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Petunjuk Penulisan 
 

 
 

Pedoman Penulisan Artikel 
 

 

Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (BIMKMI) 
 

Indonesian Public Health Student Journal 
 

 
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   mitra   bestari,   serta 

seleksi  dan  pengeditan  oleh  redaktur.  BIMKMI  menerima artikel yang berhubungan 

dengan dunia kesehatan masyarakat   meliputi   epidemiologi, kesehatan   lingkungan, 

keselamatan    dan     kesehatan    kerja,     administrasi    dan     kebijakan  kesehatan, 

biostatistika dan kependudukan, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kesehatan 

reproduksi,  kesehatan  global,   dan   one   health   baik   penelitian lapangan  maupun 

laboratorium, berbentuk artikel penelitian, artikel  tinjauan  pustaka, artikel penyegar, 

dan artikel laporan  kasus. Tulisan  merupakan  tulisan  asli (bukan plagiat) dan sesuai 

dengan kompetensi mahasiswa kesehatan masyarakat. 

 

 

KETENTUAN UMUM: 
 

1.   Penulis   merupakan   mahasiswa S-1, lulusan   S-1, atau   masih   menempuh 

jenjang  pendidikan  S-2 (program studi kesehatan masyarakat atau disiplin ilmu 

lain, dengan syarat artikel bertema kesehatan masyarakat). 

2.   BIMKMI hanya memuat tulisan asli yang belum pernah diterbitkan oleh publikasi 

ilmiah lain, sehingga penulis diwajibkan melampirkan surat pernyataan keaslian 

artikel (form-nya dapat diunduh di web BIMKES). 

3.   Naskah    dikirim    melalui  email    ke    alamat    redaksibimkmi@bimkes.org 

dengan  menyertakan identitas penulis beserta alamat dan nomor telepon yang 

bisa dihubungi, atau melalui laman  www.bimkes.org. 
 

 
JENIS-JENIS ARTIKEL DAN SUSUNANNYA 

 

1.  Penelitian Asli 
 

Definisi: hasil penelitian asli bidang kesehatan masyarakat 
 

Format penulisan: 
 

▪   Judul penelitian 
 

▪   Nama penulis, asal institusi, dan alamat korespondensi (e-mail) 
 

▪   Abstrak 
 

▪   Pendahuluan 

mailto:redaksibimkmi@bimkes.org
http://www.bimkes.org/
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▪   Metode penelitian 
 

▪   Hasil penelitian 
 

▪   Pembahasan atau diskusi 
 

▪   Kesimpulan dan saran 
 

▪   Ucapan terima kasih (opsional) 
 

▪   Daftar pustaka 
 

2.   Tinjauan Pustaka (Literature Review) 
 

Definisi: Merupakan sebuah tinjauan terhadap suatu fenomena atau ilmu dalam 

dunia kesehatan, ditulis dengan memperhatikan aspek aktual dan bermanfaat 

bagi pembaca. 

Format penulisan: 
 

▪   Judul 
 

▪   Nama penulis, asal institusi, dan alamat korespondensi (e-mail) 
 

▪   Abstrak 
 

▪   Pendahuluan 
 

▪   Pembahasan 
 

▪   Kesimpulan 
 

▪   Daftar pustaka 
 

3.  Artikel Penyegar 
 

Definisi: Artikel yang bersifat bebas ilmiah, mengangkat topik-topik yang sangat 

menarik dalam dunia 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. 

Format Penulisan: 
 

▪   Judul 
 

▪   Nama penulis, asal institusi, dan alamat korespondensi (e-mail) 
 

▪   Pendahuluan 
 

▪   Isi 
 

▪   Kesimpulan 
 

▪   Daftar pustaka 
 

Ketiga bagian (Pendahuluan, Isi, dan Kesimpulan) tidak  secara eksplisit 

dipisahkan menggunakan judul-judul bagian, tetapi satu-kesatuan. 

4.  Laporan Kasus 
 

Definisi: artikel tentang kasus yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. 
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Format Penulisan: 
 

▪   Judul 
 

▪   Abstrak 
 

▪   Background 
 

▪   Kasus 
 

▪   Pemeriksaan penunjang 
 

▪   Differential diagnosis 
 

▪   Tata laksana 
 

▪   Outcome and follow up 
 

▪   Discussion 
 

▪   Take home message 
 

▪   Reference 
 

Note: laporan kasus butuh pengesahan dari supervisor atau dosen pembimbing penulis. 
 
 
 

PETUNJUK UMUM PENULISAN 
 

1.    Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (untuk abstrak) 
 

dengan baik dan benar, jelas, lugas, serta ringkas. 
 

2.    Keseluruhan naskah dibuat dalam 2 kolom penulisan, kecuali bagian judul 
 

(dan subjudul), nama penulis, dan abstrak. 
 

3. Naskah  diketik  menggunakan  Microsoft  Word 2003 dengan  ukuran  kertas 

A4; satu (1)   spasi; dengan   batas   margin   kiri, atas, kanan, dan   bawah 

berturut-turut adalah 4, 3, 3, dan 3 cm. 

4. Keseluruhan naskah menggunakan format sentence case, Arial 10, regular, 

dan justify; kecuali untuk judul artikel, subjudul artikel, nama penulis, judul 

abstrak,  judul  bagian-bagian isi  artikel  (Pendahuluan, Metode,  Hasil, 

Pembahasan, Kesimpulan dan saran, Ucapan terimakasih, serta Daftar 

pustaka) beserta sub bagiannya ada ketentuan tersendiri. Berikut ini 

ketentuannya: 

▪     Judul artikel: Arial 14, uppercase, bold, left 
 

▪     Subjudul artikel: Arial 12, title case, bold, left 
 

▪  Nama penulis, institusi, dan korespondensi: Arial 10, title case, 

bold, left 

▪     Judul Abstrak: Arial 10, uppercase, bold, center. 

▪  Judul    bagian    Pendahuluan,   Metode,    Hasil,    Pembahasan, 

Kesimpulan dan saran, Ucapan terimakasih, dan Daftar pustaka: 
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Arial 10, uppercase, bold, left. Untuk judul sub bagian (misal sub 

bagian hasil) menggunakan Arial 10, title case, bold, left. 

5. Penambahan      sub   bagian      (terutama  pada   hasil   dan   pembahasan) 

bergantung   pada   kebutuhan pengirim naskah dengan tidak menyalahi 

penulisan karya tulis ilmiah. 

6. Ketikan diberi nomor halaman mulai dari halaman awal, dan terdiri dari atas 

maksimal 15 halaman (dari halaman awal hingga lampiran [jika ada]). 

7. Before  and  after  spacing harus 0 (nol). Jarak antara akhir bagian dengan 

bagian selanjutnya hanya 1 kali enter.  First line indent  pada penulisan awal 

paragraf menjorok ke dalam 6-8 huruf (1 cm). 

8.    Kata asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis dengan 
 

huruf miring (Italic). 
 

 
PETUNJUK KHUSUS PENULISAN 

Penulisan Judul 

Judul ditulis secara singkat, jelas, dan padat yang menggambarkan isi naskah, 

berjumlah maksimal 20 kata dalam bahasa Indonesia. Ditulis tanpa digarisbawahi, tidak 

ditulis di antara tanda kutip, boleh menggunakan titik dua, tidak diakhiri tanda titik (.), dan 

tanpa singkatan—kecuali singkatan yang lazim. Jika naskah telah disajikan dalam 

pertemuan ilmiah nasional, maka dibuat keterangan berupa catatan kaki. Bila diperlukan 

dapat menggunakan subjudul. 

 

 

Penulisan Nama Penulis 
 

Dibuat taat azas tanpa pencantuman gelar dan dilengkapi dengan keterangan asal 

instansi atau universitas. Penulisan nama penulis dimulai dari yang memiliki peran 

terbesar dalam pembuatan artikel. Penulisan asal instansi dimulai dari lingkup terkecil. 

Contoh: 

 

 
Nurul M. Rahmayanti,1 Desri Astuti2 

 

 
1Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Indonesia, Depok 

2Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas 
 

Muhammadiyah Jakarta, Jakarta 
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Penulisan Abstrak 
 

Abstrak merupakan miniatur dari artikel sebagai gambaran utama pembaca 

terhadap artikel, dituliskan setelah nama penulis, dan terdiri atas maksimal 250 kata. 

Abstrak berisi seluruh komponen artikel secara ringkas (pendahuluan, metode, hasil, 

diskusi, dan kesimpulan) yang dibuat terstruktur (bagian pendahuluan, metode, hasil, 

dan kesimpulan ditulis). Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Kata kunci maksimal 8 kata benda dari umum ke khusus, dan sebaiknya bukan 

merupakan hasil pemilihan berdasarkan perulangan terbanyak dalam naskah. Abstrak 

Bahasa Inggris dan keyword ditulis italic. Abstrak Bahasa Indonesia dan kata kunci ditulis 

tegak. Kalimat pertama menyampaikan kontribusi penulis terhadap literatur dan 

menjelaskan perbedaan penelitian/telaah yang dilakukan dibanding dengan artikel lain 

yang   sudah   ada.   Jelaskan   mengapa   penelitian   dilakukan,   bagaimana   cara 

melakukannya, seberapa signifikan kontribusi dari penelitian tersebut, dan hal apa saja 

yang bisa dikembangkan setelah penelitian berakhir. 

 

 

Penulisan Pendahuluan 
 

Pada bagian pendahuluan tuliskan latar belakang dan penjelasan mengenai 

penelitian terkait yang telah lebih dulu dipublikasikan (jika ada). Selain itu dijelaskan pula 

hal-hal  spesifik  dalam  penelitian.  Kalimat  pertama  dari  pendahuluan menyampaikan 

tujuan  dari  penelitian ini  untuk  memberikan kontribusi pada bidang tertentu dengan 

melakukan atau menemukan sesuatu. 

▪   Kutip beberapa hasil penelitian terbaru mengenai topik yang dibahas beseta 

relevansinya. 

▪   Jelaskan mengapa menulis artikel ini dan kontribusi apa yang diberikan pada 

pengembangan keilmuan 

▪   Jelaskan  kebijakan  yang   mungkin  timbul  atau   implikasi   yang   mungkin 

diterapkan sebagai hasil dari penemuan tersebut (hanya jika hal tersebut 

relevan) 

▪  Jelaskan apakah penelitian mendukung atau memperluas hasil penelitian yang 

sudah ada atau justru menyanggah hasil penelitian sebelumnya. 

 

 
Penulisan Metodologi Penelitian atau Cara dan Bahan 

 

Penulisan metodologi penelitian berisikan desain penelitian, tempat, dan waktu, 

populasi   dan   sampel,   teknik   pengukuran   data,   dan   analisis   data.   Sebaiknya 

menggunakan kalimat pasif dan kalimat narasi, bukan kalimat perintah. 
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Ketentuan: 
 

▪   Merupakan bagian penting dalam artikel 
 

▪   Ketahui metode penelitian terkini yang paling sesuai untuk bidang keilmuan 

yang dibahas 

▪   Ketahui  apakah  jenis  metode  lain  ternyata  lebih  memberikan  signifikansi 

terhadap hasil penelitian dibanding dengan metode penelitian lama yang 

digunakan. 

 
 

Penulisan Hasil 
 

Ketentuan: 
 

▪   Setengah bagian dari keseluruhan artikel membahas tentang bagian ini 
 

▪   Tiap tabel atau grafik harus diikuti satu paragraf yang mendeskripsikan hasil 

yang tercantum dalam tabel atau grafik tersebut. 

▪   Edit bagian ini berulang kali sampai penulisa yakin bahwa pembaca memahami 

apa yang disampaikan di bagian ini. 

▪  Bila diperlukan, dapat menggunakan subjudul hasil, dengan penomoran 

bertingkat. 

Contoh: 
 

3. Hasil 
 

3.1 Subjudul hasil (Titlecase, Left, Bold, Font Arial 10) 
 

3.2.1    Sub Subjudul Hasil (Titlecase, Left, Bold, Font Arial 10) 
 

 
Penulisan Pembahasan 

 

Pembahasan merupakan  bagian  terpenting  dari  keseluruhan  isi  artikel  ilmiah, 

sehingga pada umumnya memiliki proporsi paling banyak. Fungsi pembahasan adalah 

menjawab masalah penelitian atau menunjukkan pencapaian tujuan penelitian, dengan 

cara menafsirkan/menganalisis hasil penelitian, juga membandingkan hasil penelitian 

dengan hasil dari penelitian-penelitian yang dipakai sebagai referensi. Pada bagian ini 

dilakukan juga kajian kesesuaian hasil dengan teori-teori yang dipakai. Bahas apa yang 

ditulis dalam  hasil, tetapi tidak mengulang hasil. Jelaskan arti kemaknaan statistik (misal 

p<0.001, apa artinya?), juga kemaknaan substansi (ukuran asosiasi penyakit, misal OR 

atau RR), jika ada. Tekankan aspek baru dan penting. Sertakan juga bahasan dampak 

penelitian  dan      keterbatasannya.  Bila   diperlukan,  dapat   menggunakan  subjudul 

pembahasan, dengan penomoran bertingkat. 
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Penulisan Kesimpulan dan Saran 
 

Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus 

menjawab tujuan khusus. Bagian ini dituliskan dalam bentuk esai dan tidak mengandung 

data angka hasil penelitian. Terdiri atas maksimal tiga paragraf yang merangkum inti hasil 

penelitian dan  keterbatasan penelitian, serta kemungkinan pengembangan penelitian 

yang bisa dilakukan oleh pihak lain untuk mengembangkan hasil yang sudah diperoleh. 

Saran berisi rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh satu atau beberapa 

pihak, berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian. Saran berorientasi 

pada perbaikan situasi kesehatan masyarakat, sehingga dibuat untuk dilaksanakan 

melalui advokasi, perbaikan perilaku, pembuatan kebijakan, atau penelitian berikutnya. 

Saran dibuat dalam bentuk esai (dalam paragraf-paragraf) atau dalam poin-poin. 

 
 

Penulisan Ucapan Terimakasih 
 

Ucapan terimakasih bersifat opsional. Jika ditulis, maka ditujukan kepada pihak lain yang 

telah membantu atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penelitian. 

 

 

Penulisan Sitasi 
 

Penulisan sitasi  menggunakan cara  Vancouver  dengan  penomoran  yang  urut 

berdasarkan kemunculan dalam  naskah. Untuk penulisan sitasi  yang berasal dari 2 

sumber atau lebih dan tidak berurutan secara lengkap, penomoran dipisahkan 

menggunakan koma. Jika   lebih dari 2 dan berurutan secara lengkap, maka di antara 

nomor awal dan terakhir diberi tanda hubung (-). Nomor kutipan ditulis superscript dan 

dibuat dalam tanda kurung siku […] 

Contoh penulisan sitasi: 
 

Cacing  tanah  termasuk  hewan  tingkat  rendah  karena  tidak  mempunyai 

tulang belakang (invertebrata). Cacing tanah termasuk kelas Oligochaeta. Famili 

terpenting dari kelas ini adalah Megascilicidae dan Lumbricidae.[1] 

Bagi sebagian orang, cacing tanah masih dianggap sebagai makhluk yang 

menjijikkan dikarenakan bentuknya, sehingga tidak jarang cacing masih dipandang 

sebelah mata. Namun terlepas dari hal tersebut, cacing ternyata masih dicari oleh 

sebagian orang untuk dimanfaatkan.[2,3] 

Menurut sumber, kandungan protein yang dimiliki cacing tanah sangatlah 

tinggi, yakni mencapai 58-78 % dari bobot kering. Selain protein, cacing tanah juga 

mengandung abu, serat dan lemak tidak jenuh.[4] Selain itu, cacing tanah 

mengandung   auxin   yang   merupakan   hormon   perangsang   tumbuh   untuk 

tanaman.[1,3,4] Manfaat dari cacing adalah sebagai Bahan Baku Obat dan bahan 
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ramuan untuk penyembuhan penyakit.[1-4]  Secara tradisional cacing tanah 

dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan 

bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi dan tipus. 

 

 

Penulisan Rumus, Tabel, dan Gambar 
 

Rumus kimia atau matematika dituliskan seperti contoh berikut : 
 

 
√A + B3 + CO2 = ∫ X2                                (1) 

 

 
Tabel dan gambar dapat disisipkan di tengah-tengah artikel seperti contoh ini, atau 

di bagian akhir artikel. Judul tabel terletak di atas tabel. Tabel hanya menggunakan garis 

horizontal sebanyak 2 atau 3 garis, tanpa menggunakan garis vertikal. Tulisan Tabel 1 

ditebalkan (bold), dengan menggunakan ketentuan penomoran angka Arab (1, 2, 3 dan 

seterusnya). Tiap tabel disertai narasi penjelasan, dan tunjuk keberadaan/nama tabel 

dalam naskah (misal pada tabel 1). 

 

Tabel 1. Judul Tabel ( Titlecase, Arial 10, Regular, Center) 

No Judul Artikel         Penulis 
 
 
 
 
 
 

 
Judul gambar terletak di bawah gambar, dengan format bold pada tulisan gambar. 

Penomoran gambar menggunakan angka Arab, 

 

 

Gambar 1. Judul Gambar (titlecase, Arial 10, regular, center) 
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Penulisan Daftar Pustaka 
 

1.  BUKU 
 

Penulis Tunggal 
 

Nama penulis (dibalik). Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Frye, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton UP, 1957. 
 

 
Buku dengan penulis sama 

 

-------------. The Secular Scripture. Cambridge: Harvard UP, 1976. 
 

Dengan dua atau tiga orang penulis 
 

Nama penulis 1 (dibalik), Nama penulis 2, dan Nama penulis selanjutnya. Judul buku 
 

(Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Howe, Russell Warren, dan Sarah Hays Trott. The Power Peddlers. Garden City: 
 

Doubleday, 1977. 
 

 
Marquart, James W., Sheldon Ekland Olson, dan Jonathan R. Sorensen. The Rope, the 

 

Chair, and the Needle: Capital Punishment in Texas, 1923-1990. Austin: Univ. of Texas, 
 

1994. 
 

Lebih dari tiga penulis 
 

Nama penulis 1 (dibalik), et al. Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Edens, Walter, et al., Teaching Shakespeare. Princeton: Princeton UP, 1977. 
 

 
Tidak ada nama penulis 

 

Merriam-Webster’s  collegiate  dictionary  (10th  ed.).  Springfield,  MA:  Merriam- 

Webster, 1993. 

 

 
Editor sebagai penulis 

 

Nama editor (dibalik), editor. Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Harari, Josue, editor. Textual Strategies. Ithaca: Cornell UP, 1979. 
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Penulis dan editor 
 

Nama penulis (dibalik). Judul buku (Italic). Editor. Nama editor. Tempat terbit: Penerbit, 

Tahun terbit. 

Contoh: 
 

Malory, Thomas. King Arthur and his Knights. Editor. Eugene Vinaver. London: Oxford 
 

UP, 1956. 
 

 
Penulis berupa tim atau lembaga 

 

Nama tim atau lembaga. Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

National Institute for Dispute Resolution. Dispute Resolution Resource Directory. 
 

Washington, D.C.: Natl. Inst. for Dispute Res., 1984. 
 

 
Karya multi jilid/buku berseri 

 

Nama penulis (dibalik). Judul buku (Italic). Jilid ke-/edisi ke-. Tempat terbit: Penerbit, 

Tahun terbit. 

Contoh: 
 

Freedberg, S. J. Andrea del Sarto. Jilid kedua. Cambridge: Harvard UP, 1963. 
 

 
Terjemahan 

 

Nama penulis (dibalik). Judul buku hasil terjemahan (Italic). Penerjemah Nama 

penerjemah. Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. Terjemahan dari Judul buku yang 

diterjemah (Italic), Tahun terbit buku yang diterjemahkan. 

Contoh: 
 

Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge. Penerjemah A. M. Sheridan Smith. 

London:  Tavistock  Publications, 1972.  Terjemahan  dari  L'Archéologie  du  savoir, 

1969. 
 

 
Artikel atau bab dalam buku 

 

Nama penulis (dibalik). “judul buku”. Judul bab atau artikel (Italic). Editor Nama editor. 

Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. Halaman bab atau artikel dalam buku. 

Contoh: 
 

Magny, Claude-Edmonde. "Faulkner or Theological Inversion." Faulkner: A Collection of 
 

Critical Essays. Editor Robert Penn Warren. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966. 66-78. 
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Artikel/istilah dalam buku referensi 
 

Foster, John S., Jr. "Nuclear War." Encyclopedia Americana. Intl. ed. 1998. 
 

“Ginsburg, Ruth Bader.” Who’s Who in America. 52nd ed. 1998. 
 

“Noon.” The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989. 
 

 
Brosur, pamflet dan sejenisnya 

 

Nama brosur/pamflet/sejenisnya. Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Jawa Timur. Surabaya: Dinas Pariwisata Jawa Timur, 1999. 
 

 
Makalah seminar, konferensi dan sejenisnya 

 

Mann, Jill. “Chaucher and the ‘Woman Question.’” This Noble Craft: Proceedings of the 

Tenth Research Symposium of the Dutch and Belgian University Teachers of Old and 

Middle English and Historical Linguistics, Utrect, 19-10 January 1989. Ed. Erik Kooper. 

Amsterdam: Radopi, 1991.173--88. 

 

 
2.  SERIAL 

 

Artikel jurnal dengan volume dan edisi 
 

Nama penulis (dibalik). “Judul artikel.” Nama jurnal (Italic). Volume:Edisi (Tahun terbit): 

Halaman. 

Contoh: 
 

Dabundo, Laura. “The Voice of the Mute: Wordsworth and the Ideology of Romantic 
 

Silences.” Christiantity and Literature 43:1 (1995): 21-35. 
 

 
3.  PUBLIKASI ELEKTRONIK 

Buku Online 

Nama penulis (dibalik). Judul buku (Italic). Editor Nama editor. Tahun terbit buku. Tanggal 

dan tahun akses <link buku online> 

Contoh: 
 

Austen, Jane. Pride and Prejudice. Editor Henry Churchyard. 1996. 10 September 1998 
 

<http://www.pemberley.com/janeinfo/prideprej.html> 
 

 
Hawthorne, Nathaniel. “Dr. Heidegger’s Experiment.” Twice-Told Tales. Ed. George 

 

Parsons        Lathrop.        Boston:        Houghton,        1883.        1        Mar.        1998 
 

<http://eldred.ne.mediaone.net/nh/dhe.html> 
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http://eldred.ne.mediaone.net/nh/dhe.html
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Artikel jurnal online 
 

Nama penulis (dibalik). “Judul artikel.” Nama jurnal (Italic). (Tahun terbit artikel). Tanggal 

dan tahun akses jurnal <link jurnal online> 

Contoh: 
 

Calabrese, Michael. “Between Despair and Ecstacy: Marco Polo’s Life of the Buddha.” 
 

Exemplaria                 9.1                 (1997).                 22                 June                 1998 
 

<http://web.english.ufl.edu/english/exemplaria/calax.htm> 
 

 
Artikel dalam pangkalan data online 

 

Smith, Martin. "World Domination for Dummies." Journal of Despotry Feb. 2000: 66- 
 

72. Expanded Academic ASAP. Gale Group Databases. Purdue University Libraries, 

West Lafayette, IN. 19 February 2003. <http://www.infotrac.galegroup.com>. 

 

 
Fox, Justin. “What in the World Happened to Economics?” Fortune 15 Mar. 1999: 90- 

 

102.  ABI/INFORM  Global.  Proquest  Direct.  Perpustakaan  Universitas  Indonesia, 

Depok. 23 January 2004. <http://www.proquest.com/pqdauto>. 

 

 
Artikel di website 

 

“judul artikel.” Nama website (Italic). Tahun terbit artikel. Tanggal dan tahun akses. <link 
 

artikel online> 

Contoh: 

“Using Modern Language Association (MLA) Format.” Purdue Online Writing Lab. 2003. 
 

Purdue         University.         6         Februari         2003.         <http://owl.english.purdue. 

edu/handouts/research/r_mla.html>. 

 

 
Publikasi lembaga 

 

Nama  lembaga.  Judul  artikel  (Italic).  Oleh  nama  pemulis  1,  nama  penulis  2,  dan 

seterusnya. Tanggal publikasi. Tanggal dan tahun akses <link artikel online> 

Contoh: 
 

United States. Dept. of Justice. Natl. Inst. Of Justice. Prosecuting Gangs: A National 
 

Assessment. By Claire Johnson, Barbara Webster, dan Edward Connors. Feb 1996. 29 
 

June 1998 <http://www.ncjrs.org/txtfiles/pgang.txt>. 
 

Artikel/istilah dalam koleksi referensi online 
 

“Fresco.” Britannica Online. Vers. 97.1.1. Mar. 1997. Encyclopedia Britannica. 29 Mar. 
 

1997 <http://www.eb.com:180>. 
 
 
 
 
 

http://web.english.ufl.edu/english/exemplaria/calax.htm
http://www.infotrac.galegroup.com/
http://www.proquest.com/pqdauto
http://owl.english.purdue/
http://www.ncjrs.org/txtfiles/pgang.txt
http://www.eb.com:180/
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Telnet, FTP, dan gopher 
 

Sowers, Henry, Miram Fields, and Jane Gurney. Online collaborative conference. 29 
 

May 1999. Lingua MOO. 29 May 1999. <telnet://lingua.utdallas.edu:8888>. 
 

 
Mathews, J. Preface. Numerical Methods for Mathematics, Science, and Engineering. 

 

2nd         ed.         N.p.:         Prentice         Hall,         1992.         8         June         1999. 
 

<ftp://ftp.ntua.gr/pub/netlib/textbook/index.html>. 
 

 
Artikel/data dalam CD-ROM 

 

“U.S. Population by Age: Urban and Urbanized Areas.” 1990 U.S. Census of 
 

Population and Housing. CD-ROM. US Bureau of the Census. 1990. 
 

 
Artikel jurnal dalam CD-ROM database 

 

Angier, Natalie “Chemists Learn Why Vegetables are Good for You.” New York 

Times 13 Apr. 1993, late ed.: C1. New York Times On disc. CD-ROM. UMIProquest. 

Oct. 1993. 

 

 
Artikel/istilah dalam koleksi referensi berbentuk CD-ROM 

 

“Albratoss.” The Oxford English Dictionary. 2nd ed. CD-ROM. Oxford: Oxford UP, 1992. 
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ABSTRAK 
Pendahuluan: Bunuh diri bukanlah fenomena yang tabu lagi di masyarakat. Secara global, 

bunuh diri merupakan penyebab kematian nomor tiga di dunia dengan kecenderungan 

peningkatan pada kelompok anak remaja. Terdapat berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi tindakan tersebut seperti status perkawinan orang tua, keharmonisan 

keluarga, perilaku bullying, konsumsi alkohol dan penyalahgunaan Napza. Tujaan 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan 

percobaan bunuh diri pada remaja di Wilayah Tangerang Selatan. 

Metode : Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Pengambilan data dilakukan 

kepada 387 responden yang terdiri dari beberapa sekolah di wilayah Tangerang Selatan 

seperti SMP Islam At Taqwa, MTsN II Tangerang Selatan, SMAN 10 Tangerang Selatan 

dan SMA Triguna Utama yang dipilih dengan teknik Simple Random Sampling. 

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

status perkawinan orang tua dengan percobaan bunuh diri dengan hasil p value 0.014, 

keharmonisan keluarga p value = 0,006, perilaku bullying p value = 0,0005, konsumsi 

alkohol p value = 0,0005 dan penyaalahgunaan Napza p value = 0,0005 pada remaja di 

Wilayah Tangerang Selatan. 

Kesimpulan : Percobaan Bunuh diri pada remaja di wilayah Tangerang Selatan mencapai 

35 responden (9,0%) dengan kecenderungan terjadi pada remaja laki-laki di bangku 

SMA/Sederajat yaitu sebanyak 19 responden. Faktor status perkawinan orang tua, 

keharmonisan keluarga, perilaku bullying, konsumsi alkohol, penyalahgunaan Napza dan 

prestasi belajar merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku percobaan 

bunuh diri pada remaja di Wilayah Tangerang Selatan. 
 

 
Kata Kunci : Bunuh Diri, Remaja, Tangerang Selatan 

 
 

ABSTRACT 
Introduction : Suicide is no longer a taboo phenomenon in society. Globally, suicide is the 

third leading cause of death in the world with an increasing trend in adolescents. There are 

various factors that can influence this action, such as the marital status of parents, family 

harmony, bullying behavior, alcohol consumption and drug abuse. The purpose of this 

study was to determine the factors associated with attempted suicide among adolescents in 

South Tangerang Region. 
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Methods  : This study used a cross sectional study design. The data used in this study 

are primary data. Data were collected from 387 respondents consisting of several schools 

in the South Tangerang area such as At Taqwa Islamic Junior High School, MTsN II South 

Tangerang, South Tangerang 10 High School and Triguna Utama Senior High School 

which were selected using the Simple Random Sampling technique. 

Result : The results showed that there was a significant relationship between the marital 

status of parents and attempted suicide with the result of p value 0.014, family harmony p 

value = 0.006, bullying behavior p value = 0.0005, alcohol consumption p value = 0.0005 

and drug abuse. p value = 0.0005 for adolescents in South Tangerang Region 

Conclution       : Suicide trials in adolescents in the South Tangerang area reached 35 

respondents (9.0%) with a tendency to occur in male adolescents in high school / 

equivalent, namely as many as 19 respondents. The factors of the marital status of parents, 

family harmony, bullying behavior, alcohol consumption, drug abuse and learning 

achievement are factors that are very influential on suicide attempt behavior among 

adolescents in South Tangerang Region. 

 

Keywords: Suicide, Adolescents, South Tangeran

1. PENDAHULUAN 
Bunuh diri bukanlah kejadian yang 

tabu lagi di masyarakat dan merupakan 
fenomena yang tak terelakkan. 
Fenomena sosial ini merupakan 
permasalahan kesehatan masyarakat 
yang serius dan menjadi perhatian 
global. Berdasarkan World Health 
Organization (WHO), estimasi jumlah 
kematian akibat bunuh diri di seluruh 
dunia adalah sejumlah 10,5 kematian 
per 100.000 penduduk atau 1 kematian 
per 30 detik. Secara global, mayoritas 
kematian akibat bunuh diri terjadi di 
negara berpenghasilan rendah dan 
menengah (79%). Mengenai usia, lebih 
dari setengah (52,1%) dari bunuh diri 
global terjadi sebelum usia 45 tahun. 
Sebagian besar remaja yang meninggal 
karena bunuh diri (90%) berasal dari 
negara-negara berpenghasilan 
menengah dan rendah1.  

Pusat Data dan Informasi 
Kementerian Kesehatan RI (2019) 
menyebutkan, jumlah kasus kematian di 
Indonesia yang dilaporkan ke kepolisian 
pada tahun 2016, sebesar 875 kasus, 
dan tahun 2017, sebesar 789 kasus. 
Idealnya, data kematian, termasuk 
kematian yang disebabkan akibat bunuh 
diri didapatkan       melalui       sistem 
pencatatan sipil dan statistic hayati (Civil 
Registrasion and Vital Statistics, 
CRVS)2. Sayangnya, pencatatan 
kematian dan penyebab kematian di 
Indonesia belum tercatat dengan    baik,  
sehingga   data   yang dapat 
ditampilakan bersumber dari WHO 

 

Global Health Estimates dan Sample 
Registration System (SRS)2. 

 
Masa remaja merupakan masa 

transisi dari kanak-kanak menuju 
dewasa. Pada masa ini faktor-faktor 
internal maupun ekternal dapat 
dengan mudahnya mempengaruhi 
individu remaja salah satunya dalam 
pengendalian emosi. Remaja masih 
mengalami kerapuhan dalam 
menjalani dan menghadapi persoalan 
yang ada.  Kerapuhan tersebut jika 
dibiarkan maka dapat berpotensi 
kearah yang lebih parah yakni 
melakukan tindakan yang tidak 
diinginkan salah satunya adalah 
munculnya upaya bunuh diri.  

Berdasarkan hasil Global 
School Based Student Health Survey 
(GSHS) pada tahun 2015, didapatkan 
data keinginan untuk bunuh diri pada 
masa SLTP dan SLTA sebesar 4,3% 
pada remaja laki-laki dan 5,9% pada 
remaja perempuan2.  

Dilansir dari beberapa berita 
terdapat kejadian bunuh diri yang 
dilakukan pada remaja di Wilayah 
Tangerang Selatan salah satunya 
dilansir dari  liputan6.com tahun 2016 
dimana ditemukan seorang remaja 
berusia 17 tahun tewas bunuh diri di 
loteng rumahnya, Serpong Utara, Kota 
Tangerang Selatan (Tangsel), 
Banten3. Pada tahun yang sama pula 
ditemukan mahasiswa semester 
pertama   gantung   diri   di kamar kos, 
Ruko Newton Barat nomor 31, Gading  
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Serpong, Kabupaten Tangerang 
selatan4.   Pada  tahun 2020, terjadi hal 
serupa pada remaja berinisial RR 
berusia   15   tahun   yang   ditemukan 
gantung  diri  di  Kecamatan  Cipodoh, 
Kota Tangerang Selatan5. 

Berdasarkan fenomena tersebut 

penulis tertarik untuk meneliti faktor-

faktor yang berhubungan dengan 

percobaan bunuh diri pada remaja di 

wilayah Tangerang Selatan tahun 2020. 

 

2. METODE 

2.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

desain studi cross sectional untuk 

menganalisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan percobaan bunuh 

diri pada remaja di wilayah Tangerang 

Selatan.   

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap 

pelajar di beberapa sekolah Wilayah 

Tangerang Selatan yakni SMP Islam At 

Taqwa, MTsN II Tangerang Selatan, 

SMAN 10 Tangerang Selatan dan SMA 

Triguna Utama. Penelitian dilakukan dari 

bulan Mei 2019 hingga Januari 2020, 

mulai dari penyusunan proposal sampai 

pengolahan hasil. Lama waktu 

pengambilan data dari responden tidak 

ditentukan hingga mendapat hasil atau 

data yang valid. 

2.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pelajar Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang berdomisili 

di wilayah Tangerang Selatan. Sampel 

dalam penelitian ini dipilih dengan teknik 

Simple Random Sampling. Sebanyak 

457 populasi dihitung nilai standar 

deviasi dengan standar error 0,02 

sehingga didapatkan sebanyak 387 

sampel responden yang memenuhi 

kriteria inklusi. Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini terdiri dari : 1) Bersedia 

menjadi responden penelitian, 2) 

Berusia antara 13-19 tahun, 3) 

Merupakan pelajar di Wilayah 

Tangerang Selatan dibuktikan dengan 

kartu pelajar.  

 

 

 

 

2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 

dengan mengumpulkan   data   

primer dari responden. Penulis 

menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara dan angket, 

kemudian disebarkan   kepada   

pelajar   di   SMP  

Islam At Taqwa, MTsN II Tangerang 

Selatan, SMAN 10 Tangerang 

Selatan dan SMA Triguna Utama. 

Pengisian kuesioner dilakukan oleh 

responden secara mandiri (self-

administrated). 

2.5 Analisis Data 

Untuk melakukan pengujian 

hipotesis, teknik analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui 

analisis univariat dan bivariat. Analisis 

univariat dilakukan berdasarkan 

karakteristik responden sedangkan 

variabel yang diteliti secara bivariat 

adalah faktor yang mempengaruhi 

remaja dalam upaya percobaan 

bunuh diri yakni status perkawinan 

orang tua, keharmonisan keluarga, 

perilaku bullying, konsumsi alkohol, 

penyalahgunaan Napza dan prestasi 

belajar.  Data akan disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi. 

Sofware yang digunakan dalam 

analisi data ialah SPSS. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAAN 

3.1 Hasil dan Pembahasan Analisis 

Univariat 

Karakteristik subjek dalam 

penelitian ini dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin dengan 

mayoritas berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 210 responden dengan 

persentase (54,3%) sedangkan untuk 

tingkat pendidikan mayoritas 

responden dengan pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

sebanyak 195 responden dengan 

persentase (50,4%) Karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin 

dan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada Tabel. 1 Berikut : 
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Tabel. 1 Distribusi Proporsi 

Berdasarkan Karekteristik Responden 

Variabel  f % 

Jenis kelamin   

   Laki-laki 210 54,3 

   Perempuan 177 45,7 

Pendidikan    

   SMP 195 50,4 

   SMA 192 49,6 

Jumlah  387 100,0 

 
Pada Tabel.1 dapat diketahui 

bahwa proporsi tertinggi yakni 38,5% 
responden berada pada kelompok usia 
16 tahun dan 1,3% responden berada 
pada kelompok usia 13 tahun dengan 
jenis kelamin laki-laki sebanyak 54,3% 
dan perempuan sebanyak 45,7%. 
Sedangkan dari tingkat pendidikan, 
Responden dengan pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
sebanyak 50,4% dan Sekolah 
Menengah Atas sebanyak (SMA) 
49,6%.  

 
Tabel. 2 Distribusi Proporsi 

Responden Berkenaan Bunuh Diri 

Variabel f % 

Berfikir Bunuh Diri 

   Pernah  51 13,2 

   Tidak pernah  335 86,8 

Usaha Bunuh diri 

   Pernah  43 11,1 

   Tidak pernah  344 88,9 

Mencoba Bunuh Diri 

   Pernah 35 9,0 

   Tidak pernah 352 91,1 

Jumlah  387 100,0 
 

Berdasarkan Tabel. 2 hasil 
penelitian menunjukan percobaan 
bunuh diri yang dilakukan oleh 
responden tergolong dalam tiga jenis 
yaitu: hanya berfikir untuk bunuh diri 
51 responden atau 13,2%, keinginan 
untuk mati disertai usaha bunuh diri 
43 responden atau 11,1%, serta   
pernah mencoba bunuh diri 35 
responden atau 9,0%. Ketika 
seseorang sudah mencoba 
melakukan bunuh diri maka secara 
tidak langsung seseorang telah 
berfikir dan berusaha untuk bunuh 
diri, untuk itu variabel dependen yang 
diteliti yakni percobaan bunuh diri 
pada remaja di Tangerang Selatan 
tahun 2020. 
 

3.2 Hasil dan Pembahasan Analisis 
Bivariat  

Hubungan faktor-faktor perilaku 
pada remaja dengan pernah mencoba 
bunuh diri dilakukan dengan analisis 
bivariat menggunakan Uji chi-square. 
Berdasarkan Tabel.3 menujukkan 
bahwa kecenderungan percobaan 
bunuh diri terjadi pada jenis kelamin 
laki-laki  sebanyak 19 responden 
(9,0%), remaja yang tengah duduk di 
bangku SMA/Sederajat yaitu 
sebanyak 19 responden atau 9,9%, 
status keluarga tidak lengkap 
sebanyak 16,4%, keluarga yang tidak 
harmonis dengan persentase (12,6%), 
mendapatkan perilaku bullying 
sebanyak 34 responden (16,5%), 
penyalahgunaan Napza sebanyak 19 
responden (24.7%) dan prestasi 
belajar yang rendah sebanyak 30 
responden (20,1%). 

Tabel. 3 Hubungan Jenis Kelamin dengan Mencoba Bunuh Diri 

Variabel 

Mencoba Bunuh Diri 
Total OR (95% 

CI) 
P  Value Ya Tidak 

n % n % n % 

Jenis kelamin         

   Laki-laki 19 9,0 191 91,0 210 100,0 
- 0,998 

   Perempuan  16 9,0 161 91,0 177 100,0 

Pendidikan          

   SMA 19 9,9 173 90,1 192 100,0 
- 0,562 

   SMP 16 8,2 179 91,8 195 100,0 

Status 

Perkawinan ortu 
        

   Tidak lengkap 9 16,4 46 83,6 55 100,0 0,434 

(0,191-

0,985) 

0,041 

   Lengkap  26 7,8 306 92,2 332 100,0 
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Keharmonisan 

Keluarga 
        

   Tidak harmonis 27 12,6 186 87,4 214 100,0 0,336 

(0,148-

0,760) 

0,006 
   Harmonis 8 4,6 165 95,4 173 100,0 

 

Bullying          

   Ya  34 16,5 172 83,5 206 100,0 35,581 

(4,818-

262,050) 

0,0005 
   Tidak  1 0,6 180 99,4 181 100,0 

Alkohol          

   Ya 14 21,5 51 78,5 65 100,0 3,935 

(1,88-

8,23) 

0,0005 
   Tidak  21 6,5 301 93,5 322 100,0 

Penyalahgunaan 

Napza  
        

   Ya  19 24,7 58 75,3 77 100,0 6,019 

(2,924-

12,394) 

0,0005 

   Tidak 16 5,2 294 94,8 310 100,0  

Prestasi belajar         

   Rendah  30 20,1 119 79,9 149 100,0 0,085 

(0,32-

0,225) 

0,0005 

   Tinggi  5 2,1 233 97,9 238 100,0 

   Jumlah  35 9,0 352 91,0 387 100,0 - - 

         

3.2.1 Hubungan Jenis Kelamin dengan 
Percobaan Bunuh Diri 

Hasil analisis data pada Tabel.3 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square 

Test, diperoleh nilai p value = 0,998 > 

α= 0,05 Berarti Ha ditolak. Artinya, tidak 

terdapat hubungan antara jenis kelamin 

dengan percobaan bunuh diri pada 

remaja di Wilayah Tangerang Selatan 

pada tahun 2020. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ermawati, Moediarso, & 

Soedarsono (2016), hasil penelitian 

dengan  nilai  p value 1 > α= 0,05 yang 

artinya Ha ditolak atau tidak ada 

hubungan jenis kelamin dengan 

kejadian gantung diri (bunuh diri)6. 

Berdasarkan penelitian Lestarianita 

dalam Ermawati, Moediarso, & 

Soedarsono (2016), tidak ada 

perbedaan coping stress antara laki-laki 

dan perempuan. Berdasarkan 

penelitian tersebut        menunjukkan            

bahwa membicarakan masalah atau 

kejadian yang membuatnya stres dapat 

membantu dalam melepaskan 

kecemasan dan menenangkan diri6.  

 

 

Sehingga penelitian-penelitian 

tersebut mendukung bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara 

laki-laki dan perempuan dengan 

terjadinya bunuh diri dalam hal ini 

asfiksia gantung diri. Sementara 

penelitian lain menyebutkan bahwa 

perempuan memiliki risiko lebih  

tinggi untuk melakukan percobaan 

bunuh diri7. 
 

3.2.2 Hubungan Tingkat Pendidikan 

dengan Perecobaan Bunuh Diri 

Hasil analisis data pada 

Tabel.3  Berdasarkan uji statistik Chi-

Square Test, diperoleh nilai p value = 

0,562 > α= 0,05 Berarti Ha ditolak. 

Maka hipotesis tersebut dinyatakan 

bahwa tidak ada hubungan antara 

tingkat pendidikan dengan percobaan 

bunuh diri di Wilayah Tangerang 

Selatan pada tahun 2020. Hal ini 

dikarenakan Setiap individu manusia 

memiliki beban yang berbeda-beda, 

baik beban mental atau beban fisik 

tidak memandang apakah ia lebih tua 

ataupun lebih  muda  karena  hal ini  
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bergantung pada kondisi individu 

masing-masing, baik berupa kondisi 

internal maupun kondisi eksternal 

individu.  

Menurut Perwitasari, dkk (2015), 

Semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka semakin banyak pengetahuan 

yang didapatkan sehingga mereka akan 

lebih mampu mengatasi stres yang 

terjadi dalam dirinya dibandingkan 

dengan mereka yang pendidikannya 

lebih rendah8. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Sunarti  (2012),   yang   

menyebutkan bahwa responden 

dengan tingkat pendidikan   rendah    

memiliki  ide bunuh diri yang tinggi 

50%. Sebaliknya, responden dengan 

tingkat pendidikan tinggi cenderung 

memiliki ide bunuh diri yang lebih 

rendah 16,7%9. 

Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pratiwi (2014), bahwa 

suicide ideation lebih banyak terjadi 

pada remaja yang tengah duduk di 

bangku SMA/Sederajat yaitu sebanyak 

54 responden atau 40,60 % dan di 

Perguruan Tinggi sebanyak 57 

responden atau 42,86 %. Suicide  

ideation    lebih    banyak    terjadi  pada 

remaja SMA/Sederajat dan Perguruan 

Tinggi diduga dikarenakan beban 

masalah yang dialami remaja yang 

lebih tua jauh lebih besar dibanding 

mereka yang lebih muda (remaja 

awal)10. 

3.2.3  Hubungan Status Perkawinan 

Orang Tua dengan Mencoba Bunuh 

Diri 

Hasil analisis data pada Tabel.3  

Berdasarkan uji statistik Chi-Square 

Test, diperoleh nilai p value = 0,041 < 

α= 0,05 Berarti Ha diterima. Maka 

hipotesis menyatakan bahwa ada 

hubungan status perkawinan orang tua 

dengan mencoba bunuh diri pada 

remaja di Wilayah Tangerang Selatan 

pada tahun 2020. Hasil analisis 

diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 

0,434. Artinya bahwa status perkawinan 

orang tua yang lengkap cenderung 

mengurangi risiko bunuh diri 0,434 kali  

 

 

 

 

dibandingkan status perkawinan 

orang tua yang tidak lengkap. 

Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Sutinah & Maulani pada tahun 

2017 menyatakan bahwa ada 

hubungan signifikan antara dengan 

bunuh diri dengan hasil p value  

0.014, sebagian besar keutuhan 

keluarga tidak lengkap sebanyak 

70,8%11.  

Kelengkapan keluarga bisa 

mempengaruhi kondisi psikologi anak 

dimana keluarga merupakan tempat 

para anak belajar, mendapatkan 

pengalaman serta pembentukan jati 

diri sehingga anak yang merasa tidak 

mendapatkan       dukungan          

untuk menghadapi masalah yang 

diihadapinya akan mengalami 

kehilangan jati diri dan arah dan bisa 

berujung pada percobaan bunuh diri.  

3.2.4 Hubungan Keharmonisan 

Keluarga dengan Mencoba 

Bunuh Diri 

Hasil analisis data pada Tabel 

3.  Berdasarkan uji statistik Chi-

Square Test, diperoleh nilai p value = 

0,006 < α= 0,05  maka dapat 

disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara keharmonisan 

keluarga dengan percobaan bunuh 

diri pada remaja di Wilayah 

Tangerang Selatan pada tahun 2020. 

Hasil analisis diperoleh nilai Odds 

Ratio (OR) sebesar 0,336 yang 

artinya bahwa remaja yang memiliki 

keluarga keluarga yang harmonis 

cenderung mengurangi risiko bunuh 

diri 0,336 kali dibandingkan dengan 

Keluarga yang tidak harmonis.  

Mengalami permasalahan akan 

berdampak pada sifat dan karakter 

anak sehingga perkembangan pada 

kepribadiannya akan bermasalah 

ketika anak tersebut sudah beranjak 

remaja dengan pengaruh dalam 

menyelesaikan permasalahan yang 

dialami anak remaja. Indikator 

keluarga bermasalah paling banyak 

mempengaruhi mencoba untuk bunuh 

diri yaitu faktor komunikasi dan 

hubungan orang tua dan anaknya12. 
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3.2.5 Hubungan Bullying dengan 

Mencoba Bunuh Diri 

Hasil analisis data pada Tabel. 3.  

Berdasarkan uji statistik Chi-Square 

Test, diperoleh nilai p value = 0,0005 < 

α= 0,05 Berarti Ha diterima. Maka 

hipotesis menyatakan bahwa ada 

hubungan signifikan antara perilaku 

bullying dengan mencoba bunuh diri 

pada remaja di Wilayah Tangerang 

Selatan pada tahun 2020. Hasil analisis 

diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 

35,581 yang  artinya bahwa remaja 

yang mendapatkan bullying lebih 

berpeluang     35,581      kali      untuk 

mencoba bunuh diri dibandingkan 

dengan remaja yang tidak mengalami 

pembullyan. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Ramadhani dan 

Retnowati (2013), terdapat hubungan 

positif antara mengalami bullying 

dengan depresi pada remaja. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara mengalami 

bullying dengan depresi pada remaja13. 

Depresi tersebut memicu adanya ide 

untuk mencoba bunuh diri pada remaja 

sekolah menengah yang merasa 

hidupnya menderita untuk mengakhiri 

masalahnya dan merasa bahwa bunuh 

diri adalah jalan akhir untuk 

menyelesaikan masalahnya14 . 

3.2.6 Hubungan Konsumsi Alkohol 

dengan Mencoba Bunuh Diri 

Hasil analisis data pada Tabel 3.  

Berdasarkan uji statistik Chi-Square 

Test, diperoleh nilai p value = 0,0005 < 

α= 0,05 Berarti Ha diterima. Maka 

hipotesis menyatakan bahwa ada 

hubungan signifikan antara konsumsi 

alkohol dengan mencoba bunuh diri 

pada remaja di Wilayah Tangerang 

Selatan pada tahun 2020. Hasil analisis 

diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 

3,935 yang artinya bahwa remaja yang  

mengkonsumsi alkohol lebih berisiko 

3,935 kali untuk mencoba bunuh diri 

dibandingkan dengan remaja yang tidak 

mengkonsumsi alkohol. Menurut 

penelitian yang dilakukan Risma, (2012) 

dengan nilai p value = 0,001 dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara alkoholisme dengan 

 

harga diri dengan dimana harga diri 

yang rendah dapat memicu terjadinya 

depresi. Harga diri yang rendah 

seperti merasa malu, merasa kurang 

berguna, iri atas kebahagiaan orang 

lain, merasa bodoh dan lain-lain dapat 

memicu terjadinya perlaku bunuh 

diri15. 

3.2.7 Hubungan Penyalahgunaan 

Napza dengan Mencoba Bunuh 

Diri  

Hasil analisis data pada Tabel 

3.  Berdasarkan uji statistik Chi-

Square Test, diperoleh nilai Odds 

Ratio (OR) sebesar 6,019 yang 

artinya bahwa remaja yang 

melakukan penyalahgunaan Napza 

lebih berisiko 6,019 kali untuk 

mencoba bunuh diri dibandingkan 

dengan remaja yang tidak 

menggunakan Napza. Hal ini Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Elkindi (2016) yang menyatakan 

bahwa faktor penyalahgunaan Napza 

saling berkaitan dengan kesehatan 

mental. Emosional, spiritual dan bisa 

memicu untuk bunuh diri16. 

3.2.8 Hubungan Prestasi Belajar dengan 

Mencoba Bunuh Diri 

Hasil analisis data pada Tabel 

3.  Berdasarkan uji statistik Chi-

Square Test, diperoleh nilai p value = 

0,0005 < α= 0,05 Berarti Ha diterima. 

Maka hipotesis menyatakan bahwa 

ada hubungan signifikan antara 

prestasi belajar dengan mencoba 

bunuh diri pada remaja di Wilayah 

Tangerang Selatan pada tahun 2020. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ayudanto (2018) 

dengan nilai p value = 0,002 dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara stress 

akademis dengan ide bunuh diri, yang 

artinya semakin tinggi stress 

akademisnya semakin memicu 

terjadinya ide bunuh diri, sebaliknya 

semakin rendah stress akademisnya 

maka maka semakin rendah untuk ide 

bunuh dirinya17. Kebanyakan anak 

remaja yang merasa bahwa nilai 

akademisnya rendah akan mengalami 

stress karena takut dimarahi orang  
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tua ataupun bisa tidak naik kelas. Hal ini  

dapat berdampak pada psikis anak 

sehingga bisa memicu terjadinya stress 

akademik dan muncul ide bunuh diri. 

 

4. KESIMPULAN  

Percobaan Bunuh diri pada 

remaja SMA/Sederajat dan 

SMP/Sederajat   di wilayah 

Tangerang Selatan tergolong tinggi 

yakni mencapai 35 responden (9,0%). 

Sedangkan dari tingkat pendidikan, 

percobaan bunuh diri lebih banyak 

terjadi pada remaja yang tengah duduk 

di bangku SMA/Sederajat yaitu 

sebanyak 19 responden atau 9,9% 

dengan proporsi remaja putri 

cenderung lebih tinggi yakni 19 

responden (9,0%). 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara status perkawinan 

orangtua ( p value  0.014), 

keharmonisan keluarga ( p value = 

0,006), perilaku bullying ( p value = 

0,0005), konsumsi alkohol (p value = 

0,0005) dan penyaalahgunaan Napza ( 

p value = 0,0005). dengan percobaan 

bunuh diri pada remaja di wilayah 

Tangerang Selatan. 

 

5. SARAN 

Kasus Percobaan bunuh diri 

yang terjadi pada remaja sangat 

mengkhawatirkan. Hal ini akan 

berdampak baik bagi individu remaja, 

keluarga serta bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu, diperlukannya peranan serta 

komitmen orang tua dan pihak sekolah 

dalam membimbing, memberikan 

kesejahteraan dan melindungi anak 

untuk tidak melakukan hal - hal yang 

menyimpang seperti pengunaan napza, 

merokok dll. yang bisa mendorong 

anak untuk melakukan tindakan bunuh 

diri serta agar terbentuknya generasi 

muda yang bahagia, tangguh dan sehat 

jiwanya sehingga dapat menghadapi 

dan menjalanin permasalahan yang 

dihadapi serta turut andil dalam 

perubahan dunia. Selain itu, dibutuhkan 

pula penelitian lanjutan terkait dengan 

percobaan bunuh diri pada remaja 

sehingga selanjutnya dapat dirumuskan  

 

strategi yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan tersebut.  
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ABSTRAK 

Latar  Belakang:  Poliklinik  Lapas  Kelas IIA Kabupaten Jember dalam rangka 

menyelenggarakan upaya kesehatan untuk tahanan dan narapidana terhambat anggaran 

yang tidak memadai. Hal ini terjadi  karena  minimnya anggaran untuk Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dana difokuskan  pada  pemenuhan  makanan  

tahanan  dan  narapidana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji pembiayaan 

kesehatan di Poliklinik Lapas Kelas IIA Kabupaten Jember Tahun 2019.  

Metode: Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2019 hingga Desember 2020. Penelitian 

ini adalah penelitian studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Jumlah informan 

sebanyak 10 orang yang ditentukan dengan teknik purporsive sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam  dan  dokumen.  Uji  kredibilitas  

data  yang  digunakan  adalah  triangulasi  sumber  dan triangulasi teknik. 

Hasil: Sumber biaya kesehatan tahun 2019, hanya berasal dari pemerintah yang 
tercantum dalam 

Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) senilai Rp90.729.000 untuk 850 (tahanan dan 

narapidana) dalam setahun. Alokasi dana untuk poliklinik Lapas terdiri dari, pengadaan 

obat-obatan, perawatan kesehatan, honor tenaga medis dari luar Lapas, dan pemulasaraan. 

Pembelanjaan dana dibayarkan secara tunai melalui Uang Persediaan (UP) atau langsung 

(LS). 

Kesimpulan: Jumlah anggaran untuk pembiayaan kesehatan belum memadai, tetapi pihak 

pengelola telah membelanjakan dana tersebut sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam 

DIPA. 

 
Kata    kunci: Poliklinik Lapas, Penggalian Dana, Pengalokasian Dana, Pembelanjaan 
Dana, Tahanan/Narapidana 

 
 

ABSTRACT 

Background: Class IIA Prison Polyclinic of Jember in the context of carrying out health 

efforts for prisoners and convicts was hampered by an inadequate budget. Class IIA Prison 

Polyclinic of Jember was hampered by an inadequate amount of health costs. This 

occurred due to the lack of budget for the Ministry of Law and Human Rights and funds 

were focused on fulfilling the food of prisoners and convicts. This study aimed to examine 

health financing in the Class IIA Polyclinic Prison in Jember in 2019. 

Methods: The study was conducted from October 2019 to December 2020. This research 

was a case study using a qualitative approach. The informants were 10 people who 

determined by purposive sampling technique. Data interview techniques with in-depth 

interviews and documents. The data credibility test used was source and technical 

triangulation. 
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Result: Source of health financing in 2019 only came from the government which were 

existed in the Budget Implementation List (DIPA) worth IDR 90,729,000 for 850 (prisoners 

and convicts) in a year. The  allocation  of  funds  for  prison  polyclinics  consists of 

procurement of medicines, health care, honoraria for medical personnel from outside 

prisons, and monitoring. Fund spending was paid in cash through Money Supply (UP) or 

Directly (LS). 

Conclusion: The amount of budget for health financing was inadequate, but the manager 

had spent the funds according to the allocations in the DIPA. 

 

Keywords: Polyclinic Prison, Fundraising, Funds Allocation, Funds Expenditure, 
Prisoner/Convict 

    

1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan statistik kriminal 

yang  diterbitkan  oleh  Badan Pusat 

Statistik (BPS) (2020:10), total 

kejahatan di Indonesia pada tahun 2019 

sebanyak 269.324 kasus. Salah satu 

provinsi atau Kepolisian Daerah (Polda) 

di Indonesia dengan jumlah kejahatan 

terbanyak ketiga tahun 2019 adalah 

Polda Jawa Timur (26.985 kasus). Pada   

daerah Keresidenan Besuki Jawa 

Timur, Lapas kelas IIA Kabupaten 

Jember memiliki kapasitas  hunian    

terbesar,  yakni dapat menampung 390 

orang. Pada bulan Desember 2019, 

diketahui isi penghuni Lapas kelas IIA    

Kabupaten Jember sejumlah 822 orang 

baik narapidana maupun tahanan 

(Ditjen Pemasyarakatan, 2019).  

Keadaan ini menunjukkan bahwa 

kapasitas hunian Lapas kelas IIA 

Kabupaten Jember tidak sebanding 

dengan jumlah penghuni akibatnya 

berdampak pada meluasnya 

penyebaran penyakit menular. 

Peraturan   Pemerintah Republik  

Indonesia  No.  58  Tahun 1999 

mewajibkan adanya polikliniksi 

kesehatan di lingkungan Lapas. 

Meskipun demikian, masih 

ditemukannya hambatan. Akar 

permasalahan dari hambatan tersebut 

adalah minimnya Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) untuk 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dan dana yang tersedia 

difokuskan pada pemenuhan makanan 

tahanan dan narapidana, sehingga 

menimbulkan pelayanan yang tidak 

maksimal (Novian et al., 2018:9). 

 

Perencanaan penganggaran di 

wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM dapat dikatakan bottom-up atau 

top-down. Dikatakan bottom-up 

karena program Direktorat 

Pemasyarakatan (Ditjen PAS) 

menyesuaikan kebutuhan kondisi 

tiap-tiap Lapas sedangkan dikatakan 

top-down karena perencanaan 

anggaran program yang dilakukan 

Lapas tidak semua usulan anggaran   

diterima   atau   disetujui   oleh Ditjen 

PAS (bisa jadi program dan anggaran 

sama dengan tahun sebelumnya). 

Kondisi ini terkesan bahwa anggaran 

dana telah di plotting oleh Ditjen 

(Sinaga, 2017: 34-35). 

Poliklinik Lapas berbeda 

dengan klinik pada umumnya. Klinik 

untuk dapat menjamin keberlanjutan 

pelayanan harus dapat menetapkan 

tarif.   Apabila pemanfaatan  fasilitas 

pelayanan kesehatan tinggi, maka 

tarif pelayanan dapat ditingkatkan 

untuk menjamin mutu pelayanan  

(Azwar,  2010:142-143). Namun, 

poliklinik Lapas tidak menetapkan 

tarif karena tahanan dan narapidana 

sebagai  warga binaan negara, 

sehingga biaya kesehatan 

ditanggung oleh negara. 

Syarat pokok pembiayaan 

kesehatan menurut Azwar 

(2010:133), antara lain jumlah, 

penyebaran dan pemanfaatan. 

Penelitian Napitupulu (2013:5) di 

Lapas Kelas IIA Manado 

mendapatkan  hasil  bahwa  53% 

responden (narapidana)  menyatakan      

tidak   diberikan   pengobatan    yang  
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optimal sewaktu sakit. Padahal, 

pembelanjaan telah sesuai Daftar Isian 

Penggunaan Anggaran (DIPA). 

Penelitian Aulia (2015:42) di Lapas 

Sungguminasa Kelas IIA, terdapat suatu 

program rutin yakni, pemberian vitamin, 

tetapi juga terkendala anggaran. Kedua 

penelitian tersebut memberikan 

gambaran bahwa realita di Lapas di 

seluruh Indonesia syarat pokok tersebut 

belum bisa terpenuhi. 

Pembiayaan kesehatan di Lapas 

perlu pengelolaan tersendiri mengingat 

bertambahnya angka kasus kriminalitas 

dan perputaran ke luar masuknya 

tahanan dan narapidana. Tiga unsur 

pembiayaan kesehatan antara lain, 

penggalian, pengalokasian dan 

pembelanjaan dana dengan sumber 

pembiayaan berasal dari pemerintah, 

donator/LSM, dan sumber dalam bentuk 

pelayanan (Jaminan Kesehatan 

Masyarakat/ JAMKESMAS) (Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia      

Nomor      M.HH.02.UM.06.04 Tahun 

2011). Pembiayaan memiliki peran 

penting guna terselenggaranya 

pelayanan kesehatan yang 

berkelanjutan di Lapas. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji pembiayaan kesehatan di 

Poliklinik Lapas Kelas IIA Kabupaten 

Jember Tahun 2019 berbentuk dana 

baik yang berasal dari pemerintah 

maupun donatur/LSM. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian studi kasus dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian 

dilakukan sejak bulan Oktober 2019  

hingga  bulan  Desember  2020  di 

Poliklinik  Lembaga  Pemasyarakatan 

Kelas IIA Kabupaten Jember. Informan 

penelitian terdiri dari, informan kunci 

(IK), informan utama (IU), dan informan 

tambahan (IT). Berikut rinciannya: Kuasa 

Pengguna  Anggaran  (IK),  Pejabat 

Pembuat Komitmen (IU1), Pejabat 

Pengadaan (IU2),  Bendahara 

Pengeluaran (IU3), Pejabat 

Penandatanganan Surat Perintah 

Membayar  (IU4),  dokter  gigi  (IT1),  

perawat (IT2), tamping kesehatan 

(IT3), kader kesehatan (IT4), dan 

tahanan (IT5). Penentuan informan 

penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan cara 

dokumen menggunakan lembar check 

list dan wawancara mendalam 

menggunakan panduan wawancara. 

Data akan disajikan dalam bentuk 

narasi, kutipan, flowchart, tabel, dan 

gambar. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan analisis data 

dilapangan  model  Miles  dan 

Huberman, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan kesimpulan. Uji 

kredibilitas data yang digunakan oleh 

peneliti adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Adapun fokus  

penelitian  yang digunakan peneliti 

dalam  penelitian  ini  antara  lain, 

penggalian   dana,  pengalokasian  

dana, dan pembelanjaan dana yang 

berasal dari pemerintah maupun 

donatur/LSM. 

 

3. HASIL 

3.1 Gambaran Tempat Penelitian 

Lapas Kelas IIA Kabupaten 

Jember berada di Jl. PB Sudirman No. 

13 Jember. Lapas Jember dibangun 

pada zaman penjajahan Belanda di 

tahun 1886 dengan luas 8.190 m2. 

Bangunan ini telah mengalami  

beberapa  kali  renovasi yang mana  

pada tahun 1984 adalah renovasi 

pertama, lalu tahun 1990, 1994 dan 

beberapa renovasi kecil hingga saat 

ini. 

Poliklinik Lapas sudah ada 

sebelum tahun 2006. Poliklinik 

memiliki luas 24 m2. Poliklinik Lapas 

memiliki dua tenaga kesehatan  yang  

terdiri  dari  satu  dokter 

gigi  dan  satu  perawat.  Dalam 

memudahkan tenaga kesehatan 

menjangkau tahanan atau 

narapidana yang membutuhkan  

pelayanan kesehatan, maka 

dibentuklah tamping kesehatan dan 

kader kesehatan dari golongan 

narapidana sendiri yang kompeten. 

Jika  ada   tahanan  atau  narapidana  
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yang memiliki riwayat atau sedang 

mengalami penyakit kronis, ditangani  

oleh dokter umum luar Lapas. Dokter 

umum berasal dari Puskesmas Patrang 

memiliki jadwal kunjungan seminggu  

sekali  (hari  yang  tidak tetap). Dokter 

umum tersebut bertugas memeriksa.  

Jika  tahanan  atau narapidana sakit   

diluar jam kunjungan dokter, tenaga 

kesehatan akan mengonsulkan  kondisi  

yang  terjadi kepada dokter puskesmas 

maupun dokter spesialis. 

Rata-rata rawat inap di poliklinik 

Lapas pada tahun 2019 adalah 11 

orang. Dalam keadaan parah tenaga 

kesehatan akan melakukan rujukan ke 

puskesmas ataupun  rumah  sakit.  

Berdasarkan laporan bulanan Poliklinik 

Lapas Kelas IIA Kabupaten Jember 

tahun 2019, rujukan yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan tidak lebih dari 

empat kali per bulannya. Pembiayaan 

kesehatan untuk melakukan rujukan 

berasal dari dana berbentuk pelayanan 

yang berasal dari fasilitas kesehatan 

yang bekerjasama dengan Lapas. 

Dalam laporan bulanan poliklinik 

Lapas diperoleh informasi bahwa 

selama tahun  2019,  tidak  ada  

satupun tahanan dan narapidana yang 

memiliki jaminan kesehatan. Pihak 

tenaga kesehatan poliklinik Lapas telah 

mengupayakan pengadaan jaminan 

kesehatan, tetapi terkendala identitas 

diri tahanan dan narapidana   yang   

tidak   lengkap   dan domisili 

tahanan/narapidana yang tidak 

semuanya  berasal  dari  Kabupaten 

Jember. 

Poliklinik  Lapas  terdiri  dari  
ruang pelayanan  umum, ruang 
pelayanan gigi, lemari penyimpanan 
obat, dan ruang administrasi.   Poliklinik   
Lapas   memiliki satu  bed  pasien  dan  
kondisinya kurang berfungsi  dengan  
baik.    Alat  kesehatan dasar seperti 
tensi, termometer, oksigen, nebulizer, 
dan stetoskop masih dalam jumlah yang 
terbatas, sedangkan alat kesehatan 
untuk menunjang pelayanan gigi 
tergolong lengkap. Pada tahun 2019, 
Poliklinik Lapas kelas IIA Kabupaten 
Jember tidak ada penambahan baik 
sarana, prasarana, maupun alat 
kesehatan. 

 
 

Persediaan   obat-obatan   di  
klinik lapas  tergolong  cukup  
lengkap. Pengadaan obat-obatan dan 
bahan habis habis  pakai  dilakukan 
setiap trisemester sekali secara rutin. 
Tenaga kesehatan mendata obat-
obatan yang diperlukan sesuai  
dengan  kondisi penyakit tertinggi 
yang dialami tahanan dan narapidana. 
Namun, Tidak semua jenis obat-
obatan ada di poliklinik. Ada kondisi 
yang mana penyakit dibawa tahanan 
atau narapidana dari luar dan menjadi 
tanggungan lapas. Kejadian ini tidak 
dapat diprediksi, sehingga tenaga 
kesehatan perlu mengonsulkan keluar 
(puskesmas atau rumah sakit) dan  
mendapatkan obat dari luar (bukan 
dari dalam poliklinik lapas). 

3.2 Penggalian Dana 

3.2.1  Pemerintah 

Berdasarkan hasil wawancara 

kepada   informan   utama   1,   

diketahui bahwa   Poliklinik   Lapas   

tidak   berdiri sendiri, artinya masih di 

dalam lingkup Satker  Lapas  Kelas  

IIA Kabupaten Jember. 

“…Klinik tidak berdiri sendiri. 

Klinik itu dibawah pembinaan 

karena pembinaan itu ada 

banyak, itu global. Ada 

pembinaan dan perawatan 

tahanan, ada untuk pembinaan. 

Jadi RKAKL itu secara umum.” 

(IU 1, 42 tahun) 

 

Informan   utama   3   

menjelaskan bahwa Satuan Keja 

(Satker) perlu mempersiapkan 

Rencana Kerja Kementerian Lembaga 

(RKAKL) untuk dapat menggali dana 

yang berasal dari pemerintah 

bersumber dari dana APBN. 

“Penganggaran   yang   

bersumber dari APBN itu,    

tahun sebelum anggaran  

berjalan,  Satker (satuan 

kerja/UPT)  harus  sudah  

membuat rincian kebutuhan 

dana atau RKKL (Rencana 

Kerja Kementerian Lembaga). 

Itu nanti alurnya kan, diajukan 

secara bertahap ke unit vertikal. 

Perencanaan dari seksi   

masing-masing.              Nanti  
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Disatukan menjadi rencan kerja  

(RKAKL)”. (IU 3, 39 tahun) 

 

Berikut alur RKAKL menjadi 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) yang menjadi dasar pelaksanaan 

kegiatan di tingkat Satker. 

“Alur dari penganggaran itu 
sendiri, RKAKL itu yang dari 
UPT nanti diajukan ke Kantor 
wilayah Jawa Timur, kanwil ke 
Eselon I (kalau eselon I, kita kan 
berada dibawah kementerian 
Kumham itu di Direktorat  
Jenderal Pemasyarakatan 
Eselon I nya), Eselon  ke 
kementerian, kementerian  ke  
pemerintah pusat, terus nanti 
dibahas bersama DPR. Setelah  
itu  biasanya, sebelum tahun  
berjalan  dan  diakhir desember  
(desember  sebelum tahun 
penganggaran pelaksanaan ini   
berjalan)  itu  biasnaya  sudah 
turun alokasi anggarannya 
berbentuk DIPA (Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran)”. (IU 3, 
39 tahun) 
 
Hambatan dari proses 

penggalian dana ialah sebagai berikut. 

“Dikatakan bottom up karena 
pada saat pengajuan biasannya 
memang berdasarkan kebutuhan 
masing masing lapas. Namun, 
karena keterbatasan jumlah 
anggaran kementerian   maka   
jumlah   dana yang diberikan 
biasanya sudah diploting        
oleh        kementerian sehingga 
tidak semua permintaan sesuai 
dengan jumlah yang diajukan 
(top down)….Upaya untuk 
mengatasi hambatan ini, yakni 
penyusunan usulan anggaran 
yang dilakukan secara terus-
menerus. Kita kirim berdasarkan 
usulan. Usulan berkali-kali 
karena ada penyempurnaan.                      
Jadi, anggarannya tidak hanya 
bikin satu kali,  selesai.  Kita  
mengajukan usulan kedua, 
ketiga, keempat, kelima karena 
pertama dilihat, terus dievaluasi, 
terus begitu”. (IU 1, 42 tahun) 

3.2.2  Donatur/LSM 

Empat informan utama dan dua 

informan  tambahan   menyatakan 

bahwa penghimpunan dana murni 

berasal dari dana APBN atau anggaran  

 

kemeterian (selain dana dalam bentuk 

pelayanan kesehatan). 

“Sumber keuangan sendiri 

berasal dari APBN saja. Cuma, 

dulu saya pernah tahu kalau 

pernah ada MoU dengan 

Pemda termasuk tadi yang 

bertugas disini adalah 

puskesmas. Nah, pernah ada 

kerjasama untuk permintaan 

obat ke puskesmas. Ini berupa 

pelayanan tidak dalam bentuk 

dana”. (IU 3, 39 tahun) 

 
Lapas tidak bekerjasama 

dengan pihak  ketiga untuk 

memperoleh bantuan berupa dana. 

Pernah ada bantuan dari pihak ketiga 

dalam bentuk barang, tetapi tidak 

terjadi di tahun 2019. 

“Pernah bekerjasama dengan 

IDI, PPNI, dan RS Paru dalam 

bentuk barang. Tidak ada 

kerjasama berbentuk dana, 

mbak, karena berkaitan dengan 

Laporan Pertanggungjawaban 

(LPJ). Kita mengurangi resiko 

pertanggungjawaban dalam 

pembelanjaan. Kalau barang 

kita tinggal menerima dan tidak 

berhubungan dengan nominal”. 

(IU 1, 42 tahun) 

3.3 Pengalokasian Dana 

Dana yang dihimpun dari APBN 

sudah  dialokasikan  peruntukannya 

didalam DIPA yang mana sebelumnya 

DIPA disusun berdasarkan masukan 

atau perencanaan Satker. 

“Rincian dana dalam DIPA 

dari program kesehatan 

tersebut, yakni obat obatan 

sebesar 78.529.000, 

perawatan kesehatan 

Rp5.000.000, honor         

petugas         kesehatan 

Rp3.600.000, dan 

pemulasaraan sebesar 

Rp3.600.000”. (IU1, 42 tahun) 

 
DIPA Petikan untuk Lapas 

Kelas IIA Kabupaten Jember terdiri 

dari     dua      klasifikasi     anggaran  
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belanja,   kode   51 untuk belanja 

pegawai dan kode 52 untuk belanja 

barang, sesuai kutipan berikut. 

“…51 (pegawai) 52 (barang), 53 

(modal). Yang kesehatan 

biasanya pakai  kode  52  yakni  

belanja barang”. (IU 4, 43 tahun). 

 
Pembiayaan kesehatan memiliki 

fungsi pelayanan kesehatan kuratif, 

layanan penunjang, bahan medis, dan 

layanan kesehatan lain, sesuai kutipan 

berikut. 

“…tahun 2019, yang kami 
tambah atau yang kami 
pengadaan, yaitu obat-obatan 
rutin (ehm) satu tahun bisa       
sampai       empat       kali. 

…mendelegasikan kepada dokter 

atau bidan/perawat untuk datang 

ke lapas,  setidaknya seminggu 

sekali untuk memeriksa tahanan 

napi apabila ada yang memiliki 

penyakit berat…” (IT 1, 41 tahun) 

 
“Ketika kita mendiagnosa 

penyakit, kita pasti juga harus 

melakukan lab sebelum 

menegakkan diagnosa. Jadi,   

harus   tahu   hasil   labnya 

terlebih dahulu… (IT 2, 26 tahun) 

 
“Diperuntukkan       untuk       

biaya transport rujukan napi atau 

tahanan yang dibawa ke rumah 

sakit yang melalui kendaraan 

umum, waktu itu tidak  ada  

ambulan  dan  tidak  ada mobil 

dinas”. (IT 2,26 tahun).  

 

Pembiayaan      kesehatan      

yang teralokasi di dalam DIPA untuk 

Poliklinik Lapas  mengarah  pada  

program kesehatan  individu  yang  

bersifat  kuratif ada yang bersifat rutin 

dan ada pula yang sewaktu-waktu. 

“Dua tenaga kesehatan di 
Poliklinik 
Lapas, yakni dokter gigi dan 

(ehm) perawat telah bekerja 

seoptimal mungkin dalam 

memberikan pelayanan    

kesehatan    gigi   dan 

pemeriksaan umum yang 

standar”. (IK, 57 tahun) 

“Kegiatan  kesehatan yang 

dilakukan tenaga kesehatan ya 

sewajarnya…. Petugas 

kesehatan standby 24 jam. 

Kalau ada yang sakit dan 

tenaga kesehatannya ada di 

luar lapas, tinggal telpon. Ya ini, 

tampingnya ke penjagaan di 

depan Penjaga Pintu Utama 

(P2U)…. Kegiatan kesehatan 

yang bersifat rutin        seperti        

kontrol        ke kamar-kamar, 

blok A, B dan C. Kontrol kalau 

ada yang sakit,…”(IT 3, 25 

tahun) 

 
“Kegiatan kesehatannya ya 

ngobati orang sakit…. saya 

mengawasi orang  sakit  di  

kamar  blok.  Saya juga   

mengawasi   proses   minum 

obat. Takut diminum semua 

obatnya.”. (IT 4, 20 tahun) 

 
Program kesehatan masyarakat 

yang   bersifat   rutin   menurut   

informan antara lain sebagai beriku. 

“Dana untuk cetak banner 
kegiatan ataupun media berasal 
dari perlengkapan  kegiatan”.  
(IU  1, 42 tahun) 

 
“Medianya menggunakan 

seperti kayak layar lebar itu, 

laptop, ada banner juga, 

ruangan, brosur juga ada. Yang 

ngisi petugasnya ada perawat 

dan dokter gigi”.  (IT 4, 20 

tahun) 

 
“Penyuluhannya bersifat masal 

di dalam aula Lapas. Di depan 

poliklinik juga ada brosur juga, 

jadi kalau ada yang mau 

berobat, bisa dibaca.  Kalau  

sakit  TB  seperti ini gejalanya, 

dsb”. (IT 5, 21 tahun) 

 
Program kesehatan 

masyarakat yang bersifat sewaktu-

waktu adalah tes VCT HIV bagi 

tahanan baru, pemeriksaan dahak   

terkait   TB,   dan   tes   urin  bagi 

tahanan  dan  atau  narapidana  yang 
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 diduga memakai narkotika, sesuai 

pernyataan berikut. 

“….Kemudian, ada juga 

pemeriksaan VCT  atau 

pemeriksaan tes HIV/AIDS. Itu 

juga dilakukan ketika jumlah 

tahanan sudah cukup ataupun 

sudah terkumpul baru dilakukan 

tes VCT HIV.  Kemudian,  ada  

juga pelayanan  pemeriksaan  

dahak untuk dibawa ke rumah 

sakit untuk diperiksakan TBC. 

Kemudian ada juga program lain, 

seperti tes urin bagi WBP yang 

dicurigai memakai narkotika. 

Indikator WBP dikatakan 

cukup/terkumpul adalah ketika 

jumlahnya  lebih  dari  15, jadi 

berkisar  antara  15-70an. Jadi, 

ketika sudah mendekati jumlah 

tersebut langsung dilakukan 

kegiatan tersebut”. (IT 2, 26 

tahun) 

3.4 Pembelanjaan Dana 

Berdasarkan wawancara dengan 

informan utama, diketahui bahwa 

pembelanjaan dana dibedakan 

berdasarkan pembayarannya ada yang 

langsung (LS) melalui rekening pihak 

ketiga, dan adapula melalui uang 

persediaan (UP). 

“Jadi  alokasi  DIPA  itu  dipilah 
lagi berdasarkan 
pelaksanaannya, mana yang 
memang itu nanti bisa langsung   
lewat   rekening   pihak ketiga 
atau yang gak bisa (berarti harus 
ada uang tunai)…. Sama alurnya 
nanti, kita ngajukan bikin SPM 
…”.(IU 3, 39 tahun). 

 
Mekanisme pelaksanaan UP 

dijelaskan oleh informan utama 3 

sebagai berikut. 

“Nah  itu,  bendahara  
pengeluaran bisa mengajukan 
uang muka kerja (uang 
persediaan) ke KPPN diawal 
tahun . itu turunnya diajukannya 
diawal tahun nanti selama 
perbulan (maksimal 30 hari) itu 
dipertanggungjawabkan oleh 
bendahara pengeluaran. Nanti, 
bendahara  mendapatkan  uang 
tunai. Kita yang ke bank, kita 
ambil. Sama alurnya nanti, kita 
ngajukan   bikin   SPM  itu. SPM  
 

ditujukan ke APBN   untuk   

membayar   senilai uang muka 

kerja yang dibutuhkan oleh 

bendahara pengeluaran itu. 

Jadi, bendahara pengeluaran 

mempunyai rekening atas 

nama satker/UPT  di bank 

yang ditunjuk. Nanti, dari KPPN 

(kas negara) ditransfer ke 

bendahara pengeluaran. Jadi, 

nanti bendahara keuangan 

narik di rekeningnya sendiri itu 

secara tunai, gitu. Itu sesuai 

dengan anggaran yang 

dianggarkan”. (IU 3, 39 tahun) 

 
Kemudian,  UP  dapat 

dibelanjakan oleh pelaksana kegiatan 

yang mana pengguna biaya 

kesehatan adalah tenaga kesehatan.  

Contohnya adalah penggunaan biaya 

pemulasaraan yang dijelaskan oleh 

informan utama 3 sebagai berikut. 

“Teknisnya, kalau ada yang 

meninggal, kalau seumpama 

timbul biaya-biaya dari 

pemulasaraan dari narapidana 

ini, tenaga kesehatan akan 

menyerahkan tagihannya ke 

PPK. Kemudian, PPK akan 

memverikasi   dan 

mengesahkannya, baru 

ditagihkan ke bendahara 

pengeluaran. Semua tagihan 

DIPA itu harus disahkan dulu 

oleh PPK, mengetahui KPA”. 

(IU 3, 39 tahun) 

 
Mekanisme pelaksanaan LS 

dijelaskan pula oleh informan utama 3 

sesuai kutipan wawancara berikut. 

 
“…   PPK   menerbitkan   
SPP…itu SPP itu ditujukan 
kepada PPSPM. Nanti, 
PPSPM menerbitkan SPM 
(Surat  Perintah Membayar) 
ditujukan kepada KPPN 
(Kantor Pelayanan 
Pembendaharaan Negara) 
yang ada di jalan Kalimantan  
itu.  KPPN  ini merupakan 
perwakilan dari bendahara 
umum negara di daerah. Itu  
kantor  yang  mengurusi. 
KPPN     setelah      menerima  
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SPM  dari PPSPM itu ya, KPPN 

menerbitkan SP2D (Surat Perintah 

Pencairan Dana). SP2D ini 

maksudnya nanti dari    kas   

negara   itu   langsung ditujukan 

ke rekening pihak ketiga”. (IU3, 39 

tahun) 

 
Berdasarkan wawancara dengan 

informan utama 3, diketahui bahwa 

setiap pembayaran akan diminta 

pertanggunjawabannya berupa Laporan 

Keuangan. 

“Laporan keuangan itu 
berjenjang, Laporan keuangan 
itu yang melaporkan 
pertanggung-jawaban adalah 
pelaksana dari DIPA itu. Yang 
dilaporkan ke presiden, salah 
satunya laporan keuangan ini. 
Nanti laporan keuangan ini 
dikirim ke kantor  wilayah,  sama  
kantor wilayah dikompilasi 
dengan semua UPT di Jawa 
Timur ini menjadi atau terbit 
laporan keuangan kantor wilayah 
, nanti berjenjang ke eselon I, 
nanti sama eselon I data laporan 
keuangan seluruh Indonesia 
dikompilasi, berjenjang ke 
kemenkumham, baru itu yang 
diserahkan ke presiden, lalu 
dikompilasi dengan laporan 
keuangan dari kementerian yang 
lain.     Setelah  semuanya  
sudah, nanti itu yang dilaporkan 
oleh presiden”. (IU 3, 39 tahun) 

 

4. PEMBAHASAN 

Secara struktural, Lapas sebagai 

UPT  dari  Kementerian  Hukum  dan 

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 

bertanggung-jawab kepada Direktur 

Jenderal melalui Kepala Divisi 

Pemasyarakatan. (Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 

28 

Tahun 2014 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kemenkumham). Oleh karena itu, 

dalam hal penggalian dana, Lapas 

mendapatkan sumber dana yang   

berasal   dari   pemerintah   pusat 

karena secara struktural Lapas tidak 

berada dibawah naungan pemerintah 

daerah. 

Poliklinik Lapas masih ada di 

dalam  lingkup  Satker  Lapas  Kelas IIA  

 

Kabupaten Jember,  sehingga 

anggaran tidak hanya khusus untuk 

kesehatan saja, tetapi juga untuk 

seluruh kegiatan yang ada di 

Lapas.Kalapas  selaku  Kuasa  

Pengguna Anggaran (KPA) memiliki 

tugas dan wewenang  untuk 

menyusun Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) (Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 

94 Tahun 2017). Langkah pertama 

dalam penyusunan DIPA adalah 

penyusunan RKA-KL (Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian dan 

Lembaga). 

Dokumen yang diperlukan 

untuk menyusun data RKA-KL antara 

lain, TOR, RAB, serta data dukung 

obat-obatan di tahun 2018 (untuk 

pembiayaan kesehatan). Data yang 

telah dibuat divalidasi  terlebih dahulu 

untuk meminta persetujuan Kalapas 

selaku KPA. Setelah mendapat 

persetujuan dari KPA, data RKA-KL  

2019 akan   dikirim oleh Satker 

Lapas Kelas IIA Kabupaten Jember 

ke Kanwil Jawa Timur untuk 

selanjutnya diteruskan secara vertikal 

(Direktorat Sistem Informasi dan 

Teknologi Perbendaharaan, 2019). 

Seluruh dokumen RKA-KL yang 

terkumpul   dan  disetujui  oleh  DPR  

RI disalin dalam bentuk elektronik dan 

diunggah ke dalam server Direktorat 

Jenderal Anggaaran. Peraturan 

Presiden mengenai Rincian Anggaran 

Belanja Pemerintah Pusat menjadi 

dasar bagi penyusunan dan 

Pengesahan DIPA. Data yang dikirim 

oleh Direktorat Jenderal Anggaran 

dalam bentuk ADK melalui aplikasi 

SATU DJA (Sistem Aplikasi Terpadu 

Ditjen Jenderal Anggaran). Setelah 

itu, dokumen RKA-KL yang telah 

diunggah diserahkan kembali kepada 

Satker untuk disimpan (Peraturan 

Menteri Keuangan  No.104  Tahun  

2010). Dokumen  tersebut berupa 

DIPA Petikan untuk Satker. 

Total  biaya  yang  didapat    
Lapas Kelas  IIA  Kabupaten  Jember  
di tahun 2019 senilai 
Rp12.273.558.000, yang mana 
Rp90.729.000     dialokasikan     untuk  
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pembiayaan kesehatan untuk rata-rata 

tahanan/narapidana sebanyak 850 

orang dalam satu tahun di poliklinik 

Lapas. Dana tersebut terkategori belum 

memadai meskipun dana yang 

didapatkan di tahun 2019 meningkat 

daripada tahun sebelumnya. Jika, 

anggaran kesehatan tersebut  dibagi 

rata artinya setiap orang mendapatkan    

pembiayaan    kesehatan senilai 

Rp106.740/orang dalam satu tahun 

atau Rp292/orang per hari. 

Dana kesehatan tersebut 

tergolong kurang,     dikarenakan     

masih    banyak obat-obatan  yang 

diperlukan dan variasi penyakit dari 

tahanan/narapidana yang perlu 

ditangani. Berdasarkan laporan 

bulanan Poliklinik Lapas Kelas IIA 

Kabupaten Jember Tahun 2019, 

diketahui bahwa penyakit yang paling 

banyak diderita tahanan/narapidana 

adalah scabies. Kondisi over capacity 

memperburuk  keadaan,  karena  

penyakit ini bersifat menular yang 

menyebabkan dalam sebulan/sehari 

tahanan dan narapidana bisa berobat 

lebih dari 1 kali sehingga, stok obat 

yang dibutuhkan banyak. Selain itu, 

variasi penyakit dari tahanan dan atau 

narapidana mendorong tenaga  

kesehatan untuk uji laboratorium 

sebelum menegakkan diagnosa. 

Namun, dilain sisi anggaran untuk 

perawatan kesehatan (seperti uji 

laboratorium atau cek  darah)  di  tahun  

2019, amat sangat terbatas. Dana 

belum dapat memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan tahanan dan 

narapidana. 

Keterbatasan jumlah anggaran 

kementerian menjadi akar 

permasalahan, sehingga tidak semua 

permintaan yang dilakukan oleh Satker 

disetujui oleh Ditjen Anggaran.  Upaya  

KPA  untuk mengatasi hambatan 

tersebut adalah dengan cara 

penyusunan   usulan   anggaran   

secara terus menerus. Usulan yang 

bersifat terus menerus ini dikarenakan 

anggaran selalu melakukan 

penyesuaian, serta adanya perubahan 

kebijakan dari Kementerian Keuangan.  

 

Jadi, anggarannya tidak hanya 

membuat    satu    kali    selesai,   

perlu dilihat dan dievaluasi. 

Pada tahun 2019, Poliklinik 
Lapas Kelas IIA Kabupaten Jember 
tidak mendapatkan bantuan dana 
pembiayaan kesehatan berasal dari 
donatur/LSM. Jadi, apabila 
kekurangan pemberian pelayanan 
kesehatan kepada tahanan dan 
narapidana oleh poliklinik dengan 
dana dari pemerintah, maka ada 
penggalian dana berbentuk pelayanan 
kesehatan melalui MOU yang telah 
disepakati antara Lapas dan pihak 
penyedia pelayanan kesehatan 
(seperti Puskesmas Patrang). 

Dana yang dihimpun dari APBN 

sudah  dialokasikan  peruntukannya 

didalam DIPA. Anggaran yang 

tercantum didalam DIPA Petikan 

untuk mengadakan upaya kesehatan 

di Poliklinik Lapas Kelas IIA 

Kabupaten Jember tahun 2019 senilai 

Rp90.729.000, terdiri dari, pengadaan 

obat-obatan WBP (Rp 78.529.000), 

perawatan  kesehatan WBP 

(Rp5.000.000),  honor  tenaga medis 

dari luar lapas untuk 1 orang dengan 

36 kali kegiatan  (Rp3.600.000) dan 

pemulasaraan (Rp3.600.000). 

Dalam Laporan Singkat Rapat 

Dengar Pendapat Komisi III DPR RI 

dengan PLH Ditjen Pemasyarakatan, 

Direktur AKIP, dan Kalapas Seluruh 

Indonesia (2013), disampaikan bahwa 

tingkat  kebutuhan hidup narapidana 

dan tahanan dalam satu hari idealnya 

sebesar Rp58.863/orang. Kebutuhan 

yang dimaksud  ialah  kebutuhan  

individu seperti, makanan dan 

perlengkapannya, minuman dan 

perlengkapannya, pakaian, 

perlengkapan tidur, peralatan mandi, 

dan air bersih (Rachmayanhy et al., 

2018:9). 

Fakta yang ditemukan di Lapas 
Kelas IIA Kabupaten Jember yakni, 
pemenuhan kebutuhan individu 
mendapatkan  alokasi  dana  lebih  
besar dari kebutuhan kolektif 
(pembiayaan kesehatan termasuk 
salah satu kebutuhan kolektif). Total 
biaya kebutuhan individu tahanan dan 
narapidana pada tahun 2019 sebesar  
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Rp6.321.300.000, yang mana 
Rp6.205.000.000 dari dana tersebut 
digunakan  untuk  belanja  pengadaan 
bahan makanan. Jika nilai ini dibagi 850 
orang  dalam  setahun (365 hari), maka 
narapidana  dan atau tahanan 
mendapat Rp20.375/orang  per  harinya  
(artinya hanya mampu terpenuhi 35% 
dari idealnya). Kondisi ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Novian 
et al. (2018:9), bahwa permasalahan 
yang muncul ialah beban APBN yang 
terus meningkat,  sarana  pembinaan  
yang sangat minim salah satu 
penyebabnya karena dana yang tersedia 
difokuskan pada pemenuhan makanan 
narapidana, yang  menimbulkan  
persoalan pelayanan tidak maksimal. 

Dana kesehatan tergolong dalam 

klasifikasi anggaran dengan jenis 

belanja barang. Belanja barang dibagi 

menjadi dua,  yakni  belanja  barang  

operasional dan     non     operasional.     

Pengadaan obat-obatan tergolong 

dalam belanja barang operasional, 

sedangkan dana perawatan kesehatan 

WBP, honor tenaga medis, dan 

pemulasaraan diklasifikasikan belanja 

barang non operasioanl. 

Klasifikasi anggaran belanja 

pegawai tidak tercantum dalam alokasi 

pembiayaan kesehatan di poliklinik 

Lapas. Gaji   tenaga   kesehatan   

masuk   dalam output  layanan  

perkantoran  terkait  gaji dan tunjangan. 

Peralatan dan mesin yang digunakan 

dalam memberikan pelayanan 

kesehatan tahanan dan narapidana 

tergolong dalam anggaran belanja 

modal. Belanja modal pengadaannya 

dari Eselon I dengan dana dari DIPA 

untuk Eselon I bukan dalam DIPA 

Petikan untuk Satker. Jadi, sistem 

pengadaannya ditransfer dari pusat/ 

Ditjen PAS ke UPT Lapas. 

Pembiayaan kesehatan untuk 
Poliklinik Lapas memiliki fungsi 
pelayanan kuratif, layanan penunjang, 
bahan medis, dan layanan kesehatan 
lain. Honor tenaga dokter tergolong 
fungsi kesehatan pelayanan kuratif 
karena dana tersebut membiayai 
transportasi dokter dari luar lapas untuk 
36 kali kegiatan kunjungan ke Lapas. 
Dana perawatan kesehatan tergolong 
fungsi   kesehatan    pelayanan   kuratif  

 

apabila dana tersebut digunakan 
untuk membiayai rujukan pasien 
(tahanan/narapidana) ke Puskesmas 
ataupun RS. Dana perawatan juga 
tergolong dalam fungsi kesehatan 
yang memberikan      layanan      
penunjang apabila tenaga  kesehatan  
poliklinik  lapas dalam menegakkan 
diagnosa perlu uji laboratorium dan 
menunjang transportasi pasien saat 
melakukan proses rujukan. Dana 
obat-obatan tergolong dalam fungsi 
kesehatan bahan medis yang 
digunakan untuk membeli obat dan 
bahan medis habis pakai untuk 
poliklinik Lapas. Anggaran 
pemulasaraan merupakan 
pembiayaan yang memiliki fungsi 
untuk layanan kesehatan lain, 
maksudnya apabila ada tahanan dan 
narapidana yang meninggal di dalam 
Lapas, maka dana ini digunakan     
untuk     pemakaman     dan 
ambulance dari jenazah. 

Program kesehatan individu   

yang bersifat rutin dilakukan tenaga 

kesehatan poliklinik adalah 

memberikan pelayanan kesehatan 

gigi dan pelayanan umum yang stand  

by  selama  24  jam.  Kontrol  ke 

kamar-kamar, artinya pengawasan 

oleh tenaga kesehatan pada setiap 

blok untuk mengetahui   tahanan   

atau   narapidana yang sedang sakit. 

Selain itu, pengadaan obat-obatan 

dan bahan medis habis pakai juga 

rutin dilakukan 4 kali dalam setahun. 

Program kesehatan individu yang 

bersifat sewaktu-waktu adalah 

rujukan pasien (tahanan dan 

narapidana) ke fasilitas kesehatan di 

luar Lapas. 

Kegiatan-kegiatan promosi 
kesehatan atau penyuluhan tidak 
dialokasikan didalam DIPA. Program 
kesehatan  masyarakat  yang  rutin 
dilakukan setiap bulannya, yakni 
adanya KIE mengenai PHBS dan 
penyuluhan HIV terhadap tahanan.  
Penyuluhan dilakukan di Aula Lapas. 
Jadi, apabila tenaga kesehatan akan 
melakukan penyuluhan, mereka  lebih  
banyak  menggunakan media audio 
visual dengan menggunakan LCD, 
proyektor, sound system, serta 
dilengkapi dengan banner. Dana yang 
digunakan  untuk  mencetak  banner, 
brosur,    maupun    poster    tersebut  
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berasal dari anggaran lain, yakni 
perlengkapan kegiatan  dalam  output  
layanan pembinaan narapidana. Namun, 
anggaran ini tidak khusus hanya untuk 
mencetak media kesehatan saja, tetapi 
kegiatan besar pembinaan kemandirian 
lainnya juga. 

Program kesehatan masyarakat 
yang bersifat sewaktu-waktu adalah tes 
VCT HIV bagi tahanan baru, 
pemeriksaan dahak   terkait   TB,   dan   
tes   urin  bagi tahanan dan atau 
narapidana yang diduga memakai 
narkotika. Biaya yang digunakan untuk 
uji laboratorium berasal dari anggaran 
perawatan kesehatan. 

Awal tahun 2019, KPA, PPK, 

dan bendahara           pengeluaran           

serta masing-masing  pejabat  tiap  sie 

melakukan rapat yang akan membahas 

pelaksanaan anggaran yang telah 

dialokasikan   dalam   DIPA.   

Terlibatnya masing-masing pejabat 

bertujuan agar koordinasi  bisa  

dilakukan  hingga tingkat teknis. Para 

pejabat tersebut membahas penjadwalan 

anggaran dana yang akan dikeluarkan. 

Penjadwalan ini disebut Rencana 

Penarikan Dana (RPD). RPD dijabarkan  

dalam  kalender  kegiatan harian yang 

dirinci menurut tanggal pelaksanaan 

kegiatan, nama kegiatan, jumlah dana 

yang diperlukan dan jenis belanja 

kegiatan. 

Alokasi DIPA, dipilah lagi 

berdasarkan pembayarannya, yaitu yang 

pertama, pembayarannya langsung (LS) 

melalui rekening pihak ketiga. Kedua, 

pembayaran tunai melalui Uang 

Persediaan (UP) yang didapat oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk 

membiayai pengeluaran   kegiatan   

operasional sehari-hari Satker 

(Direktorat Sistem Perbendaharaan dan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

2018: 77). 

Pengadaan obat-obatan dan 

bahan medis habis pakai tergolong 

dalam pembayaran dengan  mekanisme 

langsung melalui rekening pihak ketiga 

(LS). Dana perawatan kesehatan, 

pemulasaraan dan honor dokter 

termasuk dalam pembayaran dengan 

mekanisme tunai (UP). Perbedaan dari 

keduanya adalah LS melibatkan pejabat 

pengadaan sedangkan UP dilaksanakan 

 

oleh pelaksana kegiatan dalam hal ini 

tenaga kesehatan baik oleh dokter 

gigi dan atau perawat poliklinik Lapas. 

UP  merupakan  uang  muka  

kerja dari kuasa BUN kepada 

bendahara pengeluaran diawal tahun 

sesuai RPD yang ditetapkan oleh 

KPA. Mekanismenya ialah Bendahara 

Pengeluaran menyampaikan 

kebutuhan UP kepada PPK.  

Kemudian, PPK akan menerbitkan 

SPP-UP sesuai permohonan dari 

Bendahara  Pengeluaran.  Kemudian, 

SPP-UP  harus  diserahkan  kepada 

PPSPM paling lambat dua hari kerja 

setelah diterimanya permintaan UP 

dari Bendahara (Direktorat Sistem 

Perbendaharaan dan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan, 2018: 79). 

PPSPM   akan   menerbitkan   

SPM yang    ditujukan  kepada  KPPN  

di  Jalan Kalimantan      No.      35,      

Kecamatan Sumbersari, Kabupaten 

Jember.  KPPN nantinya akan 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan  

Dana  (SP2D).  SP2D sebagai bukti 

bahwa uang tunai dari kas negara 

masuk  pada  rekening  bank yang 

sudah ditentukan.  Rekening tersebut 

atas nama satker bukan individu yang 

mana dikelola oleh  bendahara  

pengeluaran.     UP tersebut setiap 

bulannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh 

Bendahara Pengeluaran (Direktorat 

Sistem Perbendaharaan dan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

2018: 77-78). Pemanfaatan dana UP 

yang ada di bendahara pengeluaran 

dilakukan oleh pelaksana kegiatan 

(tenaga kesehatan) dengan 

memberikan dokumen tagihan 

kepada PPK. 

Penggunaan UP untuk kegiatan 

pelayanan kesehatan di poliklinik 

Lapas, yakni untuk membiayai 

kegiatan pemulasaraan, honor dokter, 

dan perawatan kesehatan. 

Pemanfaatan UP dilakukan  oleh  

dokter  gigi  ataupun perawat.  Dana 

pemulasaraan digunakan jika ada 

tahanan atau narapidana yang 

meninggal.   Tagihan   pemulasaraan  

 



 
 

21 BIMKMI Volume 8 No.2 | Januari –Februari 2021 

  

 
 

berupa ambulance  jenazah ataupun 

penyimpanan  mayat  karena  pihak 

lapas masih   mencari  keluarga  dari  

jenazah. Dana perawatan kesehatan 

digunakan untuk kegiatan rujukan 

tahanan atau narapidana ke rumah sakit 

dikarenakan tenaga kesehatan poliklinik 

Lapas tidak mampu menangani pasien 

(perawatan kesehatan), uji laboratorium 

sampel air bersih dan air minum Lapas, 

dan kalibrasi alat kesehatan. Dana 

honor dokter akan diberikan pada satu 

dokter luar yang melakukan  kunjungan  

ke  Lapas dengan 36 kali kunjungan. 

Semua kegiatan tersebut harus ada 

dokumen tagihan sebagai bukti 

penagihan pembayaran. 

Proses       pembelanjaan       

dana obat-obatan  (LS) dimulai dari 

pengajuan bon obat oleh tenaga 

kesehatan kepada PPK untuk disusun 

Harga Perhitungan Sendiri (HPS). 

Penyusunan HPS menentukan proses 

penawaran oleh penyedia barang dan 

jasa. Selanjutnya, PPK memberikan 

perintah pengadaan barang kepada 

pejabat pengadaan. Pejabat   

Pengadaan   menerima   daftar barang 

beserta nilai total HPS yang telah 

disusun oleh PPK. Selanjutnya, Pejabat 

Pengadaan mendatangi PT. 

FARMAHUSADA Millennia (Penyedia 

tunggal yang kompeten)      untuk 

menyampaikan pesanan        yang 

dibutuhkan. 

Adanya kesepakatan berupa surat 

pesanan menandakan bahwa Penyedia 

menerima penawaran HPS yang dibuat 

oleh PPK. Berikutnya, Penyedia akan 

menyediakan barang yang diperlukan 

sesuai surat pesanan yang diberikan 

sebelumnya. Apabila barang datang ke 

Lapas Kelas IIA Kabupaten Jember, 

Pejabat  Pengadaan,  PPK dan 

Penyedia melakukan pemeriksaan 

barang untuk melihat   barang   yang   

sudah   dipesan sesuai dan dalam 

keadaan baik (tidak rusak). 

Pembayaran      akan      
dilakukan apabila terdapat dokumen 
pendukung dari pengadaan barang yang 
dilakukan. Dokumen   tersebut   antara   
lain,   Berita Acara   Serah   Terima   
(BAST)    barang,  faktur  penjualan  dan  

 

faktur pajak yang diserahkan oleh PT. 
FARMAHUSADA Millennia selaku 
Penyedia. Selanjutnya, dokumen   
tersebut   menjadi   pendukung dari 
penerbitan Surat Permintaan 
Pembayaran  (SPP).  SPP  ditujukan 
kepada PPSPM untuk menerbitkan 
Surat Perintah Membayar (SPM). 

Menurut  Panduan  Teknis  
Pejabat Penandatanganan Surat 
Perintah Membayar  yang  diterbitkan  
oleh Direktorat Sistem 
Perbendaharaan dan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan (2017:55-
56), menyatakan bahwa PPSPM 
menguji kesesuaian angka dengan 
dokumen  pendukung.  Salah satu 
dokumen pendukung selain faktur 
penjualan,  faktur  pajak,  dan  BAST 
barang,  PPSPM  perlu  menguji 
perhitungan di bidang perpajakan 
dengan menerima   Surat  Setoran  
Pajak  (SSP) yang telah 
ditandatangani oleh Bendahara 
Pengeluaran. 

SPM yang sudah ditetapkan 

oleh PPSPM Lapas Kelas IIA 

Kabupaten Jember selanjutnya dikirm 

ke KPPN Jember.  Di  tahun  2019,  

ada  tiga orang perwakilan yang 

memiliki akses ke KPPN dan 

memahami prosedur pencairan dana 

untuk  dijadikan  petugas pengantar 

SPM dan pengambil SP2D, yakni 

Pejabat Pengadaan, Bendahara 

Pengeluaran dan PPSPM. Setelah 

menerima SPM dari petugas satker, 

KPPN akan menerbitkan SP2D. SP2D 

menjadi bukti bahwa kas Negara 

melalui KPPN melakukan 

pembayaran secara langsung melalui 

rekening PT. FARMAHUSADA 

Millennia. 

Anggaran  untuk kegiatan 
pelayanan perawatan tahanan dan 
narapidana tahun 2019, yakni 
pemulasaraan, honor dokter, 
perawatan kesehatan, dan 
pengadaan obat-obatan menjadi satu 
dengan pengadaan barang dari seksi 
lainnya dengan nama akun 
persediaan dalam laporan keuangan. 
Laporan keuangan ini akan dilaporkan 
secara berjenjang, mulai dari kanwil. 
Kanwil akan mengkompilasi seluruh 
laporan  keuangan UPT/Satker yang 
ada di  wilayah  Jawa  Timur,  hingga 
terbentuklah laporan keuangan 
wilayah. Sistem  pelaporan  seperti  
ini  akan berlanjut secara vertikal ke  
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Eselon I dan Kemenkumham, yang 
akhirnya semua laporan  keuangan di 
setiap kementerian akan  dijadikan  
satu. Selanjutnya, kompilasi tersebut 
akan disampaikan kepada Presiden. 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah  jumlah  anggaran  untuk 

pembiayaan  kesehatan belum 

memadai, tetapi pihak pengelola telah 

membelanjakan dana tersebut sesuai 

dengan alokasi yang tercantum dalam 

DIPA. Saran yang diberikan oleh peneliti 

bagi pihak Lapas adalah mengadvokasi 

terkait  pentingnya  penggalian  dana 

karena dapat memenuhi sumber daya 

kesehatan yang tidak dapat dipenuhi 

dengan anggaran pemerintah. Selain itu, 

pihak lapas juga dapat mengupayakan 

jaminan  kesehatan  JKN-KIS  yang 

ditujukan terutama untuk 

tahanan/narapidana yang berasal dari 

Kabupaten  Jember untuk menerima 

PBI Daerah. Bagi Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Jember untuk 

menjalin kerjasama agar dapat 

mengasah kemampuan mahasiswa 

dalam memberikan bimbingan, 

penyuluhan, dan edukasi pada warga 

binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA 

Kabupaten Jember. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Terimakasih peneliti ucapkan 

kepada Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA  Kabupaten  Jember,  dosen 

pembimbing utama dan anggota, serta 

Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jember. Terimakasih juga 

kepada seluruh pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dan terlibat langsung maupun 

tidak langsung yang telah ikhlas 

memberikan dukungan, bantuan, 

motivasi yang tiada hentinya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Aulia, Muhammad F. 2015.      
Implementasi    Hak    Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan dan 
Makanan yang Layak bagi 
Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan   Narkotika   Kelas  
 

IIA Sungguminas. Skripsi. 
Makassar: Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 

2. Azwar,    A.    2010.    

Pengantar Administrasi 

Kesehatan Edisi Ketiga. Jakarta: 

Binarupa Aksara. 

3. Badan  Pusat  Statistik. 2020. 
Statistik Kriminal 2020. Jakarta: 
BPS RI. 

4. Direktorat  Sistem  Informasi  

dan Teknologi Perbendaharaan. 

2019. Petunjuk Teknis   Sakti 

Web Modul Admin         Modul        

Penganggaran. 

https://drive.google.com/file/d/12

SgpcVNJ47oa_MkW75qr8HTOY

NMxQ-yd/vie w       [Diakses   

pada   17   September 2020]. 

5. Direktorat    Sistem    

Perbendaharaan dan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 2018. 

Panduan Teknis Bendaharan 

Pengeluaran. Jakarta Pusat: 

Direktorat Sistem 

Perbendaharaan. 

6. Direktorat Sistem    
Perbendaharaan dan             
Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 2017. 
Pejabat Penandatanganan  Surat 
Perintah Membayar.  Jakarta  
Pusat:  Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 

7. Ditjen Pemasyarakatan. 2019. 
Sistem Database                  
Pemasyarakatan. 
http://smslap.ditjenpas.go.id/publi
c/sdp/current. [31 Desember 
2019]. 

8. Laporan  Singkat  Rapat  

Dengar Pendapat  Komisi  III  

DPR RI dengan PLH Ditjen 

Pemasyarakatan, Direktur AKIP, 

dan Kalapas Seluruh Indonesia. 

2013. [Diakses pada 31 Oktober 

2019] 

9. Napitupulu,     M.Vesta     D.,    
(2013). Penegakan Hak Asasi 
Manusia Terhadap Pelayanan 
Kesehatan Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan kelas 
II A Manado. Jurnal Pasca 
UNHAS. 5. 

10. Novian,   R.,   S.W.   Eddyono.,   
A.G. Kamilah.,   S.   Dirga.,   C.   
 

Nathania., E.A.T. 



 
 

23 BIMKMI Volume 8 No.2 | Januari –Februari 2021 

  

 
 

Napitupulu., S.M. Wiryawan., A.A. 
Budhiman. 2018. Strategi 
Menangani  Overcrowding di 
Indonesia: Penyebab, Dampak dan 
Penyelesaiannya. Jakarta Selatan: 
Institute for Criminal Justice Reform 
(ICJR). 

11. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  

Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor     

M.HH.02.UM.06.04     Tahun 2011. 

Pedoman Pelayanan Kesehatan di   

Lingkungan  Kementerian  Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Berita 

Negara Republik    Indonesia    

Tahun    2011 Nomor 217. Jakarta. 

12. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  

Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. 

Organisasi dan Tata  Kerja  Kantor  

Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1698. 

13. Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 104 

Tahun 2010. Petunjuk Penyusunan 

dan Penelaahan Rencanan Kerja 

dan Anggaran Kementerian  Negara  

/  Lembaga Tahun Anggaran 2011. 

Berita Negara Republik    Indonesia    

Tahun    2010 Nomor 258. Jakarta. 

14. Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 94 

Tahun 2017. Petunjuk Penyusunan 

dan Penelaahan Rencana      Kerja     

dan     Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pengesahan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 

Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 985. Jakarta. 

15. Peraturan       Pemerintah      

Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2014. Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi  Manusia.  

Berita  Negara Republik    

Indonesia    Tahun    2014 Nomor 

1698. 

16. Rachmayanthy,  T.  Winarsih,  M.  

D. Sidik, H. Azhari, H. Prasetyo, D. 

Sondari, D. Tarmedi, Hanafi, A. 

Purwanto, Surantoro, N. Oktariana, 

C. S.  Saputra,  L.  Pendiawaty, 

Nurbaeti, A. Sobari, A. Rahman, M.  

Sari, D. Marharaeni. 2018.       

Standar Penyelenggaraan 

Kebutuhan Dasar Tahanan, 

Anak, dan Narapidana. Jakarta: 

Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian 

Hukum dan HAM RI. 

17. Sinaga,     Edward     James.     

2017. Implikasi Struktur Program 

Dan Anggaran Yang Sesuai (In-

Line) Di Kementerian Hukum Dan 

HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan 

Hukum. 11(1):34-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24 BIMKMI Volume 8 No.2 | Januari –Februari 2021 

  

 
 

Penelitian 
 

Asli 

PERAN STAKEHOLDERS TERHADAP 
KEBERHASILAN BANK SAMPAH 
CERIA MANDIRI KELURAHAN 
BADEAN KABUPATEN BONDOWOSO  
 

 
Dewi Permata Sari Nur1, Iken Nafikadini1 

 

1Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember 
Email korespondensi : dewipermatasari.dpsn@gmail.com 

 
 

 

 

ABSTRAK 
Latar belakang: Sampah masih menjadi permasalahan di Indonesia. Bank Sampah adalah 

salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah. Pada Tahun 2017 Kabupaten 

Bondowoso memiliki 17 Bank Sampah salah satunya Bank Sampah Ceria Mandiri yang 

terletak di Kelurahan Badean. Bank Sampah Ceria Mandiri dikatakan berhasil karena telah 

melaksanakan mekanisme kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 

Tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran stakeholders 

terhadap keberhasilan bank sampah. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Juli tahun 2020. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Kredibilitas data menggunakan 

teknik triangulasi sumber. 

Hasil: Ketua Bank Sampah Ceria Mandiri berperan dalam menyampaikan informasi terkait 

bank sampah. Ketua RT, komunitas MPL dan DLHP memberikan dukungan dengan 

melakukan kerjasama menjaga kebersihan lingkungan dan melengkapi kebutuhan bank 

sampah.  

Kesimpulan: Seluruh informan berperan dengan baik sesuai kedudukannya dalam 

mekanisme kerja bank sampah. Namun, peran terbesar dalam sistem bagi hasil penjualan 

sampah adalah ketua bank sampah sebagai penentu sistem bagi hasil penjualan sampah.  

Kata kunci: Bank Sampah, Stakeholders, Mekanisme Kerja, Behavior, Peran 
 
 

ABSTRACT 
Background: Garbage is still a problem in Indonesia. Garbage bank is one of the way to 

solve this problem. In 2017 Bondowoso Regency has 17 garbages bank, one of them is 

Ceria Mandiri Garbage Bank where located in Badean Village. Ceria Mandiri Garbage Bank 

can be said to be successful because it has implemented a working mechanism in 

accordance with the Regulation of the State Minister for the Environment of the Republic of 

Indonesia Number 13 of 2012. The purpose of this research is to find out how the of of 

stakeholders in the success of the Garbage Bank. 

Methods: This research is qualitative research with a case study approach. The informants 

were 7 people who determined by purposive sampling technique. This research was 

conducted from Juli 2020. Data interview techniques with in-depth interviews and 

documentation. The data credibility test used was sorce triangulation. 

Result: The chairman of the Ceria Mandiri Garbage Bank has a role in conveying 

information related to garbage bank. The chairman of household, the human community 

cares about environment and, ministry of environmental and transportation provide support 

by collaborating to keep the environment clean and complement the needs of the garbage 

bank.  
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Conclusion: All informants play well according to their position in the garbage bank’s 

operating mechanism, but the biggest role in garbage proceeds is the head of garbage that 

determined system for the results of selling garbage. 

Keywords: Garbage, Garbage Bank, Work Mecanism, Behavior, Role 
    

1. PENDAHULUAN 

Sampah masih menjadi salah 

satu masalah di Indonesia. Sampah 

adalah benda sisa yang tidak 

digunakan kembali dan harus dibuang 

yang bersumber dari segala hasil 

kegiatan manusia seperti kegiatan 

industri, perdagangan, pertambangan, 

pertanian, transportasi, rumah tangga, 

dan sebagainya [1] Masalah sampah 

akan berbanding lurus dengan jumlah 

penduduk di suatu negara.[2] Semakin 

banyak jumlah penduduk di suatu 

negara akan memunculkan banyak 

aktivitas yang dilakukan di negara 

tersebut sehingga hasil buangan dari 

kegiatan manusia tersebut akan 

menjadi sampah dan menumpuk.  

Hampir setengah dari sumber 

sampah berasal dari sampah rumah 

tangga yaitu 48%. Tahun 2015, di 

Indonesia jumlah sampah yang 

ditimbun ke Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) sebesar 66,39% dan 

sebesar 19,62% merupakan sampah 

yang tidak terkekola.[3] Sampah yang 

tidak terkelola dengan baik akan 

merugikan makhluk hidup khususnya 

manusia dan lingkungan. Dampak 

akibat pengelolaan sampah yang tidak 

tepat termasuk pengelolaan sampah 

di TPA salah satunya adalah 

pencemaran air dan udara. 

Mengatasi permasalahan 

tersebut pemerintah memiliki target 

dalam hal pengurangan sampah dan 

penanganan sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga untuk tahun 2017-2025 yaitu 

pada tahun 2025, pemerintah 

mengupayakan pengurangan sampah 

menurun sebanyak 20,9% dan 

penanganan sampah meningkat 

49,9% (Badan Pusat Statistik, 2017).[4]  

Upaya pemerintah dalam mencapai 

target tersebut didorong dengan 

membentuk    program    pengelolaan 

 sampah yang bernama Bank 

Sampah. Bank Sampah adalah 

program pengelolaan sampah yang 

hanya terdapat di Indonesia yang 

telah berdiri sejak tahun 2008. 

Indonesia memiliki 1.172 Bank 

Sampah pada tahun 2013-2014 

dengan jumlah nasabah 99.634. 

Tahun 2016 Provinsi Jawa Timur 

telah memiliki 101 Bank Sampah yang 

tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur, salah satunya berada di 

Kabupaten Bondowoso. 

Berdasarkan studi pendahuluan 

yang dilaksanakan di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perhubungan 

(DLHP) Kabupaten Bondowoso, 

Kab.Bondowoso hanya memiliki 1 

(satu) TPA yaitu di Desa Paguan 

Kecamatan Taman Krocok dengan 

luas 1,6 hektar. TPA di desa tersebut 

mulai beroperasi pada tahun 1993 

hingga sekarang, namun tidak semua 

sampah yang dihasilkan oleh 

masyarakat Kab. Bondowoso 

ditampung di TPA. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti, kondisi lahan TPA tidak 

memungkinkan jika ditambah timbulan 

sampah secara terus menerus setiap 

harinya karena sudah tidak ada lahan 

kosong untuk menampung sampah 

dan tumpukan sampah sudah cukup 

tinggi. DLHP Kabupaten Bondowoso 

mencanangkan pengembangan lahan 

TPA  yang baru di Desa 

Sumberkokap Kecamatan Taman 

Krocok, namun hal tersebut belum 

bisa dipastikan waktunya untuk TPA 

baru dapat beroperasi.  

Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perhubungan Kab. Bondowoso 

berupaya untuk mengelola sampah 

meskipun sumberdaya yang dimiliki 

terbatas dengan membentuk Bank 

Sampah. Jumlah Bank Sampah di 

Kabupaten Bondowoso khususnya di  
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Kecamatan Kota per bulan Oktober 

2019 sebanyak 17 bank sampah yang 

tersebar di beberapa kelurahan yaitu 

Badean, Nangkaan, Kota Kulon, 

Blindungan, Sukowiryo, Kembang, 

Pancoran, Petung, Paguan, dan 

Dabasah. Kelurahan Badean adalah 

kelurahan yang menjadi pelopor 

terbentuknya Bank Sampah di 

Bondowoso. Kini di Kelurahan Badean 

terdapat 6 Bank Sampah salah 

satunya Bank Sampah “Ceria 

Mandiri”. Bank Sampah Ceria Mandiri  

merupakan salah satu Bank Sampah 

yang berhasil di Kelurahan Badean 

yang menggunakan sistem 3R 

(Reuse, Reduce, Recycle) dan telah 

mendapatkan dukungan dari DLHP 

Kab. Bondowoso. Keberhasilan Bank 

Sampah Ceria Mandiri sering 

dijadikan percontohan di kelurahan 

lain dan pengurus ikut serta 

membantu mendirikan Bank Sampah 

baru. Bank Sampah Ceria Mandiri 

berada di JL.Piere Tendean No.03 RT 

23 RW 04 Kel. Badean Kecamatan 

Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. 

Bank Sampah Ceria Mandiri dibentuk 

pada bulan November tahun 2014 

dengan jumlah nasabah pada saat itu 

hanya 5 orang dan tahun 2018 Bank 

Sampah ini telah resmi disahkan oleh 

kepala kelurahan Badean dengan  

dikeluarkannya Surat Keputusan dari 

Kepala  Kelurahan Badean nomor 05 

Tahun 2018. 

Sejak didirikan Bank Sampah, 

sampah anorganik dikalangan 

masyarakat RT 23 terkelola dengan 

baik karena telah melaksanakan 

mekanisme kerja sesuai dengan 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2012 meliputi pemilahan 

sampah, penyerahan sampah ke bank 

sampah, penimbangan dan 

pencatatan sampah, hasil penjualan 

dan sistem bagi hasil penjualan 

sampah.[5] Pemilahan sampah oleh 

nasabah dilakukan secara mandiri 

dengan memilah antara sampah yang 

memiliki nilai jual dan tidak. Sampah 

yang  telah  dipilah  dan  dikumpulkan  

diserahkan ke Bank Sampah sesuai 

jadwal yang telah ditentukan 

sebelumnya, namun terdapat 

masyarakat yang menyetorkan 

sampah tidak berdasarkan jadwal 

yang telah ditentukan. Sampah yang 

disetor ke pengurus akan ditimbang 

dan dicatat di buku tabungan nasabah 

dan buku induk. Sampah yang 

terkumpul akan dijual ke pengepul 

yang terdapat di Desa Sukowiryo, 

Bondowoso dan hasil penjualan akan 

dibagi dengan nasabah, pengurus 

dan pihak terkait. Kehadiran Bank 

Sampah Ceria Mandiri dapat 

mengurangi jumlah timbulan sampah 

anorganik di lingkungan RT 23, hal ini 

dibuktikan dengan adanya 

pengangkutan sampah anorganik 

yang mencapai 110 sampai dengan 

150kg per satu kali angkut 

menggunakan kendaraan fukuda, 

bahkan satu bulan bank sampah ini 

dapat mengangkut hingga empat kali 

angkut.  

Pemberdayaan dalam 

mengatasi masalah kesehatan dapat 

dikatakan sebagai ujung tombak 

dalam merubah perilaku seseorang. 

Harapan dilaksanakan 

pemberdayaan adalah masyarakat 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu 

menjadi mau, dari mau menjadi 

mampu untuk melaksanakan perilaku 

yang lebih sehat secara mandiri.[6] 

Keberhasilan Bank Sampah sangat 

ditentukan oleh peran stakeholders 

karena hal tersebut merupakan kunci 

dari pemberdayaan masyarakat. 

Masyarakat dan pihak terkait saling 

bersinergi untuk berperan aktif dalam 

keberlangsungan program Bank 

Sampah, sehingga Bank Sampah 

Ceria Mandiri dapat dikatakan 

berhasil. Berdasarkan latar belakang 

yang telah dipaparkan tentang 

pentingnya peran stakeholders dalam 

menjalankan program kesehatan, 

maka peneliti akan melakukan 

penelitian terkait Peran Stakeholders 

Terhadap Keberhasilan Bank 

Sampah Ceria Mandiri, Kelurahan 

Badean,     Kabupaten     Bondowoso  
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sehingga dapat menjadi contoh dan 

dapat diterapkan di berbagai daerah 

lain untuk membangun program  

Bank Sampah. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan studi 

kasus. Studi kasus adalah pengujian 

terhadap suatu keadaan tunggal yang 

unik dan berbeda, serta dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Studi kasus memiliki 

tujuan untuk menambah pengetahuan 

mengenai suatu peristiwa yang nyata 

sesuai dengan konteksnya. Kasus 

yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah keberhasilan program 

kesehatan yaitu Bank Sampah di 

Bank Sampah Ceria Mandiri. Bank 

Sampah Ceria Mandiri terletak di JL. 

Piere Tendean No.03 RT 23 RW 04 

Kelurahan Badean Kabupaten 

Bondowoso. Penelitian ini dimulai 

pada bulan September – Desember 

2019 dan Juli 2020.  

Penentuan informan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive 

sampling adalah cara pengambilan 

sampel yang mempertimbangkan 

informan yang dipilih benar-benar 

mengerti apa yang akan menjadi 

subjek/objek penelitian. Penelitian ini 

membutuhkan dua jenis informan 

yaitu informan utama dan informan 

tambahan. Informan utama dalam 

penelitian ini berjumlah tujuh orang 

yaitu ketua RT, nasabah, dan 

pengurus Bank Sampah Ceria 

Mandiri, sedangkan informan 

tambahan adalah kepala Seksi 

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 

Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perhubungan Kabupaten Bondowoso 

yang bertanggung jawab atas 

program Bank Sampah. 

Sumber data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang dihimpun 

secara mandiri oleh peneliti melalui  

 

 

wawancara       mendalam        secara 

langsung dan melalui media 

elektronik (whatsapp), sedangkan 

data sekunder adalah data yang 

dihimpun dari pihak kedua. Data 

sekunder diperoleh dari dokumentasi 

yaitu pembukuan Bank Sampah Ceria 

Mandiri dan data yang dimiliki oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perhubungan Kab. Bondowoso yang 

memuat informasi alamat dan jumlah 

bank sampah di Kab. Bondowoso. 

Teknik penyajian data dalam 

penelitian ini dalam bentuk uraian 

kalimat yang bersifat kutipan 

langsung dari informan yang 

disesuaikan dengan gaya bahasa 

informan. Data yang telah didapatkan 

akan dianalisis menggunakan 

Thematic Analysis yang sesuai 

dengan topik yang diangkat dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

peran stakeholders terhadap 

keberhasilan Bank Sampah Ceria 

Mandiri. 

Uji kredibilitas data pada 

penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas memiliki makna 

sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber melalui berbagai 

cara, serta berbagai waktu. Penelitian 

ini menggunakan teknik kredibilitas 

triangulasi sumber.  Triangulasi 

sumber diperoleh dari informan 

tambahan yaitu Kepala Seksi 

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 

DLHP Kab. Bondowoso. 

 

3. HASIL 

3.1 Gambaran Karakteristik Informan 

Informan penelitian ini terdiri 

dari delapan informan yang terdiri 

dari tujuh informan utama dan satu 

informan tambahan. Karakteristik 

informan utama (IU) meliputi umur 

dan kedudukan di bank sampah yang 

menjalankan peran secara aktif 

dalam keberhasilan Bank Sampah 

Ceria Mandiri. Berikut merupakan 

karakteristik dari informan utama: 
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Tabel 1. Karakteristik Informan Utama 

No. Nama Umur (tahun) Kedudukan 

1. IU 1 63 tahun Ketua RT 23  
2. IU 2 41 tahun Pengurus bank sampah sebagai Ketua Bank Sampah 

Ceria Mandiri 
3. IU 3 55 tahun Pengurus bank sampah sebagai Bagian Penimbang  
4. IU 4 63 tahun Pengurus bank sampah sebagai Wakil Ketua Bank 

Sampah Ceria Mandiri 
5. IU 5 58 tahun Nasabah Bank Sampah Ceria Mandiri 
6. IU 6 55 tahun Nasabah Bank Sampah Ceria Mandiri 
7. IU 7 48 tahun Nasabah Bank Sampah Ceria Mandiri 

 

Berdasarkan Tabel 1. dapat 

diketahui bahwa Informan utama (IU) 

dalam penelitian ini adalah ketua RT, 

tiga pengurus, dan tiga nasabah yang 

bertempat tinggal di RT 23 RW 04 

Kel. Badean, Kecamatan Bondowoso, 

Kabupaten Bondowoso. Informan 

utama pertama peneliti adalah IU 1 

yang menjabat sebagai Ketua RT 

selama satu periode. Peran aktif IU 1 

di Bank Sampah Ceria Mandiri adalah 

melanjutkan dan mendukung program 

bank sampah yang telah berdiri pada 

periode sebelumnya. Beliau turut 

berpartisipasi secara aktif di Bank 

Sampah Ceria Mandiri sebagai 

nasabah, sehingga dapat dijadikan 

panutan yang baik.  

Informan utama kedua peneliti 

adalah IU 2, beliau adalah Ketua Bank 

Sampah Ceria Mandiri. IU 2 

merupakan masyarakat RT 23 yang 

memiliki rasa kepedulian terhadap 

lingkungan. Peran IU 2 dalam 

keberhasilan bank sampah adalah 

menjadi inisiator dalam keberhasilan 

bank sampah dan melakukan 

sosialisasi bank sampah secara terus 

menerus kepada masyarakat 

sehingga banyak masyarakat yang 

termotivasi dan terpengaruh untuk 

mengikuti kegiatan bank sampah. 

Peneliti melakukan wawancara 

mendalam dengan masyarakat dan 

informan tambahan untuk mengetahui 

stakeholders yang berperan dalam 

keberhasilan Bank Sampah 

menyebutkan bahwa peran IU 2 

sangat besar dan dapat dijadikan 

sebagai kunci keberhasilan bank 

sampah.  

Informan utama ketiga peneliti 

adalah IU 3, beliau merupakan 

pengurus aktif di Bank Sampah Ceria 

Mandiri. IU 3 merupakan salah satu 

masyarakat RT 23 yang tergolong 

aktif karena beliau juga menjabat 

sebagai kader di wilayah tersebut. 

Peran IU 3 dalam keberhasilan bank 

sampah adalah menjalankan tugas 

sesuai arahan dari ketua bank 

sampah. Beliau memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi sebagai 

pengurus dan memberikan contoh 

kepada masyarakat untuk menabung 

sampah. 

Informan utama ke empat 

peneliti adalah IU 4, beliau 

merupakan pengurus aktif di Bank 

Sampah Ceria Mandiri yang menjabat 

sebagai Wakil Ketua Bank Sampah. 

IU 4 bertugas membantu Ketua Bank 

Sampah dalam menjalankan kegiatan 

bank sampah. Seluruh pengurus 

melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh ketua bank sampah secara cepat 

dan tanggap saling membantu 

pekerjaan satu sama lain sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

cepat.  

Informan utama ke lima peneliti 

adalah IU 5, beliau merupakan 

masyarakat RT 23 yang berpartisipasi 

sebagai nasabah. Beliau merupakan 

ketua pengajian di wilayah tersebut 

sehingga dapat dikatakan sebagai 

masyarakat yang aktif. Informan 

Utama 5 memiliki usaha sendiri yaitu 

toko klontong dan bertempat tinggal di 

dekat basecamp bank sampah 

sehingga beliau rutin melakukan 

penyetoran sampah setiap bulannya.  
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Peran IU 5 dalam keberhasilan bank 

sampah adalah mendorong dan 

memotivasi ketua bank sampah untuk 

terus peduli terhadap lingkungan 

meskipun terkadang lingkungan tidak 

mendukung.  

Informan utama ke enam 

peneliti adalah IU 6, beliau merupakan 

masyarakat RT 23 yang berpartisipasi 

sebagai nasabah. Iinforman Utama 6 

berpartisipasi sebagai nasabah sejak 

awal dibentuknya bank sampah di 

wilayah tersebut. Beliau 

melaksanakan peran sebagai 

nasabah dengan baik sehingga beliau 

adalah salah satu nasabah yang 

merasakan dampak keberhasilan 

bank sampah.  

Informan utama ke tujuh peneliti 

adalah IU 7, beliau merupakan 

masyarakat RT 23 yang berpartisipasi 

sebagai nasabah dan memiliki toko 

klontong sehingga beliau bekerja 

sebagai wirausaha. Informan Utama 7 

memiliki keinginan, semangat, dan 

rasa ingin tahu yang tinggi terkait 

pengolahan sampah baik organik 

maupun anorganik. Informan Utama 7 

memiliki rasa tanggung jawab untuk 

mengelola sampah anorganik hasil 

kegiatan wirausahanya, sehingga 

beliau melaksanakan peran dalam 

keberhasilan program bank sampah 

dengan baik. 

Informan tambahan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Seksi 

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 

Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perhubungan Kab. Bondowoso. 

Beliau menjadi penanggung jawab 

program bank sampah sejak tahun 

2017. Peran IT dalam keberhasilan 

Bank Sampah Ceria Mandiri adalah 

melanjutkan program yang telah 

terbentuk pada tahun 2014 dan selalu 

memberikan dukungan terhadap 

setiap kegiatan bank sampah. 

3.2 Keberhasilan Bank Sampah 

Keberhasilan program Bank 

Sampah Ceria Mandiri tidak terlepas 

dari perilaku manusia yang terbentuk 

dalam menjalankan peran sesuai 

dengan      kedudukannya      masing- 

masing. Perubahan perilaku yang 

terbentuk merupakan gabungan 

antara 3 elemen yaitu  antecedent 

yang datang sebelum perilaku 

terbentuk, behaviour atau perilaku 

yang dilakukan oleh makhluk hidup, 

dan consequences atau kejadian 

yang mengikuti perilaku. Namun, 

penelitian ini hanya meneliti 

behaviour. Behaviour atau perilaku 

dapat dibagi menjadi 2 yaitu perilaku 

terbuka dan tertutup. Perilaku terbuka 

adalah respon seseorang terhadap 

stimulus yang diberikan dalam bentuk 

nyata atau tindakan yang mudah 

diamati dan dilihat orang lain, 

sedangkan perilaku tertutup adalah 

respon seseorang terhadap stimulus 

dalam bentuk yang tidak nyata atau 

terselubung sehingga belum dapat 

diamati secara jelas oleh orang lain.  

Perilaku yang akan diamati 

dalam penelitian ini adalah perilaku 

terbuka sesuai dengan mekanisme 

kerja Bank Sampah yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 13 Tahun 2012 meliputi 

pemilahan sampah, penyerahan 

sampah ke bank sampah, 

penimbangan dan pencatatan 

sampah, hasil penjualan dan sistem 

bagi hasil penjualan sampah.[5] 

seluruh informan telah melakukan 

pemilahan sampah di skala rumah 

tangga yaitu sampah anorganik 

dikumpulkan untuk disetorkan di bank 

sampah sedangkan sebanyak 4 

informan utama (IU 1, IU 3, IU 5, dan 

IU 6) membuang sampah organik 

langsung di tempat sampah dan 3 

informan utama lainnya (IU 2, IU 4, 

dan IU 7) memanfaatkan sampah 

organik untuk pembuatan kompos. 

Sistem pemilahan sampah yang 

diterapkan di bank sampah ceria 

mandiri adalah warga memilah 

sampah anorganik dari rumah, 

kemudian sampah tersebut di pilah 

lagi oleh pengurus bank sampah dan 

dikumpulkan sesuai dengan jenis 

sampahnya.  

Salah satu pengurus bank 

sampah     (IU 4)    memiliki    motivasi  
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dalam melakukan pemilahan sampah 

di skala rumah tangga karena ingin 

mempercepat pekerjaan saat kegiatan 

bank sampah berlangsung. 

Penyerahan sampah dilakukan setiap 

satu bulan sekali yang bertempat di 

rumah ketua Bank Sampah Ceria 

Mandiri.  Informan utama 4 dan 

Informan Utama 2 mengatakan bahwa 

masyarakat tidak rutin melakukan 

penyerahan bank sampah, karena 

nasabah akan menyerahkan 

sampahnya apabila sampah yang 

dikumpulkannya telah banyak. 

Motivasi informan utama dalam 

melakukan penyerahan sampah 

adalah teman dan memperoleh uang. 

Informan utama 7 dan informan utama 

6 memiliki semangat yang tinggi 

dalam melakukan penyerahan 

sampah karena terinspirasi dari teman 

yang melakukan penyerahan sampah 

dalam jumlah yang banyak. 

Sementara informan utama 3 dan 

informan utama  7 memiliki motivasi 

dalam penyerahan sampah karena 

adanya faktor uang yang akan 

diterima setiap tahunnya.  sejumlah 3 

informan utama (IU 2, IU 3, dan IU 4) 

mengatakan bahwa sistem 

penimbangan dan pencatatan sampah 

adalah sampah yang diserahkan ke 

bank sampah ditumpuk sesuai 

dengan jenisnya kemudian ditimbang 

oleh pengepul dan pengurus bank 

sampah mencatat di masing-masing 

buku tabungan (Per KK).  

Jadwal penyerahan sampah 

ditentukan oleh ketua Bank Sampah 

Ceria Mandiri dan diumumkan pada 

saat PKK setiap tanggal 10. Menurut 

informan utama 2 dan informan utama 

3 terdapat 2 tipe nasabah dalam 

penimbangan dan pencatatan. 

Pertama adalah nasabah yang mau 

menunggu sampahnya sampai 

tercatat di buku tabungan (Informan 

IU 6 dan IU 7) dan kedua adalah 

nasabah yang hanya menaruh 

sampah kemudian ditinggal mengurus 

pekerjaan lainnya (IU 5). Meskipun 

informan 6 dan informan 7 selalu 

menunggu   sampah   yang   dicatat di  

buku tabungan, keduanya enggan 

untuk membawa buku untuk disimpan 

secara pribadi.  

Motivasi masyarakat dalam 

melakukan penimbangan dan 

pencatatan setiap bulannya adalah 

faktor ekonomi. Sistem bagi hasil 

ditentukan oleh ketua Bank Sampah 

Ceria Mandiri karena seluruh 

informan telah mempercayakan 

kepada ketua bank sampah dan 

terima jadi pada saat pembagian 

uang yaitu pada bulan Desember. 

Berdasarkan informasi yang 

disampaikan IU 2, IU 3, dan IU 4 

harga sampah fluktuaktif karena 

menyesuaikan harga yang diberikan 

oleh pengepul. Sistem bagi hasil 

bank sampah adalah 50% untuk 

biaya operasional, 20% untuk 

penimbang, 20% jasa penabung, dan 

10% masuk ke dalam kas. 

 

4. DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan 

teori ABC yang menyatakan bahwa 

perilaku manusia dapat diubah 

melalui dua cara yaitu berdasarkan 

apa yang mempengaruhi perilaku 

sebelum terjadi (ex-ante) dan 

berdasarkan apa yang mempengaruhi 

perilaku sesudah terjadi (ex-post). 

Sehingga,  perilaku adalah segala 

sesuatu yang bisa dilihat pada waktu 

mengamati seseorang ketika 

melakukan aktivitas. Perilaku yang 

dimaksud dalam hal ini adalah 

mekanisme kerja yang sesuai dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

No. 12 Tahun 2013 meliputi 

pemilahan sampah, penyerahan 

sampah, penimbangan dan 

pencatatan sampah, hasil penjualan 

sampah, dan sistem bagi hasil 

penjualan sampah. Pemilahan 

sampah merupakan tahap awal dalam 

melakukan pengelolaan dan 

pengolahan sampah. Pemilahan 

sampah dilakukan untuk memisahkan 

sampah organik dan anorganik yang 

telah dihasilkan dari kegiatan rumah 

tangga. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa seluruh informan telah  
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melaksanakan pemilahan sampah 

antara organik dan anorganik pada 

tingkat rumah tangga. Berikut 

merupakan kutipan salah satu 

pernyataan dari informan utama: 

“kan saya ini punya toko ya, jadi 

saya sudah sediakan ada 

wadah gitu dah didepan toko. 

Jadi setiap ada anak yang beli 

teh gelas gitu langsung tak 

suruh buangnya diwadah itu. 

Jadi enak saya gak repot lagi 

milahnya, terus kalau saya 

kulakan jajan jajan kecil itu 

dusnya tak kumpulkan nanti 

kalau waktunya timbangan ya 

tak bawa kesini” (IU 7, 48 tahun) 

 

Hasil wawancara tersebut 

menunjukkan bahwa Sampah 

anorganik yang telah dipilah akan 

dikumpulkan dan disetorkan ke bank 

sampah oleh semua informan, 

sedangkan sampah organik 

dimanfaatkan untuk pupuk kompos 

dan dibuang ke tempat sampah. 

Hubungan sinergitas antara pengurus 

dan nasabah terlihat pada 

keberhasilan bank sampah. Selain itu 

peran keluarga dalam melakukan 

pemilahan sampah sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan 

bank sampah. Berikut merupakan 

kutipan hasil wawancara mendalam 

dengan salah satu informan: 

“Ya ini juga dibantu istri saya. 

Jadi setiap ada pertemuan itu 

selalu ngumpulin botol bekas 

dibawa pulang dari sekolah 

karena kebetulan bu RT ini 

guru. Istri saya juga cek 

semangate sampek biasanya 

di bawa ojek sampahnya itu 

kerumah, tapi ya nggak 

langsung disetorkan dek 

dikumpulkan dulu dirumah dan 

nunggu jadwal jam sama 

tanggal dari mbak yuli sebulan 

sekali” (IU 1, 63 tahun) 

Hasil kutipan tersebut 

disampaikan oleh informan utama 

satu  bahwa  informan  utama  dalam  

melakukan pemilahan sampah pada 

skala rumah tangga dibantu oleh istri. 

Kerjasama antara suami dan istri 

memiliki peranan penting dalam 

pemilahan sampah. Ibu dan ayah 

memiliki posisi yang strategis dalam 

pengelolaan sampah di tingkat rumah 

tangga.[7] Pengelolaan sampah di 

skala rumah tangga yang berjalan 

dengan baik tentu dilandasi oleh 

motivasi baik internal maupun 

eksternal. Berikut merupakan hasil 

kutipan wawancara dengan salah 

satu informan terkait motivasi dalam 

pemilahan sampah: 

“Ya dapat uang, lingkungan 

juga bersih. Eman lo dek kalau 

nggak dikumpulkan” (IU 6, 55 

tahun) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi utama dalam 

melakukan pemilahan sampah adalah 

faktor ekonomi dan faktor kebersihan 

lingkungan. Apabila kondisi ekonomi 

dan kebersihan lingkungan sesuai 

dengan harapan masyarakat, maka 

kesejahteraan masyarakat akan 

meningkat. Masyarakat dengan 

pengetahuannya akan termotivasi 

dengan cara berpikir untuk 

peningkatan kesejahteraan melalui 

keikutsertaannya dalam program bank 

sampah.[8]  

Lanjutan proses pemilahan 

sampah adalah penyerahan sampah 

ke bank sampah. Sampah yang telah 

dikumpulkan dalam skala rumah 

tangga, disetorkan pada bank 

sampah dalam waktu satu bulan 

sekali. Berdasarkan wawancara 

mendalam pada seluruh informan 

utama didapatkan bahwa penyerahan 

sampah dilaksanakan dirumah Ketua 

Bank Sampah Ceria Mandiri. Berikut 

merupakan kutipan hasil wawancara 

mendalam dengan salah satu 

informan utama: 

“karena yang peduli dan mau 

rumahnya untuk ditempati 

sampah memang saya, nah 

dan itu memang salah satu 

langkah     kalau     kita     ingin  
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mencapai keberhasilan. Jadi 

paling tidak ada kegilaan 

gitulo, kalau orang sukses kan 

pasti harus gila. Siapa coba 

sekarang yang ndak kepengen 

rumahnya keliatan bagus, tapi 

kalau ditempati sampah 

jadinya kan kumuh. Tapi kalau 

saya tidak mendahului dulu, ya 

susah meskipun disini ya 

morat marit gini sampahnya” 

(IU 2, 41 tahun) 

Kutipan tersebut merupakan 

hasil wawancara dengan informan 

utama dua mengenai peran beliau 

dalam penyerahan sampah.  Peran 

yang dilakukan oleh beliau adalah 

bentuk kesediaan untuk 

menggunakan rumahnya sebagai 

basecamp atau gudang penyetoran 

sampah meskipun terdapat beberapa 

resiko yang akan diterima. Kehadiran 

basecamp atau gudang dalam Bank 

Sampah memiliki peranan penting. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh 

Suryani (2014:82) bahwa gudang 

yang digunakan untuk menampung 

sampah di bank sampah merupakan 

prasarana yang harus terpenuhi 

karena memiliki peranan vital yaitu 

untuk menjaga kualitas sampah.[9] 

Mekanisme penyetoran bank sampah 

yang berlaku di Bank Sampah Ceria 

Mandiri adalah nasabah 

mengumpulkan sampah anorganik di 

rumah masing-masing, apabila 

sampah yang dikumpulkan memiliki 

kuantitas yang cukup banyak akan 

disetorkan ke bank sampah. Berikut 

merupakan salah satu kutipan 

wawancara dari informan utama: 

“Jadi ya semuanya sudah saya 

kasihkan bu yuli itu, ada yang 

bersih ada yang ndak, ada 

yang rapi ada yang ndak. 

Sudah semuanya saya 

kasihkan ke bu yuli itu” (IU 3, 

55 tahun) 

Berdasarkan hasil wawancara 

mendalam      yang    dilakukan   pada  

 

 

informan    utama   3, bahwa   semua  

sampah anorganik yang telah dipilah 

dan dikumpulkan akan disetorkan ke 

basecamp atau gudang bank 

sampah. Sampah yang dikumpulkan 

tidak dibersihkan terlebih dahulu 

sebelum disetorkan ke Bank Sampah 

Ceria Mandiri. Nasabah yang 

melakukan penyetoran sampah tidak 

memiliki jadwal yang pasti setiap 

bulannya. Nasabah akan 

menyetorkan sampah apabila sampah 

yang telah dikumpulkan memiliki 

kuantitas yang cukup banyak. Berikut 

merupakan kutipan hasil wawancara 

dengan salah satu informan utama: 

“Kalau setor itu memang ndak 

sama setiap bulannya, 

kadang-kadang bulan ini ABC 

gitu ya, nah bulan depan itu 

CDEFG. Tapi ya kadang ada 

juga bulan ini A nimbang lagi, 

terus kadang bulan depan itu 

ya O , P gitu. Jadi ya ndak 

setiap bulan itu sama. Ya 

ndakpapa, mungkin pada satu 

bulan itu kan ndak mungkin 

orang-orang harus beli, 

ngumpulin. Kan dia itu 

ngumpulin sampahnya sendiri, 

bukan sampahnya orang” (IU 

2, 41 tahun) 

Kutipan hasil wawancara 

tersebut disampaikan oleh informan 

utama dua dan informan utama empat 

bahwa nasabah tidak rutin 

menyetorkan sampah di bank sampah 

setiap bulannya karena para nasabah 

mengumpulkan sampah hasil 

aktivitasnya sendiri. Penyerahan 

sampah yang dilakukan oleh nasabah 

tidak terlepas dari peran keluarga. 

Berikut merupakan hasil wawancara 

mendalam dengan salah satu 

informan utama: 

“mendukung mbak, kadang 

suami itu ya ikut ngumpulkan, 

ikut nyiapin ditaleni gitu. Jadi 

kalau waktunya penimbangan 

saya tinggal bawa” (IU 3, 55 

Tahun) 

 



 
 

33 BIMKMI Volume 8 No.2 | Januari –Februari 2021 

  

 
 

Hasil kutipan wawancara 

tersebut disampaikan oleh informan 

utama 3 bahwa dalam melakukan 

penyerahan sampah kerap dibantu 

oleh suami. Tidak hanya dukungan 

keluarga, dukungan lingkungan 

sekitar seperti teman atau tetangga 

termasuk ke dalam salah satu 

indikator keberhasilan bank sampah. 

Berikut merupakan hasil wawancara 

mendalam dengan salah satu 

informan: 

“Kalau menurut saya ya karena 

dapat uang itu, terus juga saya 

ini jor joran kalau setor sampah 

soalnya banyak teman teman 

juga yang nyetor sampahnya 

banyak. Saya jadi semangat 

kalau liat teman teman seperti 

itu” (IU 7, 48 Tahun) 

Kutipan hasil wawancara 

tersebut menjelaskan bahwa teman 

atau tetangga memiliki peranan 

penting dalam motivasi seseorang 

untuk berpartisipasi aktif. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Darmawan et al 

(2019:34) bahwa salah satu faktor 

pendorong masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam bank sampah 

adalah karena ajakan teman atau 

tetangga.[10] Selain itu, motivasi 

masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan bank sampah adalah 

seseorang yang memiliki pekerjaan 

sebagai wisausaha. Berikut 

merupakan hasil wawancara 

mendalam kepada informan utama: 

“Ya seneng aja mbak, enak. 

Sekarang ya kalau ditumpuk 

dirumah ya berbulan bulan 

apalagi kayak saya ini ada 

toko, kan kalau kita jual keluar 

kan harus banyak dulu baru 

diangkut becak. Tapi dengan 

adanya bu yuli ini ya kan tiap 

bulan ndak seberapa anu, 

kadang banyak dikit daripada 

dirumah itu ngotorin saya 

langsung bu agus akeh gitu 

saya. Taruk saya disitu, mana 

sekarang orang mau ditempati  

 

rumahnya kayak bu agus itu, 

sampah kayak gitu itu. Ya 

untung masih ada di 

lingkungan sini itu yang peduli 

kayak gini. Kalau ndak ada 

yang peduli kan buangnya 

seenaknya. Kalau gini kan 

enak sudah, kayak tempatnya 

teh gelas kalau sudah ya 

ditaruk diadahi sak gitu” (IU 5, 

58 tahun) 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa IU 5 adalah pelaku usaha di 

wilayah tersebut sehingga memiliki 

sampah anorganik yang cukup 

banyak dibandingkan masyarakat 

lainnya. Pelaku usaha menjadi 

penanggung jawab dalam 

pengelolaan sampah selain 

pemerintah, sehingga volume 

sampah yang akan dibuang ke TPA 

dapat berkurang.[9]  

Sampah yang telah disetorkan 

akan ditimbang dan dicatat ke dalam 

buku tabungan milik nasabah. 

Penimbangan sampah dan 

pencatatan merupakan tugas dan 

wewenang dari pengurus bank 

sampah.  Berikut merupakan hasil 

wawancara mendalam dari informan 

utama: 

“Saya itu sembarang mbak, 

disuruh nimbang dan nyatat ya 

ayo aja dah. Cumak kalau 

saya ndak mau kalau disuruh 

ikut rapat, kadang saya itu 

diajak mbak yuli katanya mbak 

ning ikut ya ketemu gitu, saya 

mesti bilang ndak bisa gitu 

dah” (IU 3, 55 tahun) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengurus Bank Sampah Ceria 

Mandiri memiliki sifat gotong royong 

yang tinggi sehingga tidak ada yang 

terbebani satu sama lain. Salah satu 

indikator keberhasilan pengelolaan 

bank sampah adalah adanya 

pengurus yang saling bahu membahu 

dalam setiap kegiatan bank sampah. 

Pengurus dan nasabah adalah dua 

komponen   yang    saling    berkaitan  
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dalam program bank sampah. Berikut 

merupakan kutipan wawancara yang 

dilakukan pada informan utama: 

“Kadang kalau saya ndak repot 

ya tak bantu itu pengurusnya 

buat nimbang, ngangkat ke 

mobil itu” (IU 6, 55 Tahun) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa IU 6 kerap membantu kegiatan 

penimbangan dan pencatatan di Bank 

Sampah Ceria Mandiri. Sampah yang 

telah ditimbang akan dicatat oleh 

pengurus di buku tabungan masing-

masing nasabah. Berikut merupakan 

hasil wawancara mendalam dengan 

informan utama: 

“Boh kalau bukunya dikasihkan 

mbak, kalau sudah pembagian 

itu langsung. Kalau dulu itu 

begitu nimbang bukunya 

dikasihkan, tapi kadang kan 

saya males takut hilang ndak 

dikembalikan kesana. Ini buku 

apa saya gini, kadang itu lupa 

ternyata buku tabungannya 

bank sampah itu ndak 

dikembalikan. Kadang saya itu 

kalau naruk ya tak tinggal 

mbak, tak tinggal belanja apa 

dah. Pas nimbang ditungguin 

gitu endak, ndak ada waktu 

saya. Pokoknya taruk terus 

tinggal belanja.” (IU 5, 58 

tahun) 

“Kalau saya selalu tak tunggu 

sampai sampahku dicatat, tapi 

saya pernah disuruh bawa 

bukunya itu nggak mau saya. 

Nanti saya takut hilang atau 

apa gitu, kan yang repot saya 

juga dek. Jadi yaudah saya 

titipkan aja kesini” (IU 7, 48 

tahun) 

Berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari wawancara 

mendalam, terdapat dua tipe nasabah 

dalam kegiatan penimbangan dan 

pencatatan. Tipe pertama dilakukan 

oleh informan utama lima yaitu hanya 

menaruh    sampah    ketika      jadwal  

penimbangan dan langsung ditinggal 

untuk melakukan aktivitas harian 

lainnya. Sedangkan tipe kedua 

dilakukan oleh informan utama tujuh 

yang selalu menunggu sampah 

miliknya mulai penimbangan hingga 

pencatatan di buku tabungan. 

Meskipun terdapat dua tipe nasabah 

dalam melakukan penimbangan dan 

pencatatan, namun seluruh informan 

utama enggan menyimpan sendiri 

buku tabungannya. Seluruh informan 

utama memilih untuk menitipkan buku 

tabungan sampahnya kepada 

pengurus agar tidak hilang. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fadly (2017:6) bahwa 

dalam rangka menjaga buku 

tabungan agar tidak hilang atau 

tercecer, maka buku tabungan milik 

nasabah disimpan oleh pengurus.[11] 

Setelah kegiatan pencatatan di buku 

tabungan nasabah selesai, kemudian 

pengurus melakukan penyetoran 

kepada pengepul yang telah 

bekerjasama sebelumnya. Berikut 

merupakan hasil wawancara 

mendalam dengan informan utama:  

“Ya semuanya itu dijadikan 

satu, terus di timbang baru 

nanti kita yang bagi per KK 

dapat berapa. Kalau di pak 

UU’nya satu-satu kan lama 

mbak (IU 4, 63 tahun) 

Berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari informan utama 

empat, bahwa sampah yang telah 

dikumpulkan oleh nasabah kemudian 

dijadikan satu oleh pengurus 

berdasarkan jenis sampah dan 

ditimbang secara bersamaan untuk 

mengefisienkan waktu. Sampah yang 

telah terkumpul di basecamp bank 

sampah langsung disetorkan kepada 

pengepul di hari yang sama dengan 

jadwal penimbangan. 

Sampah yang disetorkan ke 

bank sampah akan ditimbang dan 

dicatat ke dalam buku tabungan 

masing-masing nasabah. Sampah 

akan dipilah dan dijual kembali ke 

pengepul    yang    telah    ditentukan.  
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Pengurus akan mendapatkan uang 

setelah sampah dijual dan diangkut 

oleh pengepul. Uang yang didapatkan 

oleh pengurus akan dibagi kepada 

nasabah sesuai dengan penentuan 

sebelumnya. Berikut merupakan hasil 

wawancara mendalam dengan 

informan utama: 

“Ndak tau saya mbak, kan 

saya nggak pernah ikut 

rapatnya. Nanti aja ya 

sampean tanya ke bu yiyik 

atau bu yuli. Pokoknya itu ya 

kalau sudah di timbang itu kan 

tahu apa satu kilo apa dua kilo 

terus dikasih tau bu yuli 

harganya segini gitu ya, terus 

nanti akhir tahun itu dibagikan 

uangnya” (IU 3, 55 tahun) 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah dilakukan kepada informan 

utama, hanya informan utama dua 

yang menentukan sistem bagi hasil di 

Bank Sampah Ceria Mandiri. Seluruh 

informan utama lainnya tidak tahu 

menahu mengenai proses dalam 

penentuan sistem bagi hasil bank 

sampah karena sudah 

mempercayakan kepada informan 

utama dua selaku ketua bank 

sampah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Nurhidayah, 2017:8) bahwa 

pekerjaan dan tanggung jawab 

pengurus lebih banyak di handle oleh 

ketua bank sampah karena dianggap 

lebih mampu dalam mengelola semua 

kebutuhan dan kegiatan bank sampah 

sehingga beberapa pekerjaan 

didominasi oleh ketua.[12] Berikut 

merupakan hasil wawancara sistem 

bagi hasil yang telah ditentukan oleh 

Ketua Bank Sampah dengan 

pertimbangan beberapa pihak lainnya:   

“Ohh kalau sistem bagi 

hasilnya gini. Dari 10% itu 

dibagi untuk biaya operasional, 

untuk biaya penimbang, untuk 

kas. Nah dari 10% itu, biaya 

operasionalnya itu 50% sendiri, 

20% penimbang, 20% itu jasa 

untuk penabung, 10% kas” (IU 

2, 41 tahun) 

Kutipan hasil wawancara 

tersebut disampaikan oleh informan 

utama dua selaku ketua bank sampah 

bahwa pembagian hasil penjualan 

sampah adalah sebanyak 50% 

digunakan untuk biaya operasional 

bank sampah, 20% untuk penimbang, 

20% jasa penabung, dan 10% untuk 

kas. Meskipun sistem bagi hasil 

ditentukan oleh Ketua Bank Sampah 

Ceria Mandiri, namun harga jual 

sampah sesuai dengan harga yang 

diberikan oleh pengepul. Berikut 

merupakan hasil wawancara 

mendalam dengan informan utama:  

“Yaa pokoke apa jare pak uu’ 

itu mbak, harganya kan naik 

turun” (IU 3, 55 tahun) 

 

Kutipan hasil wawancara 

tersebut disampaikan oleh informan 

tiga bahwa harga yang diberikan 

kepada nasabah sesuai dengan 

harga yang diberikan oleh pengepul, 

sehingga harga sampah sering kali 

naik dan turun. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Marwati, 2013: 6) bahwa harga 

sampah yang tertulis pada buku 

tabungan nasabah sesuai dengan 

harga yang diberikan oleh pengepul 

sampah.[13] Tabungan sampah berupa 

uang ditabung di pengurus bank 

sampah selama satu tahun dan 

dibagikan di akhir tahun. Berikut 

merupakan hasil wawancara 

mendalam dengan informan utama: 

“Ya langsung aja diamplopi 

sama bu yuli itu mbak kalau 

sudah akhir tahun terus 

dikasihkan ini buk, ini buk gitu. 

Langsung masuk amplop, 

pembagiannya di PKK tanggal 

10. Ndak tau isinya berapa ya 

seneng aja” (IU 4, 63 tahun) 

 

Informasi dari hasil wawancara 

mendalam tersebut didapatkan bahwa 

pembagian hasil tabungan sampah 

dilaksanakan satu tahun sekali. 

Pembagian tabungan tersebut 

dilaksanakan setiap tanggal 10 

Desember   pada   saat   forum  PKK.  
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Pembagian tabungan bank 

sampah dirasa sudah adil oleh 

nasabah bank sampah meskipun 

seluruh informan utama tidak terlibat 

dalam penentuan sistem bagi hasil. 

Berikut merupakan hasil wawancara 

mendalam dengan informan utama: 

“Kalau saya ya percaya aja 

sama pengurusnya, terbuka 

semuanya disini itu. Kadang 

saya juga tanya ke bu yuli kok 

bisa dapat segini bu, terus ya 

dijelaskan sama bu yuli itu dah, 

jadi yaudah jelas semuanya” 

(IU 7, 48 tahun)  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa seluruh nasabah merasa adil 

terhadap sistem bagi hasil yang telah 

ditentukan sebelumnya, karena 

pengurus bank sampah bersifat 

sangat terbuka terhadap semua 

informasi terutama terkait dengan 

uang. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Stakeholders telah 

melaksanakan peran sesuai dengan 

mekanisme kerja bank sampah 

sesuai dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 

2012. Ketua Bank Sampah Ceria 

Mandiri berperan dalam 

menyampaikan informasi terkait bank 

sampah. Ketua RT, komunitas MPL 

dan DLHP memberikan dukungan 

dengan melakukan kerjasama 

menjaga kebersihan lingkungan dan 

melengkapi kebutuhan bank sampah.  

Tokoh masyarakat (ketua RT) 

diharapkan dapat membuat kegiatan 

evaluasi dan monitoring dalam 

program Bank Sampah Ceria Mandiri 

agar lebih terarah. Pengurus Bank 

Sampah Ceria Mandiri diharapkan 

menambah kegiatan rutin lainnya 

selain kegiatan penimbangan dan 

pencatatan sehingga Bank Sampah 

Ceria Mandiri lebih berkembang dari 

sebelumnya. Nasabah Bank Sampah 

Ceria Mandiri diharapkan mampu 

menjaga komitmen dan memperluas 

informasi terkait pengelolaan sampah  

sehingga sampah hasil aktivitas 

sehari-hari dapat terkelola dengan 

baik. 
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ABSTRAK 
Pendahuluan : Global Nutrition Report 2016 menyatakan Indonesia menempati negara 

tertinggi kedua pada prevalensi stunting di Kawasan Asia Tenggara setelah Cambodia. 

(Kemenkes RI, 2018). Sementara di Dunia menempati posisi nomor 5. Data RISKESDAS 

menunjukan bahwa prevalensi balita stunting  pada 2018 mencapai 30,8% yang artinya 1 

dari 3 balita mengalami perawakan pendek akibat kekurangan gizi kronis.  Stunting adalah 

kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga 

anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan 

dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah 

bayi berusia 2 tahun.  

Metode : penelitian ini menggunakan desain literature review artikel-artikel yang dipilih 

menggunakan beberapa search engine yang digunakan diantaranya adalah google scholar, 

pubmed, scopus dengan penggunaan kata kunci stunting, pendidikan, ibu hamil, balita. 

Artikel yang terkumpul dikelompokan berdasarkan kriteria inklusi adalah anak dengan 

stunting, ibu yang memiliki balita, dan ibu dalam kondisi hamil. Sedangkan kriteria ekslusi 

yang ditetapkan adalah populasi ibu dalam suatu desa dan anak diatas lima tahun. Proses 

pencarian hingga pengekslusian artikel yang digunakan dalam literature review ini 

menggunakan metode PRISMA.  

Hasil : berdasarkan hasil analisis literature review hasil penelitiannya adalah adanya 

hubungan yang signifikan antara hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kejadian stunting 

pada balita. 

Kesimpulan : Ibu mempunyai peran yang penting dalam menentukan pertumbuhan dan 

perkembangan anak jika pendidikan ibu baik maka akan berpengaruh juga terhadap pola 

asuh yang diberikan untuk anak. 

 

Kata Kunci : stunting, pendidikan 

 

ABSTRACT 
Introduction: The 2016 Global Nutrition Report states that Indonesia is the second highest 

country in the prevalence of stunting in the Southeast Asia region after Cambodia. 

(Indonesian Ministry of Health, 2018). While in the world it is in the number 5 position. 

RISKESDAS data shows that the prevalence of stunting under five in 2018 reached 30.8%, 

which means that 1 in 3 children under five suffer from short stature due to chronic 

malnutrition. Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic 

malnutrition so that the child is too short for his age. Malnutrition occurs from the time the 

baby is in the womb and in the early days after the baby is born, but the condition of 

stunting only appears after the baby is 2 years old..  
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Methods: This study used a literature review design of articles selected using several 

search engines, including Google Scholar, PubMed, Scopus, using the keywords stunting, 

education, pregnant women, toddlers. The articles that were collected were grouped based 

on the inclusion criteria, namely children with stunting, mothers who have children under 

five and mothers who are pregnant. While the exclusion criteria set were the population of 

mothers in a village and children over five years. The process of searching and excluding 

articles used in this literature review uses the PRISMA method. 

Results: based on the results of the literature review analysis, the results of the study were 

that there was a significant relationship between the level of mother's education and the 

incidence of stunting in children under five. 

Conclusion: the mother has an important role in determining the growth and development 

of the child if the mother’s education is good it will also affect the parenting patterns given 

to the child.  

 

Keywords: stunting, education 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Global Nutrition Report 2016 

menyatakan Indonesia menempati 

negara tertinggi kedua pada 

prevalensi stunting di Kawasan Asia 

Tenggara setelah Cambodia. 

(Kemenkes RI, 2018). Sementara di 

Dunia menempati posisi nomor 5. 

Data Riskesdas menunjukan bahwa 

prevalensi balita stunting  pada 2018 

mencapai 30,8% yang artinya 1 dari 3 

balita mengalami perawakan pendek 

akibat kekurangan gizi kronis.   

Sustainable Development 

Goals (SDGs) salah satu tujuannya 

adalah mengatasi kelaparan dan 

perbaikan nutrisi. Hal ini menunjukan 

bahwa Indonesia sedang mengalami 

masalah kesehatan masyarakat yang 

berat dalam kasus stunting. (Hapi 

Apriasih, 2020). 

Stunting adalah adanya 

masalah pertumbuhan dan 

perkembangan pada anak yang 

mengalami gizi buruk, infeksi berulang 

dan stimulasi psikososial yang tidak 

memadai, stunted jika tinggi badan 

anak untuk usia lebih dari dua standar 

deviasi dibawah standar median 

pertumbuhan anak (WHO, 2018). 

Stunting adalah kondisi gagal 

tumbuh pada anak balita yang 

diakibatkan kekurangan gizi kronis 

sehingga anak terlalu pendek untuk 

usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak 

bayi   dalam   kandungan   dan   pada  

masa awal setelah bayi 

lahir, akan  

tetapi kondisi stunting baru nampak 

setelah bayi berusia 2 tahun. (Hapi 

Apriasih, 2020). 

 

Studi terkini menunjukan anak 

yang mengalami stunting berkaitan 

dengan prestasi disekolah yang 

buruk, tingkat pendidikan yang 

rendah saat dewasa. Kasus stunting  

pada anak dapat dijadikan prediktor 

rendahnya kualitas Sumber Daya 

Manusia di Negara. (Hapi Apriasih, 

2020) 

Balita stunting termasuk 

masalah gizi kronik yang disebabkan 

oleh banyak faktor seperti kondisi 

sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, 

kesakitan pada bayi, dan kurangnya 

asupan gizi pada bayi. Balita stunting 

di masa yang akan datang akan 

mengalami kesulitan     dalam 

mencapai perkembangan fisik dan 

kognitif  yang optimal. (Kemenkes RI 

2018). 

Menurut Lawrence Green 

perilaku dipengaruhi oleh beberapa 

faktor salah satunya adalah 

pengetahuan atau pendidikan. 

Notoatmodjo (2015) yang 

menyatakan bahwa pendidikan 

rendah akan menghasilkan 

pengetahuan yang rendah pula 

begitupun sebaliknya. Pendidikan 

dapat  diperoleh  secara   formal  dan  
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informal, tujuan mengikuti pendidikan 

adalah untuk mengembangkan 

kompetensi seseorang dan untuk 

mengetahui hal-hal yang baru 

termasuk pengetahuan tentang 

kesehatan. Pengetahuan tentang 

kesehatan sangat berpengaruh 

terhadap perilaku sehat seseorang 

karena perilaku sehat seseorang 

dipengaruhi oleh pengetahuan 

tentang kesehatan. (Aditianti et al, 

2016). 

Peningkatan pengetahuan tidak 

hanya didapatkan pada pendidikan 

formal melainkan bisa didapatkan 

pada pendidikan non formal sehingga 

pengetahuan ibu  tentang  makanan   

yang tepat bagi bayi dapat 

tersampaikan dari informasi-informasi 

seperti dalam kegiatan posyandu. 

Pengetahuan memiliki dua aspek yaitu 

aspek positif dan negatif kedua aspek 

ini yang akan menentukan sikap 

seseorang, semakin tinggi rasa ingin 

tahu seseorang maka akan 

menimbulkan sikap positif terhadap 

objek tertentu. (Notoatmodjo, 2015).  

Ibu mempunyai peran yang 

penting dalam menentukan 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Ibu dengan pengetahuan baik 

tentang gizi, sikap mendukung dan 

perilaku yang baik akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak sehingga 

mencapai derajat kesehatan yang 

baik. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan 

meningkatkan pengetahuan ibu balita 

tentang stunting dan gizi. (M. Fauzi, 

2020). 

 

2. METODE 

Desain penelitian ini adalah 

literature review. Literature review 

atau kajian literature adalah 

satu penelusuran dan 

penelitian kepustakaan dengan 

membaca berbagai referensi 

penguat seperti jurnal, buku, 

dan terbitan-terbitan lainnya 

yang berkaitan dengan topik 

penelitian, untuk menghasilkan 

suatu tulisan berkenaan 

dengan suatu topik  

atau isu tertentu. (Gladys Apriluana, 

Sandra Fikawati, 2018). 

Artikel yang terkumpul 

dikelompokan berdasarkan kriteria 

inklusi adalah anak dengan stunting, 

ibu yang memiliki balita, dan ibu 

dalam kondisi hamil. Sedangkan 

kriteria     ekslusi     yang      

ditetapkan      adalah  populasi ibu 

dalam suatu desa dan anak diatas 

lima tahun. Hasil atau out come yang 

diukur adalah analisis determinan 

yang mimiliki pengaruh pendidikan ibu 

dengan kejadian stunting pada anak. 

Proses pelaksanaan systematic 

review dengan mengumpulkan artikel-

artikel menggunakan beberapa 

search engine yang digunakan 

diantaranya adalah google scholar, 

pubmed, scopus dengan penggunaan 

kata kunci stunting, pendidikan, ibu 

hamil, balita. 

Proses selanjutnya adalah 

ekstrasi data dengan     

mengelompokkan   data   menurut 

variabel yang ingin dikaji setelah 

terkumpul langkah selanjutnya adalah 

sintesis data untuk dihubungkan guna 

mendapatkan korelasi determinan 

hubungan pendidikan ibu dengan 

kejaidan stunting. Berikut ini adalah 

proses pencarian hingga 

pengekslusian artikel yang digunakan 

dalam literature review ini 

menggunakan metode PRISMA. 

 1. Pencarian literature

Basic data : google scholar, pubmed, scopus

Batas pencarian : limit dari tahun 2015 dan terbaru dari 
tahun 2020

2. Artikel disaring dengan melihat keseluruhan teks

3. Artikel disaring berdasarkan judul, topik dan kata kunci
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3. HASIL 

3.1 Hubungan Pendidikan Ibu Dengan 

Kejadian Stunting 

 

Dari dua puluh tujuh artikel 

terkait ada 5 artikel yang membahas 

mengenai hubungan atau pengaruh 

tingkat pendidikan ibu dengan 

kejadian stunting pada balita. Ke lima 

artikel tersebut datanya berasal dari 

Indonesia. Data pertama berasal dari 

penelitian (R. Tsaralatifah, 2020) 

menunjukan bahwa nilai P Value = 

0,046 dan nilai OR = 0,091 (2,333 

(95% CI 0,310-17,545)) hal ini berarti 

pendidikan ibu yang rendah memiliki 

resiko dengan kejadian stunting 

sebesar 2,3 kali dibandingkan dengan 

ibu yang memiliki pendidikan tinggi. 

Data kedua menurut (E. 

Setiawan, R Machmud, dan M Masrul, 

2018).  Faktor – faktor yang 

berhubungan dengan kejadian 

stunting yang menunjukan nliai P 

Value =0,012  (9,9 (95% CI 1,2 – 

80,5)) hal ini berarti memiliki resiko 

sebesar 9,9 kali antara pendidikan ibu 

dengan kejadian stunting.  

Kemudian data ketiga menurut 

(Ni’mah Khoirun dan S.R Nadhiroh, 

2015). Faktor yang mempengaruhi 

kejadian stunting pada balita yang 

menunjukan nilai P Value =0,015 

dengan OR = 3,877 hal ini 

menunjukan bahwa faktor yang 

memiliki pengaruh terhadap kejadian 

stunting pada balita adalah 

pengetahuan atau tingkat pendidikan 

ibu.  

Sedangkan data keempat 

menurut (M. Fauzi, Wahyudin dan 

Aliyah 2020). Hubungan tingkat 

pendidikan    ibu    dengan    kejadian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stunting menunjukan nilai P value = 0,013 

nilai OR = 3,548 hal ini berarti hubungan 

antra tingkat pendidikan ibu dengan 

kejadian stunting memiliki hubungan yang 

signifikan. 

Kemudian data kelima menurut (A. 

Sastria, 2019) Faktor kejadian stunting 

pada anak dan balita yang menunjukan 

bahwa nilai P value = 0,001 nilai OR = 

11,13 hal ini berarti antara faktor kejadian 

stunting pada anak dan balita memiliki 

hubungan dengan pengetahuan atau 

pendidikan ibu. 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu 

Dengan Kejadian Stunting Pada Balita 

Dari hasil uji literature review yang 

didapatkan bahwasanya pendidikan ibu 

memiliki hubungan dengan kejadian 

stunting pada balita. Hal tersebut sejalan 

dengan  Penelitian yang dilakukan oleh (A. 

Setiawan, 2019) ditemukan bahwa 

terdapat hubungan yang siginfikan antara 

faktor pengetahuan atau pendidikan orang 

tua terhadap kejadian stunting  dengan 

p=0,001 dan hasil OR=11,13.   

Seperti banyak negara berkembang 

lainnya pendidikan merupakan masalah 

penting bagi Indonesia. Pendidikan dan 

pekerjaan orang tua terutama dari ibu 

dapat diharapkan menjadi penting. Anak-

anak dengan ibu yang memiliki pendidikan 

tinggi telah menunjukan pertumbuhan 

yang lebih baik. (A. Gladys, dan F. Sandra, 

2018). 

Pengasuhan kesehatan dan 

makanan     pada     tahun     pertama 

kehidupan sangatlah penting untuk 

perkembangan anak, pola pengasuhan 

anak tidak selalu sama disetiap keluarga, 

hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

mendukung antara lain latar belakang  

4. Hasil pencarian yang akan 
diproses kembali

5. Hasil pencarian yang tidak akan 
diproses kembali

Google scholar (n=10) Scopus (n=3) 
pubmed (n=4)

6. Hasil pencarian ahir yang 
akan diproses dalam literature 

review (n=5)
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pendidikan ibu, pekerjaan ibu, status 

gizi ibu, jumlah anak dalam keluarga 

dan sebagainya. (A. Gladys dan F. 

Sandra, 2018). 

Menurut Prof. Dr. John Dewey 

pendidikan merupakan suatu proses 

pengalaman karena kehidupan 

merupakan pertumbuhan, maka 

pendidikan berarti membantu 

pertumbuhan batin manusia tanpa 

dibatasi oleh usia. Proses 

pertumbuhan adalah proses 

penyesuaian pada setiap fase dan 

menambah kecakapan dalam 

perkembangan seseorang melalui 

pendidikan.  

Perbedaan pola asuh ibu akan 

mengakibatkan juga terhadap 

pengaruh status gizi anak. Beberapa 

penelitian berkesimpulan bahwa 

status pendidikan seorang ibu sangat 

menentukan kualitas pengasuhannya. 

(A. Sastria, 2019) 

Dalam hal ini penulis 

menyampaikan pendapat bahwa 

Pendidikan menjadi salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi  

kejadian stunting pada balita karena 

dengan adanya pendidikan yang baik 

maka akan menghasilkan pola asuh yang 

baik juga terhadap bayinya.  

Kemudian pendidikan disini tidak 

hanya didapatkan dari pendidikan formal, 

pendidikan non-formal juga dapat   

menambah   wawasan mengenai pola 

asuh yang baik terhadap anaknya, seperti 

melakukan penambahan pengetahuan 

dengan memanfaatkan media digital 

seperti searching di internet.  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan  sebelumnya   menyatakan  

bahwa Pendidikan dapat diperoleh secara 

formal dan informal, tujuan mengikuti 

pendidikan adalah untuk mengembangkan 

kompetensi seseorang dan untuk 

mengetahui hal- 

hal yang baru termasuk pengetahuan 

tentang kesehatan. Pengetahuan tentang 

kesehatan sangat berpengaruh terhadap 

perilaku sehat seseorang karena perilaku 

sehat seseorang dipengaruhi oleh 

pengetahuan tentang kesehatan. (Aditianti 

et al., 2016) 

 

 

Tabel. 1 Hasil Studi Literature Review 

No 
Nama 

Penulis 
Judul Tahun Metode Hasil 

1 Rochana 

Tsaralatifah  

Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Kejadian Stunting pada 

Baduta di 

Kelurahan Ampel Kota 

Surabaya 

2020 Cross 

Sectional  

 

Terdapat hubungan yang 

signifikan antara 

pengetahuan gizi ibu 

dengan kejadian stunting 

pada baduta (p =0,046) 

dengan OR sebesar 0,091. 

2 Eko 

Setiawan, 

Rizanda 

Machmud, 

Masrul 

Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Kejadian Stunting 

pada Anak Usia 24-59 

Bulan di Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Andalas Kecamatan 

Padang Timur Kota 

Padang Tahun 2018 

2018 Cross 

Sectional 

Terdapat hubungan yang 

bermakna antara tingkat 

pendidikan dengan 

kejadian stunting (p= 0,012) 

3 Khoirun 

Ni’mah, Siti 

Rahayu 

Nadhiroh 

Faktor Yang 

Berhubungan Dengan 

Kejadian Stunting Pada 

Balita 

2015 Kasus 

Kontrol 

Hasil Chi-Square 

menunjukkan bahwa 

pengetahuan gizi ibu 

merupakan faktor yang 

berhubungan dengan 

kejadian stunting pada 

balita (p=0,015) dengan OR 

sebesar 3,877. 
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4 Muhamad 

Fauzi, 

S.KM., 

M.P.H. 

Wahyudin, 

S.KM., 

M.K.K.K. 

Aliyah 

Hubungan Tingkat 

Pendidikan Dan 

Pekerjaan Ibu Balita 

Dengan Kejadian 

Stunting Di Wilayah 

Kerja Puskesmas X 

Kabupaten Indramayu 

2020 Cross 

Sectional 

Uji Chi Square yang 

dilakukan pada variable 

tingkat pendidikan dan 

stunting menunjukan 

bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat 

pendidikan ibu dengan 

kejadian stunting pada 

balita (p=0,013) dengan OR 

sebesar 3,548. 

5 Andi 

Sastria, 

Hasnah , 

Fadli 

Faktor Kejadian 

Stunting Pada Anak 

Dan Balita 

2019 cross 

sectional 

Berdasarkan uji chi square 

pada continuity correction 

diperoleh hasil p=0,001 

(OR=11,13) yang artinya 

ada hubungan yang 

signifikan antara faktor 

pengetahuan orang tua 

terhadap kejadian stunting.  

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan dalam literature review 

ini, maka dapat dibuat simpulan 

bahwa pendidikan ibu yang rendah 

memiliki resiko dengan kejadian 

stunting sebesar 2,3 kali 

dibandingkan dengan ibu yang 

memiliki pendidikan tinggi. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kejadian 

stunting adalah Pendidikan ibu 

memiliki resiko sebesar 9,9 kali  

dengan kejadian stunting. 

faktor yang memiliki pengaruh 

terhadap kejadian stunting pada balita 

adalah pengetahuan atau tingkat 

pendidikan ibu. hubungan antra 

tingkat pendidikan ibu dengan 

kejadian stunting memiliki hubungan 

yang signifikan. faktor kejadian 

stunting pada anak dan balita memiliki 

hubungan dengan pengetahuan atau 

pendidikan ibu. Dari hasil diatas dapat 

disimpulkan bahwa adanya hubungan 

atau pengaruh antara pendidikan ibu 

dengan kejadian stunting pada balita.  

Ibu mempunyai peran yang penting 

dalam menentukan pertumbuhan dan 

perkembangan anak jika pendidikan 

ibu baik maka akan berpengaruh juga 

terhadap pola asuh yang diberikan 

untuk anak. 
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ABSTRAK 

Berdasarkan data WHO selama tahun 2015 sampai dengan 2020 hanya sekitar 44% bayi 

umur 0-6 bulan di seluruh dunia yang mendapatkan ASI eksklusif dan 60% sisanya tidak 

mendapatkan ASI eksklusif. Jika dibandingkan dengan data riskesdas 5 tahun sebelumnya 

yaitu tahun 2013 cakupan ASI eksklusif masih sama yaitu 37,2% 4. Ini menunjukkan bahwa 

selama 5 tahun terakhir cakupan ASI eksklusif masih menjadi masalah yang belum 

terpecahkan padahal sasaran dari World Health Assembly (WHA), yaitu minimal pemberian 

50% ASI eksklusif selama usia 6 bulan saat mencapai tahun 2025 5. 

Faktor yang mempengaruhi ibu untuk memberikan ASI eksklusif diantaranya umur, tingkat 

pendidikan, status pekerjaan, kepercayaan (self-efficacy), riwayat kunjungan ANC, riwayat 

melakukan IMD, tingkat depresi dan dukungan tenaga kesehatan. Faktor tingkat depresi 

pada ibu cukup menarik untuk dapat diteliti mengingat masalah kesehatan mental 

hubungannya dengan praktik pemberian ASI eksklusif masih terbilang baru terutama di 

Indonesia mengingat di luar negeri pun faktor depresi masih menjadi perdebatan di 

kalangan para peneliti. 

 
Kata kunci: ASI, Eksklusif, Menyusui 
 
 

ABSTRACT 
Based on WHO data, from 2015 to 2020, only about 44% of babies aged 0 to 6 months 

worldwide got exclusive breastfeeding, and the remaining 60% do not get exclusive 

breastfeeding. Compared with the previous years Riskesdas data 2013, the exclusive 

breastfeeding coverage is still the same at 37.2% 4. This shows that for the last five years, 

exclusive breast milk coverage has remained an unsolved problem in the world health 

assembly (WHA), with 50% minimum exclusive breast milk during the age of 6 months 

when it reaches 2025 5.  

There are some factors that influence mothers to practice exclusive breastfeedings such as 

age, level of education, employment status, self-efficacy, history of ANC, history of early 

initiation of breastfeeding, depression level and support of health workers. Depression rate 

factor in mothers is interesting enough to be researched considering the mental health 

problems related to the practice of exclusive breastfeeding is still relatively new, especially 

in Indonesia considering that abroad depression factors are still a debate among 

researchers.  

 
Keywords: Breast milk, Exclusive, Breastfeeding 

 
 

1. PENDAHULUAN 
Air susu ibu (ASI) merupakan 

sumber nutrisi bagi bayi yang baru 

lahir dimana pemberian ASI bersifat 

eksklusif yang berarti pemberiannya 

berlaku pada bayi berusia 0 sampai 

dengan 6 bulan 1.   Pemberian    ASI 

secara eksklusif sangat disarankan 

dilakukan oleh para ibu sebab 

memberikan   AS  I secara   eksklusif  
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sangat bermanfaat bagi anak maupun 

ibu. Bagi bayi, ASI bermanfaat untuk 

melindung bayi dari infeksi saluran 

pencernaan yang telah banyak 

dibuktikan diberbagai negara 

berkembang maupun negara maju. 

Selain itu risiko kematian karena diare 

dan infeksi lain akan meningkat pada 

bayi yang tidak mendapatkan ASI 

eksklusif maupun yang tidak sama 

sekali mendapatkan ASI2. Manfaat 

jangka panjang bagi ibu yang 

menyusui bayi secara eksklusif adalah 

sebagai faktor protektif kanker 

payudara1. 

Saat ini masalah gizi rendah 

diperkirakan berhubungan dengan 2,7 

juta kematian setiap tahunnya atau 

45% dari total kematian anak 

disebabkan oleh masalah gizi rendah 

2. Makanan yang dikonsumsi oleh 

anak dan balita merupakan kunci 

untuk meningkatkan peluang hidup 

anak yang lebih baik salah satunya 

melalui optimalisasi pemberian ASI 

pada bayi. Walaupun demikian 

sampai saat ini masalah pemberian 

ASI eksklusif masih menjadi masalah 

diberbagai negara di dunia. 

Berdasarkan data WHO selama 

tahun 2015 sampai dengan 2020 

hanya sekitar 44% bayi umur 0-6 

bulan di seluruh dunia yang 

mendapatkan ASI eksklusif dan 60% 

sisanya tidak mendapatkan ASI 

eksklusif. Di Indonesia sendiri pada 

tahun 2018 cakupan ASI eksklusif 

masih dibawah rata-rata dunia yaitu 

37,3% 3. Jika dibandingkan dengan 

data riskesdas 5 tahun sebelumnya 

yaitu tahun 2013 caukupan ASI 

eksklusif masih sama yaitu 37,2% 4. 

Ini menunjukkan bahwa selama 5 

tahun terakhir cakupan ASI eksklusif 

masih menjadi masalah yang belum 

terpecahkan padahal sasaran dari 

World Health Assembly (WHA), yaitu 

minimal pemberian 50% ASI eksklusif 

selama usia 6 bulan saat mencapai 

tahun 20255. 

 

Terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi ibu untuk memberikan  

ASI eksklusif kepada bayinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eniyati 

dan Muflikha (2018) menunjukkan 

tidak terdapat hubungan antara 

pendidikan, paritas dan     jenis    

persalinan       dengan keberhasilan 

ASI eksklusif. Begitu pula pada 

penelitian yang dilakukan oleh Astuti 

(2019) menunjukkan rendahnya 

pengetahuan dan sikap yang negatif 

mempengaruhi kemampuan ibu untuk 

memberikan ASI eksklusif. Hal 

berbeda didapatkan pada penelitian 

Mia Destyana, Angkasa dan Nuzrina 

(2018) menunjukkan tingkat 

pengetahuan ibu tidak berhubungan 

dengan pemberian ASI eksklusif, 

melainkan peran keluarga yang 

memiliki hubungan bermakna secara 

statistik dengan pemberian ASI 

eksklusif. Pada penelitian terbaru di 

luar negeri peneliti mencoba 

menghubungkan antara tingkat 

depresi pada ibu dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif ternyata 

menunjukkan hasil yang bermakna 

dimana ibu yang mendapatkan skor 

Edinburgh Postnatal Depression 

Scale (EPDS) lebih dari 9 lebih 

cenderung untuk berhenti 

memberikan ASI eksklusif pada bulan 

pertama9 10. 

Telah banyak penelitian yang 

membahas tentang rendahnya 

cakupan ASI eksklusif, namun pada 

penelitian-penelitian tersebut variabel-

variabel yang konsisten berhubungan 

dengan pemberian ASI eksklusif 

belum banyak ditemukan sehingga 

penelitian yang secara kolektif dan 

sistematis perlu dilakukan untuk 

menganalisa faktor yang paling 

konsisten yang berhubungan dengan 

rendahnya cakupan pemberian ASI 

eksklusif. Literatur review ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor yang 

konsisten berhubungan dengan 

rendahnya cakupan pemberian ASI  

eksklusif serta mensintesis 

bukti-bukti yang diperlukan 
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untuk mengarahkan intervensi dengan 

lebih efektif, berfokus pada 

determinan penentu yang 

mendasarinya.  

 

2. PEMBAHASAN 

2.1 Umur  

Pada literatur review ini 

berdasarkan hasil  pencarian,  umur  

ibu merupakan faktor yang 

berhubungan dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif11912. Semakin 

tua umur ibu maka akan semakin 

besar berpeluang memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya. Hal tersebut 

terjadi karena ibu yang lebih tua (26-

35 tahun) memiliki kesiapan 

emosional maupun fisik dibandingkan 

ibu yang berumur lebih muda11. 

Penelitian lain di Afrika juga 

mendapatkan temuan yang sama 

yaitu umur ibu antara 35-49 secara 

signifikan lebih mungkin untuk 

memberikan ASI eksklusif kepada 

bayi. Hal ini karena ibu yang lebih tua 

memiliki pengalaman membesarkan 

anak, pengetahuan yang lebih baik 

tentang menyusui, selain itu ibu yang 

umurnya lebih tua lebih banyak 

memiliki waktu untuk memberikan ASI 

eksklusif akibat menurunnya gaji jika 

bekerja dibandikan dengan ibu yang 

memiliki umur lebih muda 13. Ibu muda 

dengan paritas rendah atau tanpa 

paritas sering merasa tidak nyaman 

dan kekhawatiran yang lebih besar 

sehingga mengganggu kesediaannya 

untuk menyusui 12. 

Pada penelitian lain justru 

menemukan bahwa hasil sebaliknya 

tidak terdapat hubungan antara umur 

ibu dengan praktik memberikan ASI 

eksklusif 1415. Pada umur ibu yang 

lebih muda (25-34 tahun) justru lebih 

berpeluang besar untuk menyusui 

dibandingkan ibu yang lebih tua (35-

49 tahun). Ini disebabkan karena pada 

usia 25-34 tahun merupakan puncak 

usia reproduksi untuk memulai 

membentuk sebuah keluarga 15. 

 

2.2 Tingkat Pendidikan 

Pada beberapa penelitian 

menunjukkan pendidikan berpengaruh 

terhadap praktik pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu. Pada penelitian 

yang dilakukan di Afrika menunjukkan 

lebih tinggi peluang memberikan ASI 

eksklusif kepada bayi pada ibu yang 

memiliki pendidikan dasar atau lebih 

tinggi  

dibandingkan dengan ibu yang 

tidak memiliki pendidikan 13. 

Pendidikan ibu yang tinggi lebih 

memiliki pengetahuan untuk 

memanfaatkan layanan kesehatan ibu 

hamil seperti ANC dan PNC. Namun 

pada penelitian lain di negara maju 

seperti Italia dan Cina tingkat 

pendidikan tidak berhubungan dengan 

praktik pemberian ASI eksklusif 

kepada bayi. Hal Ini dapat disebabkan 

oleh banyaknya orang yang 

berpendidikan tinggi atau mengenyam 

pendidikan lebih dari 9 atau 13 tahun 

sehingga variabel pendidikan tidak 

terlalu bermakna 9 16. 

2.3 Status pekerjaan 

Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa status pekerjaan 

ibu mempengaruhi pemberian ASI 

eksklusif kepada bayi 101415. Ibu yang 

memiliki status ibu tidak bekerja 

memiliki odds atau peluang 2,6 kali 

lebih besar untuk memberikan ASI 

eksklusi kepada bayinya 

dibandingkan ibu yang bekerja14. 

Dimana praktik pemberian ASI 

eksklusif proporsinya lebih sedikit 

pada ibu yang bekerja (28%). 

Organisasi tempat ibu bekerja 

memegang peran terhadap praktik 

pemberian ASI eksklusif. Ini karena 

dipengaruhi oleh jam kerja yang 

panjang dan fasilitas tempat kerja 

yang tidak memadai serta rendahnya 

kesadaran tempat kerja tentang 

pentingnya ASI eksklusif 14. Pada 

penelitian di Ethiopia menggunakan 

data sekunder dari tahun 2000 hingga 

tahun 2016 menunjukkan terdapat 
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hubungan antara pekerjaan dengan 

praktik pemberian ASI eksklusif oleh 

ibu dimana pada penelitian tersebut 

menunjukkan ibu yang bekerja di 

sektor informal memiliki waktu bekerja 

yang fleksibel dibandingkan dengan 

ibu yang bekerja disektor formal 

sehingga memudahkan ibu dalam 

menyusui 15. Begitu juga pada 

penelitian cohort yang dilakukan di 

Cina menunjukan bahwa kepercayaan 

diri ibu untuk mempraktikan     ASI           

eksklusif cenderung menurun karena 

ibu harus kembali bekerja setelah 

melahirkan 1016. 

Pada penelitian lain 

menunjukkan hasil yang berbeda 

dimana tidak terdapat hubungan 

antara pekerjaan ibu dengan praktik 

ASI eksklusif1112. Walaupun pada 

pembahasan sebelumnya orang yang 

tidak bekerja atau memiliki pekerjaan 

di sektor informal memiliki waktu yang 

lebih fleksibel sehingga dapat tetap 

menyusui bayinya. Namun pada 

penelitian tentang ASI eksklusif di 

Riau, Indonesia menunjukkan ibu 

yang bekerja dapat memberikan ASI 

secara eksklusif kepada bayinya 

dengan cara memerah ASI sehingga 

ibu tidak perlu khawatir apabila bayi 

membutuhkan ASI karena telah 

memiliki stok ASI 11. 

2.4 Kepercayaan diri (self-efficacy) 

Berdasarkan hasil literatur 

review pada beberapa artikel 

menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara kepercayaan (self-

efficacy) dengan praktik pemberian 

ASI eksklusif10161718. Pada ibu yang 

telah melahirkan ketika merasa aman, 

rasa cemas yang menurun maka 

kepercayaan dirinya akan semakin 

meningkat yang berkaitan dengan 

kemampuan ibu untuk mempraktikan 

pemberian ASI eksklusif kepada 

bayinya1016. Disamping itu, perasaan 

ibu seperti merasa tidak memiliki 

cukup ASI untuk menyusui, merasa 

menyusui adalah kegiatan yang 

melelahkan, merasa ASI yang dimiliki 

tidak   begitu   kental   dan   takut tidak  

dapat memuaskan bayi serta merasa 

dengan menyusui akan 

mempengaruhi bentuk badan ibu 

secara umum sehingga tidak menarik 

lagi bagi pasangan merupakan bagian 

dari kepercayaan ibu yang 

mempengaruhinya untuk menyusui 16 

17 18. 

Kemudian seiring 

meningkatnya kepercayaan diri ibu 

untuk  memberikan    ASI   eksklusiff 

pada 120 hari pertama setelah 

melahirkan ternyata dapat 

mempengaruhi keinginan ibu untuk 

memenuhi kebutuhan bayinya. Lebih 

lanjut pada penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa peluang untuk 

berhenti memberikan ASI eksklusif 

menurun sebesar 48% ketika tingkat 

kepercayaan diri ibu meningkat dari 

tingkat kepercayaan diri rendah (skor 

38-118) ke sedang (skor 119-137), 

sedangkan pada tingkat kepercayaan 

diri dari tingkat sedang (skor 119-137) 

ke tinggi ( skor 138-165) akan 

menurunkan peluang ibu berhenti 

memberikan asi ekslusif sebesar 80% 
10. 

2.5 Riwayat kunjungan ANC 

Hasil literatur review 

menunjukkan bahwa riwayat ibu 

melakukan kunjungan antenatal care 

(ANC) berhubungan dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif. Penelitian 

yang melibatkan responden dari 13 

negara di Afrika menunjukkan bahwa 

ibu yang memiliki riwayat kunjungan 

ANC lebih dari sekali memiliki peluang 

1,5 kali lebih besar untuk 

mempraktikan ASI eksklusif 

dibandingkan dengan ibu yang tidak 

pernah melakukan kunjungan ANC 13. 

Ini disebabkan karena ibu yang 

melakukan kunjungan ANC di fasilitas 

kesehatan mendapatkan tambahan 

pengetahuan seputar manfaat 

memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya 13. 

Penelitian lainnya menunjukkan 

hasil yang sebaliknya, bahwa 

kunjungan ANC tidak berpengaruh 

terhadap    praktik    pemberian     ASI  
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eksklusif.14,12. Penelitian di Ethiopia 

justru menunjukkan jumlah kunjungan 

ANC berkorelasi negatif terhadap 

praktik menyusui15. Meski banyak ibu 

yang sering melakukan kunjungan 

ANC rutin, seorang ibu masih 

mungkin terkendala masalah waktu 

kunjugan sehingga kurang 

memperoleh informasi yang sesuai. 

Juga disebabkan karena terbatasnya 

pengetahuan    tenaga      kesehatan 

tentang pemberian makanan bayi 

yang optimal dan juga pengetahuan 

tentang Baby-Friendly Hospital 

Initiative (BFHI) 15. 

2.6 Riwayat melakukan IMD 

Terdapat hubungan antara 

variabel riwayat melakukan IMD 

dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif yang dilakukan oleh ibu, 

dimana ibu yang melakukan IMD lebih 

berpeluang untuk memberikan ASI 

eksklusif ke bayinya karena dengan 

dilakukannya IMD maka dapat 

mempengaruhi pemberian makanan 

prelaktal14. Penelitian kohort di Cina 

juga mendapatkan hasil yang serupa 

yaitu menunda melakukan IMD 

ternyata meningkatkan risiko untuk 

tidak melanjutkan melakukan praktik 

ASI eksklusif pada ibu.  Selain itu 

pada penelitian tersebut juga 

melakukan inisasi menyusui dini 

berkontribusi pada menurunnya 

memberikan makanan prelaktal pada 

bayi serta meningkatkan kepercayaan 

(self-efficacy) pada ibu9. Hasil berbeda 

pada penelitian lain di Ethiopia selama 

tahun 2000 hingga 2016 terjadi 

peningkatan prevalensi inisiasi 

menyusui dini (IMD) dari 48,8% 

menjadi 75,7% namun tidak ada 

peningkatan prevalensi praktik ASI 

ekslusif yang bermakna secara 

statistik tahun 2000 mencapai 54,5% 

sedangkan tahun 2016 hanya 59,9%. 

Ini terjadi karena memberikan 

makanan prelaktal yang umumnya 

dilakukan oleh ibu yang bekerja di 

sektor pertanian, dimana ibu yang 

bekerja di sektor informal seperti 

pertanian   memiliki  kesadaran  yang 

 buruk dan praktik sosial budaya yang 

kurang mendukung IMD dan 

pemberian asi seperti pemberian 

makanan prelaktal 15. 

2.7 Tingkat depresi 

Penelitian terbaru mulai 

mengaitkan antara kejadian depresi 

yang dialami ibu dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif9,10,19. 

Penelitian yang dilakukan pada ibu di 

Brasil menunjukkan gejala depresi 

ketika hamil lebih berpeluang untuk 

memberikan susu formula kepada 

anaknya setelah melahirkan. 

Kemudian masih pada penelitian yang 

sama dijelaskan juga bahwa ibu 

pasca melahirkan yang memiliki skor 

EPDS >=10 dapat berhenti 

memberikan ASI eksklusif rata-rata 10 

hari lebih awal dibandingkan dengan 

yang memiliki skor EPDS <=910. 

Penelitian lain di Cina menjelaskan 

bahwa depresi yang terjadi 

diakibatkan oleh pengaruh interaksi 

ibu dan bayinya serta self esteem 

atau kepercayaan diri ketika 

menyusui, namun evaluasi yang 

mendalam terkait dampak depresi 

pasca melahirkan hubungannya 

dengan praktik pemberian ASI masih 

menjadi perdebatan diantara para 

peneliti9. 

2.8 Dukungan tenaga kesehatan 

Hasil literatur review 

menunjukkan bahwa peran tenaga 

kesehatan sangat penting dalam 

upaya meningkatkan praktik 

pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pasca melahirkan9. Ibu yang merasa 

kurang mendapatkan dukungan 

setelah persalinan dari rumah sakit 

berpeluang lebih tinggi untuk tidak 

memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya di tiga bulan pertama setelah 

melahirkan dibandingkan dengan 

yang mendapat dukungan yang baik 

dari tenaga kesehatan16. 

Kemudian justru tenaga 

kesehatan memberikan makanan 

prelaktal pada bayi walaupun 

persalinan telah ditolong oleh tenaga 

kesehatan14,16,18.         Praktik         yang 
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bertentangan yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan ini dapat 

disebabkan oleh terbatasnya 

pengetahuan tenaga kesehatan 

tentang makanan bayi yang optimal 15. 

Selain itu praktik marketing 

menawarkan susu formula pengganti 

ASI juga dilakukan oleh tenaga 

kesehatan sendiri 18. 

 

 
3. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil literatur 

review yang telah dibuat dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi ibu untuk memberikan 

ASI eksklusif diantaranya umur, 

tingkat pendidikan, status pekerjaan, 

kepercayaan (self-efficacy), riwayat 

kunjungan ANC, riwayat melakukan 

IMD, tingkat depresi dan dukungan 

tenaga kesehatan. Pada literatur 

review ini pula diketahui bahwa faktor 

umur, status pekerjaan, kepercayaan 

diri, dan tingkat depresi menunjukkan 

hubungan yang bermakna terhadap 

praktik pemberian ASI eksklusif. Lebih 

lanjut, faktor tingkat depresi pada ibu 

cukup menarik untuk dapat diteliti 

mengingat masalah kesehatan mental 

hubungannya dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif masih 

terbilang baru terutama di Indonesia 

mengingat di luar negeri pun faktor 

depresi masih menjadi perdebatan di 

kalangan para peneliti. 
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ABSTRACT 
Status gizi memegang peranan penting pada kesehatan seseorang terutama pada orang 
yang memiliki aktivitas berat seperti karyawan. Kondisi kesehatan terutama status gizi 
karyawan harus diperhatikan demi terciptanya performa kerja yang optimal. Status gizi 
karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, dan jenis kelamin. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan status gizi karyawan berdasarkan jenis 
kelamin, tingkat pendidikan, dan usia karyawan Universitas Jember Kampus Bondowoso. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, untuk mendapatkan gambaran  status gizi 
pada karyawan Universitas Jember Kampus Bondowoso. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif. Desain penelitian menggunakan studi cross sectional. Penelitian ini 
diikuti oleh 22 responden dengan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia yang 
berbeda. Data didapatkan dengan cara pengisian kuesioner oleh responden dan 
pemeriksaan fisik yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, dan usia. Status 
gizi dikelompokkan menjadi sangat kurus, kurus, normal, lebih, dan obesitas berdasarkan 
Indeks Masa Tubuh (IMT). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status gizi karyawan 
sangat kurang sebanyak 0 (0%), kurus sebanyak 1 orang (4,55%), normal sebanyak 10 
orang (45,46%), lebih sebanyak 2 orang (9,09%), dan obesitas sebanyak 9 orang 
(40,91%). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan Universitas Jember 
Kampus Bondowoso dapat disimpulkan bahwa mayoritas karyawan Universitas Jember 
memiliki status gizi normal. 
 
Keywords: status gizi, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia 

 
ABSTRAK 

Nutritional status plays an important role in one's health, especially for people who have 
strenuous activities such as employees. Health conditions, especially the nutritional status 
of employees, must be considered in order to create optimal work performance. The 
nutritional status of employees is influenced by education level, age, and gender. The 
purpose of this study was to describe the nutritional status of employees based on gender, 
education level, and age of employees at the University of Jember, Bondowoso Campus. 
This research is a descriptive study, to get a picture of the nutritional status of the 
employees of the University of Jember, Bondowoso Campus. This research is a 
quantitative research. The research design used a cross sectional study. This study was 
followed by 22 respondents with different gender, education level, and age. The data were 
obtained by filling in the respondent's questionnaire and physical examination which 
included measurements of body weight, height and age. Nutritional status is classified into 
very thin, thin, normal, overweight, and obese based on Body Mass Index (BMI). The 
results of this study indicate that the nutritional status of employees is very poor as many 
as 0 (0%), thin as many as 1 person (4.55%), normal as many as 10 people (45.46%), 
more than 2 people (9.09%), and obesity as many as 9 people (40.91%). Based on the 
results of research conducted on employees of the University of Jember, Bondowoso 
Campus, it can be concluded that the majority of Jember University employees have 
normal nutritional status. 
 
Key Words : nutritional status, gender, education level, age 
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1. PENDAHULUAN  

Status gizi merupakan gambaran 

kondisi tubuh sebagai cerminan dari 

konsumsi makanan yang mengandung 

zat gizi dan proses penyerapan zat gizi 

hingga penggunaan zat gizi oleh tubuh 

(Hidayati at all, 2019). Status gizi juga 

berperan dalam penentuan status 

kesehatan. Status gizi dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya faktor langsung dan faktor 

tidak langsung. Faktor langsung 

merupakan faktor yang terjadi secara 

langsung dari diri sendiri seperti, 

konsumsi makanan dan adanya infeksi 

sedangkan, faktor tidak langsung 

dipengaruhi oleh pola asuh, sanitasi, 

air bersih, dan pelayanan kesehatan 

dasar yang tidak mewadai (Septikasari, 

2018). Menurut Kemenkes, status gizi 

dibagi dalam tiga kategori besar, yaitu 

kurus, normal, dan gemuk. Kategori 

kurus dibagi menjadi dua, yaitu 

kekurangan BB tingkat berat (<17,0) 

dan kekurangan BB tingkat ringan 

(17,0-18,4). Kategori normal berada di 

kisaran IMT 18,5-25,0. Sedangkan 

untuk kategori gemuk dibagi menjadi 

dua, yaitu kelebihan BB tingkat ringan 

(25,1-27,0) dan kelebihan BB tingkat 

berat (>27).  

Obesitas merupakan salah satu 

masalah gizi yang masih tinggi di 

Indonesia. Berdasarkan Riskesdas 

2018, prevalensi obesitas pada 

dewasa >18 tahun 21,8% dengan 

indikator (IMT   27). Obesitas 

merupakan kondisi terjadinya 

penumpukan lemak dalam tubuh. 

Obesitas dapat disebabkan oleh 

kelebihan asupan enegi, sehingga 

terjadi kalori surplus dalam jangka 

waktu tertentu. Menurut Suryadinata, & 

Devitya Sukarno, (2019), terdapat 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

peningkatan kelebihan berat badan 

dan obesitas seperti faktor sosial 

ekonomi, demografis, geografis, gaya 

hidup dan nutrisi. Berdasarkan studi 

terdahulu pada 200 negara di dunia 

yang dipublikasi pada The Lancet April    

2016.   Kenaikan     prevalensi obesitas  

 

global dimungkinkan terjadi 

mencapai 18% untuk pria dan 21% 

untuk wanita pada tahun 2025. Salah 

satu dampak masalah gizi terutama 

gizi lebih dan obesitas pada tenaga 

kerja yaitu dapat menghambat 

produktivitas kerja. Obesitas    pada    

tenaga   kerja atau karyawan dapat 

berdampak besar pada produktifitas 

kerja. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Farikha & 

Ardyanto (2016), menyatakan bahwa 

obesitas dapat menurunkan 

produktivitas kerja pada tenaga 

kerja. Obesitas juga  dapat 

menurunan kualitas hidup dan 

meningkatkan risiko terjadinya 

masalah kesehatan lainnya. 

Obesitas menjadi salah satu faktor 

yang dapat meningkatkan risiko 

mengalami beberapa penyakit 

degeneratif seperti penyakit jantung, 

dan stroke (Sofa, 2018). Bahkan 

obesitas menjadi salah satu 

penyebab meningkatnya morbiditas 

dan mortalitas. Obesitas dapat 

dicegah dengan menerapkan pola 

hidup sehat dengan konsumsi 

makanan seimbang dengan 

memenuhi kebutuhan tubuh dan 

melakukan aktifitas seperti olahraga 

secara rutin.  

Seseorang yang berada pada 

fase usia yang produktif antara 15-64 

tahun biasanya mereka memiliki 

tingkat aktivitas fisik yang cukup 

padat dengan gaya hidup yang 

beragam. Baik dari intensitas kerja 

dan aktivitas fisik yang dilakukan, 

maupun konsumsi makanan 

berlemak yang menjadi faktor 

penyebab terjadinya obesitas. 

Padatnya aktivitas mereka 

mendorong mereka untuk 

mengonsumsi makanan cepat saji. 

Hal tersebut akan berdampak pada 

status gizi mereka. Dampak status 

gizi berlebih dan obesitas akan dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja 

seseorang. Semakin baik gizi 

seseorang maka akan meningkatkan 

produktivitas      kerja,       sebaliknya  
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semakin status gizinya berlebihan 

maka akan menghambat produktivitas 

kerja. Produktivitas kerja juga banyak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

pendidikan, keterampilan, sikap dan 

etika kerja, tingkat penghasilan, 

teknologi, produksi, motivasi, gizi dan 

keshatan, tingkat sosial dan iklim kerja, 

hubungan individu, dan jaminan sosial. 

Sebagian pekerjaan membuat energi 

pada tubuh seseorang banyak 

dikeluarkan, sedangkan beberapa 

pekerjaan lain tidak demikian. Orang-

orang yang memiliki aktivitas fisik 

ringan atau cenderung tidak memiliki 

aktivitas diiringi dengan konsumsi 

makanan yang berlebih menyebabkan 

penumpukan lemak yang terus 

bertambah. Jenis pekerjaan yang 

mengharuskan duduk dalam durasi 

yang relatif lama pun membuat 

penurunan sensitivitas insulin dan 

enzim yang berfungsi memecah lemak 

mengakibatkan kadar kolesterol total 

dalam darah meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, 

penelitian melakukan penelitian 

mengenai gambaran status gizi 

karyawan Universitas Jember         

kampus Bondowoso. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

status gizi karyawan Universitas 

Jember kampus Bondowoso dengan 

menggunakan indikator penentu IMT 

(Indeks Masa Tubuh). Diketahuinya 

status gizi dapat memberikan 

gambaran kondisi tubuh para karyawan 

sebagai langkah preventif terjadinya 

masalah gizi. Hal ini guna 

mempertahankan produktifitas kerja. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 23 September 

2020 di Universitas Jember Kampus 

Bondowoso.  

 

2.2 Metode dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif, untuk 

mendapatkan gambaran  status gizi 

pada karyawan Universitas Jember 

Kampus    Bondowoso.   Penelitian   ini  

merupakan penelitian kuantitatif. 

Desain penelitian menggunakan studi 

cross sectional. 

  

2.3  Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua karyawan Universitas 

Jember Kampus Bondowoso. Sampel 

pada penelitian ini adalah 22 orang 

yaitu diambil dari karyawan. 

 

2.4  Pengumpulan Data  

Adapun alat yang digunakan 

untuk pengumpulan data yaitu lembar 

isian yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pendidikan dan 

umur. Kemudian alat yang digunakan 

untuk pemeriksaan fisik yaitu 

timbangan berat badan dan 

microtoise. Pengumpulan data 

dilakukan dengan beberapa cara : 

1) Pengisian lembar isian 

responden.  

2) Pemeriksaan fisik yang  

meliputi pengukuran berat 

badan, tinggi badan dan umur 

untuk mendapatkan status gizi 

karyawan universitas jember 

kampus bondowoso. 

Pada penelitian ini data yang 

diambil berupa data primer. Yang 

dilakukan secara langsung melalui 

pengukuran IMT, yang dihitung 

setelah melakukan pengukuran berat 

badan dan tinggi badan untuk 

menentukan indeks massa tubuh. 

Kemudian mengkategorikan hasil 

status gizi berdasarkan nilai IMT yang 

diperoleh dari tabel kepmenkes 2010. 

Setelah pengumpulan data selesai, 

kemudian dilakukan pengolahan data 

yaitu data yang didapat dari lembar 

isian responden dan pengukuran IMT 

kemudian dihitung sesuai jumlah 

sampel yang selanjutnya dicatat 

secara komputerisasi. Data kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi dan  penjelasannya. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah dilakukan 

pada      karyawan    di      Universitas  
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Jember Kampus Bondowoso dengan 

jumlah responden 22 yang hadir pada 

hari dilaksanakan penelitian.  

 

Tabel 1. Distribusi karakteristis 

karyawan Universitas Jember 

Kampus Bondowoso erdasarkan 

jenis kelamin. 

Variabel Jumla

h 

Frekuensi % 

Jenis 

Kelamin 

   

Laki- laki 19 86,4% 

Perempuan 3 13,6% 

Karakteristik responden 

menunjukkan bahwa jenis kelamin 

responden yang paling banyak adalah 

laki- laki sebesar 86,4%, Sedangkan 

responden dengan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 13,6%.  

 

Tabel 2. Distribusi karakteristis 

karyawan Universitas Jember 

Kampus Bondowoso berdasarkan 

tingkat pendidikan. 

Variabel Jumah Frekuensi 

% 

Tingkat 

Pendidikan 

   

SD 0 0% 

SMP 0 0% 

SMA 10 45,46% 

Perguruan 

Tinggi 

12 54,55% 

Karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan 

responden yang paling banyak adalah 

perguruan tinggi sebesar 54,55%, 

sedangkan responden dengan tingkat 

pendidikan SMA sebesar 45,46%. 

 

Tabel 3. Distribusi status gizi 

karyawan Universitas Jember 

Kampus Bondowoso. 

Variabel Jumah Frekuensi 

% 

Status Gizi    

Sangat Kurus 0 0% 

Kurus 1 4,55% 

Normal 10 45,46% 

Lebih 2 9,09% 

Obesitas 9 40,91% 

 

Karakteristik responden 

berdasarkan status  gizi  berdasarkan  

Indeks  Massa Tubuh  (IMT),  

responden  yang paling  banyak  

mempunyai  status  gizi  normal 

sebesar  45,46%,  namun  status  gizi  

responden yang mengalami obesitas 

sebesar 40,91%. 

Dilihat dari presentase status 

gizi para karyawan Universitas 

Jember Kampus Bondowoso, 

karyawan yang mengalami obesitas 

hampir separuh jumlahnya dengan 

status gizi normal, sehingga hal 

tersebut termasuk angka yang cukup 

besar, meskipun lebih banyak yang 

memiliki status gizi normal. Hal 

tersebut perlu menjadi perhatian guna 

menurunkan angka obesitas pada 

karyawan Universitas Jember 

Kampus Bondowoso. Sejauh ini 

angka produktivitas karyawan 

kampus Bondowoso cukup produktif, 

upaya pencegahan perlu dilakukan 

agar masalah obesitas tidak menjadi 

hambatan dalam peningkatan 

produktivitas kerja. 

Status gizi dari 22 karyawan 

Universitas Jember Kampus 

Bondowoso berdasarkan jenis 

kelamin pada penelitian ini, terdapat 

status gizi kurus paling tinggi pada 

jenis kelamin laki- laki sebanyak 1 

responden (5,3%), sedangkan pada 

responden dengan jenis kelamin 

perempuan tidak ada yang memiliki 

status gizi kurus. Status gizi normal 

paling tinggi pada jenis kelamin laki- 

laki sebanyak 9 responden (47,4%), 

status gizi normal pada jenis kelamin 

perempuan sebanyak 1 responden 

(33,3%). Status gizi lebih pada 

responden dengan jenis kelamin laki-

laki sebanyak 1 responden (5,1%), 

sedangkan pada dengan jenis 

kelamin perempuan dengan status 

gizi lebih sebanyak 1 responden 

(33,3%). Status gizi obesitas paling 

banyak pada jenis kelamin laki- laki 

sebanyak 8 responden    (42,1%),      

sedangkan status gizi obesitas pada 

perempuan sebanyak 1 responden 

(33,3%). 
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Dilihat dari presentase di atas, 

presentase obesitas pada karyawan 

lebih banyak dimiliki oleh karyawan 

laki-laki daripada perempuan, hal 

tersebut bisa terjadi karena faktor 

eksternal dan gaya hidup, seperti pola 

makan yang rendah atau tinggi lemak, 

rendah atau tingginya aktivitas fisik, 

dan juga rendah atau tingginya tingkat 

pendidikan. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada karyawan 

Universitas Jember Kampus 

Bondowoso  dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas karyawan Universitas 

Jember memiliki status gizi normal. 

Jumlah karyawan Universitas 

Jember kampus Bondowoso yang 

berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 

yaitu sebesar 86,4% sedangkan yang 

berjenis kelamin perempuan hanya 

sebesar 13,6%. Tingkat pendidikan 

responden yang paling banyak yaitu 

perguruan tinggi sebesar 54,55%. 

Pendidikan SMA sebesar 45,46% dan 

tidak ada yang memiliki tingkat 

pendidikan SD dan SMP. Status  gizi  

karyawan Universitas Jember Kampus 

Bondowoso berdasarkan  Indeks  

Massa Tubuh  (IMT) yang paling 

banyak mempunyai  status  gizi  normal 

sebesar  45,46% sedangkan  untuk 

indeks masa yang masuk  pada tingkat 

obesitas sebesar 40,91%. 

Status gizi karyawan Universitas 

Jember Kampus Bondowoso berjenis 

kelamin laki-laki paling banyak 

termasuk kedalam kategori normal 

sebanyak 9 responden (47,4%) dan 

paling sedikit berstatus gizi kurus 

sebanyak 1 responden (5,3%) serta gizi 

lebih sebanyak 1 responden (5,3%). 

Sedangkan pada jenis kelamin 

perempuan memiliki status gizi normal, 

gizi lebih dan obesitas masing-masing 

sebanyak 1 responden. 

 

5. SARAN 

Pendekatan lain dengan 

menggunakan berbagai program 

kesehatan kerja memegang peranan 

penting   dalam   menangani   obesitas,  

disamping edukasi, konsultasi gizi 

serta pendektan yang dilakukan. 

Pendekatan yang dilakukan harus 

dapat mendorong perubahan gaya 

hidup yang lebih baik, namun tanpa 

membuat seseorang merasa terpaksa 

dan tetap mengedepankan 

kebebasan untuk memilih dengan 

memperhatikan efek-efek yang 

mungkin timbul dari pilihan tersebut. 

Contoh berbagai  yang dapat 

diberikan seperti larangan merokok 

ditempat kerja, maupun penyediaan 

kantin sehat yang diberlakukan 

disebuah instansi. 
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ABSTRAK 

Kasus penularan HIV di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. 

Terjadi kenaikan kasus sebesar 17% pada tahun 2017 dan sebagian besar penderita berjenis 

kelamin laki-laki. Penularan HIV lebih banyak terjadi dari laki-laki kepada perempuan. 

Perempuan menjadi pihak rentan terhadap penularan HIV melalui hubungan seksual jangka 

panjang dengan pasangan. Dampak yang ditimbulkan dari infeksi HIV salah satunya adalah 

penurunan kualitas hidup penderita dan pasangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk 

menganalisis indikator sosial pembentuk quality of life pada perempuan dengan pasangan 

terinfeksi Human Immunodeficiency Virus. Metode yang digunakan dalam penulisan berupa 

studi literatur yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai referensi terkait permasalahan 

yang dikaji. Hasil telaah dari berbagai referensi menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya 

indikator sosial pembentuk quality of life sehingga mengakibatkan tidak tercapainya quality of 

life pada perempuan dengan pasangan terinfeksi HIV. Saran yang dapat diberikan adalah 

menciptakan kerjasama yang baik antara penderita, keluarga penderita, lingkungan sekitar, 

petugas kesehatan, serta pemerintah daerah setempat untuk meminimalisir penularan, 

memudahkan deteksi dini, dan pengobatan pada penderita HIV. 

Kata Kunci: Kualitas Hidup, Indikator Sosial, HIV 

ABSTRACT 

Cases of HIV transmission in Indonesia tends to increase every year. There was an 

increase by 17% cases in 2017 and most of the sufferers were male. HIV transmission occurs 

more frequently from men to women. Women are vulnerable to HIV transmission from their 

husband through long-term sexual relations. One of the impacts caused by HIV infection can 

decrease the quality of life on sufferers and partners. Aim of this study is to analyze the social 

indicators of quality of life in women with partners infected Human Immunodeficiency Virus. 

The method of this study used literature study, which is to collect information from various 

references related to the problem being studied. Review from various reference show that 

quality of life in women with partners infected with HIV cannot be achieved if it viewed from the 

social indicators that the form of quality of life. Suggestions that can be given are create good 

cooperation between sufferers, sufferers' families, the surrounding environment, medical 

workers, and the local government to minimize transmission, to facilitate early detection and to 

give treatment of HIV sufferers. 

Keywords: Quality of Life, Social Indicator, HIV

PENDAHULUAN 

Penularan HIV menjadi salah 

satu permasalahan kesehatan 

masyarakat yang masih belum 

terselesaikan di seluruh dunia baik 

di negara maju maupun 

berkembang. Meski begitu, 

penularan HIV akan lebih buruk 
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menimpa negara berkembang 

daripada negara maju. Kondisi 

ekonomi yang buruk, lingkungan 

sosial yang tidak mendukung, serta 

ketidaksetaraan gender merupakan 

beberapa penyebab tingginya 

penularan HIV di negara berkembang.  

Peningkatan jumlah penderita 

HIV menunjukkan bahwa belum 

maksimalnya pelaksanaan program 

yang ditetapkan oleh pemerintah 

untuk menyukseskan eliminasi 

penyakit menular. WHO 

mencanangkan program triple 

eliminiasi (3E) untuk memutus rantai 

penularan penyakit infeksi. Fokus 

utama program eliminasi tersebut 

adalah HIV, sifilis, dan hepatitis B. 

Upaya 3E bertujuan untuk mencapai 

target 3 Zero’s diantaranya zero new 

infection (penurunan jumlah kasus 

baru), zero death (penurunan angka 

kematian), dan zero stigma and 

discrimination (penurunan tingkat 

diskriminasi)[2]. 

Kasus penularan HIV di 

Indonesia cenderung mengalami 

peningkatan setiap tahun dan tercatat 

sejumlah 48.300 penderita HIV pada 

tahun 2017. Jumlah ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 17% dari tahun 

sebelumnya dan diperkirakan akan 

terus bertambah setiap tahun jika 

tidak dilakukan upaya pencegahan 

secara komprehensif. Data yang 

diperoleh dari Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia tersebut juga 

menunjukkan bahwa penderita HIV-

AIDS dari bulan Oktober-Desember di 

tahun 2017, sebanyak 62% berjenis 

kelamin laki-laki dan sebagian besar 

berada pada kelompok umur 25-49 

tahun[1].  

Meski penderita HIV-AIDS 

sebagian besar adalah laki-laki, 

namun perempuan merupakan pihak 

yang rentan terhadap penularan HIV 

dari suaminya melalui hubungan 

seksual jangka panjang[3]. Risiko 

perempuan terinfeksi HIV dua sampai 

empat kali lebih besar dibandingkan  

dengan   laki-laki.  Hal   ini   

dikarenakan bentuk anatomi alat 

reproduksi perempuan yang 

memudahkan penularan virus HIV 

melalui hubungan seksual. Selain itu, 

kerentanan penularan HIV pada 

perempuan disebabkan oleh minimnya 

informasi tentang hak reproduksi dan 

hak seksual bagi perempuan. Infeksi 

HIV pada perempuan tidak hanya 

terjadi karena ketidaktahuan atau 

ketidakpahaman tentang cara 

pencegahan HIV, namun juga terjadi 

karena perempuan tidak memiliki 

kekuatan sosial dan ekonomi untuk 

melindungi diri mereka sehingga timbul 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan 

gender[4].  

Perempuan memiliki tanggung 

jawab besar dalam urusan rumah 

tangga karena selain melahirkan anak 

mereka juga bertanggung jawab untuk 

merawat anak dan mengurus pekerjaan 

rumah tangga yang lain. Beban yang 

ditanggung oleh perempuan akan lebih 

berat saat dia memiliki pekerjaan diluar 

pekerjaan rumah tangga dan harus 

membagi waktu dengan berbagai 

kegiatan baik di dalam maupun di luar 

rumah. Beban pada perempuan akan 

jauh lebih berat saat dia mendapatkan 

penularan HIV dari pasangan. Beban 

tersebut muncul karena infeksi virus 

berdampak pada kondisi kesehatan 

tubuh dan stigma buruk dari orang 

sekitar termasuk pasangannya. Stigma 

yang muncul dapat berupa penolakan 

dari pihak keluarga dan ketidakmauan 

pasangan menerima kondisi 

perempuan. Stigma buruk yang 

diberikan akan berdampak pada 

kesehatan fisik dan psikologis 

perempuan. Jika perempuan terinfeksi 

HIV maka perekonomian keluarga akan  

terpuruk dan kualitas anak menjadi 

buruk sehingga memengaruhi masa 

depan keluarga terutama anak[3,5–7]. 

HIV menimbulkan berbagai 

perubahan pada penderitanya 

termasuk perubahan fisik, psikologis, 
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sosial, spiritual, dan ekonomi. 

Dampak yang ditimbulkan dari infeksi 

HIV salah satunya adalah 

menurunnya kualitas hidup penderita 

dan pasangan. Menurunnya kualitas 

hidup pada perempuan dengan 

pasangan terinfeksi HIV menimbulkan 

keprihatinan karena akan berdampak 

bagi keberlangsungan kehidupan 

rumah tangga dan kehidupan dengan 

lingkungan masyarakat. Oleh sebab 

itu, penulisan ini bertujuan untuk 

menganalisis indikator sosial 

pembentuk quality of life pada 

perempuan dengan pasangan 

terinfeksi Human Immunodeficiency 

Virus (HIV). 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam 

penulisan berupa studi literatur 

dengan mengumpulkan informasi 

berdasarkan permasalahan yang telah 

diidentifikasi. Sumber referensi 

diperoleh dari buku, jurnal penelitian, 

dan artikel ilmiah yang relevan 

dengan topik permasalahan. 

 

PEMBAHASAN 

Quality of life atau sering 

disebut dengan kualitas hidup 

seseorang didefinisikan oleh WHO 

sebagai keadaan kesejahteraan fisik, 

mental, dan sosial secara lengkap 

serta bukan hanya tidak adanya 

penyakit atau gangguan pada tubuh[8]. 

Terdapat 17 indikator sosial yang 

digunakan untuk mengukur kualitas 

hidup seseorang. Ketujuh belas 

indikator tersebut terdiri dari 

absenteeism (hadir atau tidaknya 

seseorang dalam sebuah pekerjaan), 

achievement (mendapatkan sebuah 

prestasi dalam hidupnya), aesthetics 

(penampilan diri yang baik), alienation 

(pengasingan atau tidak memiliki 

jaringan dengan orang lain), comfort 

(kenyamanan dalam hidup), crime 

(melakukan tindakan kriminal), 

crowding          (berkumpul          atau  

berkerumun dengan banyak orang dan 

melakukan tindakan yang buruk), 

discrimination (merasa tidak bebas 

dengan hidupnya), happiness (adanya 

kebahagiaan dalam hidupnya), hostility 

(permusuhan dengan orang lain), 

illegitimacy (melakukan pelanggaran 

hukum), performance (kualitas kinerja 

yang dilakukan), riots (membuat 

kerusuhan), self-esteem (sering merasa 

tersinggung atau tidak memiliki harga 

diri), unemployment (tidak memiliki 

pekerjaan), votes (penggunaan hak 

pilih), dan welfare (tercapainya 

kesejahteraan dalam hidupnya)[9,10]. 

Perempuan dengan pasangan 

terinfeksi HIV menurut beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan, tidak 

bisa mencapai indikator sosial 

pembentuk quality of life.  

Perempuan merupakan pihak 

rentan tertular HIV dari pasangan 

karena bentuk anatomi organ 

reproduksi lebih luas daripada laki-laki 

sehingga memudahkan masuknya HIV 

dengan konsentrasi tinggi yang pada 

awalnya berada pada sel sperma. 

Kondisi tersebut diperparah dengan 

adanya diskriminasi gender pada pihak 

perempuan. Diskriminasi gender yang 

dilakukan terhadap perempuan 

diantaranya adalah pemberian upah 

kerja perempuan lebih rendah 

dibanding upah kerja pada laki-laki 

meskipun beban kerja sama, prospek 

kerja kurang memadai untuk 

perempuan, kekerasan, pelecehan, 

eksploitasi, serta paksaan dari pihak 

laki-laki kepada perempuan untuk 

menutup diri dari dunia luar sehingga 

mengakibatkan minimnya akses 

informasi yang berhak diperoleh 

perempuan tentang tata cara menjaga 

kesehatan reproduksi[3,4,11]. Dalam hal 

ini jelas menunjukkan bahwa quality of 

life pada perempuan dengan pasangan 

terinfeksi HIV tidak terpenuhi karena 

adanya diskriminasi pada pihak 

perempuan. 

Infeksi HIV mengakibatkan 

penurunan kekebalan tubuh 
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sehingga penderita rentan terserang 

penyakit lain seperti TBC, kandidiasis, 

radang pada kulit, infeksi saluran 

pernapasan, saluran pencernaan, 

saraf, dan kanker. Pada saat 

seseorang terinfeksi HIV mulai muncul 

gejala-gejala yang akan memengaruhi 

kondisi fisik penderita seperti diare 

kronis lebih dari satu bulan dan 

adanya demam lebih dari satu bulan. 

Dampak dari adanya gangguan pada 

tubuh tersebut membuat penampilan 

fisik penderita HIV berubah berupa 

penurunan berat badan secara drastis 

dan perubahan bentuk wajah menjadi 

lebih kurus sehingga timbul perasaan 

tidak percaya diri. Stigma buruk yang 

diberikan oleh masyarakat terhadap 

penderita HIV akan memberikan 

tekanan psikologis pada penderita 

sehingga mengakibatkan stres. Stres 

pada penderita HIV akan membentuk 

perilaku abai terhadap penampilan 

fisik sehingga mereka tidak lagi 

memperhatikan kondisi fisik dan akan 

memperparah penampilan yang 

ditunjukkan[12–15]. Penampilan fisik 

yang buruk menunjukkan tidak 

terpenuhinya indikator aesthetics 

sebagai salah satu indikator 

pembentuk quality of life. 

Pada saat perempuan 

terdiagnosis HIV, akan timbul 

perasaan enggan dalam dirinya untuk 

membicarakan kondisi kesehatan 

yang dialami dengan orang lain 

bahkan pada petugas di fasilitas 

pelayanan kesehatan karena 

perasaan takut dikucilkan saat 

kondisinya diketahui orang lain[6]. 

Perempuan juga melakukan 

penarikan diri dalam lingkungan sosial 

ditunjukkan dengan pengunduran diri 

pada pekerjaan yang sedang dijalani 

dikarenakan ketakutan akan 

munculnya stigma buruk dari rekan 

kerja sehingga mengakibatkan 

perempuan kehilangan pekerjaan[11]. 

Penarikan  diri  oleh  penderita  HIV  

merupakan suatu respon yang sudah biasa 

dilakukan seseorang atas perasaan yang 

muncul sebagai akibat dari penyakit 

yang diderita dan dianggap memalukan 

karena kekhawatiran adanya stigma 

buruk dari masyarakat[6]. Penderita HIV 

cenderung menutup diri dan tidak 

bersedia melakukan interaksi dengan 

keluarga, teman, dan tetangga karena 

masyarakat menganggap orang 

dengan HIV memiliki perilaku tidak baik 

seperti berprofesi sebagai perempuan 

pekerja seksual, pengguna narkoba, 

dan homoseksual[6,7]. Padahal, 

penutupan diri yang dilakukan oleh 

penderita akan memberikan dampak 

berupa risiko akses ke pelayanan 

kesehatan lebih kecil dan menyulitkan 

deteksi penularan HIV[16]. Dalam hal ini 

maka dapat dikatakan bahwa quality of 

life pada perempuan dengan pasangan 

terinfeksi HIV tidak tercapai karena 

munculnya indikator alienation, 

absenteeism, unemployment sebagai 

indikator penghambat ditunjukkan 

dengan adanya penarikan diri pada 

perempuan terhadap lingkungan sekitar 

termasuk lingkungan kerja sehingga 

akibat yang ditimbulkan adalah 

kehilangan pekerjaan. 

Perspektif kebudayan di 

Indonesia menempatkan laki-laki dan 

perempuan dalam kondisi tidak sama. 

Masih adanya kesetimpangan gender 

dengan menganggap kuasa laki-laki 

diatas perempuan sehingga 

menyebabkan perempuan berada 

dalam wilayah tersubordinasi[17]. Hal 

tersebut menyebabkan hilangnya hak 

pilih perempuan untuk mendapatkan 

hubungan seksual yang aman. 

Perempuan masih lemah dan sulit 

dalam menegosiasikan penggunaan 

kondom ketika mengetahui 

pasangannya terdiagnosis HIV karena 

anggapan tidak wajar menggunakan 

kondom pada saat melakukan 

hubungan seksual dengan pasangan 

tetap atau suami[6].  

Ketidaknyamanan dalam 

menggunakan alat kontrasepsi 

juga seringkali digunakan oleh 

pihak laki-laki untuk menolak 
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melakukan hubungan seksual dengan 

menggunakan kondom. Hal 

sebaliknya justru bertolak belakang 

saat laki-laki mengetahui bahwa 

pasangan perempuannya telah 

terinfeksi. Ketika pihak laki-laki 

mengetahui pasangan perempuannya 

terinfeksi HIV, maka laki-laki secara 

langsung akan menggunakan kondom 

saat berhubungan seksual. Indikator 

votes pembentuk quality of life dalam 

hal ini tidak terpenuhi karena laki-laki 

menghilangkan hak pilih perempuan 

dalam melakukan hubungan seksual 

yang aman dengan menolak 

penggunaan kondom saat melakukan 

hubungan seksual. Padahal, hak 

perempuan untuk mendapatkan 

hubungan seksual yang aman 

merupakan salah satu strategi vital 

dalam upaya penanggulangan HIV 

dan AIDS serta masalah kesehatan 

reproduksi lainnya[6]. 

Saat perempuan mengetahui 

bahwa pasangan seksualnya 

terdiagnosis HIV, akan timbul 

ketidaknyamanan dalam melakukan 

hubungan seksual. Ketidaknyamanan 

yang timbul dalam diri perempuan 

terjadi karena adanya pemaksaan dari 

pihak laki-laki maupun pemaksaan 

secara alami dari diri sendiri yang 

menganggap bahwa perempuan 

memiliki kewajiban untuk melayani 

suami dalam kondisi apapun. 

Keterpaksaan ini kemudian 

memunculkan perilaku seksual tidak 

sehat dan dapat menurunkan kualitas 

hidup pasangan. Kehidupan seksual 

yang tidak sehat terjadi karena 

hubungan seksual tidak dilakukan 

secara sukarela, disertai tekanan dan 

menimbulkan kecemasan, rentan 

terhadap penyakit infeksi, serta 

dilakukan dengan cara yang tidak bisa 

dinikmati oleh keduanya[6,18]. Adanya 

ketidaknyamanan dalam melakukan  

hubungan seksual menunjukkan bahwa 

tidak terpenuhinya indikator comfort 

sehingga menyebabkan tidak tercapainya 

quality of life pada perempuan dengan 

pasangan terinfeksi HIV. 

Perempuan merasa tidak 

bahagia dengan kehidupan yang 

dijalani setelah mengetahui pasangan 

terinfeksi HIV dan muncul ketakutan 

akan penularan dalam dirinya. Pada 

beberapa kasus, perempuan selalu 

menjadi pihak yang dipersalahkan 

ketika terjadi infeksi pada 

pasangannya, walaupun sebenarnya 

laki-laki mengetahui bahwa dirinya 

sebagai pembawa HIV. Seringkali, 

pada saat terindikasi adanya penularan 

HIV pada perempuan, pihak laki-laki 

akan memaksa perempuan untuk 

segera memeriksakan kondisi 

kesehatannya di fasilitas pelayanan 

kesehatan sedangkan laki-laki 

melakukan pengelakan jika hasil 

pemeriksaan positif dan perempuan 

terdiagnosis HIV. Selain itu, saat laki-

laki terinfeksi HIV, perempuan dituntut 

untuk menerima keadaan pasangan. 

Sedangkan jika perempuan yang 

terinfeksi, laki-laki akan 

memulangkannya ke rumah orang 

tua[6].  

Perilaku tersebut timbul karena 

perempuan berada dalam kondisi 

marjinalisasi yang menyebabkan 

ketidakberdayaan perempuan atas 

perlakuan yang diberikan pasangan 

sehingga berdampak pada perasaan 

tidak bahagia[19]. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa indikator happines 

sebagai salah satu indikator pembentuk 

quality of life pada perempuan dengan 

pasangan terinfeksi HIV tidak 

terpenuhi.  

Mayoritas perempuan dengan 

kondisi perekonomian menengah 

kebawah dan tidak memiliki pekerjaan 

masih sangat tergantung pada 

pasangan dan keluarganya dalam hal 

finansial sehingga membatasi akses 

mencari   layanan   medis   dan   harus  

menunda pemeriksaan walaupun 

telah muncul gejala penyakit HIV. 

Hal tersebut dikarenakan 

perempuan tidak memiliki biaya 
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untuk melakukan pengobatan 

sehingga menunggu biaya berobat 

dari pasangan. Terpuruknya 

perekonomian keluarga juga 

memaksa perempuan terlibat dalam 

kegiatan pelacuran. Pihak laki-laki 

memaksa pasangannya untuk 

menjual diri dan melakukan segala 

cara seperti hubungan seksual 

dengan sesama jenis demi 

mendapatkan keuntungan materi. 

Seseorang bekerja menjadi pekerja 

seks karena memiliki perekonomian 

yang rendah, sementara tuntutan 

biaya kebutuhan hidup semakin 

meningkat[6]. Kondisi perekonomian 

yang buruk juga berhubungan dengan 

tingginya tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh seseorang seperti 

melakukan perampokan, menjadi 

pembunuh bayaran, menjual barang 

terlarang, serta pelanggaran hukum 

lain[20]. 

Seseorang yang tidak memiliki 

penghasilan dan mengalami tekanan 

ekonomi dapat terlibat dalam perilaku 

berisiko termasuk didalamnya 

menghalalkan segala cara untuk 

mencukupi kebutuhan hidup akan 

memengaruhi kemampuannya dalam 

menjaga kesehatan dan kualitas 

hidupnya. Kondisi perekonomian 

keluarga yang buruk akibat dari suami 

tidak memiliki pekerjaan tetap di sisi 

lain juga berdampak pada penyebaran 

HIV karena tidak adanya biaya untuk 

melakukan tes VCT dalam upaya 

deteksi dini penularan HIV [6,21]. 

Kesejahteraan hidup perempuan tidak 

terpenuhi jika dilihat dari 

permasalahan tersebut sehingga 

mengakibatkan tidak tercapainya 

quality of life. Selain itu, munculnya 

indikator penghambat seperti 

illegitimacy yang ditunjukkan dengan 

tingginya tindak kejahatan pada orang 

dengan kondisi perekonomian buruk 

semakin         memperkuat         tidak  

tercapainya quality of life. Tidak 

tercapainya kesejahteraan hidup juga 

dapat dilihat dari penolakan dalam diri 

perempuan dan minimnya dukungan 

sosial dari orang-orang sekitar saat 

mengetahui perempuan terinfeksi HIV. 

Penolakan dari diri sendiri terjadi saat 

hasil pemeriksaan menunjukkan positif 

HIV. Respon yang ditunjukkan oleh 

psikologis perempuan diantaranya 

adalah shock, pikiran tidak percaya, 

serta khawatir akan kematian. 

Sedangkan minimnya dukungan sosial 

yang ditunjukkan oleh pihak keluarga 

berupa keengganan keluarga 

menemani perempuan melakukan 

pengobatan, penolakan kontak fisik 

oleh keluarga dengan penderita HIV, 

pemisahan alat makan, pengusiran dari 

rumah, penghinaan identitas diri 

dengan cara dicap sebagai perempuan 

terinfeksi virus memalukan, sampai 

dengan pemasungan oleh pihak 

keluarga[22]. 

Munculnya stigma buruk dari 

masyarakat terhadap penderita HIV 

dan hal-hal yang berbau seksualitas 

seperti kepemilikan kondom 

mengakibatkan perasaan tidak bebas 

pada mereka yang mengalami. Pada 

saat seseorang memiliki kondom 

sebagai salah satu upaya 

meminimalisir penularan HIV, 

masyarakat menghakimi bahwa orang 

tersebut merupakan pribadi yang nakal 

dan porno bahkan sampai di cap 

sebagai pekerja seks. Hal tersebut 

yang kemudian mengakibatkan 

perasaan pribadi dari orang yang 

mengalami menjadi terpuruk karena 

tidak lagi mendapatkan kebebasan 

dalam hidupnya[6]. Meskipun berbagai 

upaya telah dilakukan baik dalam 

lingkup nasional maupun internasional, 

untuk mengatasi kasus HIV/AIDS, 

namun masalah stigma dan 

diskriminasi masih kurang 

mendapatkan perhatian dan sulit untuk 

diatasi[23]. Stigma buruk dari lingkungan 

sekitar dan masyarakat menjadikan 

penderita HIV mudah memusuhi orang  

lain dan terjadi penurunan kualitas 

pekerjaan yang dilakukan 

sehingga sulit mendapatkan 
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prestasi dalam hidup sebagai akibat 

dari perasaan tertekan secara 

psikologis. Stigma buruk dari 

masyarakat memengaruhi tidak 

tercapainya Quality of life pada 

perempuan dengan pasangan 

terinfeksi HIV karena menimbulkan 

indikator penghambat yaitu hostility 

dan tidak terpenuhinya indikator 

performance dan achievement. 

Stigma buruk dari masyarakat 

akan menghalangi penderita HIV 

untuk melakukan aktivitas sosial. 

Perempuan dengan HIV cenderung 

lebih banyak menutup diri dan tidak 

bersedia melakukan interaksi dengan 

keluarga, teman, tetangga, atau 

masyarakat dengan lingkup yang lebih 

luas[7]. Stigma buruk yang muncul dari 

masyarakat timbul karena kurangnya 

pengetahuan dan kesalahpahaman 

dalam memandang infeksi HIV, 

ketakutan akan tertular penyakit, dan 

anggapan bahwa HIV merupakan 

hukuman bagi seseorang atas 

perilaku tidak terpuji yang dilakukan 
[24,25]. 

Pada perempuan terinfeksi HIV 

sering muncul perasaan tersinggung, 

merasa jijik, dan terkucilkan dalam diri 

sendiri saat melihat melihat hal-hal 

atau tayangan yang berlabelkan 

HIV[6]. Hilangnya harga diri 

perempuan yang tertular HIV juga 

dapat disebabkan karena adanya 

stigma buruk dari masyarakat yang 

terjadi saat masyarakat menunjukkan 

sikap dan perilaku negatif ketika 

bertemu orang dengan HIV[26]. Reaksi 

pertama yang timbul saat seseorang 

didiagnosis terinfeksi HIV adalah 

sedih, kecewa, dan marah kepada 

Tuhan. Selain itu, mereka juga 

merasa kehilangan harga diri karena 

penderitaan yang dihadapi dan 

berpikiran akan dijauhi oleh 

lingkungan sosial dan tidak memiliki 

teman[27]. Perasaan ketersinggungan 

dan    hilangnya    harga   diri   pada  

penderita HIV akan memicu timbulnya 

stres sehingga mengakibatkan sering 

terjadinya emosi berlebihan saat 

dihadapkan pada sebuah 

permasalahan yang sebetulnya tidak 

terlalu serius[3]. Mayoritas pengidap HIV 

akan mengalami stress tinggi dalam 

kehidupannya setelah didiagnosis 

terinfeksi HIV. Penyebab stres pada 

penderita HIV adalah ketidakmampuan 

dalam menangani serta memecahkan 

berbagai konflik yang timbul dalam 

dirinya sebagai akibat dari penyakit 

yang diderita [28]. Perasaan kehilangan 

harga diri menunjukkan tidak 

terpenuhinya indikator self-esteem 

sebagai salah satu indikator pembentuk 

quality of life. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kenaikan kasus HIV 

menyebabkan tingginya risiko 

perempuan tertular HIV. Perempuan 

merupakan pihak yang rentan terhadap 

penularan HIV dari suaminya melalui 

hubungan seksual jangka panjang. 
Dampak yang ditimbulkan dari infeksi 

HIV salah satunya adalah penurunan 

kualitas hidup pada penderita dan 

pasangan. Quality of life pada 

perempuan dengan pasangan terinfeksi 

HIV tidak tercapai jika dilihat dari 

indikator-indikator sosial yang 

membentuk quality of life.  

Tidak tercapainya quality of life 

pada perempuan dengan pasangan 

terinfeksi HIV harus dapat diminimalisir 

dengan cara menciptakan kerjasama 

yang baik antara penderita, keluarga 

penderita, lingkungan sekitar, petugas 

kesehatan, serta pemerintah daerah 

setempat. Kerjasama dari penderita 

HIV berupa kesadaran untuk 

melakukan pemeriksaan kesehatan 

secara berkala di fasilitas pelayanan 

kesehatan dan kepercayaan kepada 

petugas kesehatan bahwa petugas 

dapat memberikan pelayanan terbaik. 

kerjasama dari keluarga penderita 

berupa dukungan penuh terhadap 

penderita  dalam  segala  aspek  baik 

spiritual, sosial, psikologis, 

maupun material sehingga tidak 
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memperburuk keadaan penderita. 

Kerjasama dari masyarakat dapat 

berupa meminimalkan stigma buruk 

pada penderita HIV dan keluarganya. 

Kerjasama dari petugas kesehatan 

dapat berupa pemberian pelayanan 

sebaik mungkin terhadap masyarakat 

di wilayah kerjanya mulai dari 

pencatatan, pencegahan, 

pengobatan, sampai dengan 

pemulihan kesehatan. Kerjasama dari 

pemerintah daerah setempat adalah 

penciptaan rasa aman kepada 

penderita saat berada di lingkungan 

tempat tinggalnya. 
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Sejak lama Indonesia telah 

menerapkan  konsep primary health 

care sepuluh tahun lebih awal dari 

Deklarasi Alma Ata  tahun 1978. 

Mempertimbangkan Indonesia 

merupakan negara kepulauan dan 

infrastruktur yang belum merata maka 

tahun 1968 Indonesia membangun 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) sebagai fasilitas 

pelayanan kesehatan terdepan. 

Kemudian pada  tahun 1975 untuk 

mempercepat pemerataan pelayanan 

kesehatan, pembangunan puskesmas 

ditetapkan melalui Instruksi Presiden 

(Inpres) yaitu satu puskesmas di 

setiap kecamatan. Ini kemudian 

diperkuat juga dengan pedoman 

perencanaan dan manajemen di 

puskesmas meliputi penyusunan 

renstra 5 tahunan, perencanaan 

program tahunan, lokakarya mini, 

Pedoman Sistem Pencatatan Dan 

Pelaporan Terpadu Puskesmas  

(SP2TP)1. 

Sejak awal berdirinya puskesmas 

berfokus pada masalah kesehatan 

masyarakat seperti pengendalian angka 

fertilitas yang berkorelasi dengan angka 

kematian bayi dan ibu, pengendalian 

penyakit menular dan kurang gizi. 

Kemudian tahun 1978 mulai dikenal 

konsep primary health care dari WHO 

yang menekan bahwa primary health 

care merupakan tingkat pertama kontak 

individu, keluarga dan masyarakat 

dengan sistem kesehatan nasional 

yang membawa pelayanan kesehatan 

sedekat  

mungkin dengan tempat tinggal 

maupun tempat kerja yang 

berdasarkan 6 prinsip utama yaitu 

ilmiah, acceptable secara sosial, 

accessible (terjangkau), peran 

serta masyarakat, affordable 

secara ekonomi, dan semangat 

kemandirian 1. 

Secara langsung Deklarasi 

Alma Ata berdampak besar 

terhadap penyelenggaraan 

puskesmas di Indonesia. Selain 

Deklarasi Alma Ata, WHO juga 

memperkenalkan konsep 

pelayanan kesehatan esensial 

yang mencakup 13 pelayanan 

utama yang harus dijalankan 

diantaranya pengobatan penyakit 

dan cidera, pelayanan gigi, 

laboratorium dasar dan radiologi, 

serta pengobatan diare pada anak. 

Konsep ini kemudian oleh 

beberapa ahli disempurnakan 

salah satunya oleh Laevel and 

Clark dalam Ali et al (2018) yang 

menegaskan pelayanan kesehatan 

dasar haruslah komperhensif 

mulai dari pelayanan promotif, 

pelayanan preventif, pelayanan 

skrining (diagnosis dini dan 

pengobatan segera), pengobatan 

dan perawatan, serta rehabilitatif. 

Seiring dengan semakin 

banyak pihak yang merasa bahwa 

peran puskesmas sangat penting 

dalam upaya meningkatkan status 

kesehatan masyarakat di 

Indonesia  
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maka Kementerian Kesehatan 

memperkuat tugas puskesmas sebagai 

layanan kesehatan berdasarkan 

Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang 

puskesmas yang membagi pelayanan 

kesehatan di puskesmas menjadi dua 

yaitu pelayanan kesehatan masyarakat 

dan pelayanan kesehatan perorangan. 

Pelayanan kesehatan masyarakat 

mencakup 14 pelayanan yang bersifat 

promotif dan preventif sedangkan 

pelayanan kesehatan perorangan 

mencakup 9 pelayanan yang bersifat 

kuratif. Adanya permenkes ini justru 

membuat pelayanan kesehatan di 

puskesmas menjadi tersegmentasi 

antara pelayanan yang bersifat 

preventif dengan kuratif, padahal kedua 

pelayanan ini seharusnya berjalan 

beriringan terlebih sejak dimulainya era 

jaminan kesehatan nasional (JKN) di 

Indonesia tahun 2014. 

Program jaminan kesehatan 

nasional melalui badan penyelenggaran 

jaminan sosial kesehatan memiliki 

tujuan yang mulia yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan kesehatan 

masyarakat yang layak kepada setiap 

orang 2. Sejak tahun 2014 mulai 

beroperasinya BPJS Kesehatan telah 

melahirkan inovasi penataan pelayanan 

kesehatan yang diharapkan dapat 

membenahi sistem kesehatan yang 

lama menjadi lebih modern dan efektif. 

BPJS Kesehatan kemudian 

memperkenal konsep manage care 

dalam implementasi sistem kesehatan 

nasional dimana terdapat empat pilar 

yaitu preventif, promotif, kuratif dan 

rehabilitatif. Empat pilar ini akan 

difokuskan di pelayanan kesehatan 

tingkat pertama (FKTP) seperti 

puskesmas, klinik atau dokter praktik 

swasta untuk menjadi gerbang utama 

peserta BPJS Kesehatan mengakses 

layanan kesehatan 3. 

Puskesmas memiliki peran 

strategis dalam upaya meningkatkan 

status kesehatan masyarakat. Beda 

halnya seperti klinik atau dokter praktik 

swasta yang lebih mengarah pada 

orientasi profit. Puskesmas memiliki 

fungsi utama yaitu bina wilayah, 

kegiatan Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM) dan Upaya 

Kesehatan Perorangan (UKP), 

serta manajemen puskesmas yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip 

paradigma sehat 1. Walaupun 

konsep manage care yang 

diperkenalkan BPJS Kesehatan 

sekilas sesuai dengan fungsi 

puskesmas namun pada 

kenyataannya dirasa justru beban 

kerja puskesmas untuk upaya 

kesehatan perorangan meningkat 

signifikan dimana fungsi awal 

puskesmas bergeser menjadi 

klinik pengobatan. Ini terlihat dari 

jumlah peserta yang 

memanfaatkan layanan di FKTP 

sejak tahun 2014 hingga tahun 

2016 terus meningkat dari 66,8 

juta menjadi 180,4 juta atau 

hampir meningkat 3 kali lipat 

dalam 5 tahun terakhir 4. 

Berbanding terbalik dengan 

capaian upaya kesehatan 

perorangan maka pada upaya 

kesehatan masyarakat justru 

terdapat beberapa program yang 

tidak pernah mencapai target. 

Program tersebut antara lain yaitu 

cakupan Asi Eksklusif pada tahun 

2018 masih dibawah rata-rata 

dunia yaitu 37,3% 5. Jika 

dibandingkan dengan data 

Riskesdas 5 tahun sebelumnya 

yaitu tahun 2013 caukupan Asi 

Eksklusif masih sama yaitu 37,2% 
6. Selain itu, angka temukan kasus 

TB baru BTA+ jika dibandingkan 

antara tahun 2012 dengan tahun 

2016 berdasarkan Profil 

Kesehatan Indonesia mengalami 

penurunan dari 202 ribu kasus 

menjadi 181 ribu kasus 7. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh rendahnya 

kegiatan penjaringan kasus secara 

aktif oleh petugas 8. 

Rendahnya capain program 

upaya kesehatan masyarakat di 

era JKN yang terjadi saat ini 

diakibatkan oleh kurang pahamnya 

pemegang kebijakan di BPJS 

Kesehatan mengenai fungsi utama 
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puskesmas, sehingga inovasi yang 

dibuat justru mempersulit fungsi 

puskesmas. Dibuktikan dari peraturan-

peraturan yang diterbitkan seperti 

Peraturan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan dan Peraturan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja 

yang lebih berfokus menjabarkan pada 

pelayanan kuratif. Cakupan pelayanan 

kesehatan di puskesmas berupa 

pelayanan administrasi yaitu 

memberikan surat rujukan ke fasilitas 

kesehatan tingkat lanjut, pemeriksaan, 

pengobatan, dan konsultasi medis, 

tindakan medis non spesialistik dan 

pemeriksaan penunjang diagnostik 

laboratorium tingkat pertama. 

Pelayanan yang bersifat preventif dan 

promotif justru tidak dijabarkan secara 

rinci. Kegiatan promotif hanya berupa 

kegiatan penyuluhan perorangan 

sedangkan, kegiatan preventif lebih 

bersifat pencegahan sekunder seperti 

imunisasai dasar, pelayanan 

pemasangan kontrasepsi, dan skrining 

penyakit degeneratif 9. 

Puskesmas sebagai pusat 

kesehatan masyarakat dalam 

pelaksanaanya yang paling 

berkembang adalah upaya kesehatan 

masyarakat dibandingkan upaya 

kesehatan perorangan. Tidak banyak 

perubahan yang terjadi dalam 

pelayanan kesehatan perorangan di 

puskesmas. Ini dapat dimaklumi karena 

petugas kesehatan di tingkat 

puskesmas tidak dituntut untuk memiliki 

pendidikan yang lebih tinggi atau pun 

memiliki pendidikan spesialistik. Ini 

sesuai dengan Permenkes RI Nomor 75 

Tahun 2014 menjabarkan bahwa 

sumber daya manusia di puskesmas 

meliputi tenaga puskesmas hanya 

mencakup dokter umum, dokter gigi, 

perawat, bidan, kesehatan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, farmasi, gizi, 

dan tenaga laboratorium. Berbeda 

dengan upaya kesehatan masyarakat 

yang perkembangan programnya 

sangat dinamis dan cenderung 

bertambah dimana dari 14 upaya 

kesehatan masyarakat sesuai 

Permenkes Nomor 75 tahun 2014, 

puskesmas juga mendapat 

tambahan beberapa program 

diantaranya program kesehatan 

remaja, PIS-PK, dan Perkesmas 

(Pelayanan Keperawatan 

Kesehatan Masyarakat). 

Perubahan-perubahan ini justru 

tidak sejalan dengan perubahan 

dalam peraturan BPJS Kesehatan 

yang hanya fokus melakukan 

pembiayaan disektor UKP, 

padahal beban UKM di puskesmas 

lebih tinggi dibandingkan UKP.  

BPJS Kesehatan sebagai 

badan pembiayaan kesehatan 

Indonesia dirasa kurang 

memahami fungsi puskesmas 

dengan baik terutama sektor UKM. 

Selain perincian kegiatan preventif 

dan promotif yang tidak jelas, 

dalam pembiayaannya pun juga 

dilakukan kurang adil. Hal ini dapat 

terlihat dari Peraturan BPJS 

Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 

yang membayar kapitasinya 

berdasarkan indikator angka 

kontak sebesar 40%, rujukan 

rawat jalan kasus non spesialistik 

sebesar 50% dan peserta prolanis 

terkendali sebesar 10%. Ini berarti 

BPJS Kesehatan memproporsikan 

pembayaran paling besar pada 

UKP yaitu 60% sedangkan 

indikator angka kontak yang 

mencerminkan kegiatan preventif 

dan promotif justru mendapatkan 

proporsi lebih kecil yaitu 40%. 

Akibatnya klaim kapitasi di 

puskesmas tidak pernah mencapai 

100%, padahal idealnya proporsi 

kapitasi di puskesmas dibedakan 

dengan FKTP lain seperti klinik, 

praktik dokter dan bidan mandiri. 

Perhitungan pembayaran kapitasi 

di Puskesmas dapat diubah 

dimana proporsi angka kontak 

dibuat lebih tinggi. Dibandingkan 

FKTP lain puskesmas memiliki 
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peran sosial yaitu menjadi pusat 

kegiatan preventif dan promotif di 

sebuah kecamatan sedangkan FKTP 

lain tidak memiliki peran sosial ini dan 

cenderung berorientasi profit. 

Cara pembayaran kapitasi di 

puskesmas yang disamaratakan 

dengan FKTP lain cenderung akan 

membuat puskesmas untuk berlomba-

lomba meningkatkan layanan UKP, 

meningkatkan jumlah kunjungan dan 

menurunkan tingkat rujukan non-

spesialistik <2%. Hal ini membawa 

dampak positif pula namun, di sisi lain 

berdampak pada terabaikannya 

pemenuhan capaian program UKM 

sebagai indikator kesehatan 

masyarakat. Sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan di Puskesmas Simo 

Kabupaten Madiun, dimana pihak 

puskesmas mentargetkan capaian 

program UKM meningkat hanya 1-10% 

setiap tahunnya sedangkan UKP 

ditargetkan 100% karena standar 

pelayanan UKP sangat mempengaruhi 

kualitas pelayanan kesehatan dan 

realisasi anggaran yang banyak 

dialokasikan untuk belanja barang dan 

jasa berkaitan dengan pelayanan 

kesehatan perorangan 12.  

Selain pelaksanaan program dan 

pembiayaan yang kurang baik, 

pelaksanaan program rujukan 

berjenjang juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi pelayanan puskesmas 

fokus pada sektor kuratif terutama 

program rujukan balik. Jika melihat 

tujuannya, program rujuk balik 

bertujuan untuk mengurangi jumlah 

kunjungan atau pemanfaatan layanan 

berulang di rumah sakit secara 

langsung karena rumah sakit 

difokuskan untuk pelayanan kesehatan 

spesialistik dan sub-spesialistik. 

Harapannya pemberian pelayanan 

pasien dengan penyakit tegak 

diagnosis, terkontrol dan masih 

memerlukan pengobatan jangka 

panjang dapat dilakukan perawatan 

rutin di FKTP. Pelayanan ini terutama 

untuk penyakit kronis seperti DM, 

hipertensi, penyakit jantung, asma, 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis 

(PPOK), epilepsy, gangguan 

kesehatan jiwa kronik, stroke, 

Lupus Eritematosus Sistemik 

(SLE), dan penyakit lain yang 

ditetapkan Menteri Kesehatan13. 

Ditinjau dari segi peserta, 

program rujuk balik ini memiliki 

manfaat memudahkan akses 

pelayanan kesehatan, 

meningkatkan hubungan dokter 

dengan pasien dan memudahkan 

untuk mendapatkan obat yang 

diperlukan 14. Pada sisi 

puskesmas justru ini menjadi 

tambahan beban karena terjadi 

penumpukan pasien di puskesmas 

yang mengakibatkan waktu tunggu 

menjadi panjang 15.  Selain itu 

program rujuk balik ini 

membutuhkan obat-obatan yang 

direkomenasikan oleh dokter 

spesialis dimana tidak semua 

puskesmas memiliki stok obat 

lengkap seperti yang 

diprasyaratkan oleh kementerian 

kesehatan diantaranya 

ketersediaan beberapa jenis obat 

yang sering kosong dan suplai 

obat yang dipesan sering kali tidak 

tepat jumlah sesuai yang dipesan 
16. Asimetri informasi antara dokter 

spesialis dengan dokter FKTP juga 

menjadi kendala, dimana dokter 

spesialis dapat dengan mudah 

melakukan rujuk balik ke FKTP 

dengan berbekal surat rujuk balik 

dari FKRTL tanpa ada petunjuk 

teknis indikator pasien stabil atau 

tidak stabil bagi FKRTL 15. 

Akibatnya kegiatan puskesmas 

semakin lama akan terus berfokus 

pada kegiatan kuratif dan 

rehabilitatif yang berorientasi pada 

meningkatkan kapitasi semata. 

Berdasarkan paparan di 
atas dapat diketahui puskesmas 
merupakan fasilitas kesehatan 
yang unik karena menjalankan dua 
peran sekaligus yaitu pencegahan 
dan pengobatan sehingga,  dalam 
pelaksanaannya dibutuhkan 
aturan dan perlakukan yang 
berbeda dari FKTP setara lainnya. 
Pada era JKN saat ini justru peran 
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puskesmas dalam melakukan upaya 
preventif menjadi berkurang akibat 
program-program BPJS Kesehatan 
yang berorientasi kuratif dan 
rehabilitatif, walaupun pada setiap 
aturan-aturan yang dibuat selalu 
menekankan pelayanan yang 
komperhensif tetapi tidak secara rinci 
menjelaskan kegiatan pencegahan 
yang dimaksud dalam setiap aturan 
yang dibuat. Ini diperkuat juga dengan 
pembayaran kapitasi yang 
memproporsikan kontak pasien sehat 
lebih kecil daripada layanan rawat jalan, 
padahal indikator angka kontak dapat 
menjadi cerminan kegiatan promotif dan 
preventif di puskesmas selain indikator-
indikator program UKM yang sudah 
ada. Untuk itu diperlukan reorientasi 
kebijakan yang dibuat oleh BPJS 
Kesehatan yang lebih memudahkan 
puskesmas melakukan peran 
pencegahannya lebih baik, misalnya 
meningkatkan klaim kapitasi bagi 
puskesmas sesuai presentasi jumlah 
indikator program UKM esensial dan 
pengembangan yang telah mencapai 
target. Sehingga orientasi manajemen 
dan staf puskesmas secara bersama-
sama berusaha meningkatkan kualitas 
puskesmas tidak hanya UKP tetapi juga 
UKM yang akhirnya dapat mencapai 
outcome pelayanan kesehatan yaitu 
meningkatkan status kesehatan 
masyarakat.  
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Rokok adalah salah satu produk 

tembakau, dimasukkan untuk dibakar atau 

dihisap  atau dihirup asap nya termasuk 

rokok putih, rokok kretek, rokok cerutu 

atau bentuk lainya. Rokok dapat dibuat 

dari micotina tobacum, nicotiana rustica, 

spesies lainya atau yang asapnya 

mengandung nikotin dan tar dengan atau 

tanpa bahan tambahan. Jumlah perokok 

aktif terbanyak pada usia remaja (10-18 

tahun) mengalami peningkatan dari 7,2% 

ditahun 2013 menjadi 9,1% ditahun 2018. 

Hal ini menunjukkan bahwa penyebab 

para remaja mulai merokok yakni dari  

peralihan masa kanak-kanak ke masa 

remaja  banyak menimbulkan kesulitan 

dalam penyesuaian terhadap dirinya 

maupun terhadap lingkungan sosial. 

Berbagai kesulitan dalam  penyesuaian 

diri membawa dampak pada sikap yang 

muncul sebagai cerminan pribadinya yang 

masih labil. Keinginan untuk diakui 

sebagai orang dewasa seringkali diikuti 

dengan meniru kebiasaan orang dewasa 

tanpa disertai oleh pemikiran yang 

matang. Padahal berbagai pilihan yang 

diambil pada masa remaja merupakan hal 

penting yang dapat berakibat  langsung 

terhadap sikap dan perilaku serta 

berdampak panjang. Dunia pergaulan 

remaja yang memasukkan perilaku 

merokok sebagai salah satu pembangun 

eksistensi diri memunculkan sikap acuh 

terhadap berbagai dampak negatif yang 

diakibatkan.1 

Terdapat tiga fase klinik penting 

dalam kecanduan tembakau yaitu: 

mencoba, kadang-kadang menggunakan, 

dan menggunakan setiap hari. Seperti 

penggunaan zat-zat (substances) lainnya, 

terdapat beberapa faktor bagi remaja 

sehingga mereka menjadi perokok, 

misalnya faktor psikologi, faktor 

biologi dan faktor lingkungan.2 

Perilaku merokok dilihat dari 

berbagai sudut pandang sangat 

merugikan, baik untuk diri sendiri 

maupun orang di sekelilingnya. 

Dilihat dari sisi individu yang 

bersangkutan, ada beberapa riset 

yang mendukung pernyataan 

tersebut. Dilihat dari sisi kesehatan, 

pengaruh bahan-bahan kimia yang 

dikandung rokok seperti nikotin, CO 

(Karbonmonoksida) dan tar akan 

memacu kerja dari susunan syaraf 

pusat dan susunan syaraf simpatis 

sehingga mengakibatkan tekanan 

darah meningkat dan detak jantung 

bertambah cepat. Ada banyak alasan 

yang melatarbelakngi perilaku 

merokok pada remaja. Secara umum 

menurut Kurt Lewin, bahwa perilaku 

merokok merupakan fungsi dari 

lingkungan dan individu. Artinya, 

perilaku merokok selain disebabkan 

faktor-faktor dari dalam diri, juga 

disebabkan faktor lingkungan. Faktor 

dari dalam remaja dapat dilihat dari 

kajian perkembangan remaja. 

Remaja mulai merokok dikatakan 

oleh Erikson (Gatchel, 1989) 

berkaitan dengan adanya krisis 

aspek psikososial yang dialami pada 

masa perkembangannya yaitu masa 

ketika mereka sedang mencari jati 

dirinya. Dalam masa remaja ini, 

sering dilukiskan sebagai masa 

badai dan topan karena 

ketidaksesuaian antara  
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perkembangan fisik yang sudah matang 

dan belum diimbangi oleh perkembangan 

psikis dan sosial. Upaya-upaya untuk 

menemukan jati diri tersebut, tidak semua 

dapat berjalan sesuai dengan harapan 

masyarakat. Di sisi lain, saat pertama kali 

remaja mengkonsumsi rokok, gejala-

gejala yang mungkin terjadi adalah batuk-

batuk, lidah terasa getir, dan perut mual. 

Namun demikian, sebagian dari para 

pemula tersebut mengabaikan perasaan 

tersebut, biasanya berlanjut menjadi 

kebiasaan, dan akhirnya menjadi 

ketergantungan. Ketergantungan ini 

dipersepsikan sebagai kenikmatan yang 

memberikan kepuasan psikologis. Gejala 

ini dapat dijelaskan dari konsep tobacco 

dependency (ketergantungan rokok). 

Artinya, perilaku merokok merupakan 

perilaku yang menyenangkan dan 

bergeser menjadi aktivitas yang bersifat 

obsesif. Hal ini disebabkan sifat nikotin 

adalah adiktif, jika dihentikan secara tiba-

tiba akan menimbulkan stres. Secara 

manusiawi, orang cenderung untuk 

menghindari ketidakseimbangan dan lebih 

senang mempertahankan apa yang 

selama ini dirasakan sebagai kenikmatan 

sehingga dapat difahami jika para perokok 

sulit untuk berhenti merokok. Dikatakan 

Klinke & Meeker (dalam Aritonang, 1997) 

bahwa motif para perokok adalah 

relaksasi. Dengan merokok dapat 

mengurangi ketegangan, memudahkan 

berkonsentrasi, pengalaman yang 

menyenangkan, dan relaksasi. 3 

Selain itu, keluarga juga memiliki  

peran penting dalam perilaku merokok 

remaja. Keluarga merupakan tempat 

pertama bagi seseorang untuk melakukan 

kontak dan komunikasi pertamanya 

sebelum mengenal masyarakat. Interaksi 

antara individu dan orang tua atau 

keluarga memungkinkan untuk 

membentuk suatu pengalaman-

pengalaman serta penyesuaian diri. 

Remaja yang memiliki keluarga  dengan 

perilaku tidak baik akan cenderung 

menjadi perokok dibandingkan remaja 

dengan perilaku keluarga yang baik. 

Teladan yang diberikan oleh orang tua 

kepada anak akan memberikan perilaku 

yang mirip, termasuk perilaku merokok. 

Remaja yang tinggal bersama orang 

tua yang merokok cenderung akan 

melakukan peniruan atau imitasi 

dalam perilaku merokok. Hasil Global 

Youth Tobacco Survey tahun 2019 

menunjukkan bahwa bahwa sebesar 

57,8% remaja terpapar asap rokok di 

rumah. 4 

Iklan rokok sebagai media 

promosi rokok dan berbagai jenis 

sangat potensial membentuk sikap 

dan perilaku merokok remaja. 

Pengetahuan tentang rokok banyak 

didapatkan melalui iklan rokok, baik 

jenis rokok terbaru maupun bahaya 

dari rokok itu sendiri. Televisi 

sebagai media informasi yang paling 

banyak diakses oleh mereka. Oleh 

karena itu pengawasan orang tua 

serta penerapan PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat) di 

lingkungan rumah tangga perlu 

diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi perilaku anggota 

keluarga 5 
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