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ABSTRAK

Sanitasi lingkungan permukiman merupakan aspek penting terkait langsung dengan kes&
masyarakat. Masih tingginya angka kesakitan khususnya penyakit'\uaterbome disease" (trtn
ke-2 tertinggi) membuktikan bahwa masih terdapat masalah sanitasi di pernukiman. Tqiun
penelitian adalah melakukan analisis penilaian resiko kesehatan lingkungan pada kavasa
permukiman kota-Data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepadaZ.l44 responden yaag dipft
secara acak pada 16 kecamatan dan 54 kelurahan. Metoda penentum responden adalah gahryr
random maltistage dan systematic random dimana Rumah Tangga rna$adi primary sanplbtg t*
dan ibu nrrah tangga menjadi reslrontt unit. Sebagai indikator penilaian digunakan 4 ifu
sanitasi yaitu : keberadaan jamban; ketersediaan air bersitL kebersman &ngan dan sisEr
pernbuangan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator *ketersedir
jamban" maka diperoleh hasil *kepemililcan septic tank tanpa sumur resq)an" (76Y"); aid*
pernah menguras septic tank" (73o/o); "fisik tidak hygenis (23,9yo). Berdasarkan ketersedia *
bersih dihasilkan data: "akses terhadap air bersih" (60,3Yo); *frekuensi pengaliran air bersih tid*
tentu' (12,9W. "penggun^an sabun untuk cuci tangan" O$%). Sistem pembuangan srmf{
pda kawasan pemukiman menunjukkan drta : "ada akses terhadap pelayanan pemeriff
(59,9/o) "melakulcan pemilahan sffipah" (l02yi;' "pengomposan" (0,9yr). Kesim@r
menunjukkan bahwa kesehatan lingkungan masyarakal memiliki resiko tinggi sehingga hrr



menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk segera memperbaiki penyediaan sanitasi
pemukiman.

Kata kunci: analisis resiko; kesehatan linghngon; sanitasi pemukiman.

PEIYDAIII}LUAI\

Sanitasi merupakan salah satu tantangan yang paling utama bagi negara

berkembang. Pemerintah memiliki komitmen untuk pencapaian Milleniwn Developmert

Goals (MDGs) yaitu: menanggulangi kerniskinan dan kelaparan; memenuhi pendidikan

dasar; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka

kematian bayi; menurunkan angka kematian ibu melahirkan; mememngi HIV/Aids;

malaria dan penyakit menular; menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta

mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Meningkatkan akses terhadap air

minum dan sanitasi dasar secara bertesinambuogan kepada sepanrh dari proporsi

penduduk yang belum mendapatkan akses harus dipenuhi sesuai target MDGs pada tahun

2015. Sanitasi adalatr cara untuk mencegatr berjangkifirya suatu penyakit menular dengan

cara memufirskan rantai dari sumber. Sanitasi menrpakan usaha kesehatan maqyarakat

png menitikberatkan pada pengsasaan terhadap bsbagai faktor lingkungan yaog

mempenganrhi derajat kesehatan. Munculnya berbagai penyakit yang berbasis

lingkungan seperti diare, demam berdarah, disenfi, hepatitis A kolera, trpus

menyumbangkan lebih dari 80% dari semua jenis penyakit yang menyerang bayi dan

balita- WffO 20M mencatat bahwa setiap 15 detik tercatat satu orang anak meninggal

karena terserang penyakit diarea yang merupakan penyakit ditularkan melalui media air

(waterborne disease). Muncuhrya kembali beberapa p€nyakit yang tergolong penyakit

saluran penoemaan adalah akibat dari rendahnya sistem sanitasi di masyaraka! mencakup

akses air bersih, penanganan sampah; vektor penyakit yang tidak terkendali; perumahan

yang tidak sehat; peneemaran makanan oleh mikroba patogen, telur cacing dan lain-lain.

Konvensi Sanitasi Perlrotaan 2009,menyimpulkan bahwa kondisi sanitasi di

Indonesia masih cukup memprihatinkan dimana akses terhadap sanitasi dasar mencapai

g0,,syo (perkotaan) dan 670/o (pedesaan). Namun akses tedradap sanitasi setempat yang

aman (menggunakan septik-tank) baru mencapai 71,06% (kota) dan hanya 32,47o/o

(desa). Target pemenuhan MDGs menyangkut penghapusan BABS (Buang Air Basar

Sembarangan) di Indonesia pada tahun 2014 memerlukan upaya kerja keras pemerintah

dan masyarakal
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Kota Palembang dengan luas 4006I km2 memiliki jumlah penduduk 1.452.840

(sensus BPS, 2009) termasuk kota metropolitan yang masih memiliki permasalahan

utama di bidang kesehatan masyarakat Keberadaan sungai Musi dengan anak-anak

sungainya digunakan sebagai zumber air bagi kebutuhan aktifitas rnandi, cuci, rnasak

maupun MCK khususnya bagi masyarakat yang bemrukim di bantaran sungai. Tujuan

penelitian adalah untuk mendapatkan data kondisi kesehatan lingkungan masyarak*

ditinjau dari aspek sanitasi di pemukiman masyarakat sebapi data dasar pertimbangan

pemerintah dalam menentukan kebijakan perbaikan sanitasi lingkungan sesuai target

Millenium Development Goals (MDGn).

METODA

Penelitian dilakulon dengan cara survai kepada responden dalam kota Palembang

pada tahun 2010 melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data

dilatekan dengan cara wawancara (intemiew) dengan menggunakan kuesioner mauplm

pengamatandi lapangan (obsemation). Wawancara dibantu oleh Kelompok Kerja @okja)

Sanitasi Kota Palembang yang ditetaflran berdasarkan Keputusan Walikota Palembang

bekerjasama dengan pstugas penyuluh lapangan keluarga berencana @LKB) Kota

Palembang. Responden berjurnlah 2.160 responden yang secara acak tersebar di 16

kecamatan dan 54 kelurahan dalam wilayatr administratif kota Palembang. Rumah tangga

ditentnkan secara random dengan menggabungkan teknik random bertingkat (random

muiltistagel dan random sistematik (systematic random). Jumlah responden di tiap

kelurahan diambil secara random sejumlah I RT dimanaday'' setiap RT diambil 5 rumah

tangga secara acalg sehingga total responden di setiap kelurahan berjumlah 40 responden

atau 40 rumah tangga. Unit analisis yang digunakan adalah Rumah Tangga dengan

responden ibu rumah tangga. Data dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SFSS

6.9 dimana tabulasi data digunakan untuk menterjemahkan kondisi sanitasi lingkungan.

IIASIL DAIY PEMBAHASAN

3. 1. Karakteristik Rsponden
Responden dalam survai ini adalah perempuan/ibu rumah tangga berusia 46'65

talnm dinmna responden dengalr usia lanjut hanya tercatat z,&Yo. Delrgan demikian

responden menrpakan individu yang masih aktif menjalankan aktifitas rumah tangga



Rumatr Tangga responden yang memiliki anak tergolong balita tercatat sebanyak 67,6yo,

Hal ini penting karena kelompok balita merupakan segmen populasi yang paling rentan

terhadap penyakit terkait dengan sanitasi yang kurang memadai. Rumah yang ditinggali

responden sebagian besar merupakan rumah milik sendii (7L,7W sedangkan sisanya

merupakan milik keluargalorang tua, sewa atau rumah dinas. Kepemilikan rumah

mer{adi sangat penting karena terkait dengan rasa memiltki (sense of ownership} di

dalam menjaga kesehatan rumah dan penghuninya,

Hasil penelitian yang melibatkan responden dad 16 kecamafan dan 54 keluratran

menetapkan 2.144 responden atau Rumah Tangga seperti ditunjuktan pada Tabel l.

Tabel l. Lokasi kecamatan, lua* jumlatr penduduh jumlah rumah tangga danjumlah

kelurahan yang disurvai per kecamatan dalam penelitian

i,,i::rriirij'i:i,i=
tr:l!a::i

I IlirBarat tr 6,220 65.923 16.083 3

2 Gandus 6&780 52.12s t2.465 3

3 Seberang Ulu I 17,444 155.521 34.279 4

4 Kertapati 41,569 81.225 19.176 3

5 Seberang Ulu
tr 10.690

90,482 18.880 2

6 Plaju 15,170 u-t29 18.540 4

7 IlirBarat I t9.770 116.833 29.t14 4

8 Bukit Kecil 9,924 48.748 11.226 3

9 Ilir Timur I 6,500 82.191 23.318 5

10 Kemuning 9.000 86.973 16.t94 3

1l Ilir Timur II 25,580 167.s22 37.862 6

12 Kalidoni 27,920 93.281 12.594 2

t3 Sako l&040 95.986 14.845 I
l4 Sematang

Borang 36,980

29.132 6-4t3 4

t5 Sukarami 51,459 174.015 25.M2 4

t6 AIang-Alang
Lebar 34,581

67.371 6.464 3

Total 400,61 1.452.840 ltt.57s 54

Sumber data: npS Kota Palernbang 2009.

3.2. Sumber air bersih.
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Sumber air bersih di lingkungan dapat berasal dari alam maupun buatan, sumber

alam dapat dari sumber mata air, sungai, danaq kolam ataupun air sumur gali / sumrr

bor, sedangkan sumber air bersih buatan adalah air bersih yang diperoleh dari jasa

pemerintah ataupun swasta- Sumber air bersih berkaitan dengan tingkat resiko kesetstm

anggota keluarga karena setiap sumber air memiliki tingkat keamanan tertentu. Hasil

penelitian menunjulJ<an bahwa rumah tangga responden dilayani oleh akses air bers

sampai di dalam rumah (6030,A dari PDAM sedangkan sisanya mendapatkan akscs

sampai halarnan rumah atau dari tetangga dengan total akses pelayanan 68,7tr/q

sebanyak l2,4}yomasih menggunakan sumur gali dan 16,L0o/omenggunakan air kemasan

(baik dari galon kemasan maupun isi ulang), dimana masih terdapat frekuensi pengaliran

air bersih belum kontinyu selama 24iam(12,9\.

58.70
%

r air ledeng

I sumur gali

n kemasan

Gambar 1. Berbagai jenis sumber air bersih/air minum nrmah tangp

Berdasarkan Susenas 2007 air minum yang tergolorg aman didefenisikan sebagai

air yang berasal dari pompq mata air terlindungi, air kemasan dan air hujaru sedangkm

srnnber air yang diraggkan keauranarmnnya seperti air kolaq air sungai, air irigasi; air

sumur yang tidak terlindungi dan lain-lain yang semuanya merupakan media transmisi

patogen ke dalam tubuh manusia (Irawan dkk. 2008). Sementara studi Basrc Health

Surteys 2006 terhadap perilaku pengetolaan air minum rumah tangga di Indonesia

menunjukkan 99,20yo masyarakat merebus air untuk mendapatkan air minum, namlm

47,50yo dari air tersebut masih mengandung bakteri Escherichia coli, membuktikan

baSwa kemdaran masyarakat akan pentingtya konsumsi air minum masih rendah.

Gerakan partisipasi masyarakat akan kebutuhan air bersih telah dilakukan oleh

masyaralet di keluratran Biringkassi kabupaten Jeneponto Pnovinsi Sulawesi Selam

dengan dukungan Program NUSSP pada tahun 2006 telah berhasil membuat PAM lvfmi

"Biringkasi" dengan kapasitas 3 m3 dan distribusi air bersih bagi sekitar 80 KK

(Mardianto et al. 2049).

3.3. Kebersihan tangan secam higinis



Pola hidup bersih dan sehat sangat penting untuk menghindari penyakit,

khususnya penyakit menular. OIeh karenanya membersihkan tangan setelah kontak
dengan sumber penyakit sangat panting. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTpS) atau

Global Hondwashing W adalah sebuah kampanye global oleh pBB (perserikatan

Bangsa-Bangsa) pada Anmnl World Woter Week 2008 di Stockholm seiring dan

penetapan Tahun Sanitasi Internasional oleh Rapat Umum PBB bekerjasama dengan

organisasi-organisasi lainnya, baik pihak Pemerintatr maupun Swasta untuk

menggalakkan perilaku mencuci tangan dengan sabun oleh masyarakat sebagai upaya

untuk menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit yang dapat

berdampak pada penunrnan kualitas hidup manusia (Susanto 2003). Hal ini juga

dilakukan untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran publik mengenai

pentingnya cuci tangan pakai sabun. Survey Environmental Services prograrn (ESp)

USAID 2006 menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia dalam hal mencuci

tangan termasuk sangat rendah (14,4W dibanding bangsa lainnya di dunia.

Hasil survai di kota Palernbang menunjukkan bahwa responden menggunakan

sabun untuk 3 kali waktu pentiog (sesudah BAB; sebelum menyiapkan makanan dan

sebelum makan) tercatat 37,13o/o. Sebanyak 68,9/o responden mengaku cuci tang;an

memakai sabun hanya setelah BAB dan hanya 24,8o/o melakukan hal tersebut setelah

membersihlcan BAB anaknya serta hanya 22% melakukannya sebelum menyuapi

analurya (Gambar 2). Dari daila ini jetas dapat dimengsrti mengapa angka diare pada

balita Indonesia tergolong tinsgr akibat rendahnya kebersihan tangan ibu.

Penelitian Fewtrell et al. 2005 menyimpulkan bahwa perilaku cuci tangan pakai

sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dibandingkan

dengan hasil intervensi kesehatan dengan cara lainnya dalam mengurangi risiko
penularan berbagai penyakit termasuk flu burung, cacingan dan diare terutama pada bayi

dan balita. Data BHS @asic Human Services) 2006 rnenunjukkan bahwa perilaku

masyarakat dalam mencuci tangan adalah : (1) setelah buang air besar sebesar lZ% e)
setelah membersihkan tinja bayi dan balita 97q sebelum makan l4yo\ {4) sebelum

memberi makan bayi7a/o dan (5) sebelum menyiapkan makanan 6%.



22% 68.90% r sesudah BAB

r sebelum makan

Gambar 2. Pola kebiasaan mencuci tangan r€sporden

3.4. Pembuengatr sampah

Penanganan sampah di berbagai kota di Indonesia memiliki permasalahan yang

rumit diakibatkan rendahnya saftrna prasarana yang disediakan oleh pemerintah ditambah

rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Timbulan sampah ruta-rafa

yang dihasilkan di kota Palembang pada tatrun 2006 tercatat mencapai 4.837 m3/hari

dengan volume angkutan <50o/s (Palembang dalam Angka, 2m6). Komposisi sampah

kota di Indonesia terdiri dari sampah dapur dengan proporsi paling tinggt (58,18olo),

sampah plastik (14,03yo) dan sampah kerAs (9,35W, sedangkan jenis sampah lainnya

adalatr sampah kayu, sampahkaca" sampah karet/kulit, metal dan sampah pasir (Irawan

dklq 2003). Selanra ini samph dianggap sebagai beban sehingga pemerintah maupun

masyarakat berkeberatan untuk mengelola sampah. Namun demikian seiring dengan

kemajuan perkembangan bahwa sampalr adalah sumberdaya yang bernilai ekonomiq

maka khusus tertradap sampah kota pemerintah mulai melakukan berbagpi pengolahan

dengan prisip 3R (Reduce, Re-use and Recycle), walaupun belum mendapatkan

partisipasi penuh dari masyarakat

Hasil survai ini menunjukkan bahwa 57,9yo responden mengaku mendapatkan

layanan pernerintah baik melalui TPS maupun trasfer depo, 34,3%o mengaku tidak

mendapatkan layanan pemerintah dan membuang sampah di halaman (dikubur, dibakar

atau didiamkan saja), sedangkan sisanya 5,87o mengaku masih membuang sampah ke

luar rumah seperti ke sungai, parit atau ruang terbuka hijau (Gambar 3). Rendahnya

partisipasi rnasyarakat juga dikarenakan antara lain disebabkan lokasi rumah yang tidak

dapat dijangkau oleh layanan pemerintah sehingga masyarakat lebih mudah membuang

sampahnya ke sungai, parit atau di sembarang tempat.
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Gambar 3. Cara pengelolaan sampah rumah tangga responden

Dengan semakin berkembangnya pola penanganan sampah di tempat (insitu)

seperti proses pengomposan maka pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan

pengomposan di rumah masing-masing melalui tahapan pemilahan sampah. Pemilahan

sampah relatif sudah dilakukan oleh ibu rumah tangga (diiumpai pada 34 kelurahan)

walaupun hanya terbatas pada sampah benrkuran besar seperti besi, kayu, potongan kaca

dan lain-lain sedangkan sisanya masih mencampur semua jenis sampah rumah tangga.

(Gambar 4). Pemilahan sampah s@aria baik hanya dijumpai pada kelurahan yang telah

berfungsi sebagai "kelurahan ramah lingkungan" (10,204.

Dalam mengatasi permasalahan pengelolaan samph maka diperlukan manajemen

pengelolaan sampah rumah tangga yang mencakup tiga dimensi pokok yaitu kebiiakan,

legislatif dan kerangka regulasi. Yokohama Jepang pada tahun 2003 melalnrkan aksi

untuk mereduksi kebutuhan insinerator dan Tempat Pembuangan Akhir Sanpah GPA)

dengan prinsip G-30 action plan (Gz gmbage dan penunrnan 30olo generasi sampah pada

tahrm fiskal 2010) melalui penerapan mekanisme 3 R Pada tahun fiskal 2007 pemerintah

kota telah meughasilkan penurunan sampah sebesar 38,7yo atau setara 0,1juta ton/tahun

dengan melakukan penutupan 2 buah insinerator _dan dapat menghemat US$ 30

jutaltahun. (Suzuki et al.2010). Di CuritibaBrazil hampir 70o/o pn&tduk berpartisipasi

dalam Curitiba's recycling progrom untuk melakukan daur ulang sampah kota dan

menghasilkan l3% sampah terdaur ulang (Hatori 2004 in Suzuki et al.2010).

I pemilaha
n

sampah

62.96

Yo

Gambar 4. Proporsi keluialun dalam memilah sampah rumatr tangga.

Pengomposan sampah nrmatr hngga pada sumbernya sangat membanfu upaya

perbaikan kebersihan lingkungan pemukiman. Walaupun pada dasarnya masyarakat



sudah mengenal pengomposan sampah, namun pada kenyataannya dari 54 keluraba

yang disurvai, proses pengomposan hanya dijumpai pada 8 kelurahan yang membulilikm

bahwa pelaksanaan pengomposan di rumah tangga masih sangat terbatas (<157o) atau

hanya 0,9/o daitotal responden (Gambar 5).

Gambar 5. Proporsi kelurahan dalam melakukan pengomposan sampah rumah

tangga.

3.5. Koadisi iamban

Praktek Buang Air Besar CSABI di tempat yang tidak aman merupakan salah sanr

sumber faltor resiko bagi menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. BAB di rumg

terbuka (kebun, sungai, kolam, parit) dan penggunaan jarnban yang tidak meme,tuhi

standar saniasi yang baik menjadi penyebab utama tempat berkembang-bialarya b€rtagEi

milrroorganisme patogen seperti bakteri penydbab penyakit percemaan (diare kolera

disenfti, tipus dan lain-lain). Dari total 2.160 responden yang diwawancara mengakui

bahwa 1.965 responden memiliki jamban pribadi yang membutuhkan penyiraman air

dengan berb4g3i jenis penyalutan (septik-bnlq pipa kefuar nrmah, cublulq sungai, pait

dan lainlain); 103 responden mengaku memiliki jamban yang tidak membutuhkan

penyiraman aiq 60 responden mengaku tidak memiliki jamban dan 16 responden

menggunakan jamban umum (catatan: 2 dataabstain). Walaupun rumah tangga memiliki

septik-tank dengan umur 2-5 tahun (79,3%) namun sebagian besar sepfik-tank diyakini

tidak dilengkapi dengan sumur r€sapan (76yr) yang dibuktikan batrwa sebanyak 7396

responden mengaku belum pernah melakukan pengurasan septik-tank yang dimilikirya

Dengan demikian memang dicurigai bahwa septik-tank yang dimiliki sebenamSna

termasuk ke dalam golongan cubluk yaitu jamban dengan kategori'tidak aman" (6V/.\

Hasil pengarnatan secara visual di lapangan membuktikan bahwa sebanyak 23,9y.

jamban secara fisik tergolong "tidak higinis" dengan dijumpainya ceceran tinja di sekim

jamban.

Mengatasi permasalahan sanitasi dasar k*rususnya kegiatan MCK dan pengelohm

sampah maka masyarakat kelurahan Kuripan Bandar Iampung bergotong-royong tels

r terdapat
penEomp

osan
sampah

L4,82t,,
%



membatrgun 2 unit MCK di sisi sungai dan ketersediaan gerobak sampah untuk

mengangkut sampah ke TPS melalui hogram Neighborhood Upgrading Shelter Sector

project (NUSSP) pada tahun 2006 dengan dukungan,4sean Development Bonk. Program

sejenis juga diterapkan di kelurahan Tampobalang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

dimana masyarakat yang terbiasa BAB di sungai Jeneberang telah menrbah perilakunya

dengan membuat 4 unit MCK umrlm dan mernotivasi 7 Kepala Kelumga untuk membuat

sendiri WC di rurnahnya masing-masing. Program juga telah menyentuh rnasyarakat di

kelurahan Telanai Pura Kota Jambi pada tahun 2007 dimana Universitas Jambi

berpartisipasi menghibatrkan lahannya guna kepentingan pembangunan MCK umum

yang dimanfaatkan oleh lGl5 KK. (Mardianto et a|.2009).

9.50% r suspek

tidakaman

I suspek
aman

Gambar 6. Ifualitasjan ban dengan septik-tank responden

Fenomena yang sama terjadi di Ghana dimaoa jamban yang dimiliki masyarakat

adalah WC siram (l5{r);cubluk QV%);lobang galiQlyo) dan YIP (ventilated imp'roved

pit) latine (44y"). Sekitar 58,2yo responden menggunakan WC umum dan l4Vo masih

melakukan BAB di ruang terbuka (Jenkins and Scott 2007).ISSP 2006 menyatakan

bahwa di Indonesia masih terdapat sekitar 47Yo masyarat'at yang berperilaku BAB ke

dalam sungai, kolam, kebun ataupun tempat terbuka. Data WHO 2007 menunjukkan

bahwa dengan memperbaiki pola perilaku kebersihan dapat menurunkan angka kejadian

diare sebesar 32Yo denganmeningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar, angka

diare menunm sampai 45o/o denganperilaku mencuci tangan pakai sabun, angka menunrn

39o/o dengan perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Bila

mengintegrasikan ketiga perilaku di atas maka angka kejadian diare dapat diturunkan

bngga94Yo.

KESIMPT]LAI\I
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l. Berdasarkan indikator sanitasi "alses terhadap air bersih" tercatat 60,30/o dan

"pengaliran yang tidak kontinyu selama 24 jarrf' hanya tercatat l2,9Yo; terhadap

kebersihan tangan secara higinis tercatat 78,3o/o,

Indikator "sistem pembuangan sampah" mencatat pelayanan pemerintah yang belum

maksimal (59,9W dimana hanya sedikit masyarakat yang melakukan proses

pengomposan sampah rumah tangga di rumah (0,9yo).

Kualitas jamban sebagian besar masih tergolong 'tidak aman" karena septik-tank

yang dimiliki belum memenuhi $andar jamban yang sehal

4. Resiko terhadap kesehatan masyarakat masih tergolong "tinggi" sehingga pemerintah

bersama masyarakat diharapkan memperbaiki sistem sanitasi kota-
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