru-
pakan beban ganda yang harus 
ditanggung oleh masyarakat dan 
pemerintah.
Sebagian besar penyakit tular 
vektor ditularkan oleh nyamuk 

Oleh: Subarjo,SKM
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oleh karena itu jika kita mampu 
mengendalikan nyamuk dengan 
baik maka kita dapat menekan 
morbiditas (angka kesakitan) dan 
mortalitas (angka kematian) serta 
disabilitas (kecacatan) dan keru-
gian ekonomi yang diakibatkan 
oleh penyakit tular vektor nyamuk. 
Upaya terpenting dari pencegah-
an penyakit tular vektor adalah 
dengan pemutusan rantai penu-
laran. Upaya pemutusan rantai 
penularan dilakukan dengan dua 
cara yaitu dengan pengendalian 
vektor dan dengan upaya peng-
obatan. Upaya Pengendalian 
vektor merupakan langkah yang 
efektif dan efisien dalam memu-
tus rantai penularan penyakit tular 
vektor.

Seperti dikemukakan oleh Dr. 
William A Haley  (Divisi Penyakit 
Parasitik dan Malaria Centers for 
Disease Control and Prevention) 
bahwa dalam pengendalian vek-
tor harus dilakukan dengan me-
libatkan berbagai unsur dalam 
masyarakat serta menggunakan 
metode yang terpadu. Cara pen-
cegahan sederhana yang pasti 
dapat dilakukan oleh masyarakat 
untuk mencegah penyakit tular 
vektor nyamuk, yaitu dengan cara 
menghilangkan tempat perkem-
bangbiakan nyamuk dan mence-
gah diri dan keluarga dari gigitan 
nyamuk. Cara menghilangkan 
tempat perindukan nyamuk yang 
paling efektif adalah melakukan 
gerakan serentak PSN dan 3M 
Plus oleh seluruh lapisan masya-
rakat terutama para anggota ke-

luarga di rumah-rumah maupun 
para karyawan di lingkungan per-
kantoran, di Pelabuhan Tanjung 
Priok dan Wilayah Kerjanya sen-
diri telah dilakukan kegiatan PSN 
yang melibatkan Lintas sektor 
dan stake hoder serta pemben-
tukan petugas pemantau jentik 
pelabuhan (PPJP) yang berasal 
dari masyarakat pelabuhan.
 
Untuk menggerakan berbagai 
unsur di dalam masyarakat tentu 
diperlukan koordinasi serta sosia-
lisasi secara terus menerus, teta-
pi pada kenyataannya koordinasi 
merupakan kata yang mudah di-
ucapkan tetapi memerlukan upa-
ya yang besar untuk diwujudkan. 
Prof Umar Fahmi Ahmadi, MPH, 
Ph.D. (Guru Besar Fakultas Ilmu 
Kesehatan Masyarakat UI) dalam 
paparannya mengenai pengaruh 
perubahan lingkungan terhadap 
perkembangan vektor, menyebut-
kan kata kunci dalam pengenda-
lian vektor adalah melalui koordi-
nasi dari berbagai pihak berasal 
dari seluruh lapisan masyarakat, 
pemangku kepentingan serta 
berbagai sektor yang ada untuk 
bersama-sama melakukan upaya 
yang diperlukan, koordinasi bu-
kan hal mudah tetapi harus dila-
kukan dan diusahakan.
Manajemen Resisten Vektor Ter-
hadap Insektisida
Dalam kegiatan pada hari nya-
muk tahun 2017 ini juga di papar-
kan informasi terbaru mengenai 
perkembangan resistensi vektor 
terhadap insektisida. Dalam pa-
paran yang disampaikan oleh Dr. 

Bhupender Nath Nagpal (Natio-
nal Institute of Malaria Research, 
WHO Regional South East Asia) 
mengenai Global Vector Resis-
tence di sebutkan secara global 
saat ini hampir seluruh vektor pe-
nular penyakit telah mengalami 
resistensi terhadap Insektisida 
golongan Organochlorine (DDT, 
Endrine, Dieldrine) dan insekti-
sida golongan Organophsphate 
(Malathion). Hasil yang lebih me-
ngejutkan disampaikan oleh Prof. 
Ir. Y. Andi Trisyono M.Sc, Ph.D. 
(Guru Besar Fakultas Pertanian 
UGM) dalam paparannya menge-
nai Dampak Insektisida Pertani-
an Terhadap Resistensi Vektor 
disampaikan juga sebuah fakta 
berdasarkan hasil kajian  bahwa 
selain telah resisten terhadap in-
sektisida golongan organophosp-
hate sebagian besar vektor (baik 
hama pertanian maupun vektor 
penular penyakit) dibebarapa wi-
layah di Indonesia juga telah re-
sisten terhadap golongan pyret-
hroid (Permetrin, Sipermethrin, 
Deltametrin) akibat pemakaian 
yang terus menerus dalam dosis 
yang tidak terukur oleh masyara-
kat. Dalam paparan yang disam-
paikan tersebut bahwa dalam 
lima tahun vektor sasaran dapat 
membangun sistem pertahanan 
diri untuk membentuk resistensi 
terhadap insektisida. Hal serupa 
juga disampaikan oleh Prof. dr. 
Sugeng Juwono Mardihusodo, 
DAP&E., M.Sc. (Trop. Med) Guru 
Besar Fakultas Kedokteran UGM. 
Untuk mengantisipasi hal tersebut 
diperlukan sebuah kebijakan na-

Prof. Ir. Y. Andi Trisyono M.Sc, Ph.D (Guru Besar Fakultas Pertanian UGM) 
dengan Topik : Dampak Insektisida Pertanian Terhadap Resistensi Vektor.
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sional untuk mengatur pengguna-
an pestisida dan isektisida secara 
nasional sehingga penggunaan 
insektisida untuk pengendalian 
vektor dapat diatur perwilayah/re-
gional untuk mencegah terjadinya 
resistensi.
 
Resistensi vektor terhadap insek-
tisida terjadi dikarenakan adanya 
mutasi genetik dari vektor sasar-
an di mana gen-gen yang ber-
fungsi untuk merespon terhadap 
perubahan dan serangan (insekti-
sida) mengalami perubahan yang 
signifikan pada alel gen tersebut. 
Hal ini disampaikan oleh Prof. Din 
Syafrudin MD., Ph.D. (Eijkman In-
stitute of Molekuler Biology) yang 
membawakan materi mengenai 
Mekanisme Resistensi Secara 
Biologi Molekuler. Untuk wilayah 
Pelabuhan Tanjung Priok dan Wi-
layah Kerja berdasarkan sebuah 
penelitian yang pernah dilakukan 
oleh Yahidin Selian, SKM, M.Sc 
dengan judul Status Kerentanan 
Nyamuk Aedes aegypti (Diptera 
: Culicidae) Terhadap Insektisida 
Organofosphat dan Piretroid di 
Wilayah Kerja Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Tanjung Priok. Diketa-
hui bahwa berdasarkan pengujian 
dengan metode bioassay meng-
gunakan insektisida malathion, 
sipermetrin, dan temephos terha-
dap nyamuk/larva Aedes aegypti 
dari Pelabuhan Tanjung Priok, 
Sunda Kelapa dan Muara Angke 
telah resisten terhadap insektisi-

da sipermetrin, sedangkan larva 
masih rentan terhadap temephos. 

Hasil uji biokimia dengan melihat 
aktivitas enzim esterase non spe-
sifik pada nyamuk Aedes aegypti 
terhadap golongan organophosp-
hat dengan resistensi sedang 
dan sensitif (rentan). Mutasi gen 
VGSC terjadi pada site S989P 
perubahan terjadi dari serin 
(TCC) menjadi Prolin (CCC) dan 
V1016G perubahan terjadi per-
ubahan dari valin (GTA) menjadi 
Glisin (GGA), sedangkan pada 
site F1534 belum ada mutasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini 
nyamuk Aedes aegypti di wilayah 
KKP Tanjung Priok telah resisten 
terhadap malathion dan sipermet-
rin dan masih rentan terhadap 
temephos. Untuk menghadapi 
hal tersebut diperlukan manaje-
men berupa rotasi penggunaan 
golongan insektisida secara te-
pat. Sampai saat ini di Indonesia 
insektisida yang digunakan pada 
pertanian masih selangkah lebih 
maju jika dibandingkan dengan 
insektisida untuk pengendalian 
vektor penular penyakit walaupun 

secara essensi sebenarnya di ne-
gara maju bahan yang digunakan, 
implementasi serta metodenya 
sebenarnya masih cukup setara, 
hanya saja dalam penggunaan-
nya diperlukan kebijakan yang 
tepat agar resistensi vektor terha-
dap insektisida dapat dicegah. 
Maka kembali pada hasil pema-
paran para ahli di atas bahwa 
pengendalian vektor penular pe-
nyakit secara efektif dapat dila-
kukan jika telah terjadi koordina-
si dari seluruh unsur masyarakat 
bukan hanya sektor kesehatan, 
bahu membahu bersama-sama 
melakukan pemutusan mata ran-
tai penularan penyakit melalui ge-
rakan PSN dan 3M plus, karena 
penggunakan bahan kimia (inse-
ktisida) hanyalah salah satu cara 
sedangkan pengendalian vektor 
terpadu menggunakan berbagai 
cara termasuk koordinasi dari 
Lintas sector maupun para pe-
mangku kepentingan. Demikian 
hasil yang kami dapatkan dari ke-
giatan hari nyamuk tahun 2017 ini 
semoga informasi ini dapat mem-
berikan manfaat bagi kita semua 
(Sbj_Prl). 

Berfoto bersama dengan Dr. William A Haley (CDC) dan Dr. Bhupender Nath Nagpal (WHO)
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SUDAH ERGONOMIKAH PENGGUNAAN KOMPUTER DI 
TEMPAT ANDA BEKERJA ? 
  ERGONOMI KOMPUTER                                    

Oleh: Nana Mulyana,SKM

Penggunaan pemakaian kom-
puter di tempat kerja saat 
ini meningkat pesat sebagai 

pengganti alat mesin ketik ma-
nual ditambah dengan kemanju-
an teknologi. Setiap pegawai di-
manapun pastinya mensyaratkan 
bisa menggunakan komputer. 
Sayangnya, satu-satunya penga-
wasan terbesar dalam pendidikan 
komputer adalah terbatasnya in-
formasi tentang bagaimana me-
madukan tubuh manusia dengan 
penggunaan komputer dengan 
benar. Maka disinilah ergono-
mi masuk, seperti halnya tubuh 
manusia, ergonomi adalah topik 
yang luas yang memerlukan pe-
nyesuaian individual. Jadi apak 
itu Ergonomik ?

Ergonomika atau (kurang tepat) 
ergonomi adalah ilmu yang mem-
pelajari interaksi antara manu-
sia dengan elemen-elemen lain 
dalam suatu sistem, serta pro-
fesi yang mempraktikkan teori, 
prinsip, data, dan metode dalam 
perancangan untuk mengoptimal-
kan sistem agar sesuai dengan 
kebutuhan, kelemahan, dan kete-
rampilan manusia.

Pilih mana berdiri atau  duduk di 
tempat kerja ? 
Tidak ada yang akan berdiri se-
panjang hari saat mereka memi-
liki kesempatan untuk duduk. Ini 
karena tubuh bekerja lebih keras 
saat berdiri daripada saat duduk. 
Namun, studi produksi kerja me-
nunjukkan bahwa pekerja lebih 
efisien saat mereka bekerja. Jadi 
bagaimana Anda memutuskan 
antara keduanya? Pertimbangkan 
panduan umum ini.

Bila Berdiri lebih diutamakan:
• Tugas itu tidak bisa dilakukan 

dengan lengan tetap nyaman 
di samping tubuh.

• perakitan, pengujian, atau 
perbaikan produk yang lebih 
besar (yaitu lebih tinggi dari 6 
inci)

• area kerja terlalu besar untuk 
bisa dijangkau dengan nya-

man saat duduk. Berdiri saat 
Anda harus mencapai lebih 
dari 15 "melewati tepi depan 
workstation. tugas kerja ber-
langsung kurang dari 5 menit.

• berurusan dengan benda be-
rat berbobot lebih dari 10 ki-
logram. Tugas memerlukan 
aplikasi tekanan turun yang 
sering (memuat tas, mema-
sukkan sekrup)

• Pekerjaan yang paling te-
pat dilakukan adalah peker-
ja konstruksi, pelacak jalan 
raya, petugas medis, pelukis, 
tukang listrik, tukang ledeng, 
penebang kayu, petugas pe-
madam kebakaran, inspektur 
tanaman, dan petugas peme-
liharaan.

Saat Duduk lebih diutamakan: 
Lebih baik bila dibutuhkan peker-
jaan secara visual intensif atau 
tepat, aktivitasnya bersifat beru-
lang-ulang; Tugas yang lebih pan-
jang selesai (lebih dari 5 menit), 
dan bila semuanya bisa ditempat-
kan mudah dijangkau. Duduk ti-
dak sesuai bila benda berat harus 
ditangani atau dijangkau lama.
Namun, duduk berkepanjangan 
dikaitkan dengan tingginya ke-
luhan belakang (Mandal, 1981), 

peningkatan aktivitas otot tulang 
belakang dan tekanan intradiscal 
(Grandjean and Hunting, 1977; 
Lindh, 1989). Masalah lain yang 
dilaporkan meliputi ketidaknya-
manan pada ekstremitas bawah 
(Westgaard dan Winkel, 1996) 
dan peningkatan beban otot otot 
leher dan bahu saat duduk de-
ngan lengan bawah tidak didu-
kung dibandingkan dengan posisi 
berdiri dengan forearm yang ti-
dak didukung (Aaras et al., 1997; 
Lannersten and Harms-Ringdahl, 
1990).

Setiap posisi memiliki kelebihan 
dan kekurangan. Idealnya, sedi-
akan pekerja dengan workstation 
dan tugas pekerjaan yang me-
mungkinkan perubahan postur 
kerja yang sering, termasuk du-
duk, berdiri, dan berjalan. Jika du-
duk atau berdiri layak dilakukan 
namun hanya satu kemungkinan, 
duduk di kursi yang dirancang de-
ngan benar lebih baik.

PENGATURAN KOMPUTER 
Pengaturan diperuntukan bagi 
pekerja dan penggunaan kom-
puter untuk mengerjakan peker-
jaan yang memerlukan ketelitian 
dengan waktu yang lama. Hal ini 



27

Bulet in Info Kesehatan Pelabuhan |  Volume XII  Edis i  2 Tahun 2017

RUANG PRL

berlaku idak pandang posisi di 
tempat anda bekerja ada  4 poin 
ergonomis yang perlu diingat. 
Ikuti 4 langkah mudah ini untuk 
membantu menyiapkan kompu-
ter dan posisi sikap badan Anda 
sehingga terhindar dari penyakit 
yang disebabkan karena tidak er-
gonominya suatu alat yang digu-
nakan dengan posisi badan.

Langkah 1: Kursi
Dorong pinggul Anda sejauh me-
reka bisa masuk ke kursi. Lang-
kah 1 Kursi. Sesuaikan ketinggi-
an jok sehingga kaki Anda rata 
di lantai dan lutut Anda sama 
dengan, atau sedikit lebih ren-
dah dari pinggul Anda. Sesuaikan 
bagian belakang kursi ke sudut 
100 ° -110 °. Pastikan punggung 
atas dan bawah Anda didukung. 
Gunakan bantal tiup atau bantal 
kecil jika perlu. Jika Anda memiliki 
mekanisme punggung aktif di kur-
si Anda, gunakanlah untuk mem-
buat perubahan posisi yang se-
ring. Sesuaikan sandaran lengan 
sehingga bahu Anda rileks. Jika 
sandaran lengan Anda mengha-
langi, lepaskan mereka

Langkah 2: Mouse & Keyboard
Baki keyboard mengartikulasikan 
dapat memberikan posisi optimal 
pada perangkat input. Namun, ia 
harus mengakomodasi mouse, 
memberikan clearance leg, dan 
memiliki mekanisme ketinggian 
dan kemiringan yang dapat dise-
tel. Baki seharusnya tidak terlalu 
mendorong Anda menjauh dari 
bahan kerja lain seperti telepon 
Anda.

Langkah 2 Keyboard. Tarik dekat 
keyboard Anda. Posisikan key-
board langsung di depan tubuh 
Anda. Tentukan bagian mana dari 
papan yang paling sering Anda 
gunakan, dan pasangkan kemba-
li keyboard sehingga bagiannya 
terpusat pada tubuh Anda. Lang-
kah 2 Angle Keyboard. Sesuaikan 
tinggi keyboard sehingga bahu 
Anda rileks, siku berada dalam 
posisi yang sedikit terbuka (100 
° hingga 110 °), dan pergelangan 
tangan dan tangan lurus
Kemiringan keyboard Anda ter-
gantung pada posisi duduk Anda. 
Gunakan mekanisme baki key-
board, atau kaki keyboard, untuk 
menyesuaikan kemiringan. Jika 
Anda duduk dalam posisi maju 
atau tegak lurus, cobalah memi-
ringkan keyboard Anda dari su-
dut negatif. Jika Anda berbaring 
miring, miring sedikit positif akan 

membantu mempertahankan po-
sisi pergelangan tangan lurus.
Dukungan Palm dapat memban-
tu mempertahankan postur netral 
dan permukaan pad keras. Na-
mun, dukungan telapak tangan 
seharusnya hanya digunakan 
untuk mengistirahatkan telapak 
tangan di antara penekanan tom-
bol. Beristirahat di palm support 
saat mengetik tidak disarankan. 
Hindari menggunakan dukungan 
telapak tangan yang terlalu lebar, 
atau dukungan telapak tangan 
yang lebih tinggi dari panel spasi 
pada keyboard Anda. Tempatkan 
mouse sedekat mungkin ke key-
board. Menempatkannya di per-
mukaan yang sedikit miring, atau 
menggunakannya pada jembatan 
mouse yang diletakkan di atas ke-
ypad 10, dapat membantu men-
dekatkannya. Jika Anda tidak me-
miliki baki keyboard yang dapat 
diatur sepenuhnya, Anda mung-
kin perlu menyesuaikan ketinggi-
an workstation Anda, tinggi kursi 
Anda, atau gunakan bantalan 
kursi untuk masuk ke posisi yang 
nyaman. Ingatlah untuk menggu-
nakan pijakan kaki jika kaki Anda 
terjatuh.

Langkah 3: Monitor, Dokumen 
dan Telepon
Posisi layar dan dokumen sumber 
yang salah dapat menyebabkan 
postur canggung. Sesuaikan do-
kumen monitor dan sumber se-
hingga leher Anda berada dalam 
posisi netral dan santai.

Pusat monitor langsung di de-
pan Anda di atas keyboard Anda. 
Langkah 3 Pemegang Dokumen.
Posisikan bagian atas monitor 
kira-kira 2-3 "diatas permukaan 
mata. (Jika Anda memakai bifo-
kal, turunkan monitor ke tingkat 
membaca yang nyaman.)
Duduk setidaknya sejauh lengan 
dari layar dan kemudian menye-
suaikan jarak untuk penglihatan 
Anda. Kurangi silau dengan posi-
si layar yang hati-hati. Tempatkan 
layar di sudut kanan ke jendela 
Sesuaikan tirai atau tirai sesu-
ai kebutuhan. Sesuaikan sudut 
vertikal dan kontrol layar untuk 
meminimalkan silau dari lampu 
overhead. Teknik lain untuk me-
ngurangi silau antara lain peng-
gunaan filter silau kaca optik, filter 
cahaya, atau lampu tugas sekun-
der. Posisikan dokumen sumber 
langsung di depan Anda, antara 
monitor dan keyboard, gunakan 
sapuan in-line. Jika tidak ada cu-
kup ruang, tempatkan dokumen 

sumber pada dudukan dokumen 
yang berada di dekat monitor. 
Tempatkan telepon Anda mudah 
dijangkau. Telepon berdiri atau 
lengan bisa membantu.Gunakan 
headset atau speaker phone un-
tuk menghilangkan penggandaan 
handset.

Langkah 4: Jeda dan Istirahat
Setelah Anda mengatur kompu-
ter Anda dengan benar, gunakan 
kebiasaan kerja yang baik. Tidak 
masalah seberapa sempurna 
lingkungan, postur tubuh yang 
berkepanjangan dan statis akan 
menghambat sirkulasi darah dan 
membahayakan tubuh Anda. 
Lakukan peregangan pendek 
selama 1-2 menit setiap 20-30 
menit. Setelah setiap jam kerja, 
istirahat atau ubah tugas minimal 
5-10 menit. Selalu mencoba me-
lepaskan diri dari komputer saat 
istirahat makan siang. Hindari 
kelelahan mata dengan beristi-
rahat dan memfokuskan kembali 
mata Anda secara berkala. Lihat-
lah dari monitor dan fokus pada 
sesuatu di kejauhan. Istirahatkan 
mata Anda dengan menutupnya 
dengan telapak tangan selama 
10-15 detik. Gunakan postur tu-
buh yang benar saat bekerja. Te-
rus bergerak sebisa mungkin.

TEKNIK BEKERJA
Lengkapi daftar periksa ini untuk 
mengetahui apakah Anda meng-
gunakan teknik yang tepat saat 
mengerjakan komputer Anda. 
Jika tidak, gunakan informasi 
yang ada di "Tip untuk pengguna-
an Komputer "

Pengguna "dan" Tip untuk Meng-
gunakan Perangkat Penunjuk 
Komputer Anda "untuk membantu 
Anda melakukan penyesuaian.

Sikap :
• Apakah Anda duduk di san-

daran kursi saat Anda beker-
ja?

• Apakah kepala / leher Anda 
tegak dan berpusat di atas 
bahu saat melihat layar atau 
dokumen?

• Apakah bahu Anda rileks saat 
mengetik dan menggunakan 
mouse?

• Apakah lengan Anda dekat 
dengan sisi Anda saat Anda 
menggunakan keyboard atau 
pointer?

• Apakah siku ditekuk pada su-
dut 110-110 derajat saat Anda 
menggunakan keyboard atau 
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penunjuk?
• Apakah pergelangan tangan 

Anda berada dalam posisi 
netral (selaras dengan lengan 
bawah Anda) saat memasuk-
kan atau menggunakan pe-
nunjuk?

• Apakah Anda menghindari 
postur canggung seperti jari 
atau jempol yang diperluas 
saat memasukkan atau meng-
gunakan penunjuk?

• Apakah Anda menggunakan 
headset daripada memeluk 
telepon antara kepala dan 
bahu Anda?

Teknik Kerja :
• Apakah Anda menggunakan 

sentuhan ringan pada tom-
bol?

• Apakah Anda menghindari 
bersandar pada pergelang-
an tangan saat mengetik dan 
melakukan mousing?

• Apakah Anda memegangi 
mouse Anda secara longgar 
dengan tangan dan jari Anda 
dalam posisi santai?

• Apakah Anda melepaskan 
mouse saat tidak mengguna-
kannya?

• Apakah Anda mengambil 20 
detik setelah setiap 20 menit 
mengetik?

• Apakah Anda mengambil 
mata dan melihat jarak setiap 
20 menit?

• Apakah Anda berkedip saat 
melihat layar?

• Apakah Anda melakukan per-
obekan sepanjang hari?

• Sudahkah Anda mengatur 
pekerjaan Anda untuk men-
dorong bergantian duduk dan 
berdiri sepanjang hari?

• Sudahkah Anda mengopti-
malkan pengaturan Anda di 
komputer agar mempermu-
dah pekerjaan Anda? (yaitu 
tingkat flicker, kecepatan mo-
use, ukuran huruf)

• * Apakah Anda tahu bagaima-
na menyesuaikan baki dan 
kursi keyboard Anda?

TIPS UNTUK PENGGUNA KOM-
PUTER
Penggunaan keyboard komputer 
dan / atau mouse yang berulang 
dan berkepanjangan dapat me-
nyebabkan nyeri otot dan keti-
daknyamanan. Postur dan posisi 
penting. Cobalah untuk mema-
sukkan tip berikut ke dalam gaya 
kerja Anda untuk menghindari 
masalah.

Pertahankan Postur yang Baik 
Saat Bekerja
Duduklah sepanjang jalan kem-
bali di kursi di sandaran.
Jaga lutut Anda sama dengan, 
atau lebih rendah, dari pinggul 
Anda dengan kaki Anda didukung.
Jaga siku ke sudut yang sedikit ter-
buka (100 ° hingga 110 °) dengan 
pergelangan tangan Anda dalam 
posisi lurus. Kemiringan keyboard 
dapat membantu Anda mencapai 
posisi lengan yang benar. Kemi-
ringan negatif (depan keyboard 
lebih tinggi dari belakang) mem-
bantu saat bekerja dalam posisi 
duduk tegak. Jika Anda berbaring 
miring, miring positif (depan key-
board lebih rendah dari belakang) 
mungkin diperlukan.

Hindari Overreaching
Jauhkan mouse dan keyboard da-
lam jarak dekat.
Pusat bagian keyboard yang pa-
ling sering digunakan tepat di de-
pan Anda.
Pusatkan monitor di depan Anda 
dengan jarak yang jauh dan posi-
si puncak monitor 2 "sampai 3" di 
atas permukaan mata. Anda ha-
rus bisa melihat layar tanpa me-
mutar atau memiringkan kepala 
ke atas atau ke bawah. Tempat-
kan dokumen sumber pada folder 
dokumen yang berada di antara 
monitor dan keyboard Anda. Jika 
tidak ada cukup ruang, tempatkan 
dokumen pada permukaan yang 
tinggi di dekat layar Anda.

Gunakan Teknik Mengetik yang 
Baik
Mengayunkan lengan di atas kiy-
board dan jaga pergelangan ta-
ngan lurus saat mengetik.
Jika Anda menggunakan sandar-
an tangan, gunakan untuk meno-
pang telapak tangan saat berhenti 
sebentar, bukan saat mengetik.
Tekan tombol keyboard dengan 
kekuatan ringan. Rata-rata tom-
bol pengguna empat kali lebih 
sulit dari yang diperlukan. Jaga 
pergelangan tangan lurus dan ta-
ngan santai saat menggunakan 
penunjuk arah. Jangan pegang 
penunjuk dengan pegangan yang 
ketat atau julurkan jari di atas 
tombol aktivasi.
Hindari memindahkan pointer de-
ngan ibu jari atau pergelangan ta-
ngan. Gerakan harus berasal dari 
bahu dan siku Anda.

Batasi Gerakan berulang
Kurangi penekanan tombol de-
ngan makro dan program perang-
kat lunak seperti pengenalan su-

ara. Kurangi gerakan perangkat 
penunjuk dengan kunci gulir dan 
kombinasi tombol.
Sesuaikan Pengaturan Kompu-
ter Anda
Font layar, kontras, ukuran poin-
ter, kecepatan, dan warna dapat 
disesuaikan untuk memaksimal-
kan kenyamanan dan efisiensi.

Kurangi Glare dan Eye Fatigue
Letakkan monitor Anda dari lam-
pu dan jendela terang. Gunakan 
filter silau kaca optik bila perlu.
Istirahatkan mata dan seben-
tar-sebentar kembali fokus pada 
benda-benda yang jauh. Coba-
lah palatkan mata Anda di tangan 
Anda untuk mengurangi kelelah-
an mata.

Istirahat
Ambil 1 atau 2 menit istirahat se-
tiap 20-30 menit, dan istirahat 5 
menit setiap jam.
Istirahatkan mata dan seben-
tar-sebentar kembali fokus pada 
benda-benda yang jauh. Coba-
lah palatkan mata Anda di tangan 
Anda untuk mengurangi kelelah-
an mata.

Dompet
Duduk di dompet Anda dapat me-
nyebabkan rasa sakit, kesemut-
an, dan mati rasa pada otot glute-
al. Setiap kemiringan pelvis yang 
disebabkan oleh dompet Anda 
juga dapat menyebabkan kete-
gangan otot yang tidak seimbang 
di punggung dan pinggul Anda.
Untuk mengurangi rasa sakit 
yang berhubungan dengan keti-
dakseimbangan yang berhubung-
an dengan dompet, peregangan 
paha belakang dan otot pinggul 
dengan hati-hati. Pertimbangkan 
juga Piriformis Stretch untuk fo-
kus pada otot gluteal Anda yang 
lebih dalam. 

Pergelangan pergelangan tangan
Obat non-prectiptive atau splint 
pergelangan tangan seringkali le-
bih berbahaya daripada memban-
tu. Jika Anda mulai mengalami 
gejala, cari bantuan. Intervensi 
dini bisa mencegah masalah di 
masa depan.

Kesehatan
Tetap bugar dengan peregangan 
dan berolahraga secara teratur. 

Semoga Bermanfaat (mgc)

Sumber disadur dan diterjemah-
kan dari https://ergonomics.ucla.
edu/office-ergonomics.html
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Foto bersama Tim Pos Pelayanan Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok (KKP Kelas I Tanjung Priok, Polres KPPP Tg. Priok, 
Otoritas Pelabuhan Tg. Priok, Kesyahbandaran Tg. Priok, PT. Pelindo II Tg. Priok dan PT. Pelni).

MINUS 14 DAN PLUS 14 SITUASI KHUSUS MUDIK 
LEBARAN DI TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN 
TANJUNG PRIOK
  SITUS MUDIK LEBARAN                                     

Oleh: Agus Sudarman,SKM,MKM

Tradisi berlebaran di kampung 
halaman atau yang sering 
kita dengar dengan mudik 

mungkin sudah wajib bagi masya-
rakat yang merantau. Untuk itu 
Pelabuhan Tg. Priok sebagai pe-
nyedia jasa perlu meningkatkan 
pelayanan dalam menyambut pe-
mudik lebaran. Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
dalam menyambut lebaran Tahun 
1438 H./2017 M. membuat tim 
khusus pelayanan penanganan 
kesehatan arus mudik Lebaran/
Idul Fitri 1438 H./2017 M. dengan 
membuat jadwal petugas pela-
yanan kesehatan piket selama  
24 jam yang terdiri dari Tenaga 
medis, paramedic, sanitarian/en-

tomolog kesehatan, epidemiolog 
serta supir dan standby ambulan-
ce.
 Selain untuk meningkatkan pe-
layanan kesehatan bagi para pe-
mudik yang menggunakan kapal 
laut Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas I Tanjung Priok mengawasi 
pula kondisi Hygiene Sanitasi 
Gedung Bangunan di Terminal 
penumpang yaitu dengan peng-
awasan PAB (penyedian air ber-
sih), Makanan dan Minuman, 
Sanitasi Gedung dan bangunan, 
Sanitasi Kapal Laut, Pengendali-
an Vektor (Lalat, Kecoa, Nyamuk 
Aedes, Tikus dan Pinjal), yang 
bertujuan untuk meningkatkan  
kualitas makanan dan minuman, 
air bersih, makanan jajanan, me-
ngendalikan factor risiko lingkung-

an potensial & vektor penyakit di 
lingkungan terminal penumpang,  
menyiapkan terminal penumpang 
memenuhi syarat hygiene sani-
tasi gedung dan bangunanan (ter-
minal penumpang),  meningkat-
kan hygiene perilaku penjamah 
makanan dan pengelola TPM di 
lingkungan terminal penumpang.

Diharapkan dengan kegiatan pe-
layanan kesehatan serta peng-
awasan hygiene sanitasi dan 
pengendalian vector di terminal 
penumpang yang dilakukan oleh 
Tim KKP Kelas I Tanjung Priok da-
pat meningkatkan kenyamanan, 
kesehatan pemudik serta mengu-
rangi risiko kesehatan lingkungan 
di saat melakukan perjalanan ke 
kampung halaman.
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Pelepasan pemudik lebaran 
oleh Menteri Perhubungan dan pemberian SPB kepada Nahkoda Kapal KM. Dobon Solo oleh Dirjend Hubla.

Kunjungan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tg. Priok 
di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Polres  KPPP Tg. Priok

Kunjungan Bapak Nono Sampono DPD RI 
di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Pelayanan Kesehatan Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok

Kunjungan Drjen P2P Kementerian Kesehatan RI 
di Pos Layanan Terpadu dan pemakaian rompi petugas oleh Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok
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Tim Pengawasan Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Bidang PRL KKP. 
Kelas I Tanjung Priok.

Pengawasan hygiene sanitasi TPM dan Pengukuran Kualitas udara ruangan di Kantin Terminal Penumpang Pelabuhan 
Tanjung Priok.

Pengendalian Vektor (kecoa) di Kantin Terminal Penumpang 
Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok

Kondisi sanitasi ruang tungggu penumpang dan toilet untuk penumpang 
di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok

Pengawasan Sanitasi Gedung Bangunan Terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok
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Pengawasan hygiene sanitasi kapal laut (kapal penumpang)

Sambutan Kepala Otoritas Pelabuhan dalam acara ramah Tamah
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PERALATAN TEKNIS  UNTUK PETUGAS PEMERIKSAAN 
HYGIENE SANITASI KAPAL DI KKP
  PEMERIKSAAN SANITASI KAPAL                                     

Oleh: Nana Mulyana,SKM

Bagi yang memiliki pendidikan 
dasar kesehatan lingkungan 
tentunya sangat diharapkan 

berperan aktif dalam segi kegi-
atan dilapangan yang nyata ten-
tunya karena pendidikan tanpa 
terapan yang nyata bagai buku 
usang walau dipanjang setiap 
hari. Penantian yang lama ten-
tang dasar hukum dalam pelaksa-
naan pemeriksaan sanitasi kapal 
akhirnya keluar ( ada yang peduli 
dan baru “ngeh” bisa dikatakan 
begitu karena dunia sekarang le-
bih mov tentang lingkungan, con-
tohnya go green ). Terlepas dari 
kekurangan suatu perundangan 
bahwa itu harus dilakukan lang-
sung penerapan di lapangannya 
dan tentunya harus optimal. Da-
lam Peraturan Menteri kesehatan 
RI N0. 40 tentang Sanitasi Kapal 
Tahun 2015 telah disebut secara 
jelas, walaupun ada 2 versi yaitu 
berita negara dengan lampiran-
nya dan dalam permekesnya ti-
dak terdapat lampiran. Sehingga 
penafsiran setiap institusi di KKP 
tentu menjadi kebingungan dan 
meemiliki interprestasi masing 
masing.

Peralatan yang harus dibawa da-
lam pemeriksaan sanitasi kapal 
sudah tertuang dalam PMK No-
mor 40 Tahun 2015 halaman 14 - 
15 dalam Tabel 1. Walaupun tidak 
tertulis dalam point form pemerik-
saan. Hal ini harus menjadi per-
hatian para pembuat kebijakan 
untuk dibuatkan buku saku seba-
gai penjelasan untuk pelaksana-
an dilapangan sehingga petugas 
tidak kebingungan dan menyalah-
kan peraturan. 

Bagaiman jika tidak ada buku 
saku ?. nah itu menjadi PR setiap 
pegawai KKP di Indonesia untuk 
membuatnya baik mengambil se-
bagaian atau seleruhnya dari IHR 
seperti halnya di KKP Kelas I Tan-
jung Priok (dalam proses editing).

Dalam penyusunan anggaran 
yang diajukan untuk memenuhi 
kelengkapan pemeriksaan sa-

nitasi kapal sesuai peraturan 
ternyata hanya beberapa yang 
disetujui dan diadakan pada ta-

hun 2016 yang dilaksanakan di 
KKP Kelas I Tanjung Priok sesuai 
gambar berikut.
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JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN 
KEMATIAN  UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA 
                                           JAMINAN KECELAKAAN                                     

Oleh : Aah Nurliah, M.K.K.K, AptPegawai Negeri Sipil (PNS) 
di Kantor Kesehatan Pe-
labuhan Kelas I tanjung 

Priok merupakan salah satu 
PNS yang mempunyai risiko 
tinggi untuk mengalani kecela-
kaan kerja, karena salah satu 
tugas hariannya adalah mela-
kukan pemeriksaan kapal da-
lam karantina. Petugas KKP 
harus pergi ke dermaga untuk 
memeriksa semua jenis kapal 
yang datang dari luar negeri, 
baik kapal kargo, kapal angkut-
an hewan, kapal penumpang, 
kapal pesiar dan lain-lain. Bah-
kan tidak jarang, jika kapal nya 
berasal dari negara terjangkit 
– yang ditetapkan oleh World 
Health Organization (WHO) - , 
maka pemeriksaan dilakukan 
di tengah laut di luar dam Teluk 
Jakarta. 
 
Dari identifikasi risiko yangte-
lah dilakukan, risiko kecelaka-
an kerja yang mungkin terjadi 
pada saat pemeriksaan kapal 
dalam karantina adalah:

• Jatuh
• Terpeleset 
• Tertimpa container
• Tercebur ke laut
• Tertimpa benda berat

• Tabrakan mobil
• Terbakar
• Jatuh di tangga kapal
• Tabrakan boat
• Tenggelam 
• Jatuh dari ketinggian 
• Heat stroke 
• Terjepit container 
• Terbentur 
• Terkilir dan lain-lain

    
Semua risiko ini dapat menye-
babkan cedera baik ringan, 
sedang maupun berat, menye-
babkan kecatatan sementara 
maupun cacat tetap dan bah-
kan dapat menyebabkan ke-
matian.

Selama ini yang kita ketahui 
adalah bahwa seorang PNS 
mempunyai jaminan kesehat-
an yaitu Asuransi Kesehatan 
(ASKES) yang dikelola oleh 
PT. ASKES, yang akhirnya se-
suai UU No. 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelengga-
ra Jaminan Sosial Kesehatan 
(BPJS), PT. Askes Indonesia 
berubah menjadi BPJS Kese-
hatan yang mulai beroperasi 
sejak tanggal 1 Januari 2014

Sampai dengan semester per-
tama tahun 2015, belum ada 
payung hukum atau peratur-
an yang mengatur tentang ja-
minan kecelakaan kerja untuk 
PNS, sementara untuk tenaga 
kerja lainnya sudah ada badan 
yang mengurus jaminan jika 
terjadi kecelakaan kerja yaitu 
PBJS Ketenagakerjaan, tetapi 
PNS tidak termasuk atau bu-
kan anggota BPJS Ketenaga-
kerjaan. 

Banyak diantara pegawai-
pegawai yang bekerja di KKP 
Tanjung Priok bekerja dengan 
kegalauan, dan bertanya ba-
gaimana jika terjadi kecelaka-
an pada saat melaksanakan 
tugas? Apakah seluruh biaya 
pengobatan yang timbul aki-
bat kecelakaan itu di tanggung 
oleh Askes? Bagaimana jika 
terjadi kecacatan? kompensasi 
apa yang didapatkan?
Pada awal semester kedua 
tahun 2015, pemerintah sesu-
ai dengan Undang - Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara Pasal 92 
ayat (4) dan Pasal 107 yang 
mengamanatkan Pemerintah 
untuk memberikan perlindung-

RUANG UKLW

Perjalanan ke luar dam
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an berupa Jaminan Kecelaka-
an Kerja dan Jaminan Kemati-
an bagi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN), mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah No. 70 
tahun 2015 tentang Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian untuk Aparatur Sipil 
Negara. Hal ini seakan-akan 
menjawab semua kegalauan 
PNS sehingga bisa melaksa-
nakan tugas tanpa ada rasa 
khawatir.

Dari Peraturan Pemerintah ini 
diketahui bahwa PP ini berlaku 
untuk ASN yaitu yang meliputi 
CPNS, PNS dan pegawai pe-
merintah dengan perjanjian 
kerja (PPPK). Jaminan yang 
diberikan adalah jaminan ke-
celakaan kerja (JKK) yaitu per-
lindungan atas risiko kecelaka-
an kerja atau sakit akibat kerja 
berupa perawatan, santunan, 
dan tunjangan cacat. Selain itu 
juga jaminan kematian (JKM) 
yaitu perlindungan atas risiko 
kematian bukan akibat kece-
lakaan kerja berupa santunan 
kematian. Pengelola program 
JKK dan JKM ini telah ditun-
juk oleh pemerintah yaitu PT. 
Dana Tabungan dan Asuransi 
Pegawai Negeri (Persero)(pa-
sal 7).

Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja yang dimak-
sud dalam PP ini telah dijelas-
kan dalam BAB III dan pasal 8 
yaitu kecelakaan yang terjadi :

• dalam dan karena menja-
lankan tugas kewajiban; 

• dalam keadaan lain yang 
ada hubungannya de-
ngan dinas, sehingga ke-
celakaan itu disamakan 
dengan kecelakaan yang 
terjadi dalam dan karena 
menjalankan tugas kewa-
jibannya; 

• karena perbuatan anasir 
yang tidak bertanggung 
jawab ataupun sebagai 
akibat tindakan terhadap 
anasir itu dalam melaksa-
nakan tugas; 

• dalam perjalanan dari ru-
mah menuju tempat kerja 
atau sebaliknya; dan/atau 

• mengalami penyakit aki-
bat kerja. 

Penyakit akibat kerja adalah 
sakit yang diderita sebagai aki-
bat langsung dari pelaksanaan 
tugas.

Manfaat dari JKK ini meliputi 
perawatan, santunan dan tun-
jangan cacat (pasal 9). Peng-
ertian cacat disini adalah : 
adalah kelainan fisik dan/atau 
mental sebagai akibat Kecela-
kaan Kerja yang dapat meng-
ganggu atau menjadi rintangan 
bagi Peserta dalam melakukan 
pekerjaan. Kecacatan ini ter-
bagi 3 yaitu :

a. Cacat sebagian anato-
mis. Keadaan berkurang 
atau hilangnya sebagian 
anggota badan yang se-
cara langsung atau tidak 
langsung mengakibatkan 
berkurang atau hilangnya 
kemampuan bekerja un-
tuk menjalankan pekerja-
annya. 

b. Cacat penurunan fung-
si. Keadaan berkurang 
atau hilangnya sebagi-
an fungsi anggota ba-
dan yang secara lang-
sung atau tidak langsung 
mengakibatkan berku-
rang atau hilangnya ke-
mampuan bekerja untuk 
menjalankan pekerjana-
annya 

c. Cacat total tetap, Cacat 
yang mengakibatkan keti-
dakmampuan seseorang 
untuk melakukan peker-
jaan 

Besarnya manfaat santunan 
diberikan sebagaimana tercan-
tum dalam lampiran yang me-
rupakan bagian tidak terpisah-
kan dari peraturan pemerintah 
ini (pasal 14)

Kematian yang diakibatkan ka-
rena kecelakaan kerja dalam 
peraturan ini diistilahkan de-
ngan tewas. Ketentuan tewas 
disini sudah dijelaskan dalam 
pasal 18 ayat (1) meliputi :

a. Meninggal dunia dalam 
dan karena menjalankan 
tugas kewajibannya; atau 

b. Meninggal dunia dalam 
keadaan yang ada hu-
bungannya dengan dinas, 
sehingga kematiannya itu 

disamakan dengan me-
ninggal dunia dalam dan 
karena menjalankan tu-
gas kewajibannya; atau 

c. Meninggal dunia yang 
langsung diakibatkan 
oleh luka atau cacat ro-
hani atau jasmani yang 
didapat dalam dan ka-
rena menjalankan tugas 
kewajibannya; atau 

d. Meninggal dunia karena 
perbuatan anasir yang 
tidak bertanggung jawab 
ataupun sebagai akibat 
tindakan terhadap anasir 
itu 

Hak-hak yang diperoleh ahli 
waris ASN yang tewas karena 
kecelakaan kerja adalah :

a. Santunan kematian ker-
ja sebesar 60% (enam 
puluh persen) dikali 80 
(delapan puluh) kali gaji 
terakhir yang dibayarkan 
1 (satu) kali.

b. Uang duka tewas tewas 
sebesar 6 (enam) kali gaji 
terkahir yang dibayarkan 
1 (satu) kali.

c. Biaya pemakaman se-
besar Rp 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah).

d. Bantuan beasiswa dibe-
rikan kepada anak dari 
ASN yang tewas setelah 
kepesertaan mencapai 
minimal 3 tahun (kepes-
ertaan terhitung mulai 1 
Juli 2015 bagi PNS yang 
diangkat sebelum 1 Juli 
2015). 

Besarnya bantuan beasiswa 
berbeda-beda yaitu : 

a. Bagi anak yang masih 
duduk di sekolah ting-
kat dasar sebesar Rp 
45.000.000,00 (empat 
puluh lima juta rupiah)

b. Bagi anak yang masih 
duduk di sekolah lanjutan 
tingkat pertama sebesar 
Rp 35.000.000,00 (tiga 
puluh lima juta rupiah)

c. Bagi anak yang masih 
duduk di sekolah lanjutan 
tingkat atas sebesar Rp 
25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah)

d. Bagi anak yang masih 
duduk di pendidikan ting-
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kat diploma, sarjana atau 
setingkat sebesar Rp 
15.000.000,00 (lima be-
las juta rupiah)

Bantuan beasiswa diberikan 
kepada 1 (satu) orang anak de-
ngan ketentuan hampir sama 
seperti pada pembayaran tun-
jangan anak yaitu:

1. masih sekolah atau 
kuliah;

2. berusia paling tinggi 
25 tahun;belum per-
nah menikah; dan

3. belum bekerja
4. Jaminan Kematian
5. Jamnan kematian di-

berikan kepada ASN 
yang wafat (mening-
gal dunia yang bukan 
diakibatkan oleh hal-
hal karena kecelaka-
an kerja)

Hak-hak yang diperoleh ahli 
waris adalah :

1. santunan sekaligus sebe-
sar Rp15.000.000,-.

2. uang duka wafat (UDW) 
sebesar tiga kali gaji po-
kok terakhir,-.

3. biaya pemakaman sebe-
sar Rp7.500.000,-.

4. bantuan beasiswa sebe-
sar Rp15.000.000,- se-
telah kepesertaan men-
capai minimal 3 tahun 
(kepesertaan terhitung 
mulai 1 Juli 2015 bagi 
PNS yang diangkat sebe-
lum 1 Juli 2015).

Bantuan beasiswa diberikan 
kepada 1 orang anak dengan 
ketentuan hampir sama seperti 
pada pembayaran tunjangan 

anak yaitu:
1. masih sekolah atau kuli-

ah;
2. berusia paling tinggi 25 

tahun;
3. belum pernah menikah; 

dan
4. belum bekerja.
5. Jika ASN mengalami ke-

celakaan kerja atau ke-
matian, langkah apa saja 
yang harus dilakukan 
agar mendapatkan man-
faat ini?

Dikutip dari situs PT. Taspen, 
berikut prosedur klaim JKK 
dan JKM 

Tata Cara Pengajuan Manfa-
at Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK)

1. Apabila terjadi kecela-
kaan kerja, Peserta /Ahli 
waris / Instansi wajib me-
laporkan kejadian kepa-
da PT Taspen (Persero) 
paling lambat 3 x 24 jam, 
dilengkapi dengan For-
mulir Kecelakaan Kerja 
Tahap I (Form Taspen-1) 
diketahui oleh kepala unit 
kerja/Instansi.

2. Peserta/Ahli waris/In-
stansi wajib menyampai-
kan Laporan Kecelakaan 
tahap II (Form Taspen-2) 
kepada PT Taspen (Per-
sero) berdasarkan Surat 
Keterangan Dokter (Form 
Taspen-3).

3. Perawatan

Apabila peserta dinyatakan 
sembuh menyampaikan La-
poran Kecelakaan Kerja tahap 
II, dilengkapi persyaratan se-

bagai berikut:
a. Formulir Permintaan 

Pembayaran.
b. Surat dari Dokter (TAS-

PEN-3).
c. Surat Rujukan Dokter 

(apabila memerlukan pe-
rawatan lebih lanjut).

d. Surat Perintah Tugas / 
Surat Pernyataan dari 
Pimpinan Instansi / Surat 
Keputusan Pejabat yang 
berwenang.

e. Surat atau Berita Acara 
dari Pejabat yang berwa-
jib.

f. Foto copy KTP Pemohon.
g. Foto copy Buku Tabung-

an (apabila pembayaran 
melalui transfer).

h. Kwitansi biaya perawatan 
dari rumah sakit / puskes-
mas/klinik yang distempel 
rumah sakit / puskesmas/
klinik dan kwitansi peng-
angkutan.

Perawatan oleh Rumah Sakit 
yang ber-PKS dibayarkan ke-
pada Rumah Sakit.
Perawatan diluar Rumah Sakit 
yang ber-PKS dibayarkan ke-
pada Peserta/Ahli waris.
Pengajuan ini tidak boleh lebih 
dari 2 tahun terhitung sejak ter-
jadinya kecelakaan.

Santunan Kematian Kerja apa-
bila peserta dinyatakan me-
ninggal dunia oleh dokter yang 
merawat, Laporan Kecelakaan 
Kerja Tahap II (Form Taspen-2) 
dilampiri persyaratan sebagai 
berikut :

a. Formulir Permintaan 
Pembayaran.

b. Foto copy Surat Kemati-

RUANG UKLW

Melaksanakan tugas; menempuh bahaya
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an.
c. Foto copy Surat Nikah 

/ Surat Keterangan Ahli 
Waris.

d. Foto Copy Surat Kepu-
tusan Tewas.

e. Surat Keterangan Dokter 
(Form TASPEN-3).

f. Kwitansi biaya – biaya 
(biaya pemakaman, bia-
ya rehabilitasi, biaya gigi 
tiruan).

g. Foto copy KTP Pemohon.
h. Foto copy Buku Tabung-

an (apabila pembayaran 
melalui transfer).

i. Surat Keterangan Seko-
lah (apabila masih ter-
dapat tunjangan anak 
berusia 21 s.d. 25 tahun, 
belum bekerja, belum 
menikah/pernah meni-
kah).

Santunan Cacat
Mengalami cacat sebagian, 
persyaratannya adalah seba-
gai berikut :

a. Formulir Permintaan 
Pembayaran.

b. Laporan Kecelakaan Ker-
ja tahap II.

c. Surat Keterangan Dokter 
(TASPEN-3) yang mene-
rangkan keadaan cacat 
sebagian selama-lama-
nya.

d. Foto copy KTP Pemohon.

e. Foto copy Buku Tabung-
an (apabila pembayaran 
melalui transfer).

Mengalami cacat total tetap, 
persyaratannya adalah seba-
gai berikut :

a. Formulir Permintaan 
Pembayaran.

b. Laporan Kecelakaan Ker-
ja tahap II (Form TAS-
PEN-2)

c. Foto copy Surat Keputus-
an Pemberian Tunjangan 
Cacat/ Surat Pemutus-
an Hubungan Perjanjian 
Kerja sebagai PPPK ka-
rena cacat.

d. Surat Keterangan Pem-
berhentian Pembayaran 
(SKPP).

e. Surat Keterangan Dokter 
(TASPEN-3)

f. Foto copy KTP Pemohon.
g. Foto copy Buku Tabung-

an (apabila pembayaran 
melalui transfer).

Pengajuan pembayaran Klim 
manfaat JKK oleh Peserta atau 
ahli waris dilakukan paling lam-
bat 2 (dua) tahun sejak terjadi-
nya kecelakaan.

Tata Cara Pengajuan Manfaat 
Jaminan Kematian (JKM) Per-
syaratan pembayaran klim un-
tuk Jaminan Kematian (JKM) 

adalah Ahli waris mengajukan 
klaim atas jaminan kematian 
bersamaan dengan klaim ja-
minan hari tua bagi peserta 
meninggal dunia, sebagaima-
na ketentuan persyaratan yang 
berlaku pada klaim peserta 
yang wafat.

Pustaka :
• Peraturan Pemerintah No-

mor 70 tahun 2015 tentang 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian un-
tuk Aparatur Sipil Negara

• http://www.taspen.
co.id/?page_id=9926 
diakses tanggal 9 Agustus 
2017.

• http://www.taspen.
co.id/?page_id=9924 
diakses tanggal 9 Agustus 
2017 

• Materi Sosialisasi PP No 
70 Thn 2015 (ppt) PT. 
Taspen diakses tanggal 8 
Agustus 2017 dari  https://
binabkdgunungkidul.files.
wordpress.com/2015/11/
sosialisasi-jkk-dan-jkm_2.
pptx 

• Dokumentasi pribadi Indra 
Felani diakses tanggal 16 
Agustus 2017 dari  https://
www.facebook.com/indra.
felaini/photos_all 

Melaksanakan tugas menempuh bahaya
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Pada perkembangan ilmu 
dan teknologi saat ini, 
pola hidup masyarakat 

terutama didaerah perkotaan 
mengalami perubahan. Dian-
taranya adalah menurunnya 
aktivitas fisik, perubahan pola 
makanan dan berbagai stress 
psikologis lainnya. Perubah-
an pola hidup tersebut secara 
perlahan telah merubah pola 
penyakit yang berkembang di 
masyarakat, yang pada awal-
nya penyakit menular menem-
pati angka yang paling tinggi 
untuk penyakit yang ada di 
Indonesia, saat ini terjadi per-
geseran menjadi penyakit tidak 
menular.
Untuk mencapai kesehatan 
yang maksimal diperlukan de-
teksi dini dan pencegahan pe-
nyakit secara menyeluruh dan 
komprehensif. Pelayanan ke-
sehatan profesional untuk para 
pekerja meliputi pendekatan 

dan tindakan promotif dan 
preventif, penyesuaian faktor 
manusia terhadap pekerjaan, 
lingkungan kerja dan penyakit 
umum yang melibatkan berba-
gai multi disiplin ilmu yang sa-
ling terintegrasi.
Dalam rangka pelaksanaan 
UU no.36 tahun 2009 tentang 
kesehatan bab XII pasal 164-
165 mengenai kesehatan kerja 
dan mengingat petugas KKP 

Kelas I Tanjung Priok memiliki 
risiko terjadinya masalah kese-
hatan dalam menjalankan tu-
poksinya, antara lain petugas 
Boarding Officer, petugas pe-
ngendalian risiko lingkungan, 
petugas medis dan paramedis.
Medical Check Up untuk pega-
wai adalah kegiatan pemerik-
saan kesehatan berkala yang 
dilakukan 1 tahun sekali untuk 
mengetahui record kesehatan 
para pegawai per tahun dan 
dapat mengetahui lebih dini 
penyakit yang ditimbulkan aki-
bat risiko kerja. Penyakit akibat 
kerja adalah risiko penyakit 
yang mungkin timbul akibat pe-
kerjaan dan lingkungan kerja 
yang dilakukan di sebuah tem-
pat kerja.

Medical Check Up (MCU) me-
rupakan suatu kegiatan yang 
positif dan patut diselenggara-
kan secara berkesinambungan 
dalam mengupayakan SDM 
yang sehat dan produktif. Hal 
ini dikarenakan kesehatan pe-
kerja mempengaruhi tingkat 
produktivitas kantor maupun 
instansi dan juga merupakan 
pilar pencapaian misi yang su-
dah ditetapkan. Sebagaimana 
layaknya suatu aset, jika tanpa 
pegawai, tidak akan bisa ber-
jalan dengan baik. Tentunya 
agar pegawai dapat menjalan-
kan fungsinya dengan optimal 
harus didukung dengan kondi-
si kesehatan yang baik pula.

RUANG UKLW

KEGIATAN  MEDICAL CHECK UP (MCU) BAGI 
PETUGAS KKP KELAS I TANJUNG PRIOK TAHUN 
2017
                                           MEDIAL CHECK UP                                    

Oleh: Derry Nurachman
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Total pegawai Kantor Kesehat-
an Pelabuhan Kelas I  Tanjung 
Priok yang  melakukan peme-
riksaan medical check up pe-
gawai ada 100 orang.

Tujuan umum dari pelaksa-
naan Medical Check up un-
tuk pegawai ini adalah Untuk 
mengetahui record kesehatan 
para pegawai, sehingga yang 
memiliki masalah dalam kese-
hatan dapat ditangani lebih dini 
dan tepat, Sistem pengendali-
an penyakit tidak menular dan 
meningkatkan kualitas kerja 
pegawai dengan tubuh yang 
sehat tentu kinerja pegawai 
akan lebih maksimal sehing-
ga produktivitas menjadi lebih 
baik
Sedangkan tujuan khusus dari 
pelaksanaan MCU ini adalah 
terdeteksi secara dini penyakit 
tidak menular  yang disebab-
kan gaya hidup yang kurang 
sehat di KKP Kelas I Tanjung 
Priok dan memberikan konse-
ling berupa saran kesehatan 
ataupun rujukan kepada pega-
wai yang memiliki masalah da-
lam kesehatan

Manfaat dari pelaksanaan ke-
giatan ini antara lain adalah 
mengetahui penyakit lebih dini, 
mengetahui Kinerja pegawai 
dan kantor menjadi lebih opti-
mal, pegawai lebih terjamin ke-
sehatannya dan nyaman dan 
meningkatkan loyalitas dan 
kepuasan pegawai kepada in-
stansinya
Tempat pelaksanaan kegiat-
an  medical check up yaitu di 
laboratorium klinik KKP Ke-
las I Tanjung Priok dan waktu 
pelaksanaan pada tanggal 21 
Maret – 6 April 2017
      
Hasil dan pembahasan :

1. Peserta MCU, Berdasar-
kan jenis kelamin, data 
dari jumlah total pegawai 
yang mengikuti MCU ber-
jumlah 100 orang dengan 
rincian 61 orang pegawai 
laki-laki dan 39 orang pe-
gawai perempuan.

2. Pemeriksaan Tekanan 
Darah, Berdasarkan hasil 
pemeriksaan tekanan da-
rah, data pegawai yang 
mengikuti MCU berjum-
lah 100 orang dengan 
rincian 94 orang pegawai 
bertekanan darah normal 
dan 6 orang hipertensi.

3. Indeks Massa Tubuh, 
Berdasarkan hasil peng-
ukuran dan perhitung-
an, data pegawai yang 
mengikuti pemeriksaan 
ini berjumlah 100 orang 
dengan rincian mayoritas 
IMT pegawai  normal yai-
tu sebanyak 53 orang.

4. Pemeriksaan Rontgen, 
USG dan EKG, Berda-
sarkan hasil pemerik-
saan Rontgen Thorax, 
USG dan EKG, data dari 
pegawai yang mengikuti 
pemeriksaan ini berbeda-
beda, dari jumlah peserta 
100 orang, hanya diikuti 
untuk pemeriksaan ront-
gen thorax berjumlah 70 
orang, pemeriksaan USG 
berjumlah 87 orang dan 
pemeriksaan EKG seba-
nyak 91 orang dengan 
hasil keseluruhan dari 
3 pemeriksaan tersebut 
normal.

5. Pemeriksaan Laborato-
rium Klinik, Berdasarkan 
hasil pemeriksaan labo-
ratorium, data pegawai 
yang mengikuti pemerik-
saan ini berjumlah 100 
orang dengan rincian 
yang paling banyak be-

resiko pada pemeriksaan 
kadar kolesterol, yaitu 40 
orang yang berstatus ko-
lesterol diatas normal.

    
Berdasarkan data hasil pe-
meriksaan Medical Check Up 
(MCU) pegawai KKP Kelas 
Tanjung Priok berdasarkan je-
nis kelamin mayoritas laki-laki 
dengan jumlah 61 orang. Un-
tuk pemeriksaan tekanan da-
rah rata-rata normal dengan to-
tal 94 orang bertekanan darah 
normal dari 100 orang. Hasil 
pengukuran IMT sebanyak 53 
orang normal dari 100 orang. 
Pada pemeriksaan Rontgen, 
USG dan EKG keseluruhan 
hasil peserta yang mengikuti 
pemeriksaan ini adalah nor-
mal, sedangkan pada pemerik-
saan laboratorium yang paling 
beresiko adalah pada pemerik-
saan kolesterol. 
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GERAKAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN TEMBAKAU 
: SOSIALISASI, SKRINING DAN KONSELING UPAYA BERHENTI 
merokok DI KKP KELAS I TANJUNG PRIOK
                                           PENGENDALIAN TEMBAKAU                                    
Oleh : Aah Nurliah, M.K.K.K, Apt

Epidemi konsumsi produk 
tembakau terutama rokok 
menjadi salah satu hal yang 

sangat memprihatinkan. Mero-
kok tidak hanya berdampak bu-
ruk pada orang yang merokok itu 
saja, tetapi mempunyai dampak 
yang sangat luas, baik itu berupa 
paparan asapnya yang mengenai 
orang-orang disekitarnya maupun 
menularkan gaya hidup tidak se-
hat kepada maysarakat rentan 
seperti anak-anak dan masyara-
kat dengan pengetahuan yang 
kurang. Dapat dibayangkan 10 - 
20% anak usia dibawah 14 tahun 
telah memulai merokok bahkan 
ada orang-orang tua mengang-
gap lucu kalau ada bayi dan bali-
tanya yang bisa merokok. Banyak 
contoh gambar-gambar anak kecil 
Indonesia sedang merokok yang 
tersebar diseluruh dunia, sehing-
ga Indonesia diberi julukan “Baby 
Smoker Country” 

Pengendalian para perokok yang 
menghasilkan asap rokok yang 
sangat berbahaya bagi kesehat-
an perokok aktif maupun perokok 
pasif merupakan salah satu solu-
si menghirup udara bersih tanpa 
paparan asap rokok atau biasa di 
sebut penetapan kawasanTanpa 
Rokok (KTR). Hak untuk meng-
hirup udara bersih tanpa paparan 
asap rokok telah menjadi perha-
tian dunia. WHO memprediksi 
penyakit yang berkaitan dengan 
rokok akan menjadi masalah ke-
sehatan dunia.Dari tiap 10 orang 
dewasa yang meninggal, 1 orang 
diantaranya meninggal karena di 
sebabkan asap rokok. Dari data 
terakhir WHO tahun 2004 diketa-
hui kematian akibat rokok menca-
pai 5 juta orang, 70 % terjadi di 
Negara berkembang termasuk 
Asia dan Indonesia. 

Dengan prevalensi 66% perokok 

laki-laki usia > 15 tahun, Indone-
sia merupakan “NEGARA PERO-
KOK LAKI-LAKI TERBESAR DI 
DUNIA”. Dengan kata lain, 2 dari 
3 laki-laki termasuk remaja dan 
dewasa muda  usia produktif me-
rokok. 

Dapat kita  bayangkan, bagaima-
na kondisi Indonesia pada saat 
puncak bonus demografi, yang 
seharusnya Indonesia dapat me-
laju kencang menuju kemakmur-
an bangsa menjadi negara yang 
tingkat dependensi tinggi karena 
penyakit kronis yang menimpa 
sebagian besar penduduk yang 
seharusnya produktif. Sehing-
ga menurunkan daya saing kita 
di Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) dan global.

Penetapan kawasan tanpa ro-
kok sebenarnya selama ini telah 
banyak diupayakan oleh berba-
gai pihak baik lembaga/institusi 
pemerintah maupun swasta dan 
masyarakat. Namun pada ke-
nyataanya upaya yang telah di-
lakukan tersebut jauh tertinggal 
dibandingkan dengan penjualan 
periklanan/promosi dan ataupun 
pengguna rokok. Masalah yang 
lainnya adalah tingginya biaya 
yang dikeluarkan baik oleh ma-
syarakat ataupun negara untuk 
pengobatan penyakit akibat ro-
kok. Agar permasalahan dan kon-
disi tersebut diatas dapat diken-
dalikan, maka pemerintah melalui 
Kementerian Kesehatan melaku-

kan upaya pengamanan terhadap 
bahaya merokok dan membatasi 
ruang gerak perokok melalui pe-
netapan Kawasan Tanpa Rokok, 
baik melalui peraturan yang dike-
luarkan pusat maupun daerah.

Sebagai salah satu Unit Pelayan-
an Teknis Kemenkes RI, Kantor 
Kesehatan Pelabuhan (KKP) di-
harapkan turut berperan untuk 
aktif dan ikut ambil bagian da-
lam menurunkan dan mengeli-
miasi jumlah perokok di wilayah 
Pelabuhan Tanjung Priok, salah 
satunya melalui kegiatan gerak-
an masyarakat dalam rangka 
pengendalian tembakau melalui 
skrining, sosialisasi dan  kon-
seling Upaya Berhenti Merokok 
(UBM). Kegiatan ini salah satunya 
dilakukan di KKP Kelas I Tanjung 
Priok dan akan dilakukan di be-
berapa instansi lain yang ada di 
wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.
  
Kegiatan diawali dengan sam-
butan Kepala Kantor yang men-
dukung kegiatan Upaya Pengen-
dalian Tembakau dan Kawasan 
Tanpa Rokok di KKP Tanjung 
Priok, dilanjutkan dengan sosiali-
sasi upaya pengendalian temba-
kau oleh Kepala Bidang UKLW, 
dr. Nazaruddin, M. Sc,  kemudian 
penayangan video tentang baha-
ya rokok dan sosialisasi oleh dr. 
Trio Toufik ET, MKM. 

Dalam kegiatan ini dilakukan juga 
skrining terhadap 50 (lima puluh) 

Pembukaan kegiatan dan paparan materi

RUANG UKLW
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orang peserta kegiatan. Skrining 
yang dilakukan adalah pengukur-
an kadar gas karbon monoksida 
(CO) dalam paru-paru dengan 
menggunakan alat Smokerlyzer. 
Mengapa kadar gas CO yang di-
ukur? Karena dari hasil bebera-
pa penelitian, didapatkan bahwa 
salah satu zat berbahaya yang 
dikandung oleh rokok adalah gas 
CO, sehingga untuk orang yang 
sudah atau sering menghisap ro-
kok baik aktif maupun pasif, da-
lam paru-parunya dipastikan akan 
terdapat kandungan CO dengan 
menafikan kandungan CO yang 
berasal dari polutan lain. 

 Peserta Sosialisasi Upaya Pe-
ngendalian Tembakau
KKP Kelas I Tanjung Priok 2017
 
Dari hasil tanya jawab dengan 
peserta, kebanyakan yang nilai 
COppmnya rendah adalah orang 
yang tidak merokok dan perokok 
pasif. Untuk yang nilainya sedang 
adalah perokok yang menghabis-
kan maksimal 6 batang perhari, 
atau merokok dalam keadaan ter-
tentu saja biasanya misalnya se-
telah makan, dan kadang-kadang 
dalam cuaca dingin. Sedangkan 
untuk yang nilai COppmnya tinggi 
adalah perokok yang menghabis-
kan lebih dari atau sama dengan 
satu bungkus rokok. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa asap 
merokok memengaruhi secara 
signifikan terhadap kandungan 

CO dalam tubuh seseorang.
Berdasarkan studi epidemilogi, 
semakin tinggi kadar %COHb, 
semakin menimbulkan gangguan 
bagi tubuh. Untuk %COHb 2,1 
(10 Hbppm) sudah menimbulkan 
gangguan pada sistem syaraf 
sentral. Untuk %COHb 3,7 (20 
Hbppm) menimbulkan ganggu-
an pada panca indera, dan untuk 
%COHb 6,9 (40 Hbppm) menim-
bulkan gangguan pada jantung. 
Meskipun  tidak cukup bukti yang 
menyatakan bahwa karbon mo-
noksida menyebabkan penyakit 
jantung atau paru-paru, tetapi 
jelas bahwa CO mampu untuk 
mengganggu transpor oksigen ke 
seluruh tubuh yang dapat beraki-
bat serius pada seseorang yang 
telah menderita sakit jantung atau 
paru-paru.
Pada akhirnya gerakan masya-
rakat dalam pengendalian tem-
bakau yang berisikan kegiatan 

Pengukuran kadar COppm

sosialisasi tentang bahaya rokok 
dan juga skrining ini, diharapkan 
dapat meningkatkan pengetahu-
an peserta tentang bahaya rokok 
dan menumbuhkan kesadaran 
untuk berhenti merokok, sehing-
ga meningkatkan derajat kese-
hatan peserta dan menjadi lebih 
produktif.
  
Pustaka :
Materi Sosialisasi Upaya Pengen-
dalian Tembakau dr. Nazaruddin, 
M. Sc, disampaikan pada kegiat-
an Gerakan Masyarakat Dalam 
Pengendalian Tembakau : Sosi-
alisasi, Skrining dan Konseling 
Upaya Berhenti di KKP Kelas I 
Tanjung Priok, tanggal 21 Agus-
tus 2017.
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Keputusan Menteri Penda-
yagunaan Aparatur Negara 
tentang pedoman umum pe-

nyelenggaraan pelayanan pub-
lik Nomor 63 Tahun 2003 yang 
dilatarbelakangi oleh Ketetapan 
MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 
tentang penyelenggaraan Nega-
ra Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN), mengamanatkan agar 
aparatur Negara mampu menja-
lankan tugas dan fungsinya se-
cara profesional,produktif, trans-
paran dan bebas dari KKN. Oleh 
karena itulah setiap Instansi Pe-
merintah dan Swasta harus me-
nerapkan indikator/prinsip-prinsip 
pelayanan publik yaitu: keseder-
hanaan, kepastian waktu, akura-
si, keamanan, tanggung jawab, 
kelengkapan sarana dan prasara-
na kerja, kemudahan akses, kedi-
siplinan, kesopanan, keramahan 
dan kenyamanan.

Pada tahun 2017 ini Kantor Kese-
hatan Pelabuhan Kelas I Tanjung 
Priok sudah ditunjuk oleh Kemen-
terian Kesehatan RI untuk me-
laksanakan Pembangunan Zona 
Integritas dengan menerapkan 
indikator Wilayah Bebas dari Ko-
rupsi dan Wilayah Birokrasi Ber-
sih Melayani, untuk itu KKP Kelas 
I Tanjung Priok sudah dilakukan 
penilaian awal oleh Inspektorat 

Jenderal Kemenkes pada tanggal 
2 dan 3 mei 2016 dan hasilnya 
masih banyak kekurangan yang 
perlu dibenahi agar pada tahun 
2017 KKP Kelas I Tanjung Priok 
bisa mendapat predikat WBBM 
tingkat Kemenkes dan Nasional. 
Beberapa hal yang perlu diting-
katkan adalah pelayanan publik, 
penerapan SOP yang benar dan 
selalu melakukan Survey Kepu-
asan pelanggan.

Dalam rangka meningkatkan kua-
litas  pelayanan publik itulah,  baik 
pelayanan vaksinasi dan atau pe-
layanan kesehatan lainnya maka 
Bidang UKLW Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
melaksanakan  Workshop Pela-
yanan Publik yang bekerjasama 
dengan PT. Service Quality Cen-
tre Indonesia .

Workshop tersebut  dilaksanakan 
pada tanggal 13 Mei 2017 di Hotel 
Santika Kelapa Gading dan diikuti 

oleh 28 peserta. Workshop dibu-
ka pada pukul 08.30 oleh Kepala 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Ke-
las I Tanjung Priok, Bapak RBA. 
Widjonarko, SKM, M.Kes. Works-
hop dibagi menjadi 2 sesi yaitu te-
ori dan role play. Dalam sesi per-
tama, materi yang disampaikan 
adalah esensi layanan , customer 
experience dan panduan interak-
si layanan. Kemudian dilanjutkan 
dengan sesi kedua yang disajikan 
dalam bentuk role play. Seluruh 
peserta  terlibat, ada yang ber-
peran sebagai petugas KKP dan 
ada yang berperan sebagai peng-
guna jasa. Dalam role play terse-
but dipraktekkan cara melayani 
sesuai dengan kaidah-kaidah pe-
layanan prima / Service Excellen-
ce. Workshop selesai pada pukul 
17.00 dan ditutup dengan pemba-
gian sertifikat oleh Kepala Bidang 
UKLW, dr.Benget Saragih, M.Epid 
kepada seluruh peserta Works-
hop. 

Setelah mengikuti Workshop ter-
sebut para peserta diharapkan 
mampu memberikan pelayanan 
prima saat melakukan pelayanan 
vaksinasi dan pelayanan kesehat-
an lainnya dengan memberikan 
pelayanan yang cepat , ramah 
dan santun kepada pengguna 
jasa,  namun tetap sesuai dengan 
SOP yang ada.

WORKSHOP PELAYANAN PUBLIK BAGI PEGAWAI 
BIDANG UKLW DI HOTEL SANTIKA KELAPA GADING
                                           PELAYANAN PUBLIK                                    

RUANG UKLW
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PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH 
PENYALAHGUNAAN NAPZA
                                           NAPZA                                    

Peran strategis KKP adalah 
pengawasan, pemeriksaan 
dan penindakan terhadap 

orang, alat angkut dan barang 
yang keluar masuk di Pintu Nega-
ra melalui upaya prevent, detect 
dan respon dari ancaman biologi, 
kimia dan fisika yang berpotensi 
menimbulkan masalah kesehat-
an atau penyebaran penyakit. 
KKP adalah Unit Pelaksana Tek-
nis (UPT) Ditjen Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (P2P) 
yang merupakan satu-satunya 
perangkat kesehatan dan fasilitas 
kesehatan di pintu masuk Negara. 
KKP memberikan pelayanan dan 
menyediakan fasilitas kesehatan 
untuk penanganan gawat darurat/
kedaruratan medik dan gangguan 
kesehatan lainnya.
Dasar hukum dalam pengendali-
an dan  penanggulangan Napza 
adalah UU No 23 Tahun 1992 ten-
tang Kesehatan, UU No 5 Tahun 
1997 tentang Psikotropika, UU No 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
Permenkes  No 688 Tahun 1997 
tentang Peredaran Psikotropika, 
Permenkes No 2348 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Ker-
ja Kantor Kesehatan Pelabuhan, 
Permenhub No PM 17 Tahun 
2012 tentang Standar Prosedur 
Operasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika 
(P4GN) dan Psikotropika di Sek-
tor Transportasi
Masyarakat Pelabuhan terdiri dari 
berbagai macam elemen masya-
rakat baik itu dari kelompok pe-
merintah maupun dari kelompok 
swasta. Khusus dipelabuhan Tan-
jung Priok terdapat beberapa ke-
lompok masyarakat seperti :

• Pemerintahan (Syahban-
dar, Otoritas Pelabuhan, 
Kantor Kesehatan Pelabuh-
an, Imigrasi, Bea Cukai dan 
Karantina Pertanian, Polri, 
TNI)

• Badan Usaha Milik Ngara 
(Pelindo)

• Agen Pelayaran (Perusaha-
an Pelayaran)

• Awak Kapal
• Sopir truk
• Tukang Ojek
• Tenaga Kerja Bongkar Muat 
• Pedagang/ Kantin dan Res-

toran

Kita ketahui bersama bahwa 
transaksi / penggunaan narkoba 
sering terjadi di tempat -tempat hi-
buran seperti kafe, wisma, tempat 
spa, dll. Kemungkinan, sebagian 
masyarakat pelabuhan juga me-
manfaatkan tempat-tempat hibur-
an tersebut. 

Upaya Kantor Kesehatan Pela-
buhan Kelas I Tanjung Priok da-
lam pengendalian Napza yaitu :

1. Pemeriksaan Napza yang 
dilakukan pada saat pengu-
jian kesehatan pelaut 

2. Pemeriksaan Napza yang 
dilakukan pada situasi khu-
sus (situs) Lebaran dan Na-
tal Tahun Baru

3. Pemeriksaan Napza yang 
dilakukan bekerja sama de-
ngan instansi lain seperti 
Bea Cukai, Polres Pelabuh-
an, dll 

4. Pemeriksaan Napza yang 
dilakukan pada saat Pos-
bindu PTM

5. Desiminasi informasi NAP-
ZA melalui leaflet, brosur 
dan spanduk  

6. Pemeriksaan NAPZA yang 
dilakukan pada awak kapal/ 

pesawat di atas kapal sebe-
lum kapal berangkat

1) Pemeriksaan Napza 
yang dilakukan pada 
saat pengujian kese-
hatan pelaut

2) Pemeriksaan Napza 
yang dilakukan pada 
situasi khusus (situs) 
Lebaran dan Natal 
Tahun Baru

3) Pemeriksaan Napza 
yang dilakukan be-
kerja sama dengan 
instansi lain seperti 
Bea Cukai, Polres Pe-
labuhan, dll

4) Pemeriksaan Napza 
yang dilakukan pada 
saat Posbindu PTM

 
KKP sebagai salah satu UPT Ke-
menterian Kesehatan turut ser-
ta membantu pemerintah dalam 
pencegahan dan penanggulang-
an NAPZA, upaya tersebut dila-
kukan dengan melakukan deteksi 
dini (screening) dan pemeriksa-
an NAPZA pada masyarakat pe-
labuhan.  Dengan melakukan 
upaya tersebut diharapkan jika 
terdapat yang “positif” maka da-
pat  segera dilakukan tindakan 
rujukan atau rehabilitasi sehingga 
dapat menekan angka kesakitan 
dan kematian akibat penyalahgu-
naan NAPZA.

Oleh : Teti Herawati, SKM
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Oleh : dr. Gita Chandra I.

PENTINGNYA POS BINDU PTM DI TEMPAT KERJA
                                                                      POSBINDU                                 

Penyakit tidak menular (PTM) 
menjadi penyebab utama 
kematian secara global. 

Data WHO menunjukkan bahwa 
dari 57 juta kematian yang terjadi 
di dunia pada tahun 2008, seba-
nyak 36 juta atau hampir dua per-
tiganya disebabkan oleh Penyakit 
Tidak Menular. PTM juga membu-
nuh penduduk dengan usia yang 
lebih muda. Di negara-negara de-
ngan tingkat ekonomi rendah dan 
menengah, dari seluruh kematian 
yang terjadi pada orang-orang 
berusia kurang dari 60 tahun, 
29% disebabkan oleh PTM, se-
dangkan di negara-negara maju, 
menyebabkan 13% kematian. 
Proporsi penyebab kematian PTM 
pada orang-orang berusia kurang 
dari 70 tahun, penyakit cardiovas-
kular merupakan penyebab terbe-
sar (39%), diikuti kanker (27%), 
sedangkan penyakit pernafasan 
kronis, penyakit pencernaan dan 
PTM yang lain bersama-sama 
menyebabkan sekitar 30% kema-
tian, serta 4% kematian disebab-
kan diabetes.
Menurut Badan Kesehatan Dunia 
WHO, kematian akibat Penyakit 
Tidak Menular (PTM) diperkirakan 
akan terus meningkat di seluruh 
dunia, peningkatan terbesar akan 
terjadi di negara-negara mene-
ngah dan miskin. Lebih dari dua 
pertiga (70%) dari populasi global 
akan meninggal akibat penyakit 
tidak menular seperti kanker, pe-
nyakit jantung, stroke dan diabe-
tes. Dalam jumlah total, pada ta-
hun 2030 diprediksi akan ada 52 
juta jiwa kematian per tahun ka-
rena penyakit tidak menular, naik 
9 juta jiwa dari 38 juta jiwa pada 
saat ini. Di sisi lain, kematian aki-
bat penyakit menular seperti ma-
laria, TBC atau penyakit infeksi 
lainnya akan menurun, dari 18 
juta jiwa saat ini menjadi 16,5 juta 
jiwa pada tahun 2030. Pada ne-
gara-negara menengah dan mis-
kin PTM akan bertanggung jawab 
terhadap tiga kali dari tahun hidup 
yang hilang dan disability (Disa-
bility adjusted life years=DALYs) 
dan hampir lima kali dari kematian 
penyakit menular, maternal, peri-
natal dan masalah nutrisi. Secara 
global, regional dan nasional pada 
tahun 2030 transisi epidemiolo-

gi dari penyakit menular menjadi 
penyakit tidak menular semakin 
jelas. Diproyeksikan jumlah kesa-
kitan akibat penyakit tidak menu-
lar dan kecelakaan akan mening-
kat dan penyakit menular akan 
menurun. PTM seperti kanker, 
jantung, DM dan paru obstruktif 
kronik, serta penyakit kronik lain-
nya akan mengalami peningkatan 
yang signifikan pada tahun 2030. 
Sementara itu penyakit menular 
seperti TBC, HIV/AIDS, Malaria, 
Diare dan penyakit infeksi lainnya 
diprediksi akan mengalami penu-
runan pada tahun 2030. Pening-
katan kejadian PTM berhubungan 
dengan peningkatan faktor risiko 
akibat perubahan gaya hidup sei-
ring dengan perkembangan dunia 
yang makin modern, pertumbuh-
an populasi dan peningkatan usia 
harapan hidup.

Indonesia dalam beberapa dasa-
warsa terakhir menghadapi ma-
salah triple burden diseases. Di 
satu sisi, penyakit menular masih 
menjadi masalah ditandai dengan 
masih sering terjadi KLB bebe-
rapa penyakit menular tertentu, 
munculnya kembali beberapa pe-
nyakit menular lama (re-emerging 
diseases), serta munculnya pe-
nyakit-penyakit menular baru 
(new-emergyng diseases) seper-
ti HIV/AIDS, Avian Influenza, Flu 
Babi dan Penyakit Nipah. Di sisi 
lain, PTM menunjukkan adanya 
kecenderungan yang semakin 
meningkat dari waktu ke waktu. 
Menurut hasil Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) tahun 2007 
dan Survei Kesehatan Rumah 
Tangga (SKRT) tahun 1995 dan 
2001, tampak bahwa selama 12 
tahun (1995-2007) telah terja-
di transisi epidemiologi dimana 
kematian karena penyakit tidak 
menular semakin meningkat, se-
dangkan kematian karena penya-
kit menular semakin menurun (li-
hat grafik gambar 1). Fenomena 
ini diprediksi akan terus berlanjut.

Menurut profil PTM WHO tahun 
2011, di Indonesia tahun 2008 
terdapat 582.300 laki-laki dan 
481.700 perempuan meninggal 
karena PTM. Untuk kasus rawat 
inap, proporsi penyakit terhadap 
total pasien keluar hidup dan mati 

(rawat inap) dari tahun 2009-2010 
mempunyai pola yang sama yaitu 
penyakit rawat inap yang terba-
nyak adalah penyakit tidak menu-
lar, kemudian penyakit menular, 
cedera dan yang terakhir adalah 
penyakit maternal dan perinatal 
yang dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini

Persentase kasus rawat inap 
PTM berdasarkan jenis kelamin 
dari tahun 2009 dan 2010 mem-
punyai pola yang tidak jauh ber-
beda antara kelompok laki-laki 
dan perempuan, seperti diperli-
hatkan pada gambar dibawah ini.
 Bila dilihat berdasarkan peringkat 
10 besar PTM yang menyebabkan 
rawat jalan di rumah sakit tahun 
2009 dan tahun 2010, sebab sa-
kitnya hampir sama kecuali pada 
tahun 2009 terdapat Penyakit Hi-
pertensi Lainnya sedangkan pada 
tahun 2010 terdapat Penyakit 
Jantung Iskemik lainnya dengan 
persentase terhadap seluruh pe-
nyakit rawat jalan seperti terlihat 
pada gambar di bawah ini.
 
Untuk mengetahui besarnya ma-
salah PTM prioritas yang diken-
dalikan dalam program-program 
pengendalian di Direktorat Pe-
ngendalian Penyakit Tidak menu-
lar, Direktorat Jenderal Pengen-
dalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan (P2PL), dilakukan 
pengelompokan penyakit tidak 
menular menurut enam kelompok 
penyakit sebagai berikut : Kanker, 
Diabetes mellitus, jantung, hiper-
tensi, PPOK dan asma. Dari gam-
bar di bawah tampak persentase 
kasus baru rawat jalan enam ke-
lompok PTM terhadap seluruh ka-
sus baru rawat jalan mengalami 
penurunan dari tahun 2009 dan 
2010. Hipertensi menjadi kasus 
terbanyak dan diikuti oleh penya-
kit Jantung dan Diabetes Melitus, 
baik tahun 2009 dan 2010.
 
Peningkatan prevalensi Penyakit 
Tidak Menular berdampak terha-
dap  peningkatan beban pembia-
yaan kesehatan dan beban eko-
nomi negara. Berdasarkan data 
Pusat Pemeliharaan Jaminan Ke-
sehatan, Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia menunjukkan 
bahwa beban biaya kesehatan 
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akibat Penyakit Tidak Menular 
dari bulan Januari hingga Juni 
2014 telah menyerap 30% dari 
seluruh biaya pengobatan di Ru-
mah Sakit. Kasus Penyakit Tidak 
Menular tertinggi yang mendapat-
kan perawatan inap di Rumah Sa-
kit adalah Penyakit Jantung yaitu 
sebanyak 232.010 kasus. Oleh 
karena itu, upaya pencegahan 
dan pengendalian Penyakit Tidak 
Menular sudah sepatutnya dila-
kukan  mengingat Penyakit Tidak 
Menular (PTM) diperkirakan akan 
menjadi masalah kesehatan yang 
utama di Indonesia pada masa 
mendatang bila tidak segera di-
tangani. Kejadian Penyakit Tidak 
Menular (PTM) berhubungan 
dengan Faktor Risikonya antara 
lain merokok, kurangnya aktivi-
tas fisik, kurangnya konsumsi sa-
yur dan buah, gangguan mental 
emosional, obesitas umum, obe-
sitas sentral dan asupan makan-
an yang berisiko seperti makanan 
manis, asin, tinggi lemak, makan 
berpenyedap pada masyarakat.
Sebagai pekerja, Anda kini tak 
perlu cemas lagi bila mengalami 
gangguan kesehatan. Berdasar-
kan Kepress Nomor 22 tahun 
1993 tentang Penyakit yang Tim-
bul karena Hubungan Kerja dapat 
ditangani dengan penyelenggara-
an Posbindu PTM di tempat kerja. 
Posbindu PTM di tempat kerja 
merupakan salah satu upaya pe-
ngendalian faktor risiko Penyakit 
Tidak Menular (PTM) yang dila-
kukan untuk meningkatkan sta-
tus kesehatan pekerja. Semua 
kegiatan yang berlangsung di da-
lamnya merupakan kegiatan yang 
dilakukan dari, oleh dan untuk 
pekerja. Sebagaimana telah di-
tetapkan dalam Keputusan Presi-
den nomor 22 tahun 1993 tentang 
Penyakit yang Timbul karena Hu-
bungan Kerja, maka penyeleng-
garaan Posbindu PTM di tempat 
kerja sebagai langkah awal dalam 
upaya pencegahan dan pengen-
dalian Faktor Risiko Penyakit Ti-
dak Menular (FR PTM).

Konsep Posbindu di Tempat Kerja
Penyakit tidak menular seringkali 
tidak menimbulkan keluhan pada 
awalnya, maka perlu upaya untuk 
melakukan deteksi dini sehingga 
pekerja yang sudah berisiko dapat 
melakukan pengobatan. Konsep 
pengelolaan kesehatan di tempat 
kerja adalah upaya pencegahan 
melalui kegiatan manajemen ri-
siko, yang terdiri dari dua tahap, 
penilaian risiko dan pengendalian 
risiko.

Posbindu PTM TK (Tempat Kerja) 
adalah Posbindu PTM yang dise-
lenggarakan di tempat kerja milik 
instansi pemerintahan maupun 
swasta. Posbindo PTM TK seba-
gai bagian dari Upaya Kesehat-
an Kerja (UKK) dan merupakan 
upaya promotif dan preventif di 
tempat kerja yang diintegrasikan 
dengan kegiatan pengendalian 
penyakit dan pelayanan kesehat-
an yang sudah ada di tempat ker-
ja. Tujuan umum dari Posbindu 
PTM TK adalah meningkatkan ke-
waspadaan pekerja/masyarakat 
di tempat kerja melalui pencegah-
an dan pengendalian faktor risiko 
PTM berbasis pemberdayaan dan 
peran serta pekerja secara terpa-
du, rutin dan periodik.

Lokasi pelaksanaan Posbindu 
PTM TK adalah di tempat kerja 
atau tempat lain yang disepakati, 
yang mudah dijangkau pekerja 
dan petugas pelaksana Posbindu 
PTM TK. Waktu pelaksanaan di-
lakukan sebulan sekali, pada hari 
kerja atau hari yang disepakati 
atau disesuaikan dengan kondisi 
tempat kerja. Petugas pelaksana-
nya adalah tenaga kesehatan di 
tempat kerja atau pekerja poten-
sial yang sudah dilatih oleh Pus-
kesmas atau Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Kepress Nomor 
22 tahun 1993 tentang Penyakit 
yang Timbul karena Hubungan 
Kerja dapat ditangani dengan 
penyelenggaraan Posbindu PTM 
di tempat kerja, maka petugas 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Ke-
las I Tanjung Priok wilayah kerja 
Sunda Kelapa dan Pantai Marina 
Ancol melakukan monitoring Pos-
bindu PTM (penyakit tidak menu-
lar) di kantor KSOP dengan cara 
deteksi dini faktor risiko penyakit 
tidak menular dan meningkatkan 
pengetahuan pegawai perkantor-
an di wilayah pelabuhan Sunda 
Kelapa.

Tujuan kegiatan Posbindu PTM 
adalah Terlaksananya Pengen-
dalian penyakit tidak menular 
(Diabetes Mellitus dan Penyakit 
Jantung dan Pembuluh Darah), 
terkendalinya faktor risiko pe-
nyakit tidak menular, terdetek-
sinya penyakit tidak menular di 
Pelabuhan Sunda Kelapa dan 
lingkungan sekitar, memberikan 
konseling berupa saran kesehat-
an ataupun rujukan kepada pen-
derita penyakit tidak menulardi 
Pelabuhan Sunda Kelapa dan 
lingkungan sekitar, perubahan 

prilaku dasar menjadi perilaku hi-
dup tidak sehat dan terbentuknya 
agent of change.

Tempat pelaksanaan kegiatan 
Posbindu PTM di Pelabuhan 
Sunda Kelapa ada 2 (dua) POS 
yaitu Kantor KSOP Pelabuhan 
Sunda Kelapa dan KKP Kelas I 
Tanjung Priok Wilker Pelabuhan 
Sunda Kelapa dan Pantai Marina 
Ancol. Waktu pelaksanaan yaitu 
pada hari minggu terakhir setiap 
bulannya. Sasaran pelaksana-
an kegiatan ini adalah pegawai 
kantor Perusahaan dan Instansi 
sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. 
Tahapan pelaksanaan Posbindu 
PTM terdiri dari 5 meja yaitu:
1. Registrasi, pencatatan identi-

tas pasien
2. Wawancara, wawancara ten-

tang hal-hal yang berkaitan 
dengan faktor risiko penyakit 
tidak menular.

3. Pengukuran, melakukan 
pengukuran tinggi badan, be-
rat badan dan lingkar ping-
gang

4. Pemeriksaan, saat pemerik-
saan dilakukan pemeriksaan 
tekanan darah, dan pemerik-
saan laboratorium berupa ka-
dar gula darah dan kolesterol

5. Konseling dan pencatatan, 
konseling berupa saran kese-
hatan maupun saran rujukan 
berdasarkan hasil wawanca-
ra, pengukuran dan pemerik-
saan 

Perlu penanganan faktor risiko 
penyakit diabetes melitus, penya-
kit jantung dan pembuluh darah 
secara intensif dan berkesinam-
bungan, yaitu upaya modifikasi 
gaya hidup (lifestyle) pada pega-
wai di sekitar Pelabuhan Sunda 
Kelapa dengan melaksanakan 
pembentukan POS PTM di kantor 
KSOP Pelabuhan Sunda Kelapa, 
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 secaa berkala.

Dengan terbentunya POS PTM di 
Pelabuhan Sunda Kelapa diha-
rapkan para pekerja di Pelabuhan 
Sunda kelapa dapat menuju masa 
muda sehat hari tua nikmat tanpa 
PTM dengan perilaku CERDIK, 
yaitu Cek kesehatan rutin, Enyah-
kan asap rokok, Rajin olahraga, 
Diet seimbang dan Kelola stress.
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Pelaksanaan Posbindu PTM 
di kantin pujasera yang di 
laksanakan pada tanggal 15 

Juni 2017 adalah Posbindu yang 
pertama kali nya atau perdana 
yang di ikuti oleh warga kantin pu-
jasera marunda dan sekitarnya. 
Partisipasi warga kantin pujasera 
dalam kegiatan Posbindu PTM  
melalui kader menjadi target dari 
tenaga kesehatan wilker marun-
da. Diharapkan dengan terben-
tuknya kader, warga kantin lebih 
merasa memiliki Posbindu PTM 
ini sehingga mereka merasa ter-
gerak untuk datang. Seminggu 
sebelum  hari pelaksanaan kami 
tenaga kesehatan dari wilker 
marunda mengadakan pelatihan 
kepada para kader yang berjum-
lah 4 orang  dari kantin pujasera 
yang sudah di tunjuk sebelum-
nya. Dalam pelatihan mereka di 
ajarkan bagaimana cara menim-
bang berat badan, mengukur ting-
gi badan, mengukur lingkar perut, 

mengukur tekanan darah dengan 
menggunakan tensi digital, serta 
memeriksa gula darah dan cho-
lesterol. Meski terlihat letih, tapi 
para kader terlihat bersemangat 
dan antusias mengikuti pelatihan.
Posbindu PTM kantin pujase-
ra marunda di laksanakan pada 
tanggal 15 Juni 2017 di mulai 
pada pukul 13.00 WIB. Para ka-
der yang berjumlah 4 orang yang 
terdiri dari 1 orang laki laki dan 
3 orang perempuan yang telah 
di latih telah siap di posisi ma-
sing- masing.  Bu Toyibah pada 
pendaftaran, Pak Idris dan Bu 
cucu yang menimbang berat ba-
dan, mengukur tinggi badan dan 
mengukur lingkar perut. Bu aisyah 
mengukur tekanan darah dengan 
menggunakan tensi digital. Untuk 
pemeriksaan gula darah dan cho-
lesterol di lakukan oleh tenaga ke-
sehatan dari wilker Marunda yaitu 
bu Muayana dan Bu Yessy.
Perserta yang mengikuti Posbin-
du PTM ini selain di ikuti oleh war-
ga kantin pujasera marunda juga 
di ikuti oleh Karyawan PT yang 

berada di sekitar kantin pujasera 
marunda. Jumlah peserta yang 
mengikuti Posbimdu PTM kali 
ini berjumlah 37 orang yang ter-
diri dari 26 orang laki laki dan 11 
orang perempuan. Dengan hasil 
tekanan darah   < 140/90 mmHg 
berjumlah 34 orang, tekanan da-
rah ≥ 140/90 mmHg berjumlah 3 
orang. Liingkar perut < 90 cm ber-
jumlah 21 orang, lingkar perut ≥ 
90 cm berjumlah 16 orang. Hasil 
dari wawancara di ketahui yang 
merokok berjumlah 13 orang se-
kitar 35%, kurang aktifitas fisik 
berjumlah 28 orang sekitar 75%, 
Kurang sayur dan buah berjum-
lah 17 orang sekitar 46%, yang 
mengkonsumsi alkohol berjumlah 
4 orang atau sekitar 11%.
Alhamdulilah kegiatan Posbindu 
PTM kantin pujasera marunda 
berjalan lancar, partisipasi dan 
kerjasama dengan kader kantin 
pujasera marunda menjadi catat-
an tersendiri. Mudah mudahan 
kegiatan Posbindu PTM kantin 
pujasera ini bisa terus berjalan.

PELAKSANAAN POSBINDU PTM KANTIN 
PUJASERA MARUNDA
                                                                      POSBINDU                                 
Oleh : dr. Asmala Triwulandari

PENINGKATAN KUALITAS PETUGAS DALAM 
PENANGGULAN PENYAKIT POTENSIAL WABAH 
DI WILAYAH KERJA PELABUHAN SAMUDERA 
MUARA BARU
                                                                      PENYAKIT POTENSIAL WABAH                                 

International Health Regulations 
(IHR) merupakan peraturan in-
ternational yang wajib di pa-

tuhi dan dijalankan oleh seluruh 
Negara di dunia. Fokus utama 
IHR adalah menekankan pada-
Public Health Emergency of In-
ternational Concern (PHEIC). 
Masalah kesehatan masyarakat 
yang meresahkan dunia menjadi 
perhatian global dan berpotensi 
menjadi masalah kesehatan ma-

Oleh : dr. Sahat H.P
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syarakat dimasa yang akan da-
tang, baik berupa New-emerging 
disease, Emerging Disease dan 
Re-emerging Disease. Kemajuan 
teknologi informasi dan transpor-
tasi pun ibarat pisau bermata dua, 
satu sisi dapat mempermudah 
dan mensejahterahkan manusia, 
namun di sisi lain dapat berdam-
pak negatif terhadap kehidupan 
manusia.
Penyakit menular telah menjadi 
permasalahan global. Dalam dua 
dekade terakhir, komunitas global 
menghadapi tantangan terkait pe-
nyebaran mikroorganisme yang 
menyebabkan berbagai Kejadian 
Luar Biasa (KLB) penyakit menu-
lar. Globalisasi penyakit menular 
sangat berpengaruh terhadap 
human security. Hal ini akan ber-
pengaruh pada legitimasi negara, 
melemahkan perekonomian, per-
ubahan tatanan sosial dan keti-
dakstabilan regional.
Untuk itu, negara harus terus 
memperhatikan hal ini, termasuk 
Kementerian Kesehatan. Tercatat 
dari KKP Kelasi I Tanjung Priok 
tahun 2015 ada 3309 kapal luar 
negeri yang masuk dan hal ini 
menjadi potensi penyebaran dan 
penularan penyakit yang datang. 
Oleh karena itu, dibentuklah ke-
giatan peningkatan kualitas petu-
gas di wilayh ini.
Dasar hukum untuk melaksana-
kan kegiatan ini adalah :
1. UU Nomor 1 tahun 1962, ten-

tang Karantina Laut.
2. UU Nomor 4 tahun 1984, ten-

tang Wabah Penyakit Menu-
lar.

3. UU Nomor 36 tahun 2009, 
tentang Kesehatan.

4. PP Nomor 40 tahun 1991, ten-
tang Penanggulangan Wabah 
Penyakit Menular.

5. Permenkes No. 356/Menkes/
Per/IV/ 2008 tentang Orga-
nisasi Dan Tata Kerja Kantor 
Kesehatan Pelabuhan.

6. Permenkes No. 2348 Tahun 
2011 tentang Perubahan Per-
menkes No. 356/Menkes/Per/
IV/ 2008 tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Kantor Kese-
hatan Pelabuhan.

7. Kepmenkes 949 Tahun 2004 
tentang Pedoman Penyeleng-
garaan Sistem Kewaspadaan 
Dini Kejadian Luar Biasa.

8. Kepmenkes No 1372 Tahun 
2005 tentang Penetapan Kon-
disi Kejadian Luar Biasa Flu 
Burung.

9. Kepmenkes 1479 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyeleng-
garaan Sistem Surveilans Epi-

demiologi Penyakit Menular 
dan Penyakit Tidak Menular.

10. Kepmenkes 1116 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penyeleng-
garaan  Sistem Surveilans 
Epidemiologi Kesehatan.

11. International Health Regulati-
on tahun  2005.

Tujuan kegiatan peningkatan ka-
pasitas dalam penanggulangan 
penyakit potensial wabah adalah 
untuk meningkatkan pengeta-
huan terhadap seluruh petugas 
di lingkungan Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
sehingga bisa mengurangi faktor 
risiko terhadap penyakit yang ter-
masuk ke dalam PHEIC.
Narasumber pada peningkatan 
kapasitas dalam penanggulangan 
penyakit potensial wabah berasal 
dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi 
Sulianti Saroso yaitu dr. Dina Ok-
tavia,Sp.PD dan dr. Tutri Handa-
yani,Sp.MK. Untuk peserta yang 
hadir ada 30 orang berasal dari 
KKP Kelas I Tanjung Priok.

Adapun materi yang disampaikan 
dalam Pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas Dalam Penanggulang-
an Penyakit Potensial Wabah 
adalah :
1. Sosialiasi dan Penatalaksa-

naan Penyakit Yellow Fever 
dan Meningitis Meningococ-
cus Dalam Penanggulangan 
Penyakit Potensial Waba

2. Penggunaan APD dalam Pe-
nanggulangan Penyakit Po-
tensial Wabah

Metode pelaksanaan peningkatan 
kapasitas dalam penanggulangan 
penyakit potensial wabah dilaksa-
nakan dengan mengundang Pe-
jabat Bidang Upaya Kesehatan 
dan Lintas Wilayah KKP Kelas I 

Tanjung Priok dengan peserta 
teknis di lingkungan KKP Kelas 
I Tanjung Priok serta melibatkan 
partisipasi aktif peserta dengan 
menggunakan teknik pemaparan, 
diskus dan tanya jawab.
Pelaksanaan Peningkatan Kapa-
sitas Dalam Penanggulangan Pe-
nyakit Potensial Wabah berlang-
sung selama 1 hari pada tanggal 
12 Juli 2017 diawali dengan 
registrasi peserta yang datang 
yang kemudian ada sambutan 
dan arahan sekaligus pembukaan 
secara resmi oleh dr. Nazaruddin 
,Msc sebagai Kepala Upaya Ke-
sehatan dan Lintas Wilayah KKP 
Kelas I Tanjung Priok. Lalu dilan-
jutkan dengan sesi foto bersama 
dan coffe break. Materi pertama 
disampaikan oleh dr. Tutri Han-
dayani,Sp.MK dengan materi 
Penggunaan APD Dalam Pe-
nanggulangan Penyakit Potensial 
Wabah. Materi kedua disampai-
kan oleh dr. Dina Oktavia, Sp.PD 
dengan materi Sosialisasi dan 
Penatalaksanaan Penyakit Yellow 
Fever dan Meningitis Meningo-
coccus Dalam Penanggulangan 
Penyakit Potensial Wabah.
Hasil dari Pelaksanaan Pening-
katan Kapasitas Dalam Penang-
gulangan Penyakit Potensial Wa-
bah adalah sebagai berikut :
1. Mengulang kembali tentang 

penggunaan APD dalam pen-
cegahan penyakit wabah

2. Menyesuaikan SOP yang be-
nar pemberian vaksin terha-
dap pelaku perjalanan

3. Pengawasan, Pendampingan 
dan Pembinaan tentang pe-
laku perjalanan antar negara 
seperti umroh/haji

4. Tetap melakukan pengawas-
an / info terbaru terhadap pe-
nyakit potensial wabah dari 
negara terjangkit.
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SOSIALISASI DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN PENYAKIT 
KUSTA DAN FRAMBUSIA KEPADA MASYARAKAT DI WILKER 
MUARA ANGKE
                                             MUARA ANGKE                                 

RUANG WILKER

Sosialisasi Deteksi Dini dan 
Pencegahan Penyakit Kusta 
Dan Frambusia Kepada Ma-

syarakat.
 
Pelabuhan Muara Angke sebagai 
Pelabuhan ikan yang bertaraf na-
sional mempunyai permasalahan 
yang cukup komplek, baik dari 
segi masyarakat pelabuhan dan  
lingkungannya. Mayoritas masya-
rakat Pelabuhan Muara Angke 
adalah nelayan dan pedagang 
yang mempunyai latar belakang 
pendidikan menengah ke bawah. 
Dengan latar belakang pendidik-
an yang demikian menyebabkan 
tingkat kesadaran masyarakat 
terhadap kesehatan baik manu-
sia maupun lingkungan kurang, 
hal ini dapat dilihat dari perilaku 
sehari-harinya. Kebiasaan mem-
buang sampah sembarangan ma-
sih sering di jumpai, banyaknya 
genangan air yang dapat dijadi-
kan tempat perindukan nyamuk 
banyak di temukan. Saluran air 
limbah yang tersumbat akibat 
buangan sisa ikan menyebabkan 
tingginya tingkat perkembangbi-
akan lalat dan lain sebagainya. 
Kusta atau lepra merupakan pe-
nyakit yang masih menjadi mo-
mok untuk masyarakat Indonesia. 
Karena penyakit ini dapat meng-
hilangkan beberapa anggota tu-
buh penderitanya. Namun, pada 
kenyataannya bukan hanya ang-
gota tubuh yang hilang, akan teta-
pi permasalahan ini melebar hing-
ga pada masalah sosial, ekonomi, 
budaya, keamanan dan ketahan-
an nasional. Perlu ditegaskan 
bahwa, kusta bukan merupakan 
penyakit keturunan dan bahkan 
bukanlah merupakan suatu kutuk-
an dari Tuhan.
Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Laut Muara Angke dan Pantai 
Mutiara merupakan salah satu 
wilayah kerja Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
yang tugas pokok dan fungsinya 
cegah tangkal masuk keluarnya 
penyakit dan pelayanan kese-
hatan sesuai dengan Permenkes 
No2348/MENKES/PER/XI/2011. 

Oleh karena itu KKP Kelas I Tan-
jung Priok  harus berperan serta 
dalam melaksanakan  kegiatan 
yang bertujuan meningkatkan pe-
ngetahuan  dan kesadaran ma-
syarakat  tentang pencegahan  
penyakit menular. Salah satu upa-
ya yang dapat dilakukan dalam 
pengendalian penyakit menular 
adalah melalui sosialisasi detek-
si dini dan pencegahan penyakit 
kusta dan frambusia kepada ma-
syarakat. 
 
Pada tanggal 03 Agustus 2017 
KKP Kelas I Tanjung Priok Wila-
yah Kerja Pelabuhan Muara Ang-
ke baru saja mengadakan Sosiali-
sasi deteksi dini dan pencegahan 
penyakit kusta dan frambusia ke-
pada masyarakat di Wilayah Ker-
ja Pelabuhan Laut Muara Angke. 
Kegiatan ini dilaksanakan di ru-
ang rapat lantai 2 Kantor Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) Muara Ang-
ke. Peserta sosialisasi  yang hadir 
berjumlah 50 orang yang berasal 
dari stake holder terkait di pela-
buhan Muara Angke. Adapun na-
rasumber berasal dari KKP Kelas 
I Tanjung Priok yang berjumlah 2 
orang yaitu dr.Nazaruddin, M.Sc 
selaku Kepala Bidang Upaya Ke-
sehatan dan Lintas Wilayah KKP 
Kelas I Tanjung Priok dan dr.Trio 
Toufik, MKM Kepala Seksi Pence-
gahan dan Pelayanan Kesehat-
an Wilayah KKP Kelas I Tanjung 
Priok. Materi yang disampaikan 
yaitu Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menu-
lar Frambusia dan Kusta serta 
pembahasan lebih detail tentang 
penyakit kusta dan frambusia. 

Kegiatan sosialisasi deteksi dini 
dan pencegahan penyakit kusta 
dan frambusia kepada masyara-
kat di Wilayah Kerja Pelabuhan 
Laut Muara Angke dilakukan de-
ngan metode cara ceramah, ta-
nya jawab dan diskusi. Program 
ini direspon dan disambut antu-
sias oleh stake holder terkait, ter-
bukti dengan banyak pertanyaan 
yang diajukan oleh para peserta 
tentang apa itu penyakit kusta 
serta frambusia kepada para na-
sasumber. Diharapkan dengan 
dilaksanakannya sosialisasi ini 
masyarakat  lebih meningkatkan 
kebersihan diri dan kebersihan 
lingkungan. Memang pada dasar-
nya penyakit kusta tersebut me-
nular akan tetapi para penderita 
kusta juga memiliki hak untuk ma-
sih tetap dapat hidup bermasyara-
kat. Pada intinya, penderita kusta 
yang telah menjalani pengobatan, 
sedikit kemungkinan untuk dapat 
menularkan penyakitnya.
 
Para penderita kusta pada umum-
nya mereka mengalami penurun-
an kepercayaan diri dan cende-
rung menarik diri dari lingkungan 
sosial. Sebaiknya masyarakat 
dapat mendukung para penderita 
kusta untuk tetap memiliki kebe-
ranian dan kepercayaan diri hidup 
secara normal.
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PELAYANAN KEKARANTINAAN DI WILAYAH KERJA PELABUHAN 
LAUT KALI BARU
                                                                         PELAYANAN KEKARANTINAAN                                 

Oleh : Saepul Millah,SKM

Pelabuhan Laut Kali Baru adalah 
salah satu Wilayah Kerja Kan-
tor Kesehatan Pelabuhan Kelas 
I Tanjung Priok dan merupakan 
pelabuhan Rakyat yang identik 
dengan Pelabuhan Kayu dan Ne-
layan namun seiring dengan per-
kembagaan jaman dan kemajuan 
Teknologi,   Wilayah Kerja Pela-
buhan laut Kalibaru bertambah 
fungsinya yang semula hanya 
melayani kapal kayu dan kapal 
Nelayan yang sifatnyaTradisional,  
dengan hadirnya dermaga-der-
maga baru seperti Car terminal, 
DKP dan NPCT 1  yang letak wi-
layahnya berada di Wilayah Kerja 
Kali Baru maka Wilayah Kerja Kali 
Baru dalam kegiatan rutinitasnya 
juga melayani kapal-kapal inter-
national yang sandar di Dermaga  
Car terminal, DKP dan NPCT 1  
Kegiatan Program yang dilkukan 
oleh wilayah Kerja Kali Baru salah 
satu Programnya adalah Rapat 
Koordinasi dengan Steak Holder 
yang terkait seperti KSOP,Kehu-
tanan,Angkatan Laut,Polsek,A-
gent Pelayaran, para ketua Pagu-
yuban Nelayan dan yang lainnya 
yang terkait dengan Program KKP 
di Wilayah Kerja,  karena intensi-
tasnya berkoordinasi pada awal 
tahun 2016 baik formil maupun 
non formil  dengan stek holder se-
makin intens maka  menghasilkan 
kesepakatan-kesepakatn yang di 
capai yaitu salah satunya, KSOP 
tidak akan memberangkatkan ka-

pal jika belum ada izin dari KKP 
dan itu berdasarkan aturan yang 
ada di perhubungan laut disam-
ping itu juga ada kesepakatan 
lain setiap awal bulan diadakan 
rekonsiliasi data keberangkatan 
kapal dengan tujuan agar data 
keberangkatan kapal di KSOP 
sama jumlahnya dengan data ke-
berangkatan kapal di KKP 
Wilayah Kerja Pelabuhan Laut 
Kali Baru  berusaha untuk menig-
katkan dan memudahkan pela-
yanan terhadap Agent Pelayaran 
Konvensional salah satu kemu-
dahan yang diberikan   adalah 
pada saat kapal tiba dari luar 
Negeri, Agent Pelayaran cukup 
memberitahukan by email Agent 
Pelayaran tidak perlu datang ke 
Kantor untuk menyerahkan pem-
beritahuan kedatangan kapal se-
hingga dari segi waktu dan jarak 

akan memudahkan untuk para 
agent Pelayaran, namun disisi 
lain pelayanan masih belum me-
rata kapal Nelayan masih belum 
tersentuh ini disebabkan sebe-
lumnya kurangnya berkoordinasi 
dengan Instansi terkait sehingga 
ini menjadi kendala dalam mn-
jangkau pelayanan terhadap ka-
pal-kapal Nelayan
Pada awal tahun 2016 kami me-
ningkatkan koordinasi dengan  
Steak Holder terutama dengan 
KSOP dan ketua Paguyuban ka-
pal Nelayan kesepakatan yang 
didapat adalah komitmen bah-
wa seluruh kapal Nelayan harus 
mempunyai dokumen kesehat-
an kapal,  maka pada bulan mei 
2016 Kami mulai melaksanakan 
komitmen tersebut dengan target 
tiga bulan   seluruh kapal Nela-
yan yang ada di Wilayah Kerja 
Kali Baru harus mempunyai do-
kumen kesehatan (Buku Ksehat-
an Kapal,Sertifikat sanitasi kapal 
dan sertifikat P3K kapal ) juga 
pada saat kapal akan berlayar 
sebelumnya harus mendapat izin 
berlayar (PHQC) dari KKP , dari 
kesungguhan dan usaha dari 
koorwilker dan stafnya untuk me-
laksanakan komitmen tersebut 
Alhamdulillah usaha itu membu-
ahkan hasil yang maksimal dalam 
kurun waktu sesuai dengan yang 
ditargetkan seluruh kapal Nela-
yan yang ada di kali baru sudah 
mempunyai dokumen Kesehatan 
Kapal dan pengurus kapal nela-
yan melapor untuk mendapatkan 
izin berlayar (PHQC) dari KKP.
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