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P

eople have not really comprehended environmental health.
Environmental health needs immediate promotion in order that people
can be aware of the need to keep it and they can anticipate as soon as
possible the potential diseases engendered by improperly treated environment. One
way to do it is by developing Environmental Health Workshop. This research was aimed
at observing the influences of the Environmental Health Workshop establishment
towards the improvements of people's knowledge, attitude, and skills in terms of
environmental health.
This type of research was experimental with the Static Group Comparison
design and the result was analyzed descriptively and analytically with T‐Test. The
research itself was conducted in Badegan, Bantul. It involved 40 respondents taken using
purposive sampling. All of them were active in the activities of the Environmental Health
Workshop. The control group engaged 40 people from Bejen─an area which has not
possessed an Environmental Health Workshop. As to the research implementation, there
were two stages. The first stage was establishing an Environmental Health Workshop as
their activities base. The second stage tested the level of the people's knowledge,
attitude, and skills pertaining environmental health.
The results of the research showed the average level of knowledge in the
treatment group (28.4), attitude (30), and skills (24.4), whereas for the control group, the
average level of knowledge (20.05), attitude (20.2), and skills (18.2). After being tested
with T‐Test, there were significant differences between treatment group and control
group in relation to the levels of knowledge (p:0.000), attitude (p:0.000), and skills
(p:0.000).
It can be concluded that the establishment of the Environmental Health
Workshop can improve the knowledge, attitudes, and skills of the community in terms of
environmental health and that this workshop is recommended to be developed in other
regions.
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PENDAHULUAN
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di
rumah tangga adalah upaya untuk memberda‐
yakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan
mampu mempraktekan perilaku hidup bersih dan
sehat serta berperan aktif dalam gerakan
kesehatan masyarakat. Hasil studi Basic Human
Service (BHS, 2006) melaporkan bahwa perilaku
masyarakat dalam mencuci tangan masih rendah,
sebagai contoh perilaku mencuci tangan setelah
BAB sekitar 12%. Sementara hasil studi ISSDP
melaporkan bahwa 47% masyarakat masih BAB di
sungai, kebun, sawah, kolam, tempat terbuka.
Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masya‐
rakat perlu segera diimplementasikan untuk
merubah perilaku yang tidak higienis dan saniter
tersebut. Diharapkan dengan pendekatan ini
maka sanitasi total dari masyarakat segera
terwujud, yang diindikasikan dengan ; tidak BAB
sembarang tempat, mencuci tangan dengan
sabun, mengelola air minum dan makanan yang
aman, mengelola sampah dengan benar,
mengelola limbah cair rumah tangga yang aman
(Kepmenkes RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008).
Salah satu strategi nasional untuk mewujudkan
Sanitasi Total adalah dengan menciptakan
lingkungan yang kondusif dengan salah satu
pokok kegiatannya meningkatkan kemitraan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organi‐
sasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
Swasta
Keadaan lingkungan yang kondusif dapat
mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat.
Banyak aspek kesejahteraan manusia dipengaruhi
oleh lingkungan, dan banyak penyakit dimulai,
didukung, ditopang atau dirangsang oleh faktor‐
faktor lingkungan. Faktor‐faktor lingkungan yang
berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat
antara lain air, udara, tanah. Udara yang segar, air
yang bersih, tanah yang subur dan tidak tercemar,
menjadi dambaan setiap orang. Kondisi
lingkungan yang sehat berpengaruh positif

terhadap terwujudnya status kesehatan
masyarakat yang optimum.
Upaya untuk mempromosikan kesehatan
lingkungan kepada masyarakat perlu segera
dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat
memahami tentang arti pentingnya menjaga
kesehatan lingkungan, mengantisipasi sedini
mungkin munculnya berbagai penyakit yang
berbasis lingkungan. Telah banyak cara yang
dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, L S M,
organisasi profesi untuk mempromosikan
kesehatan lingkungan, baik melalui penyuluhan
kesehatan lingkungan, pembentukan kader
kesehatan lingkungan, penyebaran leaflet/brosur
/pamflet kesehatan lingkungan, bahkan sampai
mendirikan klinik sanitasi. Upaya‐upaya tersebut
sampai saat ini menunjukkan hasil yang belum
optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya
masyarakat yang tidak mengerti/mengenal
tentang kesehatan lingkungan.
Bertitik tolak dari hal di atas maka peneliti
tertarik untuk merintis pertama kali berdirinya
Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan berbasis
masyarakat di wilayah pedukuhan Badegan
Bantul Kabupaten Bantul. Bengkel kerja adalah
dua kalimat yang akrab di masyarakat. Bengkel
kerja kesehatan lingkungan adalah upaya
bagaimana mengakrabkan masyarakat dengan
kesehatan lingkungan. Masyarakat akan
mengenal lebih jauh tentang teknologi tepat guna
di bidang kesehatan lingkungan. Masyarakat juga
dapat belajar membuat produk‐produk kesehatan
lingkungan, bahkan diharapkan dengan bengkel
kerja kesling akan membuka lapangan kerja baru
bagi warga yang mengganggur. Disamping itu
adanya bengkel kerja kesehatan lingkungan
secara tidak langsung membantu Poltekkes
Depkes Yogyakarta dalam mempromosikan
Jurusan Kesehatan Lingkungan. Masyarakat
selama ini lebih mengenal tenaga perawat atau
bidan daripada tenaga kesehatan lingkungan.
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Pedukuhan Badegan Bantul yang berada di
w i l aya h D e s a B a nt u l Ka b u p ate n B a nt u l
Yogyakarta, mempunyai permasalahan tentang
kesehatan lingkungan yang cukup komplek. Data
di Dinas Kesehatan Bantul menunjukkan bahwa
jumlah penderita DBD tahun 2007 sebesar 35
kasus, dan 6 penderita D B D berasal dari
pedukuhan Badegan. Selain mempunyai masalah
dengan tingginya kasus DBD, warga Badegan juga
dihadapkan dengan masalah sampah rumah
tangga. Sampai saat ini masih banyak warga yang
membakar sampah dan membuang sampah di
sembarang tempat. Tercatat baru sekitar 20% KK
yang dilayani oleh petugas pengambil sampah.
Permasalah kesehatan lingkungan lainnya adalah
kondisi kualitas air sumur yang masih banyak
mengandung Fe yang tinggi. Hasil pemeriksaan
yang dilakukan peneliti pada 6 sumur gali
penduduk, kadar Fe melebihi NAB yang ditetap‐
kan. Hasil inspeksi sanitasi pembuangan tinja yang
dilakukan peneliti pada bulan April 2009 pada 10
rumah menunjukkan bahwa resiko pencemaran
masuk kategori sedang.
Bengkel kerja kesehatan lingkungan meru‐
pakan rintisan pertama di wilayah Provinsi DI.
Yogyakarta, bahkan di Indonesia, yang diharap‐
kan sebagai salah satu media yang dapat
membantu meningkatkan pengetahuan, sikap
dan ketrampilan masyarakat tentang kesehatan
lingkungan yang selama ini masih awam arti
pentingnya kesehatan lingkungan
Tujuan Penelitian adalah diketahuinya
pengaruh penerapan bengkel kesehatan ling‐
kungan terhadap
peningkatan pengetahuan
masyarakat di Pedukuhan Badegan Bantul,
diketahuinya pengaruh penerapan bengkel
kesehatan lingkungan terhadap
peningkatan
sikap masyarakat di Pedukuhan Badegan Bantul,
dan diketahuinya pengaruh penerapan bengkel
kesehatan lingkungan terhadap
peningkatan
keterampilan masyarakat di Pedukuhan Badegan
Bantul

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
penelitian eksperimen dengan rancangan Static
Group Comparison dan hasilnya dianalisa secara
diskriptif dan analitik Populasi dalam penelitian
ini adalah semua warga yang ada di wilayah
pedukuhan Badegan Bantul .
Sampel dalam penelitian sebagian warga
pedukuhan Badegan Bantul sebanyak 40 respon‐
den yang diambil secara purposive sampling,
dengan kriteria warga yang mengikuti kegiatan
yang dilaksanakan oleh Bengkel Kerja Kesehatan
Lingkungan, dan sebagai pembanding (kelompok
kontrol) dalam penelitian ini adalah dengan
mengambil sampel warga dari pedukuhan Bejen
yang belum ada Bengkel Kerja kesehatan
lingkungan Adapun Jalannya Penelitian, tahap
Pertama dengan: Merintis Bengkel Kerja Kese‐
hatan Lingkungan. Langkah‐langkah yang peneliti
lakukan adalah :
a. Melakukan koordinasi dengan tokoh‐tokoh
masyarakat
b. Mempersiapkan alat dan bahan
c. Sosialiasi kepada masyarakat
d. Mendirikan Bengkel Kerja Kesehatan
Lingkungan Pedukuhan Badegan Bantul
Yogyakarta
e. Membentuk Tim Pengelola Bengkel Kerja
Kesehatan Lingkungan.
f. Melaksanakan kegiatan berkaitan dengan
kesehatan lingkungan : Pelatihan pengelolaan
s a m p a h ga b u s /s t y ro fo a m , Pe l a t i h a n
pengelolaan sampah plastik , Pelatihan
pengelolaan sampah kertas, Pelatihan
Jumantik Cilik Pelatihan Pembuatan alat
pengolahan air , Pembuatan biopori,
Pelayanan tabungan sampah, Pembuatan
kompos dari sampah organik, Penyuluhan
kesehatan lingkungan, Reboisasi, Melakukan
pendampingan dan pembinaan terhadap
kegiatan di Bengkel Kerja Kesehatan
Lingkungan.
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Tahap Kedua penelitian dengan : mengkaji
tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan
masyarakat tentang kesehatan lingkungan.
Tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan
responden dikaji dengan cara; mengajukan
pertanyaan kepada responden, mengumpulkan
data, dan menganalisis data yang telah
dikumpulkan. Kelompok kontrol sebagai pem‐
banding dalam penelitian ini adalah dengan
mengambil sebanyak 40 responden/warga di
Pedukuhan Bejen Bantul yang belum ada Bengkel
Kerja Kesehatan Lingkungan. Hasil pengolahan
data dianalisis secara diskriptif dan analitik.
Analisis secara analitik menggunakan uji statistik
t‐test dengan tingkat kemaknaan sebesar 0,05
HASIL PENELITIAN
Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui
bahwa nilai tingkat pengetahuan pada kelompok
perlakuan terendah 26 dan tertinggi 30, sedang‐
kan pada kelompok kontrol terendah 16 dan
tertinggi 26. Rata‐rata tingkat pengetahuan pada
kelompok perlakuan sebesar 28,4 lebih besar
dibandingkan dengan kelompok kontrol yaitu
sebesar 20,05. Setelah dilakukan uji T‐Test
diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 (< dari
0,05) sehingga ada perbedaan bermakna secara
statistik antara kelompok kontrol dan kelompok
perlakuan.
Nilai responden tentang sikap pada
kelompok perlakuan terendah dan tertinggi
sebesar 30, sedangkan pada kelompok kontrol
terendah 18 dan tertinggi 24 Rata‐rata sikap pada
kelompok perlakuan sebesar 30 lebih besar
dibandingkan dengan kelompok kontrol yaitu
sebesar 20,2. Setelah dilakukan uji T‐Test
diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 (< dari
0,05) sehingga ada perbedaan bermakna secara
statistik antara kelompok kontrol dan kelompok
perlakuan.

PEMBAHASAN
Bengkel kerja kesehatan lingkungan adalah
suatu nama yang masih awam bagi masyarakat.
Mereka lebih mengenal bengkel sepeda motor,
bengkel mobil, bengkel las, dan lain‐lain. Bengkel
Kerja Kesehatan Lingkungan di pedukuhan
Badegan adalah satu‐satunya Bengkel Kerja
Kesehatan Lingkungan yang berdiri di Indonesia.
Upaya mengenalkan kesehatan lingkungan
melalui Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan yang
berbasis masyarakat dilakukan dengan mene‐
kankan peran serta masyarakat dalam kegiatan‐
kegiatan di Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan.
Masyarakat dalam hal ini sebagai subyek pelaku
kegiatan, dan mereka lebih aktif dalam kegiatan
tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan
oleh Soenhadji (2001), bahwa dalam kesehatan
lingkungan dikenal adanya pendekatan TAS yang
diterjemahkan sebagai pendekatan teknis,
administratif, dan sosial.
Pendekatan secara teknis merupakan
sebuah upaya mengatasi masalah kesehatan
lingkungan di lapangan seperti dengan mendi‐
rikan Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan.
Pendekatan secara administratif merupakan cara
yang berdasarkan kesisteman baik informasi
maupun manajemen bertujuan memecahkan
masalah kesehatan lingkungan melalui peren‐
canaan dan peng organisasi seperti bengkel kerja
kesehatan lingkungan. Pendekatan sosial merupa‐
kan cara dalam memecahkan masalah kesehatan
lingkungan melalui kerjasama dengan masyarakat
dalam membangun, melakukan pembaharuan/
inovasi, mencari dan menemukan sumberdaya
dan melakukan proses pemberdayaan masya‐
rakat.
Berdirinya Bengkel Kerja Kesehatan Ling‐
kungan dapat menambah media dalam menge‐
nalkan kesehatan lingkungan ke masyarakat yang
telah dilakukan selama ini seperti dengan
penyebaran leaflet, brosur, poster, penyuluhan
kesehatan lingkungan melalui media cetak dan
elektronik, klinik sanitasi. Media untuk
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Tabel 1
Nilai Responden Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol
tentang Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Ketrampilan
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mengenalkan kesehatan lingkungan yang
dilakukan saat ini lebih menekankan masyarakat
sebagai obyek sasaran, dan mereka cenderung
pasif dalam kegiatan.
Pada tahap awal kegiatan penelitian ini,
langkah yang dilakukan adalah sosialisasi kepada
masyarakat tentang Bengkel Kerja Kesehatan
Lingkungan. Materi sosialisasi antara lain tentang
pengertian kesehatatan lingkungan, ruang lingkup
kesehatan lingkungan, pengertian bengkel kerja,
bentuk‐bentuk peran serta masyarakat dalam
Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan, manfaat
Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan. Sosialisasi
sangat penting dilakukan, agar masyarakat tahu
dan mau tergerak untuk melakukan kegiatan.
Sosialisasi Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan
dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui
ceramah/penyuluhan ke kelompok‐kelompok
pertemuan maupun pemasangan poster dan
leaflet.
Penelitian ini menekankan adanya peru‐
bahan di tengah masyarakat, dari yang semula
tidak ada menjadi ada hal yang baru. Perubahan
yang dilakukan dengan adanya Bengkel Kerja
Kesehatan Lingkungan menimbulkan pro‐kontra
di masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang
setuju, ada yang cenderung pasif, dan ada yang
menolak ketika tahap sosialisasi tentang rencana
berdirinya Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan
akan didirikan. Menurut peneliti hal ini adalah
wajar, dan ini sesuai dengan yang di sampaikan
oleh Pritchett dalam Soeryadi (2009) bahwa
terdapat 20% anggota organisasi akan men‐
dukung perubahan, 50% memilih wait and see,
sedangkan 30% akan menentang perubahan,
bahkan berusaha menggagalkannya. Hal ini
berarti bahwa berdirinya Bengkel Kerja Kesehatan
Lingkungan, akan ada 20% yang siap bersama‐
sama peneliti melakukan perubahan dan perlu
usaha yang besar untuk menarik 80% lainnya.
Menurut Soeryadi (2001), dalam manajemen

perubahan (change management) dikenal dua
jenis perubahan; perubahan yang direncanakan
dan perubahan yang dipaksakan
Sosialisasi tentang rencana berdirinya
Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan merupakan
bentuk manajemen perubahan yang direnca‐
nakan, dan menghasilkan bentuk‐bentuk peran
serta masyarakat, antara lain :
1. Kesediaan warga meminjamkan bangunan
rumah untuk dijadikan sebagai tempat
kegiatan Bengkel Kerja Kesehatan Ling‐
kungan. Tempat sebagai salah satu sarana
penting untuk memvisualkan berbagai ke‐
giatan yang akan dilakukan
2. Adanya komitmen bersama dari tokoh‐tokoh
masyarakat untuk mengatasi permasalahan
kesehatan lingkungan di pedukuhan Ba‐
degan. Komitmen sangat diperlukan untuk
memudahkan dalam menjalankan program‐
program kerja Bengkel Kerja Kesehatan
Lingkungan.
3. Kesediaan masyarakat untuk menjadi tim
pengelola Bengkel Kerja Kesehatan Ling‐
kungan. Tim pengelola mempunyai peranan
penting dalam menjalankan program‐
program yang ada di Bengkel Kerja Kesehatan
Lingkungan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa beberapa ruang lingkup dari kesehatan
lingkungan telah dilaksanakan di Bengkel Kerja
Kesehatan Lingkungan. Menurut Undang‐Undang
No 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Pasal 22
ayat 3), ruang lingkup kesehatan lingkungan
sebagai berikut :
1. Penyehatan Air dan Udara
2. Pengamanan Limbah padat/sampah
3. Pengamanan Limbah cair
4. Pengamanan limbah gas
5. Pengamanan radiasi
6. Pengamanan kebisingan
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7.
8.

Pengamanan vektor penyakit
Penyehatan dan pengamanan lainnya :
misal pasca bencana

Bengkel kerja kesehatan lingkungan telah
melakukan berbagai kegiatan antara lain :
1. Penyuluhan kesehatan lingkungan di seluruh
kelompok‐kelompok pertemuan masyarakat
2. Pengelolaan sampah rumah tangga :
Pelatihan daur ulang sampah styrofoam,
Pembentukan kelompok pengrajin daur
ulang sampah styrofoam, Pelatihan daur
ulang sampah plastic, Pembetukkan
kelompok pengrajin daur ulang sampah
plastic, Pembentukkan Bank Sampah Gemah
Ripah, Pembentukkan pengelola bank
sampah gemah ripah, Pelayanan tabugan
sampah di bank sampah, Pelatihan internet
bagi teller dan pengrajin daur ulang sampah
plastik, Pembuatan kompos
3. Pelatihan jumantik cilik
4. Pembuatan perangkap lalat
5. Gerakan cuci tangan bagi anak‐anak
6. Pembuatan biopori
7. Pembuatan simple water treatment
Kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakan di
Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan dapat
memudahkan masyarakat memahami tentang
kesehatan lingkungan. Bengkel kerja mempunyai
peranan strategis dalam meningkatkan penge‐
tahuan masyarakat tentang kesehatan ling‐
kungan. Menurut WHO (1992), pengetahuan
seseorang berasal dari pengalaman yang dida‐
patkan dari berbagai sumber, misalnya media
massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas
kesehatan, kerabat dekat, dan sebagainya,
Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
bermakna tentang tingkat pengetahuan masya‐
rakat antara kelompok perlakuan dengan kelom‐
pok kontrol. Kegiatan di bengkel kerja kesehatan

lingkungan memberikan pengetahuan masya‐
rakat tentang kesehatan lingkungan termasuk
produk‐produk yang dihasilkan, sehingga dapat
membentuk keyakinan tertentu di masyarakat
untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan
tersebut.
Tingkat pengetahuan masyarakat tentang
kesehatan lingkungan pada kelompok kontrol
rata‐rata lebih tinggi dibandingkan dengan
kelompok kontrol hal ini disebabkan karena
masyarakat telah mendapatkan berbagai
pemahaman tentang kesehatan lingkungan yang
dilakukan oleh peneliti melalui sosialisasi,
penyuluhan, pemasangan poster, leaflet/pamflet
tentang kesehatan lingkungan. Bengkel Kerja
Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu sarana
mendidik masyarakat untuk meningkatkan
pengetahuan tentang kesehatan lingkungan.
Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
bermakna tentang sikap masyarakat antara
kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol.
Kegiatan di Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan
dapat merubah sikap masyarakat tentang
kesehatan lingkungan. Beberapa hal yang
menunujukkan adanya perubahan sikap setelah
adanya Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan
adalah :
1. Banyaknya warga yang mengelola sampah
melalui tabungan sampah di bank sampah.
Sampah yang selama ini dibakar dan
dibuang di sembarang tempat oleh warga
dipilah dari rumah, kemudian ditabung di
bank sampah gemah ripah. Berdasarkan
data di bank sampah (2009), terdapat sekitar
105 penabung bank sampah di pedukuhan
Badegan Bantul
2. Adanya bentuk partisipasi warga yang
bersedia menjadi tim pengelola Bengkel
Kerja Kesehatan Lingkungan dan tim
pengelola bank sampah
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Berdasarkan uji statistik yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang bermakna tentang ketrampilan
masyarakat di bidang kesehatan lingkungan
antara kelompok perlakuan dengan kelompok
kontrol. Kegiatan di bengkel kerja kesehatan
lingkungan dapat meningkatkan ketrampilan
masyarakat tentang kesehatan lingkungan.
Menurut Notoatmaodjo (2003), bahwa untuk
mewujudkan tindakan dalam bentuk ketrampilan
diperlukan faktor pendukung antara lain: fasilitas
yang memadai, sikap yang positif, dukungan dari
pihak lain. Peningkatan ketrampilan setiap
anggota masyarakat agar mampu memelihara
dan meningkatkan kesehatan diri adalah sangat
penting. Beberapa hal yang menunujukkan
adanya peningkatkan ketrampilan setelah adanya
bengkel kerja kesehatan lingkungan adalah :
1. Masyarakat terampil mendaur ulang sam‐
pah styrofoam menjadi produk‐produk yang
mempunyai nilai jual
2. Masyarakat mempunyai ketrampilan dalam
mendaur ulang sampah platik
3. Masyarakat mampu membuat pengolahan
air sederhana
4. Masyarakat mampu membuat biopori
5. Anak‐anak mampu mendeteksi adanya
jentik di bak‐bak penampungan
Tingkat pengetahuan, sikap dan ketram‐
pilan pada kelompok kontrol meski rata‐rata lebih
rendah dibanding kelompok perlakuan, akan
tetapi masih masuk kriteria mempunyai tingkat
pengetahaun, sikap, dan ketrampilan tinggi. Hal
ini disebabkan karena adanya faktor eksternal
yang mempengaruhi. Petugas Higiene Sanitasi
(H S) Puskesmas Bantul I I secara berkala
melakukan kegiatan penyuluhan terutama tetang
kesehatan lingkungan terhadap masyarakat di
wilaya kerjanya, termasuk di Pedukuhan Bejen
(kelompok kontrol), sehingga masyarakat
setidaknya sudah mendapatkan pemahaman
tentang kesehatan lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan di Bengkel Kerja
Kesehatan Lingkungan dengan pemberdayaan
masyarakat meliputi serangkaian kegiatan yang
diawali dengan membangun kesadaran kritis
masyarakat, pengorganisasian masyarakat hingga
perencanaan partisipatif untuk penyusunan
rencana kegiatan berbasis komunitas dari, oleh
dan untuk masyarakat.
Kegiatan pengorganisasian masyarakat
diawali dengan kegiatan‐kegiatan yang berkaitan
dengan pembangunan kesadaran kritis masya‐
rakat, melalui serangkaian kegiatan diskusi
sebagai upaya mendorong masyarakat mem‐
bahas bersama persoalan riil di bidang kesehatan
lingkungan yang dihadapi dan bagaimana
menyelesaikannya, serta apa yang dibutuhkan
untuk menanggulangi masalah kesehatan
lingkungan secara efektif dalam bentuk antara
lain; komitmen (individu dan kelompok), keahlian,
sumberdaya, kelembagaan, organisasi dan lain‐
lainnya.
Proses pengorganisasian masyarakat ini
akan mengarah pada terbentuknya tim pengelola
bengkel kerja kesehatan lingkungan yang kemu‐
dian bersama peneliti mendorong peran aktif
masyarakat, dalam mengikuti setiap kegiatan
yang diselenggarakan di bengkel kerja kesehatan
lingkungan
Metode menumbuhkan kesadaran dan
partisipasi masayarkat dirumuskan dengan taha‐
pan sebagai berikut :
1. Menyampaikan pengetahuan mengenai ke‐
sehatan lingkungan,
2. Menumbuhkan keinginan untuk mengatasi
masalah kesehatan lingkungan
3. Memberikan pelatihan ketrampilan pem‐
buatan produk kesehatan lingkungan
4. Pengenalan penggunaan teknologi di bidang
kesehatan lingkungan
5. Menyediakan beberapa sarana kesehatan
lingkungan di tingkat rumah tangga (indivi‐
dual) maupun kelompok (komunal)
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6.

7.

Mengembangkan sistem monitoring dan
evaluasi kesehatan lingkungan di tingkat
RT/RW secara mandiri
Perencanaan partisipatif rencana tindak di
bengkel kerja kesehatan lingkungan

Perencanaan partisipatif pada dasarnya
adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi
tujuan dan menterjemahkan tujuan tersebut ke
dalam kegiatan yang nyata/konkret dan spesifik.
Perencanaan partisipatif akan diawali dengan
kegiatan survai kampung sendiri, dimana kegiatan
ini dimaksudkan untuk memetakan kondisi fisik
lingkungan dan sosial masyarakat. Untuk
menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap
hasil‐hasil perencanaan, maka survai kampung
sendiri dilakukan oleh masyarakat dengan
didampingi oleh peneliti. Hasil dari pemetaan
tersebut selanjutnya akan menghasilkan data
tentang kebutuhan masyarakat yang kemudian
diinventarisasikan untuk bidang kesehatan
lingkungan sesuai dengan tujuan dan sasaran
program.
Untuk menjamin bahwa perencanaan
benar‐benar dilakukan secara partisipatif, peneliti
dibantu oleh tim pengelola bengkel kerja
kesehatan lingkungan memfasilitasi pelaksanaan
perencanaan di masyarakat dengan memper‐
gunakan input data yang diperoleh dari survai
kampung sendiri. Hasil dari perencanaan
partisipatif tersebut selanjutnya akan dituangkan
dalam Rencana Tindak. Hasil dari kegiatan
penyusunan rencana tindak komunitas tersebut
adalah disepakatinya visi dan misi pengelolaan
kesehatan lingkungan. Peneliti dlam hal ini
mempunyai tugas :
1. Melakukan sosialisasi yaitu menyebarkan
informasi mengenai program pemberda‐
yaan masyarakat dalam masalah kesehatan
lingkungan.
2. Menyebar luaskan pengetahuan mengenai
kesehatan lingkungan.

3.
4.

5.

6.

Mencatat semua data kemajuan proyek di
lapangan.
Melakanakan kegiatan pelatihan untuk
memperkuat dan mengembangkan
kapasitas pengelola bengkel kerja kesehatan
lingkungan sebagai agen pemberdayaan
masyarakat dalam mengelola kesehatan
lingkungan
Melaksanakan tugas advokasi, mediasi dan
kemitraan strategis (networking) antar
semua pihak terkait yang bermanfaat bagi
masyarakat.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Keberadaan Bengkel Kerja Kesehatan
lingkungan terutama adanya program Bank
Sampah tersebut yang menarik pihak‐pihak
terkait penasaran dan ingin mengetahui tentang
bak sampah. Selama penelitian, banyak instansi
yang datang dan ingin mengetahui mekanisme
menabung sampah di Bank Sampah. Disamping
itu banyak media cetak maupun elektronik yang
datang mewancarai dan meliput kegiatan di Bank
Sampah Gemah Ripah (Jogja TV (CD terlampir)),
Indosiar, Trans TV, The Jakarta Post, Suara
Merdeka, Harian Jogja, TV One, ANTV, SCTV,
Tabloid Nova, dan Tabloid Rumah).
KESIMPULAN
1. Ada pengaruh yang bermakna penerapan
bengkel kesehatan lingkungan terhadap
peningkatan pengetahuan masyarakat di
Pedukuhan Badegan Bantul.
2. Ada pengaruh yang bermakna penerapan
bengkel kesehatan lingkungan terhadap
peningkatan sikap masyarakat di Pedukuhan
Badegan Bantul.
3. Ada pengaruh yang bermakna penerapan
bengkel kesehatan lingkungan terhadap
peningkatan keterampilan masyarakat di
Pedukuhan Badegan Bantul
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SARAN
Bagi masyarakat di wilayah lain, supaya
mendirikan Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan
sebagai upaya mengatasi permasalahan
kesehatan lingkungan. Bagi peneliti lain untuk
melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji
efektivitas media pengenalan kesehatan
lingkungan, antara Bengkel Kerja Kesehatan
Lingkungan dengan media lain seperti klinik
sanitasi terhadap peningkatan pengetahuan,
sikap, dan ketrampilan masyarakat di bidang
kesehatan lingkungan
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