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¶ Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan Artikel Berkala Ilmiah Mahasiswa 
Kesehatan Masyarakat Indonesia (BIMKMI)

Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (BIMKMI) adalah publikasi per semester 
yang menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaktur. Naskah diterima oleh redaksi, mendapat 
seleksi validitas oleh peer-reviewer, serta seleksi dan pengeditan oleh redaktur. BIMKMI menerima 
artikel orisinal yang berhubungan dengan dunia kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan ilmu 
perilaku, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, administrsasi kebijakan dan kesehatan, 
gizi, epidemiologi, dan kesehatan reproduksi,  baik penelitian, artikel tinjauan pustaka, laporan 
kasus, artikel penyegar, advertorial, petunjuk praktis, serta editorial. Tulisan merupakan tulisan 
asli (bukan plagiat) dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa kesehatan.

Kriteria artikel
Penelitian asli1. : hasil penelitian asli dalam ilmu kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan 
ilmu perilaku, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, administrsasi kebijakan 
dan kesehatan, gizi, epidemiologi, dan kesehatan reproduksi.  Format terdiri dari judul penelitian, 
nama dan lembaga pengarang, abstrak, dan teks (pendahuluan, metode, hasil, pembahasan/
diskusi, kesimpulan, dan saran).
Tinjauan pustaka2. : tulisan artikel review/sebuah tinjauan terhadap suatu fenomena atau ilmu 
kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kesehatan lingkungan, kesehatan 
dan keselamatan kerja, administrsasi kebijakan dan kesehatan, gizi, epidemiologi, dan kesehatan 
reproduksi, ditulis dengan memperhatikan aspek aktual dan bermanfaat bagi pembaca.
Laporan kasus3. : artikel tentang kasus yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Artikel ini 
ditulis sesuai pemeriksaan, diagnosis, dan penatalaksanaan sesuai kompetensi ilmu kesehatan 
masyarakat, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kesehatan lingkungan, kesehatan dan 
keselamatan kerja, administrsasi kebijakan dan kesehatan, gizi, epidemiologi, dan kesehatan 
reproduksi. Format terdiri dari pendahuluan, laporan, pembahasan, dan kesimpulan.
Artikel penyegar4. : artikel yang bersifat bebas ilmiah, mengangkat topik-topik yang sangat 
menarik dalam dunia kedokteran atau kesehatan, memberikan human interest karena sifat 
keilmiahannya, serta ditulis secara baik. Artikel bersifat tinjauan serta mengingatkan pada hal-
hal dasar atau klinis yang perlu diketahui oleh pembaca.
Editorial5. : artikel yang membahas berbagai hal dalam dunia ilmu kesehatan masyarakat, 
promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, 
administrsasi kebijakan dan kesehatan, gizi, epidemiologi, dan kesehatan reproduksi. Memuat 
mulai dari ilmu dasar, klinis, berbagai metode terbaru, organisasi, penelitian, penulisan di 
bidang keahlian tersebut di atas, lapangan kerja sampai karir dalam dunia kesehatan. Artikel 
ditulis sesuai kompetensi mahasiswa.
Petunjuk praktis6. : artikel berisi panduan diagnosis atau tatalaksana yang ditulis secara tajam, 
bersifat langsung (to the point) dan penting diketahui oleh pembaca (mahasiswa kesehatan).
Advertorial7. : Penulisan berdasarkan metode studi pustaka.

Petunjuk Bagi Penulis
BIMKMI hanya akan memuat tulisan asli yang belum pernah diterbitkan pada jurnal lain.1. 
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar, jelas, lugas, serta 2. 
ringkas. Naskah diketik di atas kertas A4 dengan dua (2) spasi, kecuali untuk  abstrak satu (1) spasi. 
Ketikan tidak dibenarkan dibuat timbal balik. Ketikan diberi nomor halaman mulai dari halaman 
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judul. Batas atas, bawah, kiri dan kanan setiap halaman adalah 2.5 cm. Naskah terdiri dari minimal 
3 halaman dan maksimal 15 halaman.
Naskah harus diketik dengan komputer dan harus memakai program Microsoft Word.3.  Naskah 
dikirim melalui email ke alamat email: bimkmi@ismkmi.org atau dapat diunggah langsung di 
www.bimkmi.bimkes.org dengan menyertakan identitas penulis beserta alamat dan nomor telepon 
yang bisa dihubungi.
Untuk keseragaman penulisan, khusus naskah 4. Penelitian Asli harus mengikuti sistematika sebagai 
berikut:

Judul karangan (1. Title)
Nama dan Lembaga Pengarang (2. Authors and Institution)
Abstrak (3. Abstract)
Nas (4. Text), yang terdiri atas:
- Pendahuluan (Introduction)
- Metode (Methods)
- Hasil (Results)
- Pembahasan (Discussion)
- Kesimpulan
- Saran
Daftar Rujukan (5. Reference)

Untuk keseragaman penulisan, khusus naskah 5. Tinjauan pustaka harus mengikuti sistematika 
sebagai berikut: 

Judul 1. 

Nama penulis dan lembaga pengarang 2. 

Abstrak 3. 

Nas (4. Text), yang terdiri atas: 
Pendahuluan (termasuk masalah yang akan dibahas)- 
Pembahasan - 
Kesimpulan - 
Saran - 

Daftar Rujukan (5. Reference)
Judul ditulis dengan huruf besar, dan bila perlu dapat dilengkapi dengan anak judul. Naskah yang 6. 
telah disajikan dalam pertemuan ilmiah nasional dibuat keterangan berupa catatan kaki. 
Nama penulis yang dicantumkan paling banyak enam orang, dan bila lebih cukup diikuti dengan kata-7. 
kata: dkk atau et al. Nama penulis harus disertai dengan asal fakultas penulis. Alamat korespondensi 
ditulis lengkap dengan nomor telepon dan email.
Abstrak harus dibuat dalam bahasa Inggris serta bahasa Indonesia. Panjang abstrak tidak melebihi 8. 
200 kata dan diletakkan setelah judul makalah dan nama penulis. 
Kata kunci (9. key words) yang menyertai abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 
Kata kunci diletakkan di bawah judul setelah abstrak. Tidak lebih dari 5 kata, dan sebaiknya bukan 
merupakan pengulangan kata-kata dalam judul.
Kata asing yang belum diubah ke dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring (10. italic).
Tabel11. 
Gambar12. 
Metode statistik13. 
Ucapan terima kasih14. 
Daftar rujukan disusun menurut sistem 15. Vancouver, diberi nomor sesuai dengan pemunculan dalam 
keseluruhan teks, bukan menurut abjad. Contoh cara penulisan dapat dilihat
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¶ Penelitian

Hubungan Kondisi Fisik Rumah dan Karakteristik 
Individu dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA 
Positif di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan 
Tahun 2012

Deni Sri Wahyuni
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhamadiyah Jakarta

Abstrak
Penyakit tuberkulosis paru di Indonesia menduduki peringkat ke-5 di dunia, setelah India, Cina, Afrika Selatan, 
Nigeria, sekitar 5,8% dari total pasien TB di dunia. Peringkat ketiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit 
saluran pernafasan pada semua kelompok usia, serta nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Tujuan penelitian 
ini adalah mengetahui hubungan kondisi fisik rumah dan karakteristik individu dengan kejadian tuberkulosis paru 
BTA positif di Puskesmas Ciputat Kota Tangerang Selatan tahun 2012. Data primer diambil melalui pengamatan, 
dan pengukuran kondisi fisik rumah responden dan karakteristik individu yang berjumlah 64 orang. Data sekunder 
dari data statistik Direktorat P2PL Kemenkes RI, Dinkes Tangsel, serta Puskesmas Ciputat. Variabel independen 
adalah (umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status gizi) dan karakteristik kondisi fisik rumah (jenis lantai, 
jenis dinding, jenis atap, luas ventilasi alamiah, pencahayaan alamiah, kelembaban, kepadatan hunian, suhu 
rumah). Sedangkan variabel dependen  adalah kejadian tuberkulosis paru BTA positif, tingkat kemaknaan α=0,05. 
Pada penelitian ini didapatkan empat variabel yang memiliki hubungan dengan kejadian tuberkulosis paru BTA 
positif, yaitu Pencahayaan alamiah P value (0,010), jenis dinding P value (0,043), luas lubang ventilasi alamiah 
P value (0,045), kelembaban P value (0,040). Pada penelitian ini disarankan mengadakan perbaikan kondisi fisik 
rumah dan penyuluhan.

Kata kunci : Tuberkulosis Paru BTA Positif, Kondisi fisik rumah, Karakteristik individu.

Abstract
Pulmonary tuberculosis in Indonesia was ranked fifth in the world after India, China, South Africa, Nigeria, about 
5.8% of total TB patients in the world. Ranked third after cardiovascular disease and respiratory disease in all 
age groups, as well as a number of classes of infectious diseases. The purpose of this study was to determine the 
relationship of physical condition and individual characteristics with the incidence of smear-positive pulmonary 
tuberculosis in South Tangerang City of Chester Health Center in 2012. The independent variables are (age, sex, 
occupation, education, nutritional status) and characteristics of the physical condition of the house (floor type, 
wall type, roof type, extensive natural ventilation, natural lighting, humidity, occupancy density, temperature of 
the house). While the dependent variable was the incidence of smear-positive pulmonary tuberculosis, α = 0.05 
significance level. In this research, the four variables that have a relationship with the incidence of smear-positive 
pulmonary tuberculosis, the natural lighting P value (0.010), type of wall P value (0.043), extensive natural 
ventilation holes P value (0.045), humidity P value (0.040). In this study suggested holding the physical condition 
of the home improvement and extension.

Keywords: Pulmonary Tuberculosis smear positive, the physical condition of the home, individual 
characteristics.
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Pendahuluan

Penyakit tuberkulosis paru merupakan penyakit 

yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis 

yang telah menginfeksi hampir sepertiga penduduk 

dunia. Kasus tuberkulosis meningkat dan banyak yang 

tidak berhasil disembuhkan, terutama pada negara 

yang dikelompokkan dalam 22 negara dengan masalah 

tuberkulosis besar (High Burden Countries).1 

Indonesia merupakan negara dengan pasien 

tuberkulosis terbanyak ke-5 di dunia setelah India, 

Cina, Afrika Selatan, dan Nigeria. Jumlah pasien 

tuberkulosis di Indonesia sekitar 5,8% dari total pasien 

TB di dunia. Tuberkulosis merupakan kematian nomor 

tiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit 

saluran pernafasan pada semua kelompok usia, serta 

nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Pada tahun 

2010 prevalensi tuberkulosis di Indonesia sebesar 289 

per 100.000 penduduk  Data Riskesdas tahun 2010, 

tingkat kejadian penyakit tuberkulosis yang berusia 

> 15 tahun di Provinsi Banten sebesar 7.536 orang 

(4,2%). Data dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan 

(2012) Proporsi BTA positif diantara suspek (5-15%) di 

Tangerang Selatan tahun 2011 sebesar 10%, sedangkan 

triwulan 1 tahun 2012 sebesar 12%.1

Berdasarkan data sekunder dari puskesmas 

responden yang menderita BTA positif dari tahun 

2011 sampai bulan Mei 2012 sebanyak 71 orang, BTA 

negatif sebanyak 128 orang. Responden BTA positif 

tahun 2011 yang sembuh sebanyak 33 orang, sebanyak 

6 orang mengalami default. Faktor risiko yang berperan 

terhadap timbulnya kejadian penyakit tuberkulosis 

paru dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu faktor 

risiko kependudukan (jenis kelamin, umur, pendidikan, 

pekerjaan, status gizi,) dan faktor risiko lingkungan 

(kepadatan hunian, jenis lantai, luas lubang ventilasi 

alamiah, pencahayaan, kelembaban, suhu, jenis 

dinding, jenis atap). 2 Basil tuberkulosis dapat bertahan 

hidup selama beberapa minggu dalam sputum kering, 

ekskreta lain dan mempunyai resistensi tinggi terhadap 

amiseptik, terapi dengan cepat menjadi inaktif oleh 

cahaya matahari, sinar ultraviolet atau suhu lebih tinggi 

dari 600C.3 Kuman ini tumbuh lambat dan membelah 

diri setiap 18-24 jam pada suhu yang optimal.4 

 Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

analitik dengan jenis penelitian case control yaitu 

suatu penelitian dengan cara membandingkan antara 

kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan 

status penyakitnya, rancangan tersebut bergerak dari 

akibat (penyakit) ke sebab (paparan). Sumber data 

berasal data sekunder berupa laporan Puskesmas 

Ciputat Kota Tangerang Selatan, data secara primer 

dengan melakukan observasi menggunakan alat bantu 

kuesioner serta alat ukur yang menggambarkan kondisi 

fisik rumah dan karakteristik individu responden. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2012. 

Tabel 1. Jumlah Sampel untuk Variabel Kondisi Fisik Rumahdan Karakteristik Individu dengan 
Perbandingan 1 Kasus dan 1 Kontrol



Deni Sri Wahyuni. Hubungan Kondisi Fisik Rumah dan Karakteristik Individu 

3BIMKMI § Vol 1 § bimkmi.bimkes.org

Nilai yang disebutkan pada tabel diatas membuat peneliti memilih variabel dinding, karena n tertinggi. Perhitungan 

sampel dilakukan dengan rumus dibawah ini.5

Sehingga sampel yang dibutuhkan sebanyak 32 pasangan kasus kontrol dengan perbandingan 1 kasus : 1 kontrol, 

maka didapatkan jumlah sampel 32.

Hasil

Tabel 2. Hasil Analisis Bivariat Responden Tuberkulosis Paru BTA Positif di Puskesmas Ciputat Tahun 

2012

Keterangan : Tanda * (Memiliki hubungan)
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Pembahasan

Keterbatasan Penelitian1. 

Studi kasus kontrol ini memiliki kerentanan a. 

terhadap terjadinya bias informasi, yaitu bias 

dalam cara mengamati, mengukur, mencatat 

data yang ada. Bias dalam pengukuran mungkin 

saja terjadi. Namun, hal ini bisa diatasi dengan 

mengatur alat setiap memulai pengukuran 

dan meningkatkan ketelitian peneliti dalam 

melakukan pengukuran.

Selain itu, keterbatasan alat yang memakan b. 

waktu lama dalam penelitian, sehingga hanya 

satu peneliti yang dapat melakukan kunjungan 

dan pengukuran kerumah responden.

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu  c. 

puskesmas, sehingga tidak bisa mendapatkan 

gambaran kejadian tuberkulosis BTA positif di 

tingkat Kota Tangerang Selatan.

Untuk meminimalisir kesalahan dalam penelitian, 

kuesioner penelitian ini telah dilakukan uji coba 

kuesioner.

2.  Hubungan Bivariat Kondisi Fisik Rumah dengan 

Kejadian Tuberkulosis Paru BTA Positif

Hubungan Jenis Lantai Rumah Responden a. 

dengan Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA 

Positif

Jenis lantai tanah yang tidak baik 

yaitu terbuat dari tanah atau plesteran yang 

sudah rusak, dari segi kebersihan udara 

dalam rumah dan kemungkinan timbulnya 

masalah tuberkulosis paru. Lantai sebaiknya 

dari ubin yang mudah dibersihkan. Daerah 

pedesaan yang masih menggunakan lantai 

kayu, sebaiknya lantai kayu dilapisi bahan 

yang mudah dibersihkan. Jenis lantai 

rumah berupa tanah atau tidak memenuhi 

syarat dapat menyebabkan udara ruangan 

menjadi lembab yang dapat mendukung 

perkembangan kuman tuberkulosis paru.6

Hubungan Jenis Dinding Rumah Responden b. 

dengan Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA 

Positif

Jenis dinding rumah yang ada di 

Indonesia mulai dari anyaman bambu, 

papan, pasangan bata sampai pasangan 

beton, daerah pedesaan dinding rumah rata-

rata menggunakan anyaman bambu, papan, 

sehingga masih dapat ditembus oleh udara, 

tetapi sangat sulit untuk dibersihkan, karena 

banyak debu yang menempel pada bagian 

tersebut. Jenis dinding seharusnya terbuat 

dari bahan yang mudah dibersihkan. 7 

Hubungan Jenis Atap Rumah Responden c. 

dengan Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA 

Positif

Jenis atap yang terbuat dari selain genteng 

misalnya susunan pelepah daun kelapa akan 

memudahkan menempelnya debu, cepat 

lapuk, dan lembab serta memudahkan bakteri 

khususnya tuberkulosis mudah tumbuh dan 

berkembang-biak. Untuk itu, sebaiknya atap 

rumah terbuat dari genteng.8

Hubungan Luas Lubang Ventilasi Alamiah  d. 

Rumah Responden dengan Kejadian 

Tuberkulosis Paru  BTA Positif

Ventilasi berfungsi untuk membebaskan 

udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama 

bakteri patogen seperti tuberkulosis, 
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karena selalu terjadi aliran udara yang 

terus menerus.9 Kondisi ventilasi yang baik 

dan memenuhi persyaratan rumah sehat 

dapat mengurangi terjadinya penularan 

penyakit.10  Pada penelitian ini persentase 

ventilasi rumah menunjukkan kondisi yang 

memenuhi syarat hanya 48,4%, dan ditambah 

perilaku responden yang tidak membuka 

lubang ventilasi sehingga menyebabkan 

tidak terjadinya pertukaran udara secara 

maksimal. 

Hubungan Pencahayaan Alamiah Rumah e. 

Responden dengan Kejadian Tuberkulosis 

Paru  BTA Positif 

Pencahayaan alamiah rumah merupakan 

hal yang penting dan menunjang terhadap 

kesehatan, untuk itu bagi rumah yang 

pencahayaan alamiah rumah masih kurang 

atau belum memenuhi syarat kesehatan. 

Sebaiknya dilakukan dengan cara mengganti 

sebagian genteng rumah dengan genteng 

kaca atau asbes plastik serta  penambahan 

lubang ventilasi alamiah rumah sebagai 

jalan masuknya cahaya matahari. Selain 

itu, lokasi penempatan jendela rumah pun 

harus diperhatikan dan diusahakan agar 

sinar matahari lama menyinari lantai (bukan 

menyinari dinding). Maka sebaiknya jendela 

itu harus di tengah-tengah tinggi dinding.11 

Hubungan Kelembaban Rumah Responden f. 

dengan Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA 

Positif

Kelembaban rumah yang tinggi 

berhubungan dengan kejadian tuberkulosis 

paru BTA positif karena menjadi media yang 

baik untuk tumbuh dan berkembangbiaknya 

kuman tuberkulosis. Semakin tinggi 

suhu udara, maka kelembaban udaranya 

akan semakin rendah.8 Hal ini akan 

meningkatkan kehilangan panas tubuh dan 

tubuh akan berusaha menyeimbangkan 

dengan suhu lingkungan melalui proses 

evaporasi. Kehilangan panas tubuh ini akan 

menurunkan vitalitas tubuh dan merupakan 

predisposisi untuk terkena infeksi oleh agen 

yang menular.9

Hubungan Kepadatan Hunian Rumah g. 

Responden dengan Kejadian Tuberkulosis 

Paru  BTA Positif

Hal ini juga akan menyebabkan 

kurangnya persediaan oksigen, serta 

memudahkan penularan penyakit infeksi, 

terutama tuberkulosis akan mudah menular 

kepada anggota keluarga yang lain dimana 

seorang penderita rata-rata dapat menularkan 

kepada 2-3 orang di dalam rumahnya.9

Hubungan Suhu Rumah Responden dengan h. 

Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA Positif

Keadaan suhu sangat berperan sekali 

pada pertumbuhan basil Mycobacterium 

tuberculosis, dimana laju pertumbuhan basil 

tersebut ditentukan berdasarkan suhu udara 

yang berada disekitarnya. Kondisi ini sangat 

terkait dengan sirkulasi udara di dalam rumah 

yang berhubungan langsung dengan udara 

luar rumah dan kurang memenuhi syarat 

kesehatan akibat dari luas ventilasi yang 

kurang dari 10% luas lantai. Salah satu usaha 
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untuk menjaga suhu rumah adalah memasang 

ventilasi yang cukup yaitu 10% dari luas 

lantai rumah. Adanya sirkulasi udara yang 

baik diharapkan dapat menjaga suhu rumah 

dan meminimalisasi penularan tuberkulosis 

paru BTA positif dalam rumah.12 

Hubungan Jenis Kelamin Responden dengan i. 

Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA Positif

Pria lebih mudah mengakses unit 

pelayanan kesehatan, untuk memeriksakan 

diri dan mendapatkan pengobatan tuberkulosis 

karena peranan pria sebagai pencari nafkah 

di keluarga. Dengan pelaporan diri pria 

yang terkena tuberkulosis, jumlah kasus pria 

dengan tuberkulosis cenderung lebih besar 

dibandingkan wanita.13 

Hubungan Umur Responden dengan j. 

Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA Positif

Penyakit tuberkulosis paru BTA positif 

lebih banyak menyerang kelompok usia 

produktif disebabkan karena tingginya 

aktivitas dan mobilitas, gaya hidup, dan 

kebiasaan merokok. Aktivitas dan mobilitas 

yang tinggi akan memberikan kemungkinan 

yang lebih besar untuk kontak dengan orang 

lain, sehingga besar pula kemungkinan untuk 

tertular tuberkulosis paru. 

Hubungan Tingkat Pendidikan Responden k. 

dengan Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA 

Positif

Tingkat pendidikan seseorang akan 

mempengaruhi terhadap pengetahuan 

seseorang diantaranya mengenai rumah 

yang memenuhi syarat kesehatan, 

penyakit tuberkulosis paru dan penularan 

tuberkulosis, sehingga dengan pengetahuan 

yang cukup maka seseorang akan mencoba 

untuk mempunyai perilaku hidup bersih 

dan sehat.7 Selain itu, tingkat pendidikan 

seseorang akan mempengaruhi terhadap 

jenis pekerjaannya.13 

Hubungan Pekerjaan Responden dengan l. 

Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA Positif

Individu yang bekerja dapat memperoleh 

penghasilan untuk membantu kebutuhan gizi 

bagi tubuhnya, sehingga akan memperkuat 

daya tahan tubuhnya terhadap penularan 

penyakit. 14 Jenis pekerjaan yang bekerja di 

tempat berdebu yang telah terkontaminasi 

dengan bakteri pathogen tuberkulosis paru 

yaitu Mycobacterium tuberculosis yang 

tidak terkena paparan sinar matahari dan 

mengalami masa dorman, dapat terpapar 

oleh pekerja yang sehat, sehingga mengalami 

peyakit tuberkulosis paru di saat sistem 

kekebalan tubuh menurun.9 

Hubungan Status Gizi Responden dengan m. 

Kejadian Tuberkulosis Paru  BTA Positif

Status gizi perorangan akan  berpengaruh 

pada kejadian tuberkulosis, upaya untuk 

menjaga, melindungi dan meningkatkan 

kesehatan dengan asupan gizi yang 

memenuhi akan sangat bermakna agar dapat 

terhindar dari penularan tuberkulosis dan 

mempercepat kesembuhan.8 

Kesimpulan

Gambaran kondisi fisik rumah responden masih 1. 

ditemukan rumah dengan kondisi fisik rumah yang 

tidak memenuhi syarat, yaitu  jenis lantai ada  28 

orang (43,8%), jenis dinding 27 orang (42,2%), jenis 
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atap 33 (51,6%), luas lubang ventilasi alamiah 33 

(51,6%), pencahayaan alamiah 39 orang (60,9%), 

kelembaban 39 orang (60,9%), kepadatan hunian 

21orang (32,8), suhu 47 orang (73,4%), hal ini akan 

menimbulkan efek kesehatan bagi penghuninya.

Gambaran karakteristik individu pada responden 2. 

laki-laki lebih banyak daripada responden 

perempuan sebanyak 46 orang (71,9%), responden 

yang berumur 15-50 tahun lebih banyak yaitu 

sebanyak 59 orang (92,2%), repsonden yang 

bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja 

sebanyak 40 orang (62,5%), responden yang 

memiliki pendidikan rendah lebih banyak daripada 

yang berpendidikan tinggi sebanyak 33 orang 

(51,6%), responden yang memiliki status gizi 

yang baik lebih banyak yaitu sebanyak 50 orang 

(78,1%).

Kondisi fisik rumah sangat mempengaruhi kejadian 3. 

tuberkulosis paru BTA positif, diantara beberapa 

variabel tersebut yang memiliki hubungan dengan 

kejadian tuberkulosis paru BTA positif adalah jenis 

dinding (P value= 0,043), luas ventilasi alamiah (P 

value = 0,045), pencahayaan alamiah (P value = 

0,010), kelembaban (P value = 0,040). Akan tetapi 

setiap variabel kondisi fisik rumah yang tidak 

memenuhi syarat memiliki kecenderungan untuk 

meningkatkan risiko penularan tuberkulosis paru 

BTA positif dalam rumah, sehingga meningkatkan 

kejadian tuberkulosis paru BTA positif pada 

responden Puskesmas Ciputat tahun 2012.

Tidak ada hubungan yang bermakna antara  4. 

karakteristik individu yaitu jenis kelamin (P 

value=0,781), umur (P value=0,355), pekerjaan      

(P value =1,000), pendidikan(P value =1,000), 

status gizi responden (P value=0,762) dengan 

kejadian tuberkulosis paru BTA positif pada 

responden Puskesmas Ciputat tahun 2012. 

Saran

Dinas Kesehatan Tangerang Selatan1. 

Program jendelanisasi dan penambahan a. 

genteng kaca atau asbes plastik agar udara 

serta cahaya matahari dapat masuk ke rumah 

responden yang bekerjasama dengan Dinas 

Pekerjaan Umum setempat.

Penyuluhan mengenai tuberkulosis paru b. 

BTA positif kepada warga yang menderita 

tuberkulosis dan masyarakat umum

Pemantauan fisik rumah secara berkala c. 

diharapkan dapat mencegah penularan 

serumah atau meminimalisir peningkatan 

kejadian tuberkulosis paru BTA positif. 

Pemantauan ini dapat dibantu oleh puskesmas, 

kader maupun masyarakat setempat.

Pemantauan sistem pembangunan lingkungan d. 

rumah, Dinas Kesehatan Tangerang Selatan 

diharapkan mampu melakukan kerjasama 

dengan Pemerintah Daerah dan Dinas 

Pekerjaan Umum setempat untuk melakukan 

perbaikan pemantauan lingkungan rumah, 

2.  Puskesmas

Puskesmas Ciputat bekerjasama dengan 

kader kesehatan untuk membentuk Komunitas 

Masyarakat Peduli (KMP) dan kader tuberkulosis 

paru agar dapat mengatasi permasalahan 

tuberkulosis dilapangan serta memudahkan 

penemuan kasus dilapangan secara langsung, 

sehingga memudahkan penyembuhan penderita. 

3.  Peneliti Selanjutnya
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Perlu dilakukannya penelitian yang sejenis a. 

mengenai tuberkulosis paru khususnya men-

genai kondisi lingkungan rumah dan kara-

kteristik individu dengan memperbanyak 

variabel dan desain penelitian yang berbeda.

Melakukan penelitian lanjutan mengenai tu-b. 

berkulosis paru dengan melihat dan menga-

dopsi dari hasil penelitian ini.
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¶ Penelitian

Analisis Pencapaian Target Angka Temuan 
Kasus Tuberkulosis (TB) di Puskesmas 
Banjarbaru Utara tahun 2010-2011

Madelina Ariani
Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan

Abstrak
Penanggulangan Tuberkulosis (TB) dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan strategi DOTS (Observed 

Treatment Shortcurse Chemotherapy) dengan standart yang sama. Meski demikian TB tetap menjadi pembunuh 
no.1 dari semua jenis penyakit menular. Keberhasilan angka pengobatan TB di Indonesia mencapai 91% 
sedangkan angka temuan kasus masih 71%. Artinya Indonesia berhasil dalam perawatan dan pengobatan tetapi 
masih kurang tanggap dalam pencegahan kasus. Tujuan penulisan ini adalah mendapatkan gambaran permasalahan 
penanggulangan TB di puskesmas khususnya angka temuan kasus. Penelusuran data dilakukan dengan 
observasional dan kajian terhadap data pasien pada buku register TB tahun 2010-2011 Puskesmas Banjarbaru 
Utara. Hasil observasi menunjukkan bahwa angka penemuan kasus TB (43%), angka kesembuhan (92,59%), dan 
angka keberhasilan pengobatan (96,29%). Penyebab rendahnya angka penemuan kasus karena sosialisasi yang 
kurang mengenai peran puskesmas terhadap pemeriksaan dan pengobatan TB serta kurangnya promosi kesehatan 
TB pada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa puskesmas berhasil dalam perawatan dan pengobatan TB tetapi 
kurang tanggap dalam melakukan pencegahan.

Kata kunci: Tuberkulosis, Puskesmas, Program Penanggulangan TB, Angka Penemuan Kasus TB.

Abstract

Tuberculosis Control (TB) is carried out in all regions of Indonesia with the DOTS strategy (Observed 
Treatment Chemotherapy Shortcurse) with the same standard. Yet TB remains the No. 1 killer of all infectious 
diseases. TB treatment success rate in Indonesia reached 91% while the figure was still 71% of cases the findings. 
This means that Indonesia succeeded in care and treatment but still less responsive in case of prevention. The 
objective is to get a discriftion of the problems of TB control in health centers, especially TB case finding rate. 
Finded with the observational data retrieval and review of patient data in the register book 2010-2011 TB Health 
Center in North Banjarbaru. Observations indicate that the TB case detection rate (43%), the cure rate (92.59%), 
and the treatment success rate (96.29%). Causes of low case detection rate due to the lack of socialization 
on the role of health centers for examination and treatment of TB and a lack of TB in the community health 
promotion. Can be concluded that the clinic had the care and treatment of TB, but less responsive in prevention.

Key words: Tuberculosis, Health Center, TB control programs, TB case detection rate.
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Pendahuluan

Tahun 2009 WHO menempatkan Indonesia pada 

peringkat ke 5 populasi penderita Tuberkulosis (TB) 

terbesar dunia setelah India, China, Afrika Selatan, 

dan Nigeria. WHO Global Tuberculosis Control tahun 

2010 melaporkan bahwa insiden kasus TB di Indonesia 

adalah 430.000 orang, prevalensi semua kasus TB 

sebesar 660.000 orang, dan jumlah kematian akibat TB 

sebesar 61.000 orang. Angka ini mengalami penurunan 

jika dibandingkan dengan tahun 1990 tetapi angka ini 

tetap tinggi dan perlu mendapat perhatian. Diperkirakan 

pada setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 130 

penderita baru TB paru BTA positif dan merupakan 

pembunuh nomor 1 dari semua jenis penyakit menular. 

Parahnya TB menyerang sebagian besar kelompok 

usia kerja produktif, kelompok ekonomi lemah, dan 

masyarakat yang berpendidikan rendah.1,2

Penanggulang TB tidak saja menjadi program 

nasional tetapi juga program terintegrasi internasional. 

Terbukti, bahwa pencapaian keberhasilan 

penanggulangan TB masuk dalam salah satu 

keberhasilan pencapaian target MDGs tahun 2015. Di 

Indonesia, penanggulangan TB dengan strategi DOTS 

(Observed Treatment Shortcurse Chemotherapy) telah 

dilaksanakan sejak tahun 1990 berdasarkan rekomendasi 

WHO. Pada tahun 1995, DOTS dilaksanakan di 

Puskesmas secara bertahap dan pada tahun 2000, 

DOTS mulai dilaksanakan secara nasional di seluruh 

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) terutama Puskesmas 

yang diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan dasar. 

Buku Pedoman Penanggulangan TB telah dibagikan 

hingga ketingkat Puskesmas seluruh Indonesia sehingga 

pelaksanaan penanggulangan TB dilakukan dengan 

standar yang sama. Pencatatan, pelaksanaan, dan 

pelaporan dilakukan berjenjang mulai dari Puskesmas, 

kabupaten, provinsi, hingga kementerian kesehatan.3,4

Tantangan penanggulangan TB selain Multi Drug 

Resistent (MDG) akibat pasien tidak berobat teratur dan 

angka drop out (DO) tinggi serta komplikasi TB dan 

HIV adalah capaian angka penemuan kasus TB yang 

tidak merata di seluruh Indonesia. Meskipun secara 

nasional angka penemuan kasus TB dalam setahun telah 

mencapai target yakni minimal 70% dari perkiraan tetapi 

pada beberapa daerah angka ini masih rendah sehingga 

berdampak pada program lainnya. Dua Indikator utama 

keberhasilan penanggulangan TB adalah  tercapainya 

cakupan penemuan kasus 70% dari perkiraan dalam 

setahun dan tercapainya angka kesembuhan minimal 

85% bagi pasien TB dalam setahun. Tahun 2009, 

capaian keberhasilan pengobatan TB Indonesia adalah 

91%. Sedangkan angka temuan kasus TB hanya 71%. 

Artinya, Indonesia berhasil dalam pengobatan tetapi 

kurang berhasil dalam pencegahan dan penemuan 

kasus secara dini (promosi dan preventif).5 Diperlukan 

observasi permasalahan dan penyelesaian terhadap 

kasus TB tersebut.

Metode

Penelusuran data dilakukan dengan observasional 

analitik dan diskusi kepada pengelola TB selama 

bulan Juli tahun 2011 di Puskesmas Banjarbaru Utara 

khususnya di bagian Pemberantasan Penyakit Menular 

(P2M) subbagian Penanggulangan TB. Data yang 

dipakai adalah data sekunder dari buku registrasi TB 

UPK (TB 03 UPK) oleh koordinator penanggulangan 

TB dan buku registrasi suspek TB oleh laboratorium 

kesehatan Puskesmas Banjarbaru Utara selama tahun 

2010 hingga pertengahan tahun 2011. Data diolah 

secara statistik deskriftif (univariat), prioritas masalah 

ditentukan dengan metode MCUA (Multiple Criteria 

Utility Assessment), dan analisis penyebab masalah 
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dilakukan dengan metode fishbone untuk mengetahui 

faktor risiko yang mempengaruhinya.

Hasil

Gambaran Puskesmas Banjarbaru Utara

Puskesmas Banjarbaru Utara Terletak di kecamatan 

Banjarbaru Utara dengan luas wilayah 13,95 km2 dan 

sebaran penduduk sebanyak 27.017 jiwa. Jarak tempuh 

Puskesmas dari pusat kota adalah 2 km dengan perkiraan 

waktu tempuh 15 menit. Puskesmas Banjarbaru Utara 

menjalankan salah satu program wajib Puskesmas yakni 

pemberantasan penyakit menular dengan membentuk 

Tim Epidemiologi Puskesmas (TEPUS) yang berada 

pada bagian P2M yang menangani 7 penyakit menular 

seperti kusta, ISPA, TB, diare, rabies, malaria, dan 

DBD. Penatalaksanaan TB meliputi penemuan pasien 

dan pengobatan yang dikelola dengan menggunakan 

strategi DOTS. Tujuan utamanya adalah menurunkan 

angka kematian dan kesakitan serta mencegah penularan 

dengan cara menyembuhkan pasien TB. 

Gambaran Pasien TB di Puskesmas Banjarbaru Utara

Jumlah pasien TB berdasarkan umur diketahui 

berdasarkan rentang umur Anak (6-11 tahun) sebesar 

6,25%, remaja (12-24 tahun) sebesar 28,26%, dewasa 

(25-49 tahun) sebesar 43,48%, dan lansia (>50 tahun) 

sebesar 21,74%. Dari distribusi tersebut, TB terbanyak 

menyerang usia dewasa padahal rentang usia ini 

produktif dalam bekerja. Usia produktif adalah usia 

bekerja, menghasilkan, dan berkarya secara mandiri. 

Jika pada usia ini banyak yang menderita TB maka ini 

merupakan beban dalam masyarakat.6

Klasifikasi TB yang diderita pasien dibagi menjadi 

dua yakni TB paru dan TB ekstra paru. Kedua jenis 

TB ini menuntut perawatan yang berbeda pula 

sehingga perlu ditegakkan dengan jelas. Pasien TB di 

Puskesmas Banjarbaru Utara terbanyak menderita TB 

paru sebanyak 42 orang (91,30%) dan TB ekstra paru 

sebanyak 4 orang (8,70%).

Gambaran Pencapaian Target Penanggulangan TB 

Puskesmas Banjarbaru 

Dalam menentukan capaian target indikator nasional 

diperlukan angka-angka antara lain jumlah suspek 

TB hingga pasien TB BTA + pindah. Di Puskesmas 

Banjarbaru Utara selama tahun 2010 diketahui angka 

suspek TB sebesar 221 orang, kasus TB 32 orang, BTA 

+ 27 pasein, BTA – 4 pasien, TB anak 1 pasien, TB 

BTA + yang sembuh 25 pasien, TB BTA + meninggal 

1 pasien, dan TB BTA + pindah 1 pasien. Berdasarkan 

angka-angka temuan di atas maka didapat indikator 

keberhasilan satu tahun penanggulangan TB yang 

ditinjau dari tiga aspek seperti yang terlihat pada Tabel 

1 Berikut:

Tabel 1. Distribusi Pencapaian Kinerja Puskesmas Banjarbaru Utara dibanding Target Nasional 
Penanggulangan TB Tahun 2010
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Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa realisasi 

penemuan kasus TB di Puskesmas Banjarbaru 

Utara masih kurang jauh dari target nasional (211 

(43%)). Diduga ini terjadi karena sebagian penduduk 

memeriksakan dirinya tidak ke Puskesmas sehingga 

kasus TB yang tidak dalam pelayanan Puskesmas 

menjadi tidak terdata. Realisasi 43% harus ditingkatkan 

lagi hingga minimal 70% ditemukan kasus TB baru 

pada setiap tahunnya. Melihat perbandingan angka 

penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan TB di 

Puskesmas Banjarbaru Utara, bisa dikatakan Puskesmas 

memberikan pelayanan yang bagus dalam pengobatan 

tetapi kurang tanggap dalam penemuan kasus TB.

Pembahasan

Masalah-masalah program penanggulangan TB 

seperti berikut:

Angka temuan kasus TB tidak mencapai target na-1. 

sional. 

Terdapat pasien yang tidak disiplin berobat. Hal 2. 

ini terlihat dari angka DO Puskesmas Banjarbaru 

Utara dan berdasarkan penuturan dari pengelola 

program penanggulangan TB Puskesmas Banjar-

baru Utara.

Kurang dilakukannya promosi kesehatan men-3. 

genai TB kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari 

kurang adanya kegiatan sosialisasi oleh pengelola 

program penanggulangan TB di Puskesmas Ban-

jarbaru Utara.

Program penanggulangan TB di Puskesmas Ban-4. 

jarbaru Utara kurang terhubung dengan program 

kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan pro-

gram lainnya di Puskesmas Banjarbaru Utara. Hal 

ini terlihat dari kegiatan alur pelayanan puskesmas 

yang terputus pada masing-masing bagian saja.

Proritas Penentuan Masalah Penanggulanga TB 

Dari penemuan masalah yang ada, untuk 

menentukan prioritas masalah digunakan Teknik 

MCUA dengan kriteria dan bobot yang disesuaikan 

dengan derajat keparahan masalah seperti yang terlihat 

pada Tabel 2. Berikut:

Ket: semakin besar bobot semakin penting, semakin banyak tersedia sarana prasarana, dan semakin mudah masalah 
diselesaikan.

Tabel 2. MCUA Prioritas Masalah Penanggulangan TB di Puskesmas Banjarbaru Utara
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Berdasarkan Tabel 2. Masalah yang menjadi 

prioritas adalah yang mendapatkan ranking I yakni, 

angka temuan kasus TB yang tidak mencapai target 

nasional. Permasalahan ini yang akan dicari faktor 

penyebabnya dan penyelesaiannya.

Analisis Faktor Penyebab Masalah Rendahnya 

Capaian Target Angka temuan Kasus  TB di 

Puskesmas Banjarbaru Utara

Adapun identifikasi penyebab masalah dilakukan 

dengan menggunakan diagram tulang ikan (fish bone) 

dapat dilihat pada gambar berikut:

sosialisasi tentang pemanfaatan Puskesmas untuk 

pemeriksaan dan pengobatan TB bagi masyarakat 

wilayah kerja Puskesmas Banjarbaru Utara. Sosialisasi 

ini akan lebih mudah dilaksanakan secara lintas program 

dengan pelaksana kesehatan lingkugan dan promosi 

kesehatan di Puskesmas Banjarbaru Utara. 

Kesimpulan

Permasalahan penanggulangan TB di 

Puskesmas Banjarbaru Utara adalah rendahnya angka 

penemuan kasus TB (43%). Sebagian besar hal ini 

disebabkan karena sosialisasi TB kurang ke masyarakat 

Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan, seperti program 

yang telah ada tetapi kurang berjalan dengan baik, 

biaya yang rendah, sarana prasarana, dan keberadaan 

sumber daya manusia maka pemecahan masalah yang 

sesuai untuk mengatasi permasalahan angka penemuan 

kasus dibawah target nasional adalah dengan lakukan 

dan kurangnya penemuan kasus TB secara aktif. 

Puskesmas berhasil dalam perawatan dan pengobatan 

penderita tetapi kurang tanggap dalam pencegahan 

penyakit TB. Rekomendasi penyelesaian dengan 

mensosialisasikan pemanfaatan puskesmas untuk 

pemeriksaan dan pengobatan TB serta melakukan 

promosi kesehatan TB kepada masyarakat.

Diagram Fish Bone Penyebab Masalah Angka Temuan Kasus TB yang Tidak Mencapai Target Nasional
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¶ Tinjauan Pustaka

DKI Jakarta Harus Menjadi Pelopor Kebijakan 
Atap Putih 2015 sebagai Upaya Mengatasi 
Pemanasan Global

Noviaji Joko Priono
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Abstrak
Gelombang panas yang melanda Eropa tahun 2005 meningkatkan angka “heat stroke” (serangan panas kuat) 

yang mematikan, infeksi salmonela, dan “hay fever” (demam akibat alergi rumput kering). Musim panas 2010, 
gelombang panas dan juga udara berpolusi dari kebakaran hutan menyebabkan kematian di Moskow menjadi 
dua kali lipat dengan total 700 orang setiap harinya. Saat ini sekitar 35% dari radiasi matahari tidak sampai ke 
permukaan bumi. Hampir seluruh radiasi yang bergelombang pendek (sinar alpha, beta dan ultraviolet) diserap 
oleh tiga lapisan teratas. Yang lainnya dihamburkan dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh molekul gas, 
awan dan partikel. Sisanya yang 65% masuk ke dalam troposfir. Berdasarkan hukum Stefan Boltzman energi 
total yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam sempurna dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu, 
tiap satuan luas permukaan, sebanding dengan pangkat empat suhu mutlak permukaan itu. Berdasarkan hukum 
tersebut dan kenyataan saat ini, sudah saatnya Jakarta yang menjadi wilayah dengan penduduk terpadat dan rata-
rata permukaannya ditutupi oleh bangunan-bangunan menginisiasi pembangunan atap putih di Indonesia. Menurut 
peneliti dari Heat Island Group, bila 100 kota didunia mengganti atap dengan warna putih, dan juga jalanan dengan 
bahan yang lebih memantulkan cahaya, seperti jalan beton dibandingkan jalan aspal, maka efek pendinginan global 
yang dihasilkan akan sangat besar

Kata Kunci : Atap Putih, Pemanasan Global, Stefan Boltzman

Abstract
The heat wave that hit Europe in 2005 increases the deadly “heat stroke” (strong heat stroke), salmonella 

infection, and “hay fever” (allergic hay fever). Currently about 35% of the solar radiation does not reach the earth’s 
surface. Almost all short-wave radiation (alpha rays, beta and ultraviolet) are absorbed by the top three layers. 
The others scattered and reflected back into space by the gas molecules, clouds and particles. The remaining 65% 
goes into the troposphere. Based on the Stefan Boltzman total energy emitted by a perfect black surface in the form 
of heat radiation per unit time, per unit surface area, is proportional to the fourth power absolute temperature of 
that surface. Under current law and the reality is, it’s time the Jakarta area with the densest population and the 
average surface covered by buildings, a white roof to initiate development in Indonesia. According to researchers 
from the Heat Island Group, where 100 cities in the world to replace the roof with white and also the street with a 
reflective material, such as concrete roads than asphalt, the global cooling effect produced is very large.

Keywords: White Roofs, Global Warming, Stefan Boltzmann
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Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan masalah yang dewasa 

ini sangat sulit untuk dikendalikan baik dalam lingkup 

nasional maupun internasional.  Sampai saat ini semua 

negara bekerjasama dalam mengatasi permasalahan 

perubahan iklim yang tengah terjadi.  Pertemuan-

pertemuan internasional kerap dilaksanakan untuk 

membahas hal tersebut, seperti yang dilakukan di Bali, 

Indonesia pada tahun 2007. Dampak yang ditimbulkan 

dari adanya perubahan iklim salah satunya adalah 

pemanasan global. Pemanasan global merupakan suatu 

peristiwa terjadinya peningkatan temperatur rata-

rata atmosfer, darat dan laut.  Dapat dilihat melalui 

perkiraan yang disampaikan oleh (National Oceanic 

and Atmospheric Administration’s (NOAA), 2009) 

menyatakan bahwa dalam 50 tahun mendatang, ada 

kemungkinan terjadi kekeringan yang tak dapat diubah 

(penggurunan permanen) di Amerika Serikat barat daya, 

Asia Tenggara, Amerika Selatan Timur, Australia Barat, 

Eropa Selatan, Afrika Selatan dan Afrika Utara.1

Gelombang panas yang melanda Eropa tahun 2005 

meningkatkan angka “heat stroke” (serangan panas 

kuat) yang mematikan, infeksi salmonela, dan “hay 

fever” (demam akibat alergi rumput kering). Musim 

panas 2010, gelombang panas dan juga udara berpolusi 

dari kebakaran hutan menyebabkan kematian di 

Moskow menjadi dua kali lipat dengan total 700 orang 

setiap harinya.2 Gambaran permasalahan yang ada ini 

nampaknya sudah bisa menjadi sikap teguh kita untuk 

turut aktif dalam mengatasi permasalahan perubahan 

iklim.

Pembahasan

Sekitar 35% dari radiasi matahari tidak sampai 

ke permukaan bumi. Hampir seluruh radiasi yang 

bergelombang pendek (sinar alpha, beta dan ultravio-

let) diserap oleh tiga lapisan teratas. Yang lainnya di-

hamburkan dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa 

oleh molekul gas, awan dan partikel. Sisanya yang 65% 

masuk ke dalam troposfir. Di dalam troposfir ini, 14 % 

diserap oleh uap air, debu, dan gas-gas tertentu sehing-

ga hanya sekitar 51% yang sampai ke permukaan bumi. 

Dari 51% ini, 37% merupakan radiasi langsung dan 

14% radiasi difus yang telah mengalami penghamburan 

dalam lapisan troposfir oleh molekul gas dan partikel 

debu. Radiasi yang diterima bumi, sebagian diserap se-

bagian dipantulkan. Radiasi yang diserap dipancarkan 

kembali dalam bentuk sinar inframerah.3

Keadaan yang terjadi pada saat ini adalah dimana 

100% dari radiasi yang dipancarkan matahari tak sep-

enuhnya dapat dipantulkan kembali.  Jika kita melihat 

bumi menyerap kurang lebih 51% nya.  Hal ini menjadi 

salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global 

di Bumi.  Cukup banyaknya radiasi yang di serap bumi 

tak lain dikarenakan terkait dengan keadaan permukaan 

bumi yang warnanya memang menunjang untuk meny-

erap kalor.  Pada umumnya dapat kita lihat atap-atap 

bangunan yang ada di bumi menutup banyak permu-

kaan bumi dengan warna-warna yang cenderung gelap.  

Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terserapnya 

kalor sebanyak 51% ke bumi.

Hukum Stefan Boltzman 

Sebelumnya akan dijelaskan bagaimana peristiwa 

radiasi matahari sampai mengenai Bumi. Radiasi 

merupakan perpindahan energy kalor dalam bentuk 

gelombang elektromagnetik, sama seperti gelombang 

radio atau gelombang cahaya. Bila pancaran itu mengenai 

permukaan benda, sebagian energy dipantulkan dan ada 

juga yang diserap.  Benda-benda mengkilap lebih mudah 
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memancarkan kalor daripada benda-benda hitam.  

Sehingga benda hitam mudah menyerap kalor.  Stefan 

Boltzman menemukan bahwa laju memancarkan kalor 

(Daya Pancar) permukaan hitam sempurna untuk setiap 

satuan waktu dan untuk tiap satuan luas permukaan 

benda sebanding dengan suhu mutlak pangkat empat 

(T4).  Persamaan ini merupakan singkatan hukum yang 

disebut hukum Stefan Boltzman, yang berbunyi :

Energi total yang dipancarkan oleh suatu 

permukaan hitam sempurna dalam bentuk radiasi 

kalor setiap satuan waktu, tiap satuan luas 

permukaan, sebanding dengan pangkat empat suhu 

mutlak permukaan itu.

Secara matematis dirumuskan : P=Q/t = σ A T.4 

Untuk permukaan benda yang tidak hitam sempurna, 

rumus di atas berubah menjadi : P= e σ AT.4 P= Daya 

pancar disebut juga laju radiasi= Q/t (satuannya watt/

m2)  e disebut emisivitas permukaan, yaitu vektor 

yang membedakan sifat penyerapan atau pancaran 

permukaan.  Untuk permukaan yang sangat sempurna 

dapat memantulkan kalor, e =0, sedangkan benda yang 

permukaan hitam sempurna e=1.

Kesimpulan dan Saran

Menurut teori, benda hitam merupakan benda 

yang akan menyerap kalor sedangkan benda yang 

berwarna putih cenderung akan memantulkan panas.  

Cahaya matahari yang didalamnya terdapat kalor tentu 

relevan dengan hal ini.  Benda hitam akan mengalami 

penahan panas sedangkan benda putih akan melepaskan 

panas. Pemanasan global yang sedang terjadi saat 

ini, merupakan suatu permasalahan yang sebenarnya 

dapat diatasi melalui pembangunan benda-benda yang 

berwarna putih, dalam hal ini khususnya atap bangunan 

atau rumah. 

Menurut peneliti dari Heat Island Group, bila 100 

kota didunia mengganti atap dengan warna putih, dan 

juga jalanan dengan bahan yang lebih memantulkan 

cahaya, seperti jalan beton dibandingkan jalan aspal, 

maka efek pendinginan global yang dihasilkan akan 

sangat besar. Indonesia sebagai Negara tropis sangat 

cocok untuk menerapkan hal ini. Namun, sayangnya 

hingga saat ini belum ada kewajiban untuk setiap 

bangunan menggunakan atap putih.  Padahal secara 

langsung penggunaan atap putih pada rumah-rumah 

dapat memberikan efek kesejukan karena minimnya 

kalor yang terserap. Negara bagian California sudah 

mengharuskan semua bangunan baru sejak tahun 2005, 

menggunakan atap berwarna putih, untuk permukaan 

atap yang rata maupun menurun.5

Sudah saatnya Jakarta yang menjadi wilayah 

dengan penduduk terpadat dan rata-rata permukaannya 

ditutupi oleh bangunan-bangunan menginisiasi 

pembangunan atap putih di Indonesia. Ketika sedang 

digalakan upaya-upaya mengatasi pemanasan global 

seperti penghematan listrik, penghematan air, efesiensi 

penggunaan kendaraan bermotor, Recycle , Go Green 

dan yang lainnya, maka perlu juga kiranya pemerintah 

mensosialiasikan mengenai penggunaan atap putih 

seperti di California.  Tentu saja hal tersebut bisa 

dilakukan secara bertahap misalnya dengan membuat 

kebijakan kepada bangunan yang akan mulai berdiri 

pada tahun 2015 wajib untuk mengecat atapnya dengan 

warna putih.  Terkait dengan bangunan yang sudah 

berdiri sebelum tahun 2015 dapat dilakukan secara 

bertahap dimulai dari gedung pemerintah, perusahan 

besar, perusahan kecil dan terakhir permukiman warga.

Penerapan aplikasi ini dapat dilakukan penelitian 

awal dengan membuat simulasi awal di suatu 

komplek perumahan.  Pengujian bisa dilihat dengan 
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membandingkan sample keadaan suhu dalam rumah 

antara rumah yang di cat dengan atap putih dan rumah 

yang dicat dengan warna atap gelap.  Pengujian 

dilakukan dengan memperhatikan suhu ruangan rumah 

secara berkelanjutan. 

Tentu saja pembangunan atap putih tidak akan 

secara langsung dirasakan adanya penurunan suhu 

bumi.  Namun, dapat dirasakan melalui orang-orang 

yang berada di dalam rumah yang atapnya berwarna 

putih.  Inilah perlunya melakukan penelitian atau 

perbandingan suhu ruangan yang dirasakan oleh orang 

yang rumahnya dicat dengan warna putih dan warna 

hitam.

Melalui program ini diharapkan masyarakat 

mengetahui mengenai isu-isu pemanasan global dan 

paham terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan.  

Selain itu, secara langsung memberikan masukan 

kepada pemerintah DKI Jakarta agar menjadi inisiator 

pembuatan kebijakan terkait kewajiban penggunaan 

atap putih kepada semua bangunan yang didirikan 

pada tahun 2015.  Sehingga kedepannya kenaikan 

suhu rata-rata bumi dapat di minimalisir. Selain itu, 

melalui penerapan kebijakan ini diharapkan angka 

“heat stroke” (serangan panas kuat) yang mematikan, 

infeksi salmonela, dan “hay fever” (demam akibat 

alergi rumput kering) mulai dapat ditekan sebagai 

permasalahan kesehatan di dunia.
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¶ Tinjauan Pustaka

Optimalisasi Progam Promosi Kesehatan Dalam 
Rangka Menekan Angka Kecelakaan Kerja

Muhammad Arif Fadiyan Putra

Fakultas Kedokteran dan Ilmu KesehatanUniversitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Abstrak
Indikator utama prestasi K3 adalah kecelakaan kerja dan PAK yang terjadi dalam periode waktu tertentu. 
Penghargaan atas prestasi K3 juga selalu didasarkan atas kejadian kecelakaan kerja, PAK dan jumlah kehilangan jam 
kerja tenaga kerja akibat kecelakaan kerja dan PAK tersebut. Terjadinya kecelakaan kerja dan PAK di perusahaan 
tentu saja menimbulkan kerugian dan mengancam kelangsungan suatu usaha. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 
progam yang berkesinambungan yang mampu menekan angka kecelakaan kerja, salah satunya melalui upaya 
promosi kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan adalah kegiatan yang bersifat edukasi yang nantinya mampu 
mengubah sikap dan diimplementsaikan melalui perilaku kerja yang aman Fungsi utama dari promosi kesehatan 
adalah bertujuan melakukan pemberdayaan sehingga orang mempunyai kontrol lebih besar terhadap aspek-aspek 
kehidupan mereka yang mempengaruhi kesehatan. Fungsi kontrol ini akan mempengaruhi masing-masing individu 
yang berdampak  pada peningkatkan prestasi K3. Terutama untuk meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai 
implementasi serta dampak penerapan K3 karena pengetahuan merupakan stimulus untuk terbentuknya sikap baik 
dimana hal ini menjadi salah satu langkah untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Promosi Kesehatan, Kesehatan kerja, Angka Kecelakaan Kerja

Abstract
The main indicator of K3 is a PAK accidents that occur in a specific time period. The achievement of K3 are always 
give by the work accident, PAK and the number of working hours lost due to labor accidents and the PAK. The 
occurrence of occupational accidents and PAK in the company of course cause disadvantages and threatening 
the sustainability of a business. Therefore, we need a sustainable program that can reduce the number of work 
accidents, one of them through health promotion efforts. Health promotion progam is educational activities that 
will be able to change the attitudes and behaviors and can be implementation through safe action. The function 
of health promotion is to empower people to have more control over aspects of their lives that affect health. This 
control function will affect each individual impact on increasing achievement of K3. Primarily to improve the 
knowledge workers of the implementation and impact of K3. because knowledge can influence the good attitude in 
which it is to be one step to reduce the number of work accidents.

Key Word: Health Promotion, Occupational Health, the Number Occupational Injuries
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Pendahuluan

Indikator utama prestasi K3 adalah kecelakaan kerja 

dan PAK yang terjadi dalam periode waktu tertentu. 

Penghargaan atas prestasi K3 juga selalu didasarkan atas 

kejadian kecelakaan kerja, PAK dan jumlah kehilangan 

jam kerja tenaga kerja akibat kecelakaan kerja dan 

PAK tersebut. Terjadinya kecelakaan kerja dan PAK 

di perusahaan tentu saja menimbulkan kerugian dan 

mengancam kelangsungan suatu usaha.1,2 Prestasi K3 

Indonesia sampai saat ini belum membanggakan, hasil 

survei ILO menyatakan bahwa berdasarkan tingkat daya 

saing karena faktor K3, prestasi K3 Indonesia berada 

pada urutan ke 98 dari 100 negara yang disurvei.3 

Angka kecelakaan kerja dan PAK di Indonesia masih 

tinggi. Fluktuasi angka kecelakaan bisa dilihat dari data 

yang diberikan oleh PT Jamsostek, yaitu pada 2007 

ada 83.714 kasus kecelakaan kerja, di 2008 terdapat 

94.736 kasus, tahun 2009 ada 96.314 kasus dan tahun 

2010 sebanyak 98.711 kasus. Untuk pada 2011 terdapat 

99.491 kasus atau rata-rata 414 kasus kecelakaan kerja 

per hari.4 Secara umum, kejadian kecelakaan disebabkan 

karena dua hal, unsafe action dan unsafe conditioan. 

80% kasus kecelakaan di Indonesia disebabkan oleh 

unsafe action. 

Ada berbagai faktor yang menentukan prestasi K3 

antara lain faktor teknologi, majenemen K3,  manusia, 

legislasi dan regulasi. Kesemua faktor tersebut berjalan 

secara berkesinambungan. Dari berbagai macam faktor, 

manusia dianggap sebagai faktor yang paling penting 

karena satu-satunya sumber daya yang tidak dapat 

digantikan oleh teknologi apapun.2,3,5,6 Hal tersebut 

didukung dengan hasil penelitian di dalam dan luar 

negeri yang membuktikan bahwa penyebab utama 

terjadinya kecelakaan kerja dan PAK adalah faktor 

perilaku tenaga kerjanya.7-11

Secara umum ada 2 kondisi yang melatarbelakangi, 

yaitu unsafe action dan unsafe condition. Unsafe 

condition, yaitu penanganan kondisi yang tidak aman 

seperti membuat pengaman mesin, mengganti mesin 

yang kondisinya tidak layak pakai dan peralatan 

yang mempunyai risiko terhadap kecelakaan kerja. 

Perbaikan secara teknis tentu banyak membutuhkan 

biaya. Di samping itu, juga memerlukan waktu yang 

lama untuk perbaikan tersebut, sehingga hal ini akan 

menghambat proses produksi. Upaya yang kedua 

adalah berdasarkan sudut pandang perilaku manusia. 

Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang disebabkan 

oleh faktor manusia dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, di antaranya dengan sistem rotasi kerja, program 

surveilans kesehatan, pemeriksaan kesehatan tenaga 

kerja. Di samping itu, juga dapat dilakukan pelatihan 

dan penerapan prosedur tetap (protap) pada setiap 

unit produksi.12 Implementasi ini akan berjalan secara 

optimal dengan sistem manajemen K3 yang baik. 

Permasalahan dasar lainya adalah dari dalam pekerja 

itu sendiri. Setiap orang mempunyai sikap, karakter 

dan perilaku yang berbeda dalam memandang suatu 

hal, termasuk kecelakaan kerja. Maka, salah satu upaya 

untuk mengurangi angka kecelakaan kerja adalah 

dengan peningatan pengetahuan tentang keselamatan 

kerja dengan progam promosi kesehatan di tempat kerja. 

Peningkatan progam promosi kesehatan merupakan 

langkah untuk mengurangi perilaku kerja yang tidak 

aman atau unsafe action. 

Kegiatan promosi kesehatan adalah kegiatan yang 

bersifat edukasi yang nantinya mampu mengubah sikap 

dan diimplementsaikan melalui perilaku kerja yang 

aman. Progam promosi kesehatan dikemas dengan 

berbagai metode, baik secara langsung maupun melalui 

alat atau media, training baik pelatihan maupun 
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penyuluhan. Artikel ini ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh progam promosi kesehatan pada sikap, 

tindakan tenaga kerja dan angka kecelakaan kerja. 

Dengan peningkatan pengetahuan yang baik dibarengi  

upaya monitoring yang berkesinambungan, maka 

prestasi K3 akan meningkat seiring dengan perubahan 

perilaku setelah adanya peningkatan pengetahuan 

pekerja.

Pembahasan

Promosi  kesehatan  di  tempat  kerja  adalah  upaya  

memberdayakan  tenaga  kerja untuk memelihara, 

meningkatkan dan melindungi kesehatannya. Upaya 

promosi  kesehatan yang diselenggarakan di tempat 

kerja, selain untuk memberdayakan tenaga  kerja di 

tempat kerja untuk mengenali masalah dan tingkat 

kesehatannya serta mampu  mengatasi,  memelihara,  

meningkatkan  dan  melindungi  kesehatannya  sendiri  

juga  memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang 

sehat. Progam promosi kesehatan didasarkan pada 

penilaian resiko bahaya guna meningkatkan derajat 

kesehatan pekerja yang nantinya akan berdampak pada 

peningkatan produktifitas para pekerja. 

Upaya promosi kesehatan identik dengan 

peningkatan pengetahuan. Banyak penelitian yang 

menunjukkan ada pengaruh signifikan antara perilaku  

(pengetahuan, sikap, dan tindakan) terhadap penerapan 

manajemen K3. Hasil tersebut membuat banyak sekali 

rekomendasi kepada manajemen perusahaan agar  dapat 

meningkatkan  pengetahuan pekerja mengenai K3 

dengan memberikan pelatihan dan promosi K3  kepada 

seluruh pekerja. 

Alat dan bahan1. 

Strategi promosi kesehatan biasanya didukung 

dengan berbagai media, baik secara visual maupun 

elektronik.  Selain itu, faktor utama dalam kegiatan 

promosi kesehatan ini adalah komitmen dari 

perusahaan serta pihak yang berwenang dalam 

pemberian materi promosi. Alat dan bahan yang 

digunakan bisa berupa safety poster, film, leaflat 

maupun intruksi langsung ditempat kerja. 

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Prestasi K32. 

Studi Kasus PT Bina Buna Ungarana. 

Penelitian ini dilakukan uji pengetahuan 

pekerja dengan prestasi K3. Hasilnya menyebutkan  

pada pekerja dengan kategori praktik baik banyak 

dimilliki oleh pekerja dengan tingkat pengetahuan 

baik (83,3 persen), pekerja dengan tingkat praktik 

cukup banyak dimiliki oleh pekerja dengan tingkat 

pengetahuan cukup (68,8 persen), sedangkan 

tingkat praktik kurang banyak dimiliki oleh pekerja 

dengan tingkat pengetahuan kurang (11,8 persen).13 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga.14 Hal 

tersebut bisa dipresepsikan bahwa 80 persen pekerja 

dengan pengetahuan baik telah melakukan interaksi 

terhadap suatu objek tertentu dan direspon melalui 

perilaku yang baik.

Hasil uji statistik Kendall’s diperoleh nilai  p = 

0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara tingkat pengetahuan pekerja 

dengan praktik penerapan prosedur keselamatan 

kerja dimana hubungan tersebut bersifat positif 

dan berkorelasi cukup kuat. Artinya, peningkatan 

pengetahuan melalui upaya promosi kesehatan 

sangatlah penting guna menunjang prestasi K3.13

Studi Kasus Tenaga Kerja Bongkar Muat Di b. 
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Pelabuhan Tanjung Emas  Semarang

Penelitian lain pada tenaga kerja Tenaga Kerja 

Bongkar Muat  menunjukkan bahwa ada hubungan 

bermakna antara pengetahuan responden tentang 

K3 dengan praktek kerja TKBM (p value = 0,011). 

Terdapat 52,7 persen atau lebih separuh dari 

jumlah TKBM yang berpengetahuan K3 baik dan 

pengetahuan K3 kurang yang berhubungan dengan 

praktek kerja TKBM tidak baik.14 

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa 

pengetahuan pekerja tentang K3 berpengaruh 

sendiri dan simultan bersama-sama dengan 

dukungan koperasi TKBM terhadap praktek 

kerja TKBM. Pengaruh pengetahuan lebih kecil 

dibanding dukungan koperasi. Menurut Green 

bahwa pengetahuan merupakan predisposing 

factors terjadinya perubahan perilaku. Pengetahuan 

atau kognitive merupakan domain terbentuknya 

praktek (overt behaviour). Perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng.15 Menurut 

Rogers bahwa sebelum seseorang mengadopsi 

perilaku baru, dalam dirinya terjadi proses-proses 

awareness, interest, evaluation, trial dan adoption  

sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya 

terhadap stimulus.16

Hal tersebut diatas sejalan penelitian Murtiningsih 

(2006) bahwa ada hubungan positif dan korelasi 

kuat antara tingkat pengetahuan pekerja dengan 

praktik penerapan prosedur K3 dan penelitian Kadir 

bahwa kurangnya pengetahuan K3 dapat berakibat 

kecelakaan kerja.13 Tenaga kerja yang berpengetahuan 

K3 kurang mempunyai kecenderungan 1,4 kali lebih 

besar melakukan praktek kerja tidak baik (prevalence 

of ratio=1,380).

Studi Kasus PT P & P Lembah Karet Padangc. 

Penelitian lain mengenai promosi kesehatan 

juga dilakukan oleh Sumihardi dkk.17 Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah safety poster, 

protap, formulir kecelakaan kerja, kuesioner sikap, 

dan daftar check list tindakan tenaga kerja. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 

repeated-measures analysis of vari-ance  dan  paired 

sample t test (t dependen).

Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan 

skor sikap tenaga kerja yang sangat signifikan 

dengan nilai p < 0,001, dengan besar perubahan 

30,73%. Demikian juga halnya dengan skor rerata 

tindakan tenaga kerja sebelum dan setelah perlakuan 

pengamatan berulang ada pengaruh yang sangat 

signifikan dengan nilai p < 0,001. Hasil uji dengan 

paired sample t test rerata skor sebelum perlakuan 

dengan pengamatan bulan keempat setelah perlakuan 

diperoleh nilai p < 0,001, berarti ada pengaruh yang 

sangat signifikan pemajangan safety poster dan 

protap melalui penyuluhan dan pelatihan terhadap 

skor tindakan tenaga kerja dengan besar perubahan 

88,79%. Selanjutnya, angka kecelakaan kerja 

sebelum dan setelah perlakuan mengalami penurunan 

angka yang signifikan sebesar 78,57%.17

The Precede-Proced Model3. 

Fungsi utama dari promosi kesehatan adalah 

bertujuan melakukan pemberdayaan sehingga orang 

mempunyai  kontrol lebih besar terhadap aspek-aspek 

kehidupan mereka yang mempengaruhi kesehatan. 

Fungsi kontrol ini akan mempengaruhi masing-

masing individu yang berdampak  pada peningkatkan 

prestasi K3. Terutama untuk meningkatkan 

pengetahuan pekerja mengenai implementasi serta 

dampak penerapan K3. Pengetahuan merupakan 
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stimulus untuk terbentuknya sikap baik. Menurut 

Notoatmodjo (2003) bahwa mengetahui stimulus 

menimbulkan pengetahuan baru kemudian terbentuk 

sikap terhadap objek tersebut.16

dalam bekerja juga tidak terlepas dari peran penyuluhan 

yang diikuti oleh tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Suma’mur19, bahwa dengan 

penyuluhan keselamatan kerja dapat memperbaiki sikap 

Gambar 1: The Precede-Proced Model

Pengetahuan dan sikap adalah faktor internal. Faktor-

faktor yang memegang peranan dalam  pembentukan 

perilaku dapat dibedakan menjadi  dua faktor, yaitu 

faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi 

kebijakan manajerial perusahaan, ketersediaan Alat 

Pelindung Diri (APD). Faktor internal meliputi 

kebiasaan pekerja dalam bekerja yang dituangakn 

dalam bentuk perilaku yang baik (safety behaviour). 

Dalam hal ini, faktor internal sangatlah penting dan 

diperkuat melalui upaya promosi kesehatan. Gambar 

diatas adalah diagram proses pembentukan sikap yang 

baik melalui pendekatan edukasi. Peran progam promosi 

Kesehatan Kerja akan melandasi masing-masing faktor, 

baik presdisforcing factor, reinforcing factor, enebeling 

factor sehingga pembentukan perilaku akan berorientasi 

pada perilaku sehat.

Geller18 menjelaskan bahwa dengan penempatan 

poster keselamatan sebagai media promosi kesehatan di 

tempat kerja dapat memperbaiki kebiasaan kerja yang 

buruk atau sikap kerja yang tidak selamat.  Adanya 

peningkatan sikap tenaga kerja terhadap keselamatannya 

tenaga kerja untuk bekerja secara aman dan selamat. 

Hal senada juga dijelaskan oleh Kurniawidjaya20, 

bahwa penyuluhan/promosi terhadap keselamatan 

dan kesehatan kerja dapat membantu tenaga kerja dan 

manajemen mengubah sikap dan perilaku tenaga kerja 

untuk bekerja dengan selamat. Dijelaskan juga oleh 

Mathieu dan Button21 bahwa pemberian penyuluhan 

terhadap potensi bahaya kecelakaan di tempat kerja 

dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan 

tenaga kerja dalam membentuk sikap selamat dalam 

bekerja. Selain itu Vaughan22, menambahkan bahwa 

dengan pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja 

dapat memperbaiki pengetahuan, sikap, perilaku dan 

keterampilan tenaga kerja.22 Promosi kesehatan ini 

memberikan pemahaman dan meningkatkan daya ingat 

tenaga kerja, untuk bekerja/bertindak dengan selamat 

sesuai dengan pesan yang disampaikan.

Pihak manajemen perlu menanamkan pengetahuan 

tentang K3 bagi pekerja sehingga pekerja dapat 

menumbuhkan kesadaran pribadi untuk berperilaku 

aman dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 
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Dengan pengetahuan pula pekerja menjadi tahu arti dan 

manfaat perilaku tersebut bagi dirinya ketika diharuskan 

untuk menjunjung tinggi perilaku aman di tempat kerja. 

Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan dan kesadaran akan 

bersifat langgeng daripada perilaku yang tidak didasari 

pengetahuan. Pengetahuan merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang 

dalam hal ini adalah praktik pekerja terhadap prosedur 

keselamatan kerja.16

Kesimpulan

Berdasar pemaparan diatas di atas didapatkan 

beberapa kesimpulan. Pertama adanya progam Promosi 

Kesehatan yang berkesinambungan guna meningkatkan 

pengetahuan yang nantinya akan menekan angka 

kecelakaan kerja. Kedua tim K3 perusahaan memberikan 

upaya penyuluhan, pelatihan sehingga sikap dan 

tindakan tenaga kerja dalam bekerja sesuai dengan 

aspek keselamatan. Ketiga adanya komitmen dari 

perusahaan mengenai Sistim Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka didapatkan 

saran, yang pertama perlu diadakanya progam promosi 

Kesehatan yang berkesinambungan di setiap perusahaan. 

Kedua, adanya Training need assessment terhadap hasil 

progam Promosi Kesehatan Kerja. Ketiga mengadakan 

monitoring dan evaluasi program secara berkala dan 

berkesinambungan.

Daftar Pustaka
Phoon WO. Practical Occupational Health. Singapore. 1. 
JBW Printers and Binders Pte, Ltd; 2000.
Suma’mur PK. Keselamatan Kerja dan Pencegahan 2. 
Kecelakaan. Jakarta. CV Haji Masagung; 1989.
Markanen PA. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. 

di Indonesia. ILO, Sub Regional Office for South-
East Asia and The Pacific Manila, Philippines. 2004 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/ wcms_123267.pdf. 
Diakses tanggal 15 Agustus 2012
Jamsostek Intensifkan Pelatihan K3.4. http://www.
jamsostek.co.id/content/news.php?id=2855. Diakses 
tanggal 27 Agustus 2012
Jafri H. Wijayanuddin M. Ahmad A. & Kamsah, 5. 
MZ. Effective Occupational Health and Safety Per-
formance Measurements. J.ICCBPE/ SOMChE 
Malaysia, www.cheme.utm.my/staff/ m.w.ali/index.
php/Publications.html.2005: 702-708. Diakses tang-
gal 15 Agustus 2012.
Organization for Economic and Depelovement 6. 
Center (OEDC). Safety Performance Indicators, 
Guidance for Industry, Public Authorities and Com-
munities for Developing SPI Programmes related 
to Chemical Acident Prevention, Preparedness and 
Response. OEDC Publications, Paris Cedex, France, 
2005
Suizer AB. Safer Behavior; Fewer Injuries, 1999. 7. 
www.behavior.org. Diakses tanggal 15 Agustus 
2012.
Singleton WT. Application of Human Error Analysis 8. 
to Occupational Accident Research. J. of Occup. 
Accid. 2002; 6 (issue1-3): 107-115. www.linkinghub.
elsevier.com/retrieve. Diakses tanggal 15 Agustus 
2012
Nugraha BJ. Faktor Kesalahan Manusia Dominasi 9. 
Penyebab Kecelakaan Kerja. Badan Pembinaan 
Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen 
Tenaga Kerja Umum RI, 2006; http://www.
BPKSMD.pu.go.id. Diakses tanggal 15 Agustus 
2012

10. Cooper D. Behavioral Safety, A Framework for 
Success. USA. BSMS Publisher; 2009.  

11. Setyawati LK. Age, Working Duration, Cause Fac-
tor and Incidence of Occupational Accidents n Man-
ufacture Company. J. APCHI Ergo Future. Univer-
sitas Udayana, Bali. 2010; 2 (7): 10–17.

12. Ichsan S. Pengendalian lingkungan kerja dalam 
rangka pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit 
akibat kerja. Indonesian Journal of Occupational 
Health and Safety. Jakarta, 2005; XXXVIII(4).

13. Kurniawan, B, Lestantyo D, Murtiningsih D. 
Hubungan Karakteristik Pekerja Dengan Praktik 
Penerapan Prosedur Keselamatan Kerja Di  PT. 
Bina Buna Kimia Ungaran. Jurnal Promosi Keseha-
tan Indonesia Vol. 1 / No. 2 / Agustus 2006

14. Rais, M., Priyadi, NP., Baju, W. Kajian Pengaruh  
Predisposing, Enabling Dan  Reinforcing Factors 
Terhadap  Praktek Kerja Tenaga Kerja Bongkar 
Muat Yang Berisiko Terjadinya Kecelakaan Kerja 
Di Pelabuhan Tanjung Emas  Semarang. Jurnal Pro-
mosi Kesehatan Indonesia Vol. 4 / No. 1 / Januari 
2009



25

M. Arif Fadyan P. Optimalisasi Program Promosi Kesehatan dalam Rangka

BIMKMI § Vol 1 § bimkmi.bimkes.org

15. Green, Lawrence W and Kreuter Marshall W. Health 
Promotion Planning an Education and Environmen-
tal  Approach, Second Edition. Mayfield Publishing 
Company; 2000

16. Notoatmodjo, S..  Pengantar Pendidikan Kesehatan 
dan Ilmu Perilaku. Jakarta. PT.Rineka Cipta; 2003

17. Sumihardi., Soebijanto., Suryo Y., Prabandari., Hu-
sod, A H., Pemajangan Safety Poster, Penyuluhan 
dan pelatihan Prosedur Operasional tetap, Kajian 
Pengaruh Terhadap Sikap, Tindakan tenaga Kerja 
dan Angka Kecelakaan Kerja. Jurnal Manajemen 
Pelayanan Kesehatan, Vol. 14, No. 3 September 
2011:159

18. Geller ES. Behavioral safety analysis: a necessary 
precursor to corrective action, professional safety. 
2000;45:3-29.

19. Suma’mur PK. Higiene perusahaan dan kesehatan 
kerja. Jakarta. PT. Gunung Agung; 1996.

20. Kurniawidjaya LM. Promosi kesehatan di tempat 
kerja, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 
Jakarta. 2007.

21. Mathieu JE, & Button SB. An Examination of 
the relative impact of normative information and 
self-efficacy on personal goals and performance 
over time. Journal of Applied Social Psycholo-gy, 
2007;22:1758-75.

22. Vaughan RH. The professional trainer, Berrett-Koe-
hler Publishers, Inc, San Francisco, 2005.



26 BIMKMI § Vol 1 § bimkmi.bimkes.org

¶ Tinjauan Pustaka

Upaya Peningkatan Kualitas Udara dengan
Penanaman Casuarina Equisetifolia  untuk
Kawasan Wisata Pantai yang Sehat

Mochammad Sholehhudin, Qorinatus Zahroh, Hanifatul Imtitsal

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember

Abstrak
Wisata pantai  merupakan salah satu bentuk dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki 
kekuasaan untuk menentukan keunggulan sektor pariwisatanya, tidak terkecuali di daerah pesisir. Penyeleng-
garaan kawasan wisata pantai tersebut ternyata mempunyai dampak negatif berupa pencemaran udara sekitar. 
Sehingga perlu adanya kajian untuk mengetahui kualitas udara di kawasan wisata pantai dan meningkatkan ting-
kat kualitas udara di kawasan wisata pantai. Menurut analisis penulis dalam studi kepustakaan menunjukkan 
bahwa Casuarina equisetifolia merupakan tumbuhan yang tepat untuk meningkatkan kualitas udara di kawas-
an pantai. Berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Casuarina equisetifolia telah dibandingkan den-
gan tumbuhan lain yang berpotensi meningkatkan kualitas udara. Pohon ini memiliki kemampuan fotosintesis 
yang tinggi, mampu hidup di daerah berpasir, menahan terpaan angin, dan abrasi pantai. Selain itu tanaman ini 
juga memiliki nilai estetika, mampu mengurangi bau busuk, meredam kebisingan, dan memiliki daya evapotran-
spirasi yang rendah. Analisis ini disertai design penanaman yang ideal untuk kawasan wisata pantai. Mengingat 
pentingnya pengelolaan wilayah pesisir untuk menciptakan kawasan wisata pantai yang sehat dan berwawasan 
lingkungan maka perlu adanya tindakan konkret dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masyarakat, 
dan pihak-pihak pengelola kawasan wisata pantai. Pengelolaan yang dimaksud adalah terpadu, berkelanjutan, 
dan berbasis masyarakat untuk menciptakan kawasan wisata pantai yang sehat dan berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: Casuarina equisetifolia, cemara laut, wisata pantai, otonomi daerah, kualitas udara. 

Abstract
Coastal tourism is a part of impact from the implementation of regional autonomy. Each region has the power 
to determine the benefits of tourism sector, not least in the coastal areas. Implementation of it is turned nega-
tive impact of air pollution around. So we need a study to determine the air quality in coastal tourist areas 
and improve air quality levels in coastal resorts. According to the analysis of authors in the literature study 
showed that Casuarina equisetifolia is the right plant to improve air quality in coastal areas. Various advan-
tages and disadvantages that it has been compared with other plants that could potentially improve air quality. 
It has a high photosynthetic capacity, capable of living in the sandy areas, resist wind ,abrasion. Moreover, it 
also has aesthetic value, reduce odor, noise dampening, has a low evapotranspiration. The analysis is accom-
panied by the planting design which is ideal for coastal resorts. Considering the importance of coastal zone 
management for coastal resorts which healthy and environmentally, we need for concrete action from the govern-
ment, especially local government, society, those managers of coastal resorts. Concentrate of management are 
the integration, sustainable and society-based coastal resorts to creating a healthy and environmentally area.

Keywords: Casuarina equisetifolia, cemara laut, coastal tourism, regional autonomy, the air quality.
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Pendahuluan

 Indonesia merupakan negara kepulauan terbe-

sar di dunia dengan jumlah total pulau mencapai 17.508 

pulau, terdiri dari lima pulau besar dan 30 kelompok 

kepulauan kecil, termasuk 9.634 pulau yang belum 

diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. 

Indonesia juga memiliki tiga dari enam pulau terbesar 

di dunia, yaitu Kalimantan sebagai pulau terbesar keti-

ga di dunia yang luasnya 539.460 km², Sumatera  den-

gan luas 473.606 km², dan Papua yang luasnya 421.981 

km². Selain itu, Indonesia adalah negara maritim ter-

besar di dunia dengan perairan seluas 93.000 km² dan 

panjang pantai sekitar 81.000 km² atau hampir 25% dari 

panjang pantai di dunia. Masing-masing pulau terse-

but mempunyai potensi dan pesona alam tersendiri.1 

Keadaan ini membuat pemerintah pusat 

kesulitan dalam mengatur dan mengoptimalkan 

sumber daya alam yang ada sehingga pemerintah 

pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab kepada daerah. Sesuai dengan UU 

No. 22/1999 dan UU no.25/1999 mengenai otonomi 

daerah, tujuan pemerintah pusat adalah peningkatan 

kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, 

demokratisasi, dan penghormatan terhadap budaya 

lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman 

daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah 

pusat memberi peluang kepada daerah agar leluasa 

mengatur dan melaksanakan kewenangannya 

atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan 

masyarakat setempat dan potensi setiap daerah, 

salah satu prakteknya adalah pengelolaan wilayah 

pesisir untuk dijadikan wisata pantai yang menarik.

Dalam pengelolaannya, ada wilayah pesisir 

yang mendapat pengolahan area untuk dijadikan 

wahana wisata dan ada yang dijadikan wahana 

wisata tanpa pengolahan area atau bisa disebut 

tidak merubah struktur alam yang ada. Pengolahan 

area wisata bisa berskala ringan, sedang, maupun 

tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengerukan 

tanah, pembukaan jalan, banyaknya fasilitas-fasilitas 

bangunan yang didirikan, maupun dari perluasan area. 

Pembangunan wahana wisata pantai juga dapat 

memberikan dampak positif dan negatif. Beberapa 

dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan 

daerah, sumber daya alam di daerah teroptimalkan, 

membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat 

setempat, dan meningkatkan daya saing antar daerah 

dalam sektor pariwisata. Selain itu, dampak negatifnya 

adalah terjadi penurunan kualitas udara, peningkatan 

jumlah sampah, peningkatan volume limbah, penurunan 

kualitas air laut, dan peningkatan volume lalu lintas. 

Berdasarkan beberapa dampak negatif tersebut, ada 

satu dampak yang harus mendapat perhatian serius 

yakni penurunan kualitas udara. Masalah ini adalah 

masalah serius yang berdampak pada kesehatan 

wisatawan dan warga yang berada di area wisata. 

Penurunan kualitas udara di daerah wisata 

pantai tersebut diakibatkan karena peningkatan volume 

lalu lintas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor 

memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap 

pencemaran lingkungan berupa emisi unsur-unsur kimia 

karena gas buang yang dikeluarkannya. Unsur-unsur 

kimia antara lain berupa CO2, NOx, HC, CO, dan Pb yang 

diketahui mempunyai dampak serius terhadap kesehatan 

dan alam. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 

penanaman tanaman untuk menekan dampak negatif 

pencemaran udara. Hasil dari berbagai penelitian 

membuktikan bahwa tanaman mempunyai kemampuan 

mereduksi pencemar udara dengan melalui fotosintesis 
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dan juga dapat mengurangi energi getaran akustik dengan 

penyerapan aksi viskos oleh struktur batang dan daun 

tanaman yang berarti berpotensi meredam kebisingan.2        

Berdasarkan pemikiran tersebut, dirasa perlu 

adanya suatu upaya untuk meningkatkan kualitas 

udara di daerah wisata pantai yang efektif dan 

menguntungkan. Upaya peningkatan kualitas udara 

dengan penanaman Casuarina equisetifolia untuk 

kawasan wisata yang sehat merupakan program tepat 

yang harus dirintis sejak dini. Penanaman Casuarina 

equisetifolia ini diharapkan dapat mengurangi resiko 

negatif terhadap kesehatan wisatawan dan membuat 

kawasan wisata pantai berwawasan lingkungan.

Pembahasan

Gambaran Kondisi Kualitas Udara di Kawasan 

Wisata Pantai

Berwisata adalah salah satu upaya dalam 

mengatasi kepenatan dan kejenuhan, apalagi setelah 

bekerja ataupun setelah mengalami banyak kesibukan. 

Banyak masyarakat memilih alternatif ini untuk 

mengisi waktu luangnya, berlibur atau sekedar untuk 

menyegarkan pikiran. Salah satu tujuan berwisata yang 

paling banyak dipilih adalah wisata pantai. Tidak heran 

ketika musim liburan terjadi ledakan pengunjung disana.   

Peningkatan kualitas wisata pantai di setiap 

daerah terus meningkat. Pembangunan fasilitas-fasilitas 

atau sarana dan prasarana juga terus dilaksanakan 

oleh pemerintah. Seperti yang terjadi di kawasan 

wisata Pantai Puger Kabupaten Jember, Pantai Anyer 

Kabupaten Banten dan Pantai Cipatujah di Tasikmalaya. 

Kawasan wisata yang mempunyai pesona alam ini 

sedang mengalami berbagai perbaikan untuk menambah 

daya tarik wisatawan, diantaranya perbaikan jalan, 

peningkatan sarana transportasi, penambahan sarana 

umum, dan perbaikan kualitas pelayanan. Perbaikan-

perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kunjungan wisatawan sehingga pendapatan daerah 

pun juga ikut meningkat. Meningkatnya pengunjung di 

kawasan wisata pantai akan sejalan dengan peningkatan 

dampak-dampak negatif yang menjadi penyebab 

kerusakan lingkungan. Berbagai dampak yang timbul 

berupa peningkatan volume kendaraan, menumpuknya 

sampah, bertambahnya limbah manusia, meningkatnya 

pemakaian listrik seperti Air Conditioner (AC) atau 

kulkas, dan meningkatnya hasil respirasi manusia.

Meningkatnya volume kendaraan menyebabkan 

pecemaran udara oleh gas emisi yang dihasilkan 

dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor 

memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap 

pencemaran lingkungan karena material kimia yang 

dikeluarkannya berupa CO2, NOx, HC, CO, dan Pb. 

Selain itu, juga meningkatkan tingkat kebisingan di 

kawasan tersebut yang dapat menyebabkan gangguan 

pendengaran, gangguan kehamilan, pertumbuhan 

bayi, gangguan komunikasi, gangguan istirahat, 

gangguan tidur, psiko fisiologis, gangguan mental, 

kinerja, pengaruh tehadap perilaku lingkungan, 

ketidaknyamanan, dan juga gangguan berbagai aktifitas.3

Hampir semua unsur kimia yang dikeluarkan 

kendaraan bermotor mempunyai efek negatif bagi 

kesehatan manusia, bangunan, dan juga lingkungan 

global. Efek pada kesehatan misalnya NOx, diketahui 

kemampuan indera penciuman manusia dalam 

mendeteksi NOx adalah pada konsentrasi 0,12. Apabila 

konsentrasi NOx melapaui batas konsentrasi umum 

0,05 ppm, NOx dapat menyebabkan gangguan iritasi 

alat pernafasan akut.  Hidrokarbon berpengaruh 

terhadap perubahan iklim global, selain itu gangguan 
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yang dapat ditimbulkan hidrokarbon meliputi laringitis, 

pharia, dan bronkitis. Sedangkan gas CO dapat 

merusak fungsi darah, yang mempengaruhi tekanan 

fisiologis, terutama pada penderita penyakit jantung.2 

Pb dapat mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan 

belajar, memendekkan tinggi badan, penurunan 

fungsi pendengaran, mempengaruhi perilaku dan 

kecerdasan, merusak fungsi organ tubuh, meningkatkan 

tekanan darah, dan mempengaruhi perkembangan 

otak. Selain itu, Pb dapat menimbulkan anemia dan 

bagi wanita hamil yang terpajan Pb akan mengenai 

anak yang disusuinya dan terakumulasi dalam ASI.4

Menumpuknya sampah dan limbah manusia di 

kawasan wisata pantai dapat mengakibatkan bau. Bau 

yang tidak sedap biasanya timbul akibat senyawa-senyawa 

dan perubahan suhu tertentu akan meningkatkan 

perkembangbiakan lalat, nyamuk, dan organisme 

tertentu yang dapat menjadi vektor penyakit.5 

Menurut faktor penentu kualitas lingkungan 

udara yang meliputi unsur-unsur struktur lingkungan 

dan masukan emisi dari kegiatan yang berlangsung, 

udara di kawasan wisata pantai sudah tidak bisa 

disebut lagi mempunyai kualitas udara yang baik. Bila 

dibandingkan dengan kualitas udara di daerah pesisir 

yang tidak dijadikan sebagai kawasan wisata, udara 

di daerah pesisir lebih baik dan terjaga kemurniannya. 

Maka dari itu, harus diciptakan kawasan wisata pantai 

yang mempunyai kualitas udara sama dengan daerah 

pesisir yang tidak dijadikan kawasan wisata. Berikut 

adalah tabel udara komposisi udara yang bagus.7

Tabel 1 Komposisi Kualitas Udara Yang  Bagus

organik dan sulfurik. Bau yang dikeluarkan itu sebenarnya 

tidak tergolong berbahaya tetapi timbulnya bau dapat 

menurunkan status sosial, ekonomi, dan kenyamanan.5

Hasil keluaran penggunaan AC dapat menyebabkan 

kerusakan lapisan ozon, karena setiap molekul CFC 

yang dihasilkan AC dapat merusak 100.000 molekul 

ozon.6 Keadaan ini secara langsung dapat menyebabkan 

pemanasan global yang berdampak pada ekologis 

Berdasarkan keadaan tersebut perlu adanya 

pengelolaan lingkungan di kawasan wisata pantai yang 

terarah melalui program dan kebijakan pemerintah. Hal 

itu diperlukan untuk menjawab tuntutan masyarakat 

akan peningkatan mutu kehidupan dan mutu lingkungan 

hidup. Beberapa tujuan dari pengelolaan yaitu 

tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan 

lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia 
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Indonesia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan 

sumber daya secara bijaksana, terwujudnya manusia 

Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup, 

terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan 

untuk kepentingan dan generasi mendatang, 

terlindunginya negara dari dampak kegiatan di luar 

wilayah yang merusak dan mencemarkan lingkungan.8 

Analisis Fungsi dan Kinerja Pohon Casuarina 

equisetifolia dalam Meningkatkan Kualitas Udara

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, diperlukan adanya usaha untuk memelihara ke-

lestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan 

menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup. Untuk mengatasi masalah pencemaran udara 

perlu ditentukan sistem pengendali pencemaran udara, 

antara lain secara hayati. Tanaman perindang meru-

pakan salah satu alternatif yang sesuai untuk mening-

katkan kualitas udara dengan cara mengurangi polusi 

udara. Karena selain kemampuannya berfotosintesis 

menghasilkan O2, tanaman juga mampu mengabsorbsi 

gas-gas pencemar udara dalam konsentrasi tertentu.

Tanaman perindang yang dibutuhkan sebagai 

pengendali lingkungan harus mampu menyerap gas 

pencemar udara dalam jumlah yang relatif besar tan-

pa mengalami gangguan fisiologis yang berarti pada 

tanaman tersebut. Gangguan fisiologis dapat berupa 

menurunnya jumlah klorofil, jumlah glukosa seba-

gai hasil fotosintesis, dan jumlah nitrogen daun. Oleh 

karena itu, dibutuhkan pohon-pohon yang mampu 

menyerap gas polutan tetapi tetap rindang dan hijau.9

Berbagai penelitian membuktikan, 1 Ha Ruang Ter-

buka Hijau (RTH) yang dipenuhi pohon besar menghasil-

kan 0,6 ton O2 untuk 1.500 penduduk/hari, menyerap 2,5 

ton CO2/tahun (6 kg CO2/batang per tahun, menyimpan 

900 m3 air tanah/tahun, mentransfer air 4.000 liter/hari, 

menurunkan suhu 5°C-8°C, meredam kebisingan 25-

80%, dan mengurangi kekuatan angin 75-80%. Setiap 

mobil mengeluarkan gas emisi yang dapat diserap oleh 

empat pohon dewasa (tinggi 10 m ke atas, diameter ba-

tang lebih dari 10 cm, tajuk lebar, berdaun lebat).10 Po-

hon juga memiliki nilai-nilai ekologis sebagai berikut.11

Klimatologis: menstabilkan iklim mikro dan kelem-1. 

baban, menurunkan suhu udara, dan menahan angin.

Hidrologis: meresapkan air hujan ke dalam ta-2. 

nah, menahan banjir, memasok air ke mata air-

mata air, sungai-sungai, waduk-waduk dan se-

bagainya, menstabilkan lapisan-lapisan tanah, 

mencegah intrusi air laut, memungkinkan adanya 

vegetasi di permukaan tanah, dan sebagainya.

Lingkungan fisik: mencegah erosi, membentuk 3. 

tanah pucuk (top soil) yaitu bagian tanah yang 

paling subur, mengurangi sedimentasi di sungai-

sungai, di daerah pantai sehingga memperlancar 

air sungai masuk ke laut dan mengurangi bahaya 

banjir, selanjutnya terjadi dampak-dampak lan-

jutan seperti terhindarnya hutan bakau dan ter-

umbu karang mati, terhindarnya biota laut dan 

ikan-ikan hilang, yang semua itu, dapat mencegah 

angka kemiskinan para nelayan dan erosi pantai.

Menjadi filter pencemar-pencemar udara seperti 4. 

debu, logam berat, pestisida, bau, dan bising.

Menyerap karbon, timbal, kadmium, dan lain-lain.5. 

Menjadi habitat bagi jutaan mikroorganisme ta-6. 

nah di sekitar pohon antara lain menyerap CO 

dan NOx (pencemar utama dari lalu lintas ken-

daraan bermotor) dan mengubahnya menjadi 

CO2 dan NO2 yang mudah diserap oleh pohon, 

mengurai daun dan serasah lain yang jatuh dari 
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pohon, dan menjadikan tanah subur yang men-

gandung mineral-mineral yang dibutuhkan un-

tuk pertumbuhan pohon (proses daur ulang).

Menjadi tempat tumbuhnya flora dan fauna 7. 

yang bermanfaat sebagai obat penyembu-

han penyakit-penyakit manusia yang berat.

Melepaskan ion negatif (anion) yang 8. 

diperlukan untuk kesehatan manusia.

Psikologis: memberikan ketenangan dan 9. 

kenyamanan serta tempat berekreasi.

Pemasok O10. 2 pada saat tersinar matahari.

Pencemaran udara tidak hanya terjadi di daerah 

daratan saja tetapi juga terjadi di daerah pesisir yang 

dijadikan sebagai kawasan wisata pantai. Hal ini ter-

pesisir, dan memiliki kemampuan antara lain tahan ter-

hadap angin agar dapat menstabilkan bukit pasir di pan-

tai. Selain itu, tanaman tersebut harus mampu bertahan 

terhadap kondisi tanah atau pasir di daerah pinggiran 

pantai dan bersifat garam, dapat digunakan sebagai tan-

aman hias untuk mempercantik daerah sekitar dan tem-

pat peristirahatan di tepi laut, dan dapat ditanam den-

gan jenis tanaman lainnya sebagai tanaman campuran.12 

Tanaman yang dapat dijadikan sebagai tanaman perin-

dang dan sesuai dengan daerah pesisir antara lain ang-

sana (Pterocarpus indicus), tembusu padang (Fragraea 

fragans), ketapang (Terminalia catappa), dan cemara 

laut (Casuarina equisetifolia).13 Perbandingan keempat 

pohon tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2 Perbandingan Angsana, Tembusu Padang, Ketapang, dan Cemara Laut14

jadi karena peningkatan jumlah kendaraan dan pen-

ingkatan populasi manusia. Usaha pencegahan dan 

perbaikan terhadap pencemaran udara perlu dilaku-

kan untuk meningkatkan kualitas udara wisata pan-

tai tersebut yaitu dengan cara penanaman pohon.

Penanaman pohon di wilayah pesisir khususnya di 

daerah yang menjadi obyek wisata perlu didasarkan pada 

kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut sep-

erti jenis tanaman harus sesuai, dapat tumbuh di daerah 

Berdasarkan perbandingan tanaman-tanaman 

di atas secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan 

bahwa Casuarina equisetifolia merupakan tanaman 

yang paling baik dalam meningkatkan kualitas udara 

di daerah wisata pantai dan memenuhi kriteria sebagai 

kriteria tanaman perindang.  Casuarina equisetifolia 

merupakan salah satu jenis tanaman yang saat ini 

secara luas ditanam di kawasan pantai. Casuarina 

equisetifolia dipilih karena mampu beradaptasi dengan 
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baik pada lahan pasir yang memiliki kadar garam tinggi. 

Akar tanaman ini mampu membentuk asosiasi dengan 

Frankia dan Mikorisa yang membantu akar dalam 

menyerap unsur hara dari dalam tanah. Kelemahan 

lahan pantai adalah aliran permukaan yang terlalu besar 

seringkali terjadi di wilayah pantai terutama pada musim 

penghujan sehingga dapat mengakibatkan hilangnya 

sebagian unsur hara yang terdapat di dalam tanah 

dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Berdasarkan 

kemampuan dalam mengikat nitrogen, Casuarina 

equisetifolia dapat menyuburkan lahan pantai dengan 

meningkatkan kandungan unsur hara dalam tanah.15

Casuarina equisetifolia sebagai tanaman perin-

dang mampu mengabsorbsi gas-gas di udara melalui 

mekanisme fotosintesis. Tajuk Casuarina equisetifo-

lia yang membentuk tipe  percabangan  tumbuh  ke 

samping  (lateral) menghasilkan permukaan daun 

yang lebih luas untuk berlangsungnya proses fotos-

intesis. Pada proses fotosintesis, terjadi reaksi kimia 

yang melibatkan gas-gas udara yang sudah terserap 

khususnya CO2 yang menghasilkan glukosa dan O2 

yang digambarkan oleh persamaan reaksi dibawah ini.16

6 CO2 + 6 H2O                           C6H12O6 + 6 O2

Kemampuan fotosintesis dipengaruhi oleh jumlah 

stomata yang terdapat pada permukaan daun. Hubungan 

antara jumlah stomata dengan daya serap CO2 berband-

ing lurus sehingga semakin banyak jumlah stomata maka 

daya serap CO2 juga semakin meningkat dan sebaliknya.17 

Hubungan tersebut digambarkan dalam grafik berikut:

Keterangan:

Sumbu X = Jumlah stomata daun 

Sumbu Y =  Daya serap CO2 bersih per luas

daun (g/cm2/jam)

Sumbu Z =  Hubungan antara jumlah stomata

daun dengan daya serap CO

bersih per luas daun (g/cm2/jam)

Casuarina equisetifolia dengan karakteristik 

daun yang rimbun dan permukaannya yang cukup 

luas, menyebabkan peningkatan kemampuan fotos-

intesis akibat jumlah stomata pada permukaan daun. 

Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah CO2 dan 

gas-gas udara lainnya yang diserap sehingga kuali-

tas udara di wilayah wisata pantai semakin baik. 

Selain dari kemampuan fotosintesisnya, kelebihan-

kelebihan Casuarina equisetifolia lainnya, yaitu:

Mempunyai nilai estetika tinggi1. 

Dibandingkan dengan tanaman-tanaman 

lainnya, Casuarina equisetifolia mempunyai 

nilai estetika yang lebih tinggi sehingga da-

pat meningkatkan kualitas wisata pantai yang 

dapat menarik perhatian para wisatawan. 

Mampu mengurangi bau busuk dari penimbunan 2. 

sampah

Meningkatnya populasi dan aktivitas manusia 

di wisata pantai menyebabkan produksi sampah 

yang semakin meningkat, dimana daerah yang 

merupakan tempat penimbunan sampah semen-

tara atau permanen mempunyai bau yang tidak 

sedap. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan pena-

naman pohon karena tanaman dapat mengurangi 

bau dengan cara menyerap bau secara langsung 

atau menahan gerakan angin yang bergerak dari 

sumber bau. Berdasarkan hal tersebut, pohon yang 

Grafik 1. Hubungan antara Jumlah Stomata 
dengan Daya Serap CO2
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ditanam harus mempunyai kemampuan menahan 

angin. Casuarina equisetifolia mempunyai ke-

mampuan menahan angin sehingga mampu men-

gurangi bau busuk dari penimbunan sampah.12

Mampu meredam kebisingan3. 

Menurut situs resmi Departemen Kehutanan, 

dedaunan tanaman dapat menyerap kebisingan 

sampai 95%. Pohon dapat meredam suara 

dengan cara mengabsorpsi gelombang suara oleh 

daun rindang, cabang, dan ranting. Casuarina 

equisetifolia sebagai salah satu tanaman perindang 

dapat menyerap kebisingan dengan baik, 

khususnya kebisingan yang sumbernya berasal 

dari bawah karena semakin tinggi pohon akan 

semakin mengurangi kemampuan dalam meredam 

kebisingan dan lebih efektif jika ditanam dengan 

berbagai strata yang cukup rapat dan tinggi.

Mempunyai daya evapotranspirasi yang rendah4. 

Sistem perakaran tanaman 

dan serasah yang berubah menjadi 

humus akan memperbesar jumlah pori tanah. 

Karena humus bersifat lebih higroskopis dengan 

kemampuan menyerap air yang besar,18 maka 

kadar air tanah hutan akan meningkat. Pada 

daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah resapan 

air, hendaknya ditanami dengan tanaman yang 

mempunyai daya evapotranspirasi (kemampuan 

tanaman menyerap air untuk diuapkan ke udara) 

yang rendah. Di samping itu, sistem perakaran 

dan serasahnya dapat memperbesar porositas 

tanah, sehingga air hujan banyak yang masuk 

ke dalam tanah sebagai air infiltrasi dan hanya 

sedikit yang menjadi air limpasan. Salah satu 

tanaman yang mempunyai daya evapotranspirasi 

yang rendah adalah Casuarina equisetifolia.18

Penanaman pohon Casuarina equisetifolia di 

kawasan wisata pantai diletakkan di dua lokasi. Lokasi 

pertama langsung berbatasan dengan pantai dan jalan 

di kawasan wisata. Lokasi kedua ditanam di antara 

pemukiman/penginapan/pertokoan yang ada di kawasan 

wisata dan jalan menuju kawasan wisata. Casuarina 

equisetifolia yang ditanam di lokasi pertama bertujuan 

untuk melindungi wisatawan di daerah keramaian pantai 

dari gas-gas emisi dan kebisingan yang dikeluarkan oleh 

kendaraan. Selain itu, penanaman di lokasi pertama juga 

akan menahan angin pantai yang membawa bau agar 

tidak menyebar ke pemukiman/penginapan/pertokoan 

dan sebagai penghalang apabila terjadi abrasi pantai. 

Penanaman di tempat kedua juga bertujuan untuk 

menyaring gas-gas pencemar udara yang dikeluarkan 

oleh kendaraan agar tidak sampai ke pemukiman/

penginapan/pertokoan dan kawasan wisata pantai. 

Bentuk penanaman Casuarina equisetifolia di 

lokasi satu dan dua berbeda. Casuarina equisetifolia 

pada lokasi pertama ditanam sejajar di sepanjang jalan 

kawasan wisata pantai yang bermaksud menjaga dan 

menambah nilai estetika wisata. Pada lokasi kedua, 

Causarina equisetifolia ditanam secara berkelompok 

membentuk kawasan hutan yang umumnya ditanam 

2500 pohon/ha.19 Jarak pananaman antara satu pohon 

dengan pohon yang lain berkisar antara 4-5 meter, pola 

seperti ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi 

dari penyerapan gas-gas pencemar udara sebagai upaya 

peningkatan kualitas udara di kawasan wisata pantai. 

Pola penanaman Casuarina equisetifolia di kawasan 

wisata pantai sebaiknya seperti gambar di bawah ini:
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Kesimpulan

Meningkatnya jumlah populasi dan aktivitas 

manusia di kawasan wisata pantai menyebabkan 

semakin meningkatnya unsur-unsur pencemar 

udara sehingga kualitas udara di wilayah tersebut 

semakin menurun. Penurunan kualitas udara ini 

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 

misalnya bronkitis, menurunnya kualitas air, kerusakan 

bangunan, dan sebagainya. Berdasarkan permasalahan 

di atas maka diperlukan adanya upaya-upaya untuk 

meningkatkan kualitas udara. Salah satu upaya yang 

bisa dilakukan adalah penanaman pohon dalam 

rangka pengelolaan yang terpadu, berkelanjutan, dan 

berbasis masyarakat untuk menciptakan kawasan 

wisata pantai yang sehat dan berwawasan lingkungan.

 Penanaman pohon harus sesuai dengan 

lingkungan sekitar dan kemampuannya dalam 

meningkatkan kualitas udara. Berdasarkan hal 

tersebut, salah satu pohon yang cocok dan efektif 

untuk ditanam di kawasan wisata pantai adalah 

Casuarina equisetifolia karena pohon ini memiliki 

kemampuan fotosintesis yang tinggi, mampu hidup 

di daerah berpasir, menahan terpaan angin, dan 

abrasi pantai. Selain itu, camara laut mempunyai 

kelebihan-kelebihan lain yaitu memiliki nilai estetika, 

mampu mengurangi bau busuk, meredam kebisingan, 

dan memiliki daya evapotranspirasi yang rendah.

Saran

Mengingat pentingnya pengelolaan wilayah 

pesisir untuk menciptakan kawasan wisata pantai 

yang sehat dan berwawasan lingkungan maka perlu 

adanya tindakan konkret dari pemerintah, khususnya 

pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak 

pengelola kawasan wisata pantai. Pemerintah 

daerah sebagai pemegang kekuasaan hendaknya 

memberikan perhatian lebih dalam bentuk kebijakan 

otonomi daerah. Selain itu, kebijakan ini perlu adanya 

dukungan dan partisipasi dari masyarakat dan pihak-

pihak yang menjadi pengelola kawasan wisata pantai. 

 Daftar Pustaka

Gambar 1 Pola Penanaman Casuarina Equisetifolia di Kawasan Wisata Pantai
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Abstrak
Salah satu cara pemenuhan kebutuhan emosional dan rasa sosial anak adalah dengan pembelajaran literasi dengan 
menggunakan media bergambar. Komik merupakan salah satu media yang dapat memperjelas konsep informasi 
dan dapat meningkatkan minat dan perhatian anak.  Di antara permasalahan kesehatan yang patut disosialisasikan 
kepada anak adalah permasalahan mencuci tangan. Tangan adalah tempat yang paling banyak terpajan oleh virus 
dan kuman, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Anak usia sekolah cenderung tidak memperhatikan 
hal-hal penting untuk dirinya, seperti memegang mainan yang kotor, makan dengan tangan kotor, dan mengusapkan 
tangan ke sembarang tempat.  Berangkat dari latar kesehatan tersebut, maka komik muncul sebagai salah satu 
alternatif untuk pemenuhan kebutuhan anak terhadap kesehatan. Penulisan artikel ini menggunakan data yang 
bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian terhadap 
sumber-sumber yang relevan dengan topik tulisan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 
kajian dokumen dan atau publikasi. Metode penulisan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap penyediaan data, 
tahap analisis, dan tahap penyajian hasil analisis. Hasil analisis data disusun dengan metode penulisan deskriptif.  
Dalam tulisan ini, dilampirkan komik kesehatan dengan memilih lima orang tokoh pahlawan pembela kesehatan 
yang tergabung dalam Hand Washing Club. Mereka adalah Nomiko, Washy, Cliny, Sophy, dan Handy.

Kata Kunci : Komik, Mencuci Tangan

Abstract
One way to emotional fulfillment and a sense of social development is the literacy learning using pictorial media. 
Comics are a media that can clarify the concepts of information and to increase the interest and attention of 
children. Among the health problems that should be socialized to children is the problem of hand washing. School-
age children tend not to pay attention to important things such as holding a dirty toys, eating with dirty hands, and 
put his hand to any place. Departing from health background, then comic appears as an alternative to fulfill the 
health needs of children. Writing this article used qualitative data. Source of data that used are secondary data 
collected through the study of the sources relevant to the topic of writing. The method used is the method of data 
collection and document review or publication. The method done through three stages, namely the stage providing 
data, analysis stage and the stage presentation of analysis results. The results of the analysis of data compiled by 
methods of descriptive writing. In this paper, comic attached health by choosing five heroes of health advocates 
who joined in the Hand Washing Club. They are nomiko, Washy, Cliny, Sophy, and Handy.

Keywords: Comic, Hand Washing
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Pendahuluan

Hasil survey Environmental Service Program 

(ESP) menunjukkan hanya sekitar tiga % responden 

yang mencuci tangan dengan sabun, dengan rincian: 

responden yang mencuci tangan setelah buang air 

besar hanya 12 %, setelah membantu BAB (Buang 

Air Besar) bayi 14 %, sebelum makan 14 %, sebelum 

memberi makan bayi 7 %, dan sebelum menyiapkan 

makanan 6 %. Temuan ini sangat memprihatinkan 

jika dibandingkan dengan survey yang membuktikan 

hampir setiap rumah memiliki sabun.2

Menjawab persoalan tersebut, mencuci tangan 

dengan sabun adalah penanggulangan paling sederhana 

dan efektif untuk menahan penyebaran virus dan 

bakteri, mulai dari virus penyebab flu, bakteri penyebab 

diare, hingga virus dan bakteri yang mematikan seperti 

penyebab Hepatitis A. Sementara Department of 

Infectious and Tropical Diseases di London, Inggris, 

menyatakan mencuci tangan dengan sabun dapat 

menekan angka kematian akibat penyakit diare dan 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga 42-47 

persen. Lewat studi ini, mencuci tangan diramalkan 

dapat mencegah 1 juta kematian anak di seluruh 

dunia.3,4

Dalam hal biaya, program mencuci tangan 

justru memakan sedikit dana dibandingkan program 

kesehatan lainnya. Mencuci tangan dengan sabun 

telah mereduksi pembiayaan kesehatan untuk setiap 

pribadi dan terhitung lebih murah dibandingkan 

usaha pembangunan kesehatan lainnya. Investasi US$ 

3,35 untuk mencuci tangan dengan sabun membawa 

keuntungan kesehatan yang sama dibandingkan dengan 

US$ 11 untuk membangun MCK dan investasi US$ 200 

untuk perbaikan pasokan air ke rumah-rumah. Investasi 

US$ 3,35 juga sama dengan  investasi ribuan dollar 

untuk imunisasi. Investasi pada kesehatan, pendidikan, 

dan perbaikan pasokan air bersih menjadi investasi 

yang percuma saat perilaku mencuci tangan dengan 

sabun tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.5 

Oleh karena itu, mencuci tangan dengan sabun 

penting diinformasikan kepada anak-anak usia sekolah, 

karena faktor pengetahuan mereka terhadap kesehatan 

masih sangat minim. Hampir tiap anak usia sekolah 

mengabaikan kesehatan mereka dalam waktu belajar 

dan bermain. Dalam usia tersebut, mereka lebih 

memrioritaskan kebutuhan untuk menikmati dunia 

bermain pada tempat-tempat yang diasumsikan sangat 

rentan dengan sumber kuman dan virus.

Informasi pentingnya mencuci tangan dengan 

sabun ini perlu disosialisasikan serta diiklankan melalui 

media yang tepat. Salah satunya, anak-anak dapat 

disuguhkan media literasi, yakni media bergambar. 

Media bergambar akan menarik minat dan perhatian 

anak untuk meniru kebiasaan yang diinformasikan di 

dalamnya.6

Oleh sebab itu, salah satu cara pemenuhan kebutuhan 

emosional anak mengenai kesehatan adalah dengan 

pembelajaran literasi menggunakan media bergambar, 

yang dalam hal ini berupa komik. Anak-anak usia 

sekolah dapat membacanya. Ketika mereka mencerna, 

maka mereka akan termotivasi untuk melakukan pesan 

yang disampaikan dalam komik. Inilah yang menjadi 

tujuan promosi kesehatan melalui media komik.

Metode

Penulisan gagasan ini menggunakan data yang 

bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah 

data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian 

terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik 

tulisan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

peneliti dari pihak lain yang didapat dari suatu instansi 
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maupun institusi, majalah ilmiah, hasil penelitian orang 

lain, dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah metode kajian dokumen dan atau publikasi.7

Dari data yang terkumpul, dilanjutkan dengan 

tahap penganalisisan data dan tahap penyajian hasil 

analisis. Ketiga tahap tersebut dilakukan dengan 

metode tersendiri. Pada tahap penyediaan data, data 

dikumpulkan melalui observasi pustaka. Data tersebut 

dijadikan bahan analisis dalam memperoleh model 

iklan kesehatan yang baik untuk anak-anak usia 

sekolah dengan memadukan unsur linguistik dan non 

linguistik, yang dikaitkan dengan kajian sosiolinguistik. 

Hasil analisis data disusun dengan metode penulisan 

deskriptif. Hal ini dimaksudkan agar data yang ada 

dapat ditampilkan, serta dapat memberikan bentuk gaya 

bahasa yang tepat untuk anak-anak usia sekolah yang 

disusun dalam bentuk komik.8

Pembahasan

Media Literasi Bergambar

Salah satu cara pemenuhan kebutuhan emosional 

dan rasa sosial anak adalah dengan pembelajaran 

literasi menggunakan media bergambar. Sebagai 

contoh, penyampaian pesan dibuat dengan cetakan 

hurufnya lebih besar, disertai dengan gambar-gambar, 

sedikit tulisan di setiap halamannya, dan sebagainya. 

Fakta yang  sering dijumpai, anak-anak dapat membaca 

bahkan menulis, tetapi mereka tidak merasa senang 

dengan kegiatan tersebut. Namun, media literasi 

mampu membantu mereka mencerna serta memberikan 

rasa senang kepada anak-anak.

Agar hal ini terwujud, salah satu cara yang ditempuh 

adalah dengan menyediakan media bergambar. Ketika 

orang tua menunjukkan gambar-gambar di buku, tulisan-

tulisan yang menyertai gambar-gambar, anak mulai 

menyadari bahwa di dalam buku terdapat sesuatu yang 

menyenangkan. Di dalam diri anak, tumbuh kesadaran 

bahwa jika dapat membaca tulisan-tulisan itu, ia akan 

memperoleh cerita dan informasi yang dibutuhkan.9

Media dalam hal ini berfungsi sebagai sarana 

atau alat. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan 

bentuk jamak dari medium, yang berarti perantara 

yang dipakai untuk  komunikasi. Secara harfiah, media 

diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim ke penerima pesan. Sementara, media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan, serta dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pelajar, 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan, dan terkendali.10,11

Peranan media dalam pembelajaran tidak 

hanya sebatas alat bantu mengajar, tetapi memiliki 

arti yang lebih dalam, yaitu sebagai sarana untuk 

mengomunikasikan pesan kepada anak. Rowtree 

menjelaskan bahwa peran media dalam pembelajaran 

adalah untuk, (1) membangkitkan motivasi belajar 

siswa, (2) mengulang apa yang telah dipelajari siswa, 

(3) merangsang siswa untuk belajar penuh semangat, 

(4)  mengaktifkan respons siswa, dan (5) segera 

diperolehnya umpan balik dari siswa. Dari pernyataan 

tersebut dapat dikatakan, media merupakan alat 

bantu yang sangat mempengaruhi situasi dan kondisi 

pembelajaran.12

Memilih media pembelajaran bukanlah hal yang 

mudah. Perolehan atau pencapaian hasil belajar melalui 

indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar 

berkisar 13%, dan melalui indera yang lain sekitar 

12%. Jadi, media yang tepat dalam menyampaikan 
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informasi untuk anak-anak usia sekolah adalah dengan 

memanfaatkan indera penglihatan, dan salah satunya 

buku bergambar.13

Buku bergambar dilihat sebagai format buku yang 

di dalamnya ada gambar, termasuk di dalamnya komik. 

Komik dijadikan sebagai sarana komunikasi, serta 

sarana untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. 

Pemanfaatan komik dalam pembelajaran literasi sangat 

penting, karena anak (peserta didik) dalam menerima 

pengalaman belajar membutuhkan benda-benda, 

kejadian-kejadian yang bersifat konkret dan dapat 

dipahami, serta mengesankan, sehingga daya ingatnya 

akan bertahan lebih lama.9

Mitchell menjelaskan tentang fungsi dan pentingnya 

media literasi, yaitu untuk (1) membantu anak terhadap 

pengembangan dan perkembangan emosi, (2) membantu 

anak untuk belajar tentang dunia, menyadarkan anak 

tentang keberadaan di dunia, masyarakat, dan alam, 

(3) membantu anak untuk belajar tentang orang 

lain, hubungan, dan perasaan, (4) membantu anak 

memperolah kesenangan, (5) mengapresiasi keindahan, 

dan (6) menstimulasi imajinasi.9

Oleh karena itu, untuk memperjelas konsep, 

menarik perhatian anak, serta meningkatkan minat 

dan mempengaruhinya, maka komik dapat dijadikan 

sebagai salah satu media pembelajaran literasi yang 

dibutuhkan.

Karakteristik Anak Usia Sekolah

Huck dkk., menjelaskan bahwa anak itu dibagi ke 

dalam tahapan-tahapan yaitu; (1) sebelum sekolah – 

masa pertumbuhan, usia 1 – 2 tahun, (2) prasekolah dan 

Taman Kanak-kanak, usia 3,  4, dan 5 tahun, (3) masa 

awal sekolah, usia 6 dan 7 tahun, (4) elementari tengah, 

usia 8 dan 9 tahun, (5) elementari akhir, usia 10, 11, dan 

12 tahun. Jadi, dapat dikategorikan bahwa anak-anak 

adalah anak-anak usia 1 hingga kurang lebih 12 tahun. 

Namun dalam penelitian ini, yang dimaksud anak-anak 

adalah mereka yang berada dalam usia sekolah yang 

dimulai dari masa awal sekolah, hingga usia 12 tahun 

yang berada dalam tingkat akhir sekolah dasar.9

Anak-anak pada usia ini juga cenderung tidak 

memperhatikan hal-hal penting untuk dirinya, seperti 

persoalan kesehatan. Mereka bermain tanpa bisa 

membedakan jenis permainan yang rentan dengan 

kuman dan virus penyebab penyakit. Mereka juga 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang tersedia 

di sekitarnya tanpa melihat apakah makanan tersebut 

memiliki kebersihan yang baik atau tidak. 

Persoalan kesehatan ini perlu disosialisasikan 

kepada anak-anak yang berada pada usia tersebut. Salah 

satunya dengan mencuci tangan. Tangan adalah tempat 

yang paling banyak terpajan oleh virus dan kuman, serta 

berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Penularan 

virus dan bakteri penyebab penyakit ini dapat melalui 

pegangan pintu, gagang telepon, perabotan tempat 

umum, uang, dan bersalaman. Kuman dan virus yang 

tersebar memasuki tubuh melalui makanan-minuman, 

liang hidung (mengupil), menggigit jari, menyuap 

makanan tanpa sendok, dan lain sebagainya. 

Kuman dan virus juga berasal dari pakaian, 

sepatu, sandal, dan handphone, apalagi saat bepergian, 

mengendarai kendaraan umun dan pergi ke tempat-

tempat seperti pasar, rumah sakit, dan mal. Dalam 

kondisi demikian, resiko untuk terjangkit penyakit akibat 

tangan yang tidak bersih, seperti penyakit perut (fecal 

oral) akan mudah muncul, termasuk ancaman kasus flu 

burung dan influenza. Oleh karena itu, membersihkan 

tangan sehabis bepergian sangat diperlukan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anak untuk 
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memperoleh pengetahuan kesehatan mencuci tangan, 

maka perlu dilakukan sebuah pendekatan yang efektif, 

salah satunya melalui iklan. Menurut Boove, iklan 

merupakan salah satu cara untuk memasarkan informasi 

tentang barang, jasa dan gagasan. Iklan merupakan 

cara yang memungkinkan kita untuk mengalihkan atau 

menjual pesan-pesan persuasif tentang suatu kebenaran 

dengan biaya yang murah.14

Iklan Kesehatan

Iklan juga menjadi salah satu model percontohan 

bagi anak-anak untuk meniru kebiasan yang 

diinformasikan di dalamnya, karena anak-anak usia 

sekolah cenderung  memiliki rasa ingin tahu yang besar. 

Iklan merupakan sarana modeling. Berdasarkan hasil 

penelitian ASA (The Advertising Standard Authority), 

anak-anak adalah copycat kids dan mempunyai potensi 

besar untuk terpengaruh media, salah satunya iklan 

bergambar. Komunikasi melalui iklan bergambar 

(komik) dapat menciptakan lingkungan pendukung bagi 

anak-anak dalam memahami pentingnya kesehatan.15  

Hal ini berangkat dari tujuan bahwa iklan layanan 

masyarakat merupakan jenis iklan yang bersifat 

nirlaba (nonprofit) untuk memberikan informasi dan 

penerangan serta pendidikan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dan bersikap positif terhadap pesan yang 

disampaikan.16

Oleh karena itu, iklan kesehatan masyarakat 

mengutamakan penyebarluasan pesan melalui media 

yang tepat. Pengutamaan tersebut menjadi fungsi yang 

dapat diwujudkan untuk mempromosikan kesehatan 

“Mencuci Tangan dengan Sabun”. Salah satunya dalam 

bentuk komik kesehatan. 

Iklan Kesehatan Melalui Komik Hand Washing 

Club

Komik merupakan media literasi bergambar yang 

memadukan unsur linguistik dan nonlinguistik. Unsur 

linguistik dalam komik dituangkan dalam bentuk tindak 

tutur. Tindak tutur dalam komik kesehatan ini dipilih 

dengan selektif, karena yang menjadi penonjolan di sini 

bukanlah tindak tutur, seperti iklan layanan masyarakat 

untuk orang dewasa, melainkan kode dan pemilihan 

karakter tokoh bergambar (unsur non linguistik) yang 

sengaja diciptakan untuk membangun mind set anak-

anak usia sekolah dasar. Unsur linguistik yang dimaksud 

adalah pemilihan tokoh pahlawan pembela kesehatan 

yang mengutamakan rupa, warna, nama, serta kode 

kesehatan tertentu yang diemban di dalamnya.

Oleh karena itu, pemanfaatkan iklan kesehatan 

dalam rangka pencegahan penyakit menular amatlah 

penting, terutama dengan target anak usia sekolah. 

Dalam tulisan ini, dilampirkan komik kesehatan dengan 

memilih lima orang tokoh pahlawan pembela kesehatan 

yang tergabung dalam Hand Washing Club. Mereka 

adalah Nomiko, Washy, Cliny, Sophy, dan Handy. 

Pemilihan nama tokoh ini merupakan penyerapan 

kata asing dan dipadukan dalam pengucapan bahasa 

Indonesia, yakni nosokomial (infeksi), wash (cuci), 

clean (bersih), soap (sabun), dan hand (tangan). 

Pemilihan lima karakter kartun hand washing club 

ini merupakan strategi untuk mempengaruhi anak-anak 

usia sekolah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) 

Nomiko, yang berasal dari kata nosokomial, merupakan 

pahlawan pembela kesehatan dengan tubuh sehat 

dan berperan melawan kuman penyebab penyakit; 

(2) Washy, yang berasal dari kata wash, merupakan 
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pahlawan pembela kesehatan dengan tubuh gemuk, 

menandakan ia selalu menjaga kesehatan dengan 

mencuci tangannya; (3) Cliny, yang berasal dari kata 

clean, merupakan pahlawan pembela kesehatan dengan 

tubuh sehat, dan selalu menjaga tangannya dalam 

keadaan bersih; (4) Sophy, yang berasal dari kata soap, 

merupakan pahlawan pembela kesehatan dengan tubuh 

sehat, dan selalu mencuci tangan dengan sabun; (5) 

Handy, yang berasal dari kata hand, yakni pahlawan 

pembela kesehatan dengan tubuh gemuk, dan selalu 

menjaga kebersihan tangannya.

Lima pahlawan ini memiliki ciri fisik yang berbeda, 

tampak pada bentuk, ukuran tubuh dan warna rambut, 

namun kelima tokoh ini mencitrakan tubuh yang sehat, 

karena mereka selalu menjaga kesehatan tangannya. 

Pahlawan pembela kesehatan ini diciptakan untuk 

mengajak dan mempengaruhi anak-anak. 

Pahlawan pembela kesehatan memiliki kiat dalam 

menjaga kesehatan tangan. Hal ini dapat dilihat dari 

ilustrasi komik kesehatan yang diperagakan oleh lima 

pahlawan pembela kesehatan tersebut. Cara hidup sehat 

adalah dengan mencuci tangan. Mencuci tangan dapat 

membasmi kuman penyakit. Berikut tindak tutur yang 

dipilih untuk menyampaikan pesan kesehatan melalui 

lima tokoh pahlawan pembela kesehatan Hand Washing 

Club.

Nomiko : Saat kamu bermain, kuman akan masu

lewat kukumu. Jika kamu tidak mencuci

tangan saat akan makan, kumandi tangan kita

akan masuk kemulut lewat makanan. Akibat-

nya kamu bisa sakit perut.

Nomiko : Cuci tangan pada air mengalir sampai

pergelangan tangan.

Washy  : Cuci tangan dengan sabun dan gosok sela

sela jari.

Cliny    : Bilas tangan dengan air mengalir.

Sophy   : Keringkan tanganmu dengan handuk kering.

Handy   : Nah, begitulah cara mencuci tangan. Satu,

dua, tiga, empat.

Pesan kesehatan ini ditutup dengan menggunakan 

unsur non linguistik, berupa simbol palang merah (+) 

berwarna merah, yang menandakan “Dengan mencuci 

tangan, kuman mati, dan kita terbebas dari penyakit.”

Ilustrasi tuturan ini bergerak dari pengamatan 

bahwa setiap anak menyukai cerita yang dipadukan 

dengan gambar. Cerita yang disertai dengan gambar 

akan menarik bagi mereka. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Bunanta, bahwa yang paling ideal untuk 

anak-anak, mulai dari usia prasekolah hingga usia akhir 

sekolah adalah buku bergambar, karena cerita yang 

ada di dalamnya secara tak langsung memotivasi anak-

anak untuk berbuat seperti informasi yang disampaikan 

di dalamnya. Komik Hand Washing Club ini juga 

disertakan teks bahasa Inggris di bawah teks bahasa 

Indonesia sebagai bentuk pembelajaran bahasa Inggris 

sederhana, yang disesuaikan dengan sasaran anak-anak 

usia sekolah.17 

Pesan kesehatan melalui Hand Washing Club ini 

terkait dengan program pendidikan kesehatan yang 

saat ini ramai digalakkan dalam rangka peningkatan 

kebersihan diri dan lingkungan. Promosi Hand Washing 

Club menunjang program dunia, terutama PBB, yang 

mengampanyekan program cuci tangan degan sabun 

dan menunjuk 15 Oktober sebagai Hari Mencuci Tangan 

dengan Sabun Sedunia.

Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi 

dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan 

menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia, 

dengan tujuan untuk menjadi bersih, sebagai bagian 

dari ritual keagamaan, ataupun tujuan-tujuan lainnya. 
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Mencuci tangan baru dikenal pada akhir abad ke 19 

dengan tujuan menjadi sehat. Dengan mencuci tangan, 

penyebaran kuman-kuman yang ada di tangan dapat 

dicegah.

Kuman-kuman yang tersebar dapat  melalui 

beberapa cara, antara lain: (a) melalui air atau makanan 

yang sudah terkontaminasi; (b) melalui partikel atau 

percikan yang dikeluarkan saat batuk atau bersin; (c) 

melalui tangan yang kotor yang sudah terkontaminasi; 

(d) melalui benda-benda lain yang sudah terkontaminasi; 

dan (e) melalui cairan tubuh seperti darah milik orang 

lain yang sakit.18

Jika tangan seseorang terkena kuman yang berasal 

dari salah satu sumber seperti yang telah disebutkan 

di atas, maka ia dapat terinfeksi oleh kuman hanya 

dengan menyentuhkan tangannya ke mata, hidung atau 

mulutnya. Infeksi kuman tersebut merupakan tahap 

awal timbulnya penyakit. Oleh karena itu, dibutuhkan 

cara yang tepat dalam mencuci tangan yang benar, yang 

diilustrasikan sebagai berikut: (1) gunakan sabun; (2) 

mencuci tangan di bawah air yang mengalir; (3) cuci 

seluruh permukaan tangan, termasuk pergelangan, 

telapak, punggung tangan, jari-jari, dan di bawah kuku; 

dan (4) keringkan tangan dengan handuk dengan cara 

menepuk-nepukkan handuk atau lap tangan, hindari 

menggosok agar kulit tidak merekah dan pecah, gunakan 

handuk sekali pakai jika memungkinkan.19

Cara-cara ini perlu dalam beberapa kondisi wajib: 

(a) sebelum mempersiapkan dan menyantap makanan; 

(b) sesudah dari kamar mandi dan kamar kecil; (c) 

sesudah bersin atau batuk; (d) sesudah bermain atau 

menyentuh binatang; dan (e) sesudah memegang 

sampah. 18

Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun 

sangat diperlukan. Derasnya air yang mengalir mampu 

membersihkan kuman. Membersihkan tangan dengan 

sabun membantu melepaskan lemak, minyak, dan 

protein di mana zat-zat ini merupakan bagian dari 

kotoran organik.20 

Gambar 1. Ilustrasi Hand Washing Club



Nilna & Ria. Promosi Kebiasaan Mencuci Tangan dengan Sabun Melalui Media

BIMKMI § Vol 1 § bimkmi.bimkes.org 43

Kesimpulan dan Saran

Komik merupakan media literasi bergambar yang 

memadukan unsur linguistik dan nonlinguistik. Unsur 

linguistik dalam komik dituangkan dalam bentuk tindak 

tutur. Tindak tutur dalam komik kesehatan ini dipilih 

dengan selektif karena yang menjadi penonjolan di sini 

bukanlah tindak tutur, seperti iklan layanan masyarakat 

untuk orang dewasa, melainkan kode dan pemilihan 

karakter tokoh bergambar (unsur non linguistik) yang 

sengaja diciptakan untuk membangun pemikiran anak-

anak usia sekolah dasar. Unsur linguistik yang dimaksud 

adalah pemilihan tokoh pahlawan pembela kesehatan 

yang mengutamakan rupa, warna, nama, serta kode 

kesehatan tertentu yang diemban di dalamnya.

Pemanfaatkan komik sebagai sarana untuk 

mempromosikan kesehatan dalam rangka pencegahan 

penyakit menular amatlah penting, terutama dengan 

target anak usia sekolah. Tulisan ini melampirkan 

salah satu komik kesehatan, yakni Hand Washing 

Club. Komik ini memilih lima orang tokoh pahlawan 

pembela kesehatan. Mereka adalah Nomiko, Washy, 

Cliny, Sophy, dan Handy. Pemilihan nama tokoh ini 

merupakan penyerapan kata asing dan dipadukan 

dalam pengucapan bahasa Indonesia, yakni nosokomial 

(infeksi), wash (cuci), clean (bersih), soap (sabun), 

dan hand (tangan). Pemilihan lima karakter kartun 

Hand Washing Club ini merupakan strategi untuk 

mempengaruhi anak-anak usia sekolah.

Pemanfaatan komik kesehatan ini amat penting 

untuk anak usia sekolah dalam menerima pengalaman 

belajar yang bersifat kongkret agar dapat dipahami, dan 

lebih mengesankan daya ingatnya, serta diharapkan 

menjadi suatu kebiasaan untuk menjaga kesehatan 

sejak dini.
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