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SAMBUTAN SERI KESEHATAN 

Kernarnpuan intelektual dan tubuh yang sehat rnerupakan surnber daya 
rnanusia yang handal yang sangat dibutuhkan dalarn pernbangunan bangsa. 
Dalarn berbagai program pernbangunan bangsa, pernerintah Indonesia selalu 
berupaya rneningkatkan tarafhidup rnasyarakat, termasuk peningkatan 
kesehatan rnasyarakat Indonesia, terutarna yang tersebar di wilayah pedesaan, 
khususnya desa-desa terpencil, termasuk desa-desa di Maluku Utara. 

Pernbangunan kesehatan rnasyarakat rnerupakan salah satu sektor 
pernbangunan nasional Indonesia yang perlu rnendapat perhatian serius. Oleh 
karena itu pernbinaan kesehatan rnasyarakat rnesti ditangani rnelalui berbagai 
cara-cara yang dapat rnernbantu rnasyarakat terutarna yang berada di pedesaan 
yang jauh dan pusat-pusat pelayanan kesehatan. 

Dengan diterbitkannya SERf KESEHATAN oleh SIL International diharapkan 
dapat rneningkatkan kesehatan rnasyarakat di pedesaan. 

Terbitan SERf KESEHATAN berisikan berbagai petunjuk kesehatan sederhana 
tentang hidup sehat rneliputi, berbagai cara pencegahan penyakit, cara 
pengobatannya, dan rnenjaga kebersihan lingkungan yang disajikan dalarn 
bentuk cerita yang rnenarik dengan rnenggunakan bahasa yang sederhana. 

SERf KESEHATAN ini rnernuat berbagai jenis penyakit yang sering 
rnenyerang rnasyarakat pedesaan khususnya di Maluku. Karni yakin bahwa 
kehadiran SERf KESEHATAN ini akan sangat rnernbantu Kanwil berbagai 
departernen, khususnya Departernen Kesehatan, dalarn pelaksanaan tugasnya di 
Propinsi Maluku Utara. Buku-buku ini sangat baik untuk dibaca oleh keluarga 
rnaupun organisasi kernasyarakatan. 

SERf KESEHATAN ini dibuat dengan rnenggunakan bahasa Galela, untuk 
rnengajak penduduk Gale\a agar suka rnernbaca dan belajar bahasa Galela 
sehingga bahasa ini dapat berkernbang dan dilestarikan dalarn kehidupan 
rnereka. Di sarnping itu, penggunaan buku-buku ini akan rnenolong 
rneningkatkan kelancaran rnernbaca bagi orang di pedesaan, dan tidak sebagai 
pengganti rnantri atau dokter di puskesrnas rnaupun di rurnah sakit. 

Karni juga rnenyarnpaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terirna 
kasih yang tulus kepada penyusun atas jerih payah dan pengorbanannya 
sehingga buku ini dapat diterbitkan. 

Karni berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sernua, 
terutarna rnereka yang berkecirnpung dalarn bidang kesehatan di Kecarnatan 
Gale\a. Sernoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa rnenolong kita dalarn 
usaha rneningkatkan kesehatan rnasyarakat pedesaan di daerah ini. 
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o Daud he awi taungu mogiowo de 

motoha. Una wodupo ma baba wiriwo 

manga doro wodumule de 10 manga tahu 

ma loloha 10 wodumule. 

Daud berumur 15 tahun. Dia sering meno\ong ayahnya 
membersihkan halaman dan kebun mereka. 



Orasi moiku 0 Daud wamalo awi rohe he 

isanangi kawa. Una wodupa womanara 

duma awi buturu ihiwaka so bilasu orasi 

idala upasi womanara eko womawomasi. 

De 10 powinano awi bio aagusa. 

Sckarang Daud merasa tidak sehat. Dia tidak mempunyai tenaga 
untuk bckcrja dan membutuhkan banyak istirahat. Dia kelihatan sangat 
pucat. 
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Ma soa-soa de 0 Daud awi poko aasiri. 

De mamoi-mamoi una wocoropu so ina 10 
wodupawa de wooao 10 woholu. 

Daud sering sakit perut. Kadang-kadang dia mcnceret. Dia tidak 
ingin makan. 
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Kanaga 10 0 Daud ma nongoru moi awi 

ronga 0 Sam. Una 0 Sam awi poko ideke. 

Awi bio 10 ipululuka sababu iaoboka. Una 

wodupa 0 kia bate wongado awi uruko, 

mara 0 tona, 0 gaapo de 0 sabom. 

Daud mempunyai adik bemama Sam. Perut Sam besar. Mukanya 
bulat dan bengkak. Dia senang memasukkan apa saja ke dalam 
mulutnya, misalnya tanah, debu dan sabun. 
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o Daud de 0 Sam ona yasinoto manga 

baba de manga awa yangaho ma dokterka. 
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Ayah Ibu Daud dan Sam membawa mereka ke petugas kesehatan. 
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o Daud de 0 Sam ma dokter watailako to 

ona manga iho. Ma dokter una watailako de 

o mikroskop. So wamake 0 ngopa yasinoto 

magena kanaga de manga ma kulubatika. 

Ena gena kulubati ilalago de kulubati iaalusu 

koloko 0 igo ma ngowo. 

Pctugas kesehatan memeriksa kotoran Daud dan Sam. Dia 
memcriksanya dengan mikroskop. Dia mendapati bahwa kedua anak itu 
eaeingan. Ada eacing gelang dan eacing tambang dalam kotoran 
mereka. 
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Ma dokter wasingangasu idodooha so 

kanaga rnanga pokoka eko rnanga roheka 

de rna kulubatika. 

Petugas kesehatan menjelaskan mengapa ada cacing dalam tubuh 
Daud dan Sam. 
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So wotemo, "Ngohi tanako ngini de 0 

kawasa yangodu nia dokuka gena igogou 

nimahoho 0 tanaku de 0 seleraku. So bilasu 

nianako manena datorou de isala." 

Katanya, "Saya tahu bahwa kalian dan semua orang di kampung 
buang air besar di tanah atau di kali. Ini tidak baik." 
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"0 bi titi 10 nia dokuka yodibiau de rnaena 
10 irnahoho 0 tonaku. So de rna ngeko 
kornagena 0 nyawa de 0 titi rna iho 10 isibiau 
kiaka bato nia doku rna sigilolino." 

"Babi juga berkeliaran di kampung dan membuang air bcsar di 
tanah. Sehingga kotoran manusia dan kotoran babi ada di mana-mana." 
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"0 kulubati ma bi boro de 10 mamoi
mamoi 0 kulubati 10 gena kanaga 0 nyawa 

manga pokoka de 0 titika. 0 kulubati ipuo 0 

nyawa de 0 titi ma pokoka aabolo de isisupu 
ma orasi imahoho yamote manga iho. Ma 
para ma dala ngini niakelelowa 0 kulubati de 

ma boro sababu ialusu poli, duma mamoi
mamoi aku niakelelo 0 kulubati ilalago. So 
masoa-masoa ngohi bilasu tapake ai 
kasinanga imatero mara mikroskop ma 
ngale 0 kulubati ma bi boro-boro 10 kanaga 
nia rohe ma rabaka." 

"Tclur cacing dan kadang-kadang juga cacing ada dalam perut 
manusia dan babi. Cacing bertelur di dalam perut kemudian cacing dan 
telur cacing keluar lewat kotoran. Biasanya kamu tidak dapat melihat 
cacing dan telumya karena sangat kecil, tetapi kadang-kadang kamu 
dapat melihat cacing besar. Biasanya saya perlu kaca khusus seperti 
mikroskop untuk melihat cacing dan telumya yang ada dalam kotoran." 
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Kagena de 0 Daud de 0 Sam yosano 

itemo, "Ma ngeko idodooha so kulubati aku 

iwosa to ngomi mia rohe ma rabaka." Ma 

dokter wotemo onaka, "0 ina de 0 ake 

aafaja kanaga ma rabaka gena de 0 kulubati 

ma boroka imote, so iwosa to ngini nia rohe 

ma rabaka." 

Daud dan Sam bertanya,"Bagaimana cacing dapat masuk ke 
dalam tubuh kami?" Petugas kesehatan berkata kepada mereka, "Air 
minum atau makanan yang kotor mengandung telur cacing. Pada waktu 
kamu minum air atau makan makanan itu, telur-telur cacingjuga ikut 
masuk ke dalam tubuhmu." 
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"Ma orasi irnuura de 0 kulubati rna boro 

isinguuhi so iwosa 0 seleraku. De kornagena 
o kulubati rna boro ioho de igoge 0 selera 
rna genaka. Ma duuruka de 0 selera rna ake 
de rna kulubati rna boroka rnagena niaudo 
so 0 kulubati rna boro rnagena iwosa nia 
rohe rna rabaka." 

"Telur cacing masuk di kali waktu hujan. Kotoran yang 
mengandung telur cacing terbawa air hujan masuk ke kali. Jadi, telur 
cacing hidup di dalam air kali tersebut. Kemudian kamu minum air 
yang mengandung telur cacing dari kali itu dan telur cacing masuk ke 
dalam tubuhmu." 
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"Kagena 10 0 kulubati ma boro ma orasi 0 

muura gena isinguuhiwa. Duma 0 kulubati 

ma boro igoge 0 tona ma rabaka gena ka 

iteka. So done asa itutu imadadadi 0 

kulubati iaalusu so pakelelowa. Mutuwade 

nakoso nitagi 0 pepekeka eko 0 tona 

nipuawe de nia oohu ka ma lake, de 0 bi 

kulubati magena iwosa yamote nia galasahu 

ma ngekoka so igoge nia roheka de niaaka 

sidago ngini nigoga." 

"Ada telur cacing yang tidak terbawa hujan. Telur itu dapat hidup 
di tanah dalam waktu lama. Ada yang menetas di tanah dan menjadi 
cacing kecil yang tidak dapat dilihat. Apabila kamu berjalan di temp at 
kotor atau menggali tanah dengan kaki telanjang, cacing-cacing itu 
akan masuk ke dalam tubuhmu melalui pori-pori kulit dan kamu 
menjadi sakit." 
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"0 bi kulubati rna boro 10 kanaga nia 
giaka eko nia gia rna gitipika. So ngini nioao 
waasi de bilasu nia gia niatiodo kasi. Nakoso 
hiwa de 0 kulubati rna boro rnagena 
irnakangaho iwosa de 0 ina to ngini nia rohe 
rna rabaka. 0 bi gaahu de 0 bi so po aaoornu 
10 niaoao waasi de bilasu niatiodo kasi 
niatebi-tebika de asa niaoao. Nakoso hiwa 

de 0 kulubati rna 
boro iwosa 
irnakomote de 0 

bi gaahu de 0 

sopo aaoomu 
nia poko ma 
rabaka." 

"Telur cacing mungkin ada di tanganmu atau di bawah kuku jari 
tanganmu. Kalau kamu tidak mencucinya sampai bersih sebelum 
makan, telur cacing itu akan masuk ke dalam tubuhmu bersama dengan 
makanan. Telur cacing juga perlu dibuang dari buah-buahan dan sayur
sayuran yang akan kamu makan. Kalau tidak, telur cacing akan masuk 
perutmu bersama buah-buahan dan sayur-sayuran." 
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"Nakoso 0 kulubati la iwosa nia rohe ma 

rabaka eko ma boro ngini niadasi daboia de 

o kulubati ma boro magena itutu nia rohe 

ma rabaka done asa niamalo nia rohe 

isanangiwa so ka nitutuhudu," 

"Apabila cacing masuk ke dalam tubuhmu atau kamu menelan 
telumya dan kemudian telur itu menetas dalam tubuhmu, maka kamu 
akan merasa tidak enak badan." 
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"0 bi kulubati gena iwosa kiano bato 

nanga rohe ma boboloka so aku inatiiki, 

nanga poko dasiri eko pocoropu. Nakoso 0 

kulubati iwosa 0 ngopa-ngopa manga poko 

ma rabaka, done manga poko asa dasiri de 

10 idobo." 

"Cacing itu dapat masuk ke bagian tubuh yang berbeda sehingga 
kamu menjadi batuk, at au sakit perut at au menceret. Kalau cacing 
masuk dalam perut anak-anak kecil, perut mereka dapat menjadi besar." 
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"Kanaga 0 kulubati ma binukali gena nia 

au yapipi nia rohe ma rabaka sidago nia 

rohe ilamahangi de nia bio aagusa eko 

aakurari. So nakoso 0 kulubati idala nia 

roheka de aku ngini 10 nisone." 

"Adajenis cacing yang dapat mengisap darah dalam tubuhmu 
sehingga kamu menjadi lemah dan pucat. Kamu bisa meninggal apabila 
ada banyak cacing di dalam tubuhmu." 
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"0 bi kulubati nia rohe ma rabaka done 

asa ipuo so ma boro idala. So 0 kulubati ma 

boro magena isupu ma orasi nimahoho de 

nia iho yamote so 0 nyawa nia tahu ma 

rabaka de nia doku ma rabaka 10 done yasiri 

eko yadahe." 

"Cacing di dalam tubuhmu itu akan bertelur banyak. Telur-telur 
itu akan keluar ikut dalam kotoranmu dan orang lain di rumahmu dan di 
kampung akan menjadi sakit." 
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o Daud de 0 Sam manga baba wosano 

so wotemo, "Ma ngeko 0 kia miaka la upa 

kulubati miaahe." 

Ma dokter wotemo onaka, "Kanaga 0 

ngeko muruo naga bilasu niaka, la upa 0 

kulubati de ma boro nidahe. Ma non om a, 

bilasu niapoosu 0 tonaku!" 

Ayah Daud dan Sam bertanya, "Apa yang dapat kami lakukan 
agar kami tidak cacingan?" 

"Ada beberapa hal yang dapat dilakukan supaya tidak cacingan," 
kat a petugas kesehatan. "Yang pertama, cacing-cacing dan telurnya 
harus dikubur!" 
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"Ma ngale 0 nyawa manga iho upa yafaja 
nia doku ma rabaka, 0 bi kawasa bilasu 
imahoho 0 kakuska, de upa 0 tonaku de 0 

seleraku. 0 kakus ma busune bilasu 
yatalake nakoso imahoho waasi. Ngini nia 
kakus bilasu niatalake oaloha. Upa sidago 0 

guupu itangi nia ihoku, so 0 iho de 0 

kulubati ma boro 0 guupu ma oohu isiahowa 
to ngini nia ina ma rabaku isitangi." 

"Agar kotoran manusia tidak mencemarkan seluruh tempat, 
orang-orang kampung harus buang air di kakus, bukan di tanah atau di 
kali. Lubang kakus harus ditutup waktu tidak digunakan. Kalau kamu 
menutup lubang kakus, lalat tidak akan hinggap di kotoran dan 
membawa kotoran dan telur cacing melalui kakinya ke makananmu." 
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"0 bi ngopa-ngopa ka yacekesi upa 0 

kakuska imahoho lebelaha ona 0 sokaku eko 

palastikku yahoho. La cabala de asa 0 kakus 
ma rabaku niaumo. De upa 10 0 seleraku eko 
o ngangaruka niaumo." 

"Anak-anak kecil yang tidak bisa menggunakan kakus sebaiknya 
buang air di atas daun. Kemudian buanglah daun itu ke dalam kakus. 
Jangan buang ke kali atau semak-semak." 

23 



"Ma ngale ° bi titi ° ngeko kiaka ° nyawa 
yanononuka upa yahoho, hika ° bi titi 

magena ° kurunga niogaka la ningosa ° 
kurungaka. De ° nyawa nagoona la iwosa ° 
titi ma kurungaka bilasu de manga tarupa 
eko de manga capatoka." 

"Agar babi tidak berak di jalan yang sering dilalui orang, buatkan 
kandang untuk babi. Orang yang masuk ke kandang babi harus 
memakai sandal atau sepatu." 
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"Kanaga 0 nyawa nagoona la yadupa 

yaaka hali rnuruo naga rnanena ona rnagena 

done asa yakulubatiwa. Ena gena, rnanga 

gia rna raraga rna gitipi yaagu rna ngale upa 

aafaja. Ma orasi 0 ina isifata a rnejaka eko 

10 ioao, de salalu bilasu rnanga gia yatiada 

de 0 saborn. 0 bi gaahu eka a bi sapo 

aaoornu de yaoao bilasu ana yatiodo kasi." 

"Ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang supaya tidak 
cacingan. Jari kuku harus selalu dipotong pendek agar kotoran tidak 
tertinggal di kuku. Juga, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum 
menyiapkan makanan atau makan. Cuci juga buah-buahan atau sayur
sayuran yang akan dimakan mentah." 
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o Daud de 0 Sam de 10 manga dodihimo 

yasinoto ona yangodu isigise aaloha de 

manga sininga ma rabaka yadiahi mara kia 

ma dokter wotetemoka. Dabolo de ma 

dokter 0 bi sou wahike ma ngale 0 ngopa 

yasinoto magena manga kulubati yasisa eko 

yasotu. 

Daud, Sam dan kedua orang-tuanya mendengarkan dengan 
seksama apa yang dikatakan petugas kesehatan. Kemudian petugas 
kesehatan memberi obat untuk membasmi cacing yang ada di dalam 
tubuh kedua anak itu. 
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Kagena de manga baba 0 kakus woaka. 

Dabolo de una 10 awi awi gianongoru awi 

tahu ma dateka de 0 kawasa 0 doku ma 

rabaka wasigaro la 0 kakus imagaka ma 

ngale imahoho gena 0 kakuska. 

Ayah mereka membuat kakus. Dia mengajak para tetangganya 
untuk membuat kakus dan membuang air besar di tempat itu. 
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a bi kawasa 0 doku ma rabaka yangodu 

o kurunga iaka ma ngale moi-moi manga titi 

isingosa 0 kurungaka. ana 10 imajaga so 

yooda waasi de manga gia yatiodoka. 

Manga gia ma gitipi 10 ka yabitoguka upa 

sidagi ikuru. a bi gaahu de 0 so po daoomu 

nakaso yaodo bilasu yatiodo kasi. Manga 

ina 0 mejaka salalu yatalake upa sidago 0 

guupu itagi manga ina ma dokuka. a bi 

nyawa yangodu yodupa icarawa moi-moi 

magegena yaaka ma 

ngale upa 10 
yakulubati. 

Orang-orang kampung membuat kandang untuk babi miliknya. 
Mereka selalu mencuci tangan mereka sebelum makan. Mereka 
memotong kuku mereka supaya selalu pendek. Mereka mencuci buah
buahan dan sayur-sayuran sebelum memakannya. Mereka menutup 
makanan mereka supaya lalat tidak dapat menghinggap di atasnya. 
Orang-orang ingin melakukan hal-hal ini agar mereka tidak cacingan. 
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