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PRAKATA
Puji dan sykur kami panjatkan kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
kasih dan rahmatnya sehingga kami sebagai tim
penulis dapat menyelesaikan karya tulis book
chapter ini.
Book chapter ini juga diajukan sebagai luaran
dari program “Kuliah Kerja Nyata” kami yang
berlokasi di Desa Tulehu Kab. Maluku Tengah sebagi
tempat pengabdian kami.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini
masih
jauh
dari
sempurna
dikarenakan
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang
kami miliki. Oleh karena itu kami mengharapkan
segala bentuk masukan yang bersifat membangun
dari berbagai pihak. Akhirnya kami berharap semoga
karya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi
para penggali ilmu dan informasi.

Maluku Tengah, Februari 2022
Tim Penulis
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BAB I
JEJAK SEJARAH DAN TRADISI ABDAU
DI NEGERI TULEHU
Fransina. S. Latumahina, Edward R. Kesaulya
Fakultas Pertanian
Email : kesaulyaedward@gmail.com

1.1 Pendahuluan
Negeri Tulehu merupakan negeri yang pada
umumnya masyarakat beragama muslim. Negeri
tulehu juga merupakan negeri adat yang boleh
dikatakan berbeda dengan negeri-negeri lain di
Kecamatan Salahutu maupun
di kabupaten
mauluku tengah. Dikatakan berbeda karena negeri
tulehu memiliki luas wilayah yang cukup luas dan
memiliki 11 anak dusun yang di bawah
petuanannya, demikian pula negeri ini dijadikann
sebagai ibu kota kecamatan salahutu.
Letak geografis Negeri Tulehu dapat dikatakan
merupakan daerah lintas budaya dan sangat
potensial bila dibandingkan dengan negeri-negeri
lain yang ada pada Kabupaten Maluku Tengah.
Dengan demikian, secara astronomi wilayah Negeri
Tulehu terletak pada posisi 3°LS dan 4°LS, 127°BT
dan 129°BT dengan batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri
Suli/Tial
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Waai
d. Sebelah timur berbatasan dengan Negeri TengahTengah
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Wilayah Negeri Tulehu terdiri atas satu daerah
induk dan 12 daerah petuanan dengan luas wilayah
pemukiman 7 x 0,5 km7,20 dan dapat ditempuh
dengan kendaraan darat maupun laut, jarak Negeri
Tulehu ke Kota Ambon kurang lebih 24 km. Secara
umum keadaan wilayah Negeri Tulehu berbukitbukit, hanya sebagian kecil merupakan dataran
rendah.
Untuk menjangkau negeri tulehu dari kota
ambon dapat menggunakan mobil maupaun sepeda
motor sedangkan dari pulau seram dan dan pulaupulau lease (P. Haruku, P. Saparua, dan P.
Nusalaut)dapat menggunakan kapal cepat maupun
speed boat.
Pada dasarnya seperti wilayah lain di
indonesia negeri tulehu memiliki pertukaran musim
yaitu musim barat dengan musim curah hujan
sedikit, sedangkan pada musim timur dengan curah
hujan yang sedang. Meskipun negeri tulehu beriklim
tropis tetapi dari musim barat ke musim timur tidak
begitu menampakkan perbedaan yang menyolok
begitu pula sebaliknya, sehingga udara terasa dingin
sedangkan di musim barat suhu udara normal. suhu
berkisar antara 240C sampai 290C suhu maksimum
Berdasarkan hasil pendataan penduduk
Negeri Tulehu tahun 2008/2009 jumlah penduduk
telah mencapai 32.752 jiwa, denganjumlah pemilih
sebanyak 14.700 jiwa, dapat dikatakan cukup padat
bagi ukuran satu negeri (desa). Data statistik
menunjukkan bahwa sebagian ibukota kecamatan
dan sebagai daerah transit merupakan tempat
tujuan bagi masyarakat lain selain penduduk asli, di
2

Negeri Tulehu dengan jumlah pendatang yang
mendiami daerah petuanan, sama jumlahnya
dengan penduduk asli, penduduk pendatang terdiri
atas berbagai suku, agama dan ras dengan memiliki
ciri-ciri kultur, sosial dan budayanya juga berbedabeda.
Sebagaimana
dalam
kehidupan
sebuah
Negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai
kepala Negara dan juga sebagai kepala pemerintahan
dan dibantu oleh para menteri untuk membantu
jalannya system pemerintahan, begitu juga negeri
tulehu dipimpin oleh seorang raja dan di bantu
sekretaris negeri serta saniri negeri yang terhimpun
dalam sebuah struktur organisasi.
Pengangkatan raja di Negeri Tulehu diangkat
turun temurun melalui garis lurus kebapakan
(patrilinial) yang mempunyai hak sebagai rumah tau
parenta (Ohorrella). Raja mempunyai kedudukan
yang sangat penting dalam pemerintahan adat.
1. Raja
Kedudukan, tugas dan fungsi raja antara lain:
- Raja berkedudukan sebagai alat pemerintah
negeri dan pelaksanaan pemerintaha negeri.
- Sesuai dengan kedudukan dimaksud raja
mempunyai tugas pokok untuk mengurus
urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan
urusan
pemerintah.
Pembangunan
dan
pembinaan masyarakat dan menumbuhkan
serta mengembangkan semangat gotong royong
masyarakat sebagai sendi utama dalam
pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di
negeri.
3

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, raja
mempunyai
fungsi
untuk
melaksanakan
kegiatan
dalam
rangka
penyelenggaraan
urusan rumah tangganya, menggerakkan
partisipasi rakyatnyadalam wilayah desanya,
melaksanakan tugas dari pemerintah daerah,
melaksanakan penyelenggaraan ketentraman
masyarakat, melaksanakan kegiatan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
lainnya.
2. Sekretaris Negeri
Kedudukan, tugas dan fungsi sekretaris negeri
antara lain :
a. Sekretaris negeri berkedudukan sebagai staf
unsue pembantu raja.
b. Sekretaris mempunyai tugas menjalankan
administrasi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di negeri serta memberi
pelayanan administrasi kepada raja dan
masyarakat.
c. Sekretaris negeri mempunyai fungsi :
- Melaksanakan
unsur
surat
menyurat,
kearsipan dan laporan.
- Melaksanakan urusan keuangan.
- Melaksanakan
urusan
administrasi
pemerintah,
pembangunan
dan
kemasyarakatan.
- Melaksanakan tugas dan fungsi raja apabila
raja berhalangan melaksanakan tugastugasnya.
3. Saniri negeri

4

Saniri negeri atau biasa disebut badan saniri
adalah lembaga legislative yang keanggotaannya
terdiri dari pejabat-pejabat yang duduk dalam
saniri rajapatti dan wakil dari soa-soa tapi bukan
kepala soa, kepala-kepala adat.
1.2 Sejarah Negeri Tulehu

Gambar 1.1 Negeri Tulehu
Sebelum abad ke 15 daerah di penghujung
timur jazirah Hitu pulau ambon ini tidak ada
penghuninya, konon mereka berdatangan pindah
dari pulau seram. Kepindahan dari pulau seram ke
pulau ambon ini terutama disebabkan karena faktor
keamanan karena di tanah itu serang terjadi perang
atau saling serang menyerang antara kelompok dan
dari bangsa eropa yang sangat bernafsu untuk
menguasasi kepulauan Maluku ini karena rempahrempahnya. Terkenal dalam sejarah adalah bangsa
spanyol, portugis, inggris dan belanda. Tidaklah
mengherankan kalau jazirah hitu ini menjadi
sasaran penyeberangan oleh mereka karena letaknya
berhadapan langsung, kendati mereka sudah dari
pulau seram berada di seberang lautan namun
5

masih di khawatirkan adanya serangan dari pantai
sehingga pantai-pantai pemukiman pada umumnya
terletak di daerah pegunungan. Tempat-tempat
pemukiman mereka di daerah ini teradapat disekitar
lereng gunung salahutu bertebaran ke arah selatan
ke gunung eriwakan. Mengukur ketimur sampai ke
gunung huwe dari kelompok keluarga kecil,
berkembang menjadi kelompok marga dengan
perkampungan-perkampungan kecil disebut “aman
(negeri)”. Dari kenyataan yang ada yakni dari daerah
ini sampai ke barat jazirah Hitu utara yang menjadi
pasaran penyeberangan pendatang dari seram ini
semuanya adalah negeri-negeri Islam sehingga dapat
dipastikan bahwa pendatang-pendatang tersebut
sudah beragama islam.
Salah satu fakta membuktikan ialah beberapa
perkampungan (aman) disekitar lererng gunung
salahutu kemudian baru dikristenkan oleh orangorang portugis yang menjadi penduduk negeri waai
tersebut sekarang. Sedangkan sisa dari mereka yang
masih tetap islam, pindah menggabungkan diri
dengan membawa sebuah beduk (tipa mesjid)
mereka ke tulehu. Hanya sayang kulit beduknya
sudah rusak dimakan usia, namun badan beduknya
masih ada sampai sekarang tersebut dalam cerita
rakyat (legenda) bahwa yang mula-mula diangkat
menjadi raja di daerah yang masyarakatnya bakal
menjadi penduduk negeri tulehu ini ialah Maulana
Ibrahim Ruhupessy/Ruhuputy dengan sebutan Latu
Ei. Penduduk waktu itu baru berjumlah sekitar 500
orang terdiri dari 4 marga masing-masing marga
Aser, Marga Ei, Marga Teri dan marga Ressy.
6

Bahwa persaingan bangsa-bangsa eropa
dalam usaha monopoli rempah-rempah di kepulauan
Maluku pada waktu itu, saudagar-saudagar islam
yang juga penyebar agama islam turut terancam,
baik dalam segi perdaganagan, maupun di bidang
dakwah. Diantara para mubaliq ini ada yang datang
bermukim di daearh tulehu. Kedatangan mereka di
sambut dengan sangat bersahabat oleh penduduk
terutama oleh pimpinan (raja) mereka. Yang mulamula datang adalah datuk maulana wakan,
menyusul kemudian datuk maulana Haeng dan
datuk maulana Hauw dan yang terakhir adalah
datuk maulana hating (Perdana Jamilu).
Tidak berapa lama sesudah itu, jabatan raja
diserahkan oleh datuk maulana Ibrahim kepada
datuk sahabatnya datuk maulana wakan. Dari ke 4
datuk tersebut timbul marga wakan, marga haeng,
marga hauw dan marga hating, maka jumlah marga
menjadi 8 (delapan) yang disebut rumahtaui waru
atau latawaru.
Para datuk tersebut sangat dihormati,
sehingga makam-makam mereka tetap dipelihara
dengan baik, karena selain dianggap keramat, juga
dianggap sebagai lambang pemersatu. Kalau pada
akhirnya marga di tulehu jumlahnya menjadi 12
(dua belas) karena sesudah itu berdatangan lagi 4
(empat) keluarga, kemudian berkembang menjadi 4
(empat) marga. Masing-masing marga Mony, marga
Tuny, marga Wawane dan marga Siul.
Lahirnya negeri tulehu pada tahun 1625
setelah bangsa belanda (VOC) kependudukan dari
Verenigde Oast Indische Compagny merebut ambon
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dari bangsa portugis. Kekuasaan VOC dialihkan
menjadi pemerintah colonial belanda. Hindia belanda
guna memperlancar tata pemerintahan maka
penduduk yang bermukim tersebar di daerah
pegunungan
karena
terhimpun
dalam
satu
perkampungan yang disebut “negeri”, untuk
mencapai tujuan tersebut. Tenaga penduduk
dikerahkan untuk mengerjakannya dan dari situlah
lahir negeri tulehu. Lahirnya negeri tulehu ini dalam
masa pemerintah negeri Patty Salamat (wakan).
Siasat pemerintah penjajah ini tidak sampai
disitu saja, tetapi untuk memberikan kesan
keakraban dengan penduduk, nama-nama marga
ditempelkan pula dengan nama family (fam). Adapun
rumatau (marga) yang terdapat di Negeri Tulehu
sebagai berikut (wawancara dengan Bapak Ismail
Lestaluhu, SH.MH):
1. Umarella Rumatau Aser dilambangkan dengan
Gayang.
2. Nahumarury Rumatau Ei dilambangkan dengan
Ubi
3. Tehupelasury Rumatau Terri dilambangkan
dengan Ikan
4. Tehuhatuela Rumatau Ressy
5. Tuasalamony
Rumatau
Lain
dilambangkan
dengan Kura-kura
6. Ohorella Rumatau Wakan dilambangkan dengan
Sagu
7. Lestaluhu Rumatau Latin dilambangkan dengan
Pala
8. Tawainella Rumatau Louw
9. Hunusalela Rumatau Louw
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10. Tuasamu Rumatau Tuni dilambangkan dengan
Pinang
11. Kotahatuhaha Rumatau Mony dilambangkan
dengan Langsat
12. Sarlata Rumatau Wane dilambangkan dengan
kelapa
13. Lekasalaisa masuk ke Rumatau Latin
14. Pari masuk ke Rumatau Latin
Walaupun sampai sekarang nama family
masih terus digunakan tetapi untuk hal-hal yang
umum sedangkan ke dalam masalah adat tetap
digunakan nama marga pemberian datuk-datuk
mereka, karena dirasakan lebih akrab dan meresap.
Sebagaimana sudah diungkapkan sebelumnya
bahwa para datuk-datuk sangat dihormati penduduk
juga sebagai lambang pemersatu baik khusus untuk
salah satu marga maupun untuk seluruh
masyarakat/penduduk. Kebiasaan yang sudah
diadatkan untuk tujuan menjalin keutuhan dan rasa
kekeluargaan ini mempunyai keunikan yang jarang
bahkan tidak dapat ditemui di daerah lain.
Misalnya khusus untuk 1 (satu) marga maka
cara yang paling mudah terhimpunnya seluruh
keturunan marga tersebut hanya pada saat-saat
kegiatan melakukan sesuatu pada makam datuk
dari marga yang bersangkutan seperti diadakan
pemugaran, pembersihan dan sebagainya. Disaat
seperti itu seluruh anak keturunan seolah-olah rasa
terpanggil terutama yang berasal dari keturunan
perempuan yang disebut “dara” atau pancaran.
Disinilah saat untuk saling mengenal yang bergaris
keturunan laki-laki (lurus) dengan yang dari garis
9

keturunan perempuan dara atau pancaran tadi,
untuk saling mengenal ini dilakukan dengan
berbagai cara seperti saling menyiram dengan air,
saling melebur muka dengan hitam arang dan
sebagainya.
Jika pekerjaan itu dipandang cukup berat,
yang tidak mungkin diselesaikan oleh marga itu
sendiri maka spontan semua marga yang ada
(masyarakat) tanpa diundang datang memberikan
bantuan dengan tenaga disertai sumbangan berupa
bahan, uang dan sebagainya. Dalam keterkaitan
seluruh marga seperti itu maka di lokasi pekerjaan
diperlambangkan pula secara simbolik/gambar
(visual) contoh rasa persatuan dari semua datukdatuk yang dinamakan pa‟anama yang artinya
secara harfiah penyatu negeri atau gambaran
persekutuan datuk-datuk yang harus dicontohkan
oleh anak cucu keturunan dalam arti yang luas. Jadi
pa‟anama ini biasanya dilakukan pada saat-saat
negeri secara keseluruhan menghadapi sesuatu
pekerjaan yang berat dalam bentuk yang dipandang
perlu untuk hal seperti itu maka pa‟anama
dilakukan dalam baileho atau yang sekarang disebut
balai desa. Dan kalau sampai demikian, maka dalam
rapat negeri yang disebut saniri biasanya sebelum
sampai pada tujuan rapat lebih dahulu dibicarakan
secara adat yang disebut “masawarer” yang artinya
kata-kata penghormatan yang ditunjuk untuk itu.
Masawarer ini pertama kali ditujukan kepada
para datuk dengan menyebutkan kelebihan masingmaasing dengan kata-kata kiasan satu demi satu
yang disimbulkan dalam pa‟anama tadi, kemudian
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baru ditujukan kepada para pejabat pemerintah
daerah atau wilayah (jika ada turut hadir).
Seterusnya berturut-turut kepada pemerintah negeri
dengan perangkatnya. Hebe syara (penghulu mesjid),
Hebe adat, tua-tua adat, pemuka masyarakat dan
segenap masyarakat yang hadir maupun yang tidak
sempat hadir.
Tujuan dari kedua acara adat yakni pa‟anama
dan masawarer ini adalah agar lebih meresap guna
membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan
dengan semangat gotong royong yang kuat untuk
menghadapi apa dan bagaimanapun beratnya beban
yang akan dipikul.
Nama “tulehu” (turehu) untuk negeri ini dari
cerita rakyat terdapat dua sumber yang berlawanan.
Menurut sumber pertama dikatakan bahwa nama
turehu terambil dari suatu peristiwa yaitu ketika
beberapa orang tua yang sedang beristirahat ketika
sedang mencari tempat untuk negeri ini, tiba-tiba
terdengar suara berbepa ekor burung tui (kanari)
yang terbang diatas mereka, dengan kejadian
tersebut maka orang-orang tua tadi mengambil
kesepakatan agar negeri yang baru itu nanti
diberinama Tuirehu artinya dibawah burung tui.
Adapun menurut sumber kedua berasal dari kata
tururehuruhu yang karena dialek bahasa daerah
tersingkat menjadi turuhu. Dari sumber kedua ini
dilengkapi pula dengan cerita sebab dan asalnya
bahwa sebelum adanya negeri yang baru ini,
penduduk pada waktu itu masih berdiam di daerah
pegunungan. Untuk membukan negeri baru ditepi
pantai ini, penduduk itu sendiri dikerahkan untuk
11

bekerja dan pekerjaan tersebut berjalan cukup lama,
sehingga turun dan kembali naik pulang ke gunung
semakin ramai. Karena lokasi baru dibawah ini
belum dikenal dengan suatu nama, maka untuk
kesana menjadi lazim dengan mengatakan turun
kebawah dengan bahasa daerah “tururuhurehu” dan
untuk kembali ke gunung menjadi lazim dengan
mengatakan “loaretehaha”. Oleh sebab dialek bahasa
daerah
kata-kata
panjang
bisa
tersingkat
“tururuhuruhu” yang merupakan sebutan yang agak
panjang ini tersingkat menjadi turehu dalam
percakapan sehari-hari. Setelah turehu sudah cukup
dikenal untuk menunjukan lokasi/negeri yang baru
ini akhirnya melekat dan terkenal menjadi namanya
turehu. Demikian dua sumber cerita tentang asal
nama negeri ini sengaja diuraikan untuk dinilai
bahkan diuji mana yang benar dari keduanya.
1.3 Tradisi Abdau Negeri Tulehu
Adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata
tindakan atau tata perbuatan yang selanjutnya
merupakan kaedah-kaedah yang bukan saja dikenal,
diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh
seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Adat
istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang
sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan
masyarakat.
Kearifan lokal merupakan warisan nenek
moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang
menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat
istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat
melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan
12

perkembangan masyarakat dengan mengembangkan
suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide.
Kearifan lokal yang sering dikonsepsikan
sebagai pengetahuan setempat (local knowledge),
kecerdasan setempat (local genius) dan kebijakan
setempat (Siswadi dkk, 2011)
Pengertian
kearifan
lokal
yang
lain
dikemukakan
oleh
Suhartini
(2009)
yang
menyatakan bahwakearifan lokal merupakan suatu
bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam
kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau
daerah yang merujuk pada lokalitas dan komunitas
tertentu. Sedangkan Fajarini (2014)mengartikan
kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu
pengetahuanserta berbagai strategi kehidupan yang
berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat
lokal dalam menjawabberbagai masalah dalam
pemenuhan kebutuhan mereka.
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Gambar 1.2 Upacara Tradisi Abdau
Salah satu tradisi yang berada di negeri
Tulehu yaitu tradisi abdau. TradisiAbdau adalah
tradisi upacara adat yang dilakukan setelah
masyarakat negeri Tulehu selesasi menunaikan
ibadah Salat Idul Adha, sudah dari zaman nenek
moyang tradisi upacara ini dilaksanakan.
Sebelum hewan kurban disembelih maka
dilakukannya tradisi Abdau. Yaitu diawali dengan
upacara yang dipimpin oleh kepala pemenrintahan
Negeri Tulehu atau Bapa raja. Hewan yang akan
disembelih
yaitu
kambing
dibawah
keliling
mengelilingi negeri Tulehu dengan cara digendong
menggunakan oleh 3 orang pria asli negeri Tulehu
dan juga selaku pemuka adat yang diiringi oleh oleh
alunan dzikir dan salawat ke Nabi Muhammad SAW.
Proses penyembelihan dilangsungkan pada
lingkungan masjid dan akan ada ibu-ibu negeri
Tulehu yang mulai menebar bunga yang memiliki
harum baunya. Setelah heawan kurban selesai
disembelih, drah kurban tersebut akan diperebutkan
oleh para pemuda setempat yang hadir meng14

gunakan kaos singlet berwarna putih dan mengikat
kain
merah
dikepala
sebagai
simbol
yang
melambangkan bahwa pemuda siap dan rela
berkorban demi membela kebenaran. Setelah prosesi
ini selesai maka para pemuda beramai-rami menuju
ke rumah Imam, setelah sampai maka Imam akan
menyerahkan bendera hijau yang berenda berwarna
emas.
Perayaan tradisi upacara ini teah menjadi
objek wisata budaya yang dimiliki provinsi Maluku.
Kalangan wisatawan bersal dari dalam negeri
maupun macannegara.
Kondisi teknologi sekarang yang makin
modern sehingga perlu adanya upaya pelestarian
budaya dan tradisi yang ada di negeri Tulehu.
Melestarikan adalah upaya yang mendasar, dan
dasar ini di sebut juga faktor-faktor yang
mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari
luar dari hal yang di lestarikan. Maka dari itu,
sebuah proses atau tindakan melestarikan mengenal
strategi atau pun teknik yang di dasarkan pada
kebutuhan dan kondisi masing-masing (Uladari
2020).
1.4 Penutup
Negeri Tulehu merupakan salah satu desa di
Provinsi Maluku yang menjunjung dan merawat nilai
kebudayaan dan kearifan lokal yang diwarisi dari
para leluhur negeri ini. Mulai dari sistem
pemerintahannya, kehidupan sosial dan tradisi
budaya yang masih dilestarikan negeri ini. Abdau
merupakan salah satu tradisi atau upacara adat
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yang menjadi salah satu ikon negeri Tulehu. Abdau
dilaksanakan setiap perayaan hari raya kurban bagi
umat muslim. Abdau juga dijadikan sebagai wisata
budaya Negeri Tulehu, Kab. Maluku Tengah, Provinsi
Maluku.
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BAB II
STRATEGI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH
TANGGA DI DUSUN RUPAITU DESA TULEHU
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
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2.1 Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman dan
ilmu pengetahuan banyak sekali bahan kimia yang
dikembangkan bagi masyarakat dan di gunakan
untuk keperluan rumah tangga baik dalam makanan
ataupun untuk kebersihan, bahan-bahan kimia ini
disebut dengan bahan kimia rumah tangga. Berbagai
macam produksi bahan kimia rumah tangga
diperoleh dari industri detergen, sabun, odol,
pemutih, dan lain-lain. sisa pemakaian yang terpakai
akan menjadi limbah rumah tangga yang apabila
tidak dikelola secara baik akan menimbulkan
pencemaran bagi lingkungan dan kesehatan.
Pada desa
Tulehu, dusun Rupaitu yang
memiliki 100 lebih kepala keluarga, masyarakat juga
menggunakan bahan kimia rumah tangga untuk
keperluan sehari-hari, baik mencuci, memasak, dan
mandi. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pengelolaan limbah kimia rumah tangga
membuat adanya potensi pencemaran lingkungan
jika dibiarkan terus-menerus. Masyarakat sering
melakukan aktivitas mencuci dan mandi di sungai
wai wamina di dusun Rupaitu.
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Gambar 2.1 Aktivitas Warga Di Sungai Wai Wamina
Banyak rumah secara sengaja mengalirkan buangan
limbah tersebut ke selokan ataupun sungai yang ada
disekitarnya. Hal ini mengakibatkan munculnya
kerusakan lingkungan yang akan membawa dampak
buruk lain pada kehidupan di masyarakat. Bila
limbah dibuang langsung ke sungai, air sungai akan
tercemar oleh zat kimia dan berbagai bakteri
berbahaya yang akan menyebar lebih luas. Dengan
begitu air sungai tidak lagi bisa dimanfaatkan
sebagai sumber air bersih. (Adack, 2013).

Gambar 2.2
Pembuangan Limbah Rumah Tangga Di Sungai Wai
Wamina
20

Limbah padat yang berupa plastik hasil
bungkusan dari bahan rumah tangga juga jajanan
sering dibuang di sembarangan tempat baik di
selokan, pinggir jalan maupun sungai, hal ini
mengganggu kebersihan lingkungan dan estetika
disekitar kawasan pariwisata air panas Tulehu yang
berada di dusun Rupaitu. Selain itu pembuangan
limbah
rumah
tangga
di
sungai
dapat
mengakibatkan terbentuknya sedimen sehinggga
sungai menjadi dangkal, dan kadar total suspend
solid meningkat dan disssolve oksigen menurun
kondisi ini secara otomatis mempengaruhi rantai
makanan dan ekosistem yang ada di sungai
(Pristanda, 2018).

Gambar 2.3
Pembuangan Limbah dalam Selokan Di Dusun
Rupaitu Menyebabkan Terbentuknya Sedimen
Berdasarkan uraian latar belakang diatas
maka diperlukan pemahaman dalam pengelolaan
limbah rumah tangga pada desa Tulehu dusun
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Rupaitu untuk mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan.
2.2 Pengertian Limbah Rumah Tangga
Limbah adalah sisa atau bahan sisa yang
sudah tidak digunakan lagi oleh kegiatan manusia
dalam skala domestik, industri, dan pertambangan.
Dalam konsentrasi tertentu, keberadaanresidu dapat
menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan
manusia,
sehingga
diperlukan
penanganan yang tepat terhadap residu tersebut.
Limbah rumah tangga adalah Limbah yang
dihasilkan oleh sampah dapur, kamar mandi, air
cucian, Limbah rumah tangga, dan kotoran
manusia. Limbah rumah tangga yang terlalu banyak
jika tidak dapat diolahdapat mencemari dan
meracuni lingkungan, dan pengolahan limbah
rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat
mempengaruhi kesehatan masyarakat. (Sunarsih,
2014).
2.3 Sumber Limbah Rumah Tangga
1. Limbah Organik
Limbah organik merupakan segala limbah
yang mengandung unsur karbon (C), sehingga
meliputi limbah dari mahluk hidup. Namun
secara teknis sebagian orang mendefinisikan
limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal
dari mahluk hidup (alami) dan sifatnya mudah
busuk, contohnya;
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- Kotoran, hewan dan manusia seperti tinja
(Feaces) mengandung mikroba patogen.
- Air seni (Urine) Umumnya mengandung
nitrogen dan fosfor
- Sisa makanan (sisa-sisa sayuran, wortel, kol,
bayam, salada dan lain-lain) kertas,kardus,
karton, air cucian, minyak goreng bekas dan
lain-lain.
2. Limbah Anorganik
Limbah anorganik adalah limbah yang tidak
mengandung unsur karbon, Namun, secara teknis
limbah anorganik di defiinisikan sebagai limbah
yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk
secara alami seperti;
- Logam, misalnya besi dari mobil bekas atau
perkakas dan almunium dari kaleng bekas atau
peralatan rumah tangga)
- Kaca dan pupuk anorganik yang mengandung
nitrogen dan fosfor. Limbah-limbah ini tidak
memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat
diurai oleh mikroorganisme.
Dalam hal ini bahan organik seperti plastik,
karet, kertas juga di kelompokkan sebagai limbah
anorganik bahan-bahan tersebut sulit terurai oleh
mikroorganisme
sebab
unsur
karbonnya
membentuk rantai kimia yang kompleks dan
panjang. (Hasibuan, 2016).
2.4 Dampak Limbah Rumah Tangga
Dampak limbah rumah tangga, yaitu:
a) Dari aspek kesehatan, air limbah yang berasal
toilet mengandung bakteri E. Coli yang dapat
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menyebabkan penyakit perut seperti typhus,
diare, kolera. Bila tidak diolah secara memadai,
limbah toilet bisa merembes ke dalam sumur
(apalagi bila jarak antara sumur dan septic tank
tidak sesuai baku mutu, seperti yang banyak
ditemukan di permukiman padat). Bila air sumur
yang sudah tercemar tersebut dimasak, bakteri
akan mati, tetapi bakteri tetap dapat menyebar
melalui proses lain, seperti; cuci piring, mandi,
gosok gigi, wudhu dan kegiatan penggunaan air
sumur lainnya tanpa melalui proses memasak.
b) Dari aspek lingkungan, Limbah detergen yang
mencemari badan air atau sumur gali umumnya
berasal dari limbah rumah tangga dan berbagai
kegiatan masyarakat yang menggunakan detergen
secara besar-besaran, sehingga pencemaran air
bersih oleh zat ini semakin hari semakin
mengkawatirkan. Detergen atau surfaktan sintetis
merupakan zat toksik, bersifat karsinogenik dapat
menimbulkan kanker jika terakumulasi dalam
jangka waktu lama di dalam tubuh (Apriyani,
2017).
c) Dampak lain yang dihasilkan dari kondisi ini
adalah bau yang tidak sedap disekitar pemukiman
warga dan pemandangan yang tidak layak., hal ini
terjadi karena warga membuat pembuangan air
limbah disembarang tempat, biasanya disamping
rumah, pinggir jalan, bahkan ada yang di depan
rumahnya sendiri. Warga melakukan itu karena
memang tidak adanya lahan yang bisa digunakan
untuk menyembunyikan limbah tersebut.
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d) Limbah plastik, Plastik yang menjadi masalah
terbesar dan paling berbahaya. Sampah plastik
yang dibuang ke sungai akan terbawa ke laut.
Banyak hewan yang hidup pada mengkonsumsi
atau di laut plastik karena kesalahan, Karena
tidak jarang plastik yang terdapat di laut akan
tampak seperti makanan bagi hewan laut. Plastik
tidak dapat di cerna dan akan terusberada pada
organ
pencernaan
hewan
ini,
sehingga
menyumbat
saluran
pencernaan
dan
menyebabkan kematian melalui kelaparan atau
infeksi. Plastik terakumulasi karena tidak mudah
akan photodegrade terurai, (terurai plastik oleh
cahaya matahari) pada paparan sinar matahari,
tetepi hanya dapat terjadi dalam kondisi kering.
2.5 Hambatan Penanganan Limbah Rumah Tangga
Pembuangan sampah yang tidak terurus
dengan baik akan mengakibatkan masalah besar.
Karena penumpukan sampah dan membuangnya
sembarangan ke kawasan terbuka meningkatkan
pencemaran lingkungan yang akan berdampak ke
seluruh air tanah. (Ramadhani, 2021).
Beberapa hambatan yang terjadi dalam
penanganan
limbah
rumah
tangga
dalam
pencemaran lingkungan di dusun Rupaitu adalah:
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai
dampak dari limbah rumah tangga.
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap
kelestarian lingkungan hidup seperti masih
membuang sampah di sungai atau disembarangan
tempat.
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- Tidak adanya tempat pembuangan sampah yang
disediakan oleh pemerintah setempat.
2.6 Strategi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga
Strategi mengelola limbah rumah tangga agar
dapat terhindar dari berbagai penyakit dan
pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan
cara :
- Melakukan sosialisasi pengenalan limbah rumah
tangga dan dampaknya bagi masyarakat. Dengan
adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan
dapat memberikan wawasan serta meningkatkan
kesadaran
terhadap
masyarakat
tentang
pengelolaan bahan kimia rumah tangga sehingga
dapat
mengubah
perilaku
dan
menjaga
kebersihan lingkungan (Setiawan, dkk., 2018)
Melakukan Pemilahan antara sampah organik dan
anorganik disetiap rumah.
- Melakukan daur ulang sampah. Untuk sampah
organik dapat melakukan pengomposan agar
menjadi pupuk untuk tanaman dan sampah
Anorganik dapat di daur ulang menjadi bahan
yang dipakai kembali atau diberikan kepada
pemulung.
- Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle),
merupakan paradigma baru penanganan sampah
dari yang sebelumnya “kumpul-angkut-buang”
menjadi kumpul-pilah-olah-angkut (Setianingrum,
2018)
Untuk limbah cair, pengolahan air limbah
rumah tangga dapat dilakukan dengan membuat
saluran air kotor dan bak peresapan dengan
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memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh
Depkes sebagai berikut:
- Tidak mengotori permukaan tanah.
- Menghindari tersebarnya cacing tambang pada
permukaan tanah.
- Mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga
lain.
- Tidak menimbulkan bau yang mengganggu.
- Konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan
bahan yang mudah didapat dan murah.
- Jarak minimal antara sumber air dengan bak
resapan 10 m.
2.7 Peraturan Tentang Lingkungan Hidup
Peraturan tentang lingkungan hidup mengatur
tentang pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga
lingkungan atas adanya pemanasan global atau
perubahan iklim. Banyak faktor yang mempengaruhi
terjadi penurunan kualitas lingkungan misalnya
banyaknya limbah terutama rumah tangga yang
tidak dikelola dengan baik. Didalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur
tentang limbah yang dihasilkan dari industri saja
melainkan juga limbah yang berasal dari rumah
tangga. Jika dilihat dari pencemarannya limbah dari
rumah tangga juga cukup berbahaya seperti plastik,
air bekas cucian yang dibuang kesungai dan lainnya.
Peraturan perundang yang mengatur tentang
lingkungan hidup sebagai berikut :
- Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001
Tentang
Pengelolaan
Kualitas
Air
dan
Pengendalian Pencemaran Air.
2.8 Penutupan
Berdasarkan
pemaparan
diatas
dapat
disimpulkan
bahwa
limbah
rumah
tangga
merupakan limbah yang dihasilkanoleh aktivitas
rumah tangga baik untuk mandi, mencuci, sampah
dapur dan lain-lain. limbah rumah tangga terbagi
atas limbah anorganik dan organik yang apabila
tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan
pencemaran lingkungan yang berdampak bagi
Lingkungan dan Kesahatan masyarakat, kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai limbah rumah
tangga serta ketidakpeduliaan masyarakat mengenai
pelestarian lingkungan dan kurangnya fasilitas
pembuangan dan pengelolaan limbah rumah tangga
dari pemerintah. Strategi yang dapat dilakukan
untuk pengelolaan limbah rumah tangga yaitu
melakukan sosialisasi bagi masyarakat, melakukan
daur ulang sampah baik pemilahan untuk sampah
anorganik dan pengomposan untuk sampah organik.
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BAB III
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VAKSINASI COVID-19
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3.1 Pendahuluan
Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan
dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang
belum diketahui, yang berawal dari laporan dari
Cina kepada World Health Organization (WHO)
terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di
suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei,
China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina.
Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang
menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain.
Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai
teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu
virus
corona
baru.
Penelitian
selanjutnya
menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus
corona penyebab Severe Acute Respitatory Syndrome
(SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun
2003, hingga WHO menamakannya sebagai novel
corona virus (nCoV19). Tidak lama kemudian mulai
muncul laporan dari provinsi lain di Cina bahkan di
luar Cina, pada orangorang dengan riwayat
perjalanan dari Kota Wuhan dan Cina yaitu Korea
Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau,
Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25
negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab,
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Vietnam dan Kamboja. Ancaman pandemik semakin
besar
ketika
berbagai
kasus
menunjukkan
penularan antar manusia (human to human
transmission) pada dokter dan petugas medis yang
merawat pasien tanpa ada riwayat berpergian ke
pasar
yang
sudah
ditutup.
Laporan
lain
menunjukkan
penularan
pada
pendamping
wisatawan Cina yang berkunjung ke Jepang disertai
bukti lain terdapat penularan pada kontak serumah
pasien di luar Cina dari pasien terkonfirmasi dan
pergi ke Kota Wuhan kepada pasangannya di
Amerika Serikat. Penularan langsung antar manusia
(human to human transmission) ini menimbulkan
peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga
pada akhir Januari 2020 didapatkan peningkatan
2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir
Januari 2020 WHO menetapkan status Global
Emergency pada kasus virus Corona ini dan pada 11
Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID19.
Covid-19 saat ini menjadi masalah yang serius
di seluruh dunia, dan jumlah kasusnya meningkat
setiap hari. Menyerang semua orang, tanpa
memandang usia atau jenis kelamin, dianggap
sebagai pandemi global. Pandemi global Covid-19
pertama kali diumumkan pada 11 Maret 2020,
menandakan bahwa virus tersebut telah menginfeksi
banyak orang di berbagai negara (World Health
Organization, 2020). Pada 25 Maret 2020, total
414.179 kasus yang dikonfirmasi telah dilaporkan,
termasuk 18.440 kematian (CFR 4,4%), di mana 192
negara/wilayah telah melaporkan kasus. Dalam
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kasus ini, beberapa petugas kesehatan dilaporkan
terinfeksi virus corona.
Diketahui bahwa masih banyak masyarakat
yang meremehkan virus corona dan tidak
menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang
dibuat oleh pemerintah, sehingga risiko penularan
Covid-19 semakin meningkat. Oleh sebab itu, tidak
hanya perlu dilakukan intervensi dalam pelaksanaan
prosedur kesehatan, tetapi juga perlu segera
dilakukan tindakan intervensi lain yang efektif untuk
memutus penyebaran penyakit, yaitu melalui upaya
vaksinasi.
Pemerintah sudah berupaya dengan maksimal
untuk mengatasi tantangan-tantangan selama masa
pandemi Covid-19. Diketahui bahwa Presiden
Republik Indonesia (RI) membentuk tim nasional
untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19.
Keputusan Presiden No. 18/2020 yang dikeluarkan
pada 3 September 2020 mengatur pembentukan tim
pengembangan
vaksin
Covid-19
di
bawah
pengawasan Menteri Perekonomian. Selain itu,
Departemen Riset dan Teknologi bertanggung jawab
untuk melaporkan kepada Presiden tentang
pekerjaan sehari-hari tim. Pada 6 Oktober 2020,
Presiden
menandatangani
dan
mengeluarkan
Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan
vaksin dan implementasi rencana vaksin dalam
menanggapi pandemi Covid-19. Perpres menetapkan
bahwa pemerintah akan mempersiapkan pengadaan
dan distribusi vaksin serta pelaksanaan vaksin.
Vaksin Covid-19 merupakan salah satu
terobosan
pemerintah
untuk
melawan
dan
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menangani Covid-19 yang ada didunia khususnya
Negara Indonesia. Tujuan dari vaksinasi Covid-19
adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19,
menurunkan angka kesakitan dan kematian yang
disebabkan oleh Covid-19, mencapai kekebalan dan
melindungi masyarakat dari Covid-19, sehingga
dapat menjaga masyarakat dan perekonomian.
Sebagian besar masyarakat Tulehu terlebih di
daerah dusun Rupaitu memahami dan mengetahui
mengenai
Covid-19
dan
vaksinasi
Covid-19.
Masyarakat sebagian besar menganggap vaksinasi
Covid-19 dapat mencegah terjangkit Covid-19 tetapi
tidak sedikit yang berpikir bahwa vaksinasi Covid-19
itu berbahaya dan tidak bermanfaat dalam hal
mencegah Covid-19.
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Gambar 3.1 Quisioner Vaksinasi Dusun Rupaitu
Penelitian mengenai persepsi mayarakat
dusun
Rupaitu
sebelumnya
belum
pernah
dilakukan. Persepsi masyarakat terhadap vaksin
Covid-19 dan banyaknya penyebaran informasi palsu
dan kesalahpahaman di masyarakat menjadi dasar
untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap
vaksin COVID-19 di Dusun Rupaitu Desa Tulehu.
3.2 Seluk Beluk Coronavirus Disease 19 (Covid19)
Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan
Desember
dunia
dihebohkan
dengan
berita
munculnya wabah pneumonia yang tidak diketahui
sebab pastinya. Wabah ini pertama kali ditemukan
di kota Wuhan Provinsi Hubei China. Kebanyakan
pasien pneumonia ini berawal dari pedagang di
pasar Huanan yang menjual hewan hidup yang
terletak di kota Wuhan. Pada 7 Januari 2020 para
peneliti
berhasil
mengidentifikasi
penyebab
pneumonia ini yakni jenis novel coronavirus.
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Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini
Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan nama
virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (Severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2).
Pada tanggal 2 Januari 2020, penderita
meningkat menjadi 41 orang yang dirawat dirumah
sakit teridentifikasi positif Covid-19 setelah hasil tes
keluar dari laboratorium di kota Wuhan. Sebagian
dari penderita memiliki penyakit bawaan seperti
kardiovaskular, diabetes melitus, dan hipertensi.
Penyebaran virus ini semakin meningkat dan telah
menyebar hampir ke seluruh Negara di dunia
sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO
mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi. Hingga
15 Juni 2020 tercatat 7.805.148 kasus tersebar di
seluruh dunia. Dimulai dari penularan hewan ke
manusia, diikuti penyebaran dari manusia ke
manusia. Beberapa pasien yang telah menjalani tes
radiografi memiliki perubahan di paru-parunya.
Selain itu, rata-rata jumlah sel limfosit dan trombosit
pasien menunjukkan hasil yang lebih rendah dan
disertai hipoksemia.
Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di China
tengah, adalah provinsi ketujuh terbesar di negara
itu dengan populasi 11 juta orang. Pada awal
Desember
2019
seorang
pasien
didiagnosis
menderita pneumonia yang tidak biasa. Pada 31
Desember, kantor regional Organisasi Kesehatan
Dunia
(WHO)
di
Beijing
telah
menerima
pemberitahuan tentang sekelompok pasien dengan
pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya dari
kota yang sama.
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Para peneliti di Institute of Virology di Wuhan
telah melakukan analisis metagenomics untuk
mengidentifikasi virus corona baru sebagai etiologi
potensial. Mereka menyebutnya novel coronavirus
2019 (nCoV-2019). Selanjutnya, Pusat Pengendalian
dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyebut virus
corona sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV)
dan sekarang penyakitnya populer dengan istilah
coronavirus disease-19 (COVID-19).
Virus corona termasuk superdomain biota,
kingdom virus. Virus corona adalah kelompok virus
terbesar dalam ordo Nidovirales. Semua virus dalam
ordo Nidovirales adalah nonsegmented positive-sense
RNA viruses. Virus corona termasuk dalam familia
Coronaviridae, sub familia Coronavirinae, genus
Betacoronavirus, subgenus Sarbecovirus. Pengelompokan virus pada awalnya dipilah ke dalam
kelompokkelompok berdasarkan serologi tetapi
sekarang berdasar pengelompokan filogenetik. Lebih
jauh dijelaskan bahwa subgenus Sarbecovirus
meliputi Bat-SL-CoV, SARS-CoV dan 2019-nCoV.
BatSL-CoV awalnya ditemukan di Zhejiang, Yunan,
Guizhou, Guangxi, Shaanxi dan Hubei, China. (4)
Pengelompokan yang lain memperlihatkan bahwa
virus corona grup beta meliputi Bat coronavirus
(BcoV), Porcine hemagglutinating encephalomyelitis
virus (HEV), Murine hepatitis virus (MHV), Human
coronavirus 4408 (HCoV- 4408), Human coronavirus
OC43 (HCoV-OC43), Human coronavirus HKU1
(HCoV-HKU1), Severe acute respiratory syndrome
coronavirus
(SARSCoV)
dan
Middle
Eastern
respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).
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Virus corona berbentuk bulat dengan
diameter sekitar 125 nm seperti yang digambarkan
dalam
penelitian
menggunakan
cryo-electron
microscopy. Partikel virus corona mengandung
empat protein struktural utama, yaitu protein S
(spike protein) yang berbentuk seperti paku, protein
M (membrane protein), protein E (envelope protein),
dan protein N (nucleocapside protein). Protein S (~150
kDa), protein M (~25-30 kDa), protein E (~8-12 kDa),
sedangkan
protein
N
terdapat
di
dalam
nukleokapsid.
Analisis filogenetik mengungkapkan bahwa
virus corona termasuk dalam subgenus Sarbecovirus
dari genus Betacoronavirus, dengan panjang cabang
yang relatif panjang untuk kerabat terdekat bat-SLCoVZC45 dan bat-SL-CoVZXC21, dan secara genetik
berbeda dari SARS-CoV. Khususnya, pemodelan
homologi mengungkapkan bahwa virus corona
memiliki struktur receptorbinding domain yang sama
dengan SARS-CoV, meskipun terdapat variasi asam
amino pada beberapa residu utama. Meskipun virus
corona lebih dekat ke bat-SL-CoVZC45 dan batSLCoVZXC21 di tingkat genom keseluruhan, tetapi
melalui analisis filogenetik dari receptor-binding
domain ditemukan bahwa virus corona lebih dekat
dengan garis keturunan SARS-CoV. Dewasa ini WHO
memberi nama severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang menjadi penyebab
penyakit COVID-19.
Berawal pada bulan Desember 2019 tepatnya
pada tanggal 29 Desember 2019, ditemukan lima
kasus pertama pasien pneumonia di Kota Wuhan
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Provinsi Hubei, China. Lima orang tersebut dirawat
dirumah sakit dengan acute respiratory distress
syndrome dan satu diantaranya meninggal dunia.
Sekitar 66% penderita terpajan di pasar ikan atau
pasar makanan laut (Wet Market) Huanan di kota
Wuhan. Thailand adalah Negara pertama yang
terkonfirmasi Covid-19 diluar Negara China pada
tanggal 13 Januari 2020. Thailand terkonfirmasi
positif Covid-19 sebanyak 3.135 kasus dan 58
kematian sejak tanggal 13 Januari 2020 hingga 15
Juni 2020. Penderita Covid-19 meningkat pesat
menjadi 7.734 kasus pada tanggal 30 Januari 2020
dan pada tanggal yang sama terkonfirmasi 90 kasus
pasien positif Covid-19 yang berasal dari berbagai
Negara baik di benua Asia, Eropa dan Australia.
Pada tanggal 30 Januari 2020 pula, WHO
membunyikan alarm darurat kesehatan masyarakat
yang menjadi perhatian oleh seluruh dunia yaitu
Public Health Emergency of International Concern
(PHEIC).
Penyebaran kasus pertama Covid-19 di
Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020 yang
terkonfirmasi sebanyak 2 penderita yang berasal dari
Jakarta. Tanggal 15 Juni 2020, sebanyak 38.277
kasus
terkonfirmasi
positif
Covid-19
dan
terkonfirmasi meninggal sebanyak 2.134 kasus. Di
Jawa Timur, pada tanggal 19 Juni 2020
terkonfirmasi penderita Covid-19 sebanyak 9.046
+209 kasus baru, terkonfirmasi sembuh sebanyak
2.763 kasus, dan terkonfirmasi meninggal sebanyak
721 kasus.
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Di Maluku Tengah tahun 2021 penyebaran
COVID tidak terlalu marak seperti yang sebelumnya.

Gambar 3.2
Kasus COVID-19 pada Bulan Oktober di Kabupaten
Maluku Tengah
Sumber : Data COVID-19 Maluku Tengah. Available :
http://covid19maluku.com/detkokabmap.php?&id=%
223%22

Gambar 3.3
Proses Vaksinasi di Kabupaten Maluku Tengah
Sumber : Data COVID-19 Maluku Tengah. Available :
http://covid19maluku.com/detkokabmap.php?&id=%
223%22
Rata-rata masa inkubasi adalah 4 hari dengan
rentang waktu 2 sampai 7 hari. Masa inkubasi
dengan menggunakan distribusi lognoral yaitu
berkisar antara 2,4 sampai 15,5 hari. Periode
bergantung pada usia dan status imunitas pasien.
Rerata usia pasien adalah 47 tahun dengan rentang
umur 35 sampai 58 tahun serta 0,9% adalah pasien
yang lebih muda dari umur 15 tahun. Gejala umum
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di awal penyakit adalah demam, kelelahan atau
myalgia, batuk kering. Serta beberapa organ yang
terlibat seperti pernapasan (batuk, sesak napas,
sakit tenggorokan, hemoptisis atau batuk darah,
nyeri dada), gastrointestinal (diare,mual,muntah),
neurologis (kebingungan dan sakit kepala). Namun
tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah
demam (83-98%), batuk (76-82%), dan sesak napas
atau dyspnea (31-55%).
Pasien dengan gejala yang ringan akan
sembuh dalam watu kurang lebih 1 minggu,
sementara pasien dengan gejala yang parah akan
mengalami gagal napas progresif karena virus telah
merusak alveolar dan akan menyebabkan kematian.
Kasus kematian terbanyak adalah pasien usia lanjut
dengan penyakit bawaan seperti kardiovaskular,
hipertensi, diabetes mellitus, dan parkinson.
Seperempat pasien yang dirawat di rumah sakit
Wuhan memiliki komplikasi serius berupa aritmia,
syok, cedera ginjal akut dan acute respiratory
distress syndrome (ARDS). Pasien yang menjalani
pemeriksaan penunjang CT Scan, menunjukkan
tanda pneumonia bilateral dengan opasitas bilateral
ground glass. Perlu diingat, terdapat kesamaan
gejala antara betacoronavirus dengan Covid-19 yaitu
batuk, sesak napas, dan opasitas bilateral ground
glass pada CT Scan dada.
Coronavirus termasuk virus yang menyerang
saluran pernapasan. Virus yang berhubungan
dengan infeksi pada saluran pernapasan akan
menggunakan sel epitel dan mukosa saluran napas
sebagai target awal dan menyebabkan infeksi pada
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saluran pernapasan atau kerusakan organ. Virus
corona merupakan virus RNA rantai tunggal dan
rantai positif yang masuk keluarga coronaviridae
yang dibagi menjadi subfamili menurut serotip dan
genotip karakteristik yang meliputi a, β, γ dan δ.
Coronavirus pada umumnya menyerang hewan
khususnya kelelawar dan unta. Coronavirus
mempunyai sampul (enveloped), dengan partikel
bulat dan seringkali berbentuk pleomorfik. Dinding
coronavirus dilapisi oleh protein S sebagai protein
antigenik utama yang dapat berikatan dengan
reseptor yang ada di tubuh hostnya. Terdapat enam
jenis coronavirus yang ditemukan di saluran napas
pada manusia yaitu 229E, NL63 dari genus
Polygonum, OC43 dan HPU dari genus beta, Middle
East Respiratory Syndrome-associated Coronavirus
(MERSCoV),
and
Severe
Acute
Respiratory
Syndromeassociated
Coronavirus
(SARS-CoV).
Coronavirus jenis baru atau SARS-CoV2 penyebab
Covid-19 dapat diklasifikasikan dalam kelompok
betacoronavirus yang menyerupai SARS-CoV dan
MERS-CoV tetapi tidak sama persis.
Coronavirus pada kelelawar merupakan
sumber utama yang menyebabkan Middle East
Respiratory
Syndrome-associated
Coronavirus
(MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndromeassociated
Coronavirus.
Coronavirus
sensitif
terhadap panas, dengan suhu 56 derajat celcius
selama 30 menit dinding lipid dapat dihancurkan.
Alkohol 75%, klorin mengandung desinfektan, asam
peroksiasetat dan klorform juga dapat melarutkan
lipid coronavirus. Menurut Van Doremalen dkk,
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2020 menyebutkan bahwa coronavirus lebih stabil
pada plastik dan stainless steel >72 jam
dibandingkan tembaga (4 jam) dan kardus (24 jam).
Patogenesis infeksi COVID-19 belum diketahui
seutuhnya. Pada awalnya diketahui virus ini
mungkin memiliki kesamaan dengan SARS dan
MERS CoV, tetapi dari hasil evaluasi genomik isolasi
dari 10 pasien, didapatkan kesamaan mencapai 99%
yang menunjukkan suatu virus baru, dan
menunjukkan kesamaan (identik 88%) dengan
batderived severe acute respiratory syndrome
(SARS)- like coronaviruses, bat-SL-CoVZC45 dan
bat-SLCoVZXC21, yang diambil pada tahun 2018 di
Zhoushan, Cina bagian Timur, kedekatan dengan
SARS-CoV adalah 79% dan lebih jauh lagi dengan
MERS-CoV (50%). Analisis filogenetik menunjukkan
COVID-19 merupakan bagian dari subgenus
Sarbecovirus dan genus Betacoronavirus. Penelitian
lain
menunjukkan
protein
(S)
memfasilitasi
masuknya virus corona ke dalam sel target. Proses
ini bergantung pada pengikatan protein S ke reseptor
selular dan priming protein S ke protease selular.
Penelitian
hingga
saat
ini
menunjukkan
kemungkinan proses masuknya COVID-19 ke dalam
sel mirip dengan SARS. Hai ini didasarkan pada
kesamaan struktur 76% antara SARS dan COVID19. Sehingga diperkirakan virus ini menarget
Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) sebagai
reseptor masuk dan menggunakan serine protease
TMPRSS2 untuk priming S protein, meskipun hal ini
masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

43

Proses imunologik dari host selanjutnya
belum banyak diketahui. Dari data kasus yang ada,
pemeriksaan sitokin yang berperan pada ARDS
menunjukkan hasil terjadinya badai sitokin (cytokine
storms) seperti pada kondisi ARDS lainnya. Dari
penelitian sejauh ini, ditemukan beberapa sitokin
dalam jumlah tinggi, yaitu: interleukin-1 beta (IL-1β),
interferon-gamma (IFN-γ), inducible protein/CXCL10
(IP10) dan monocyte chemoattractant protein 1
(MCP1) serta kemungkinan mengaktifkan T-helper-1
(Th1).
Selain sitokin tersebut, COVID-19 juga
meningkatkan sitokin T-helper-2 (Th2) (misalnya, IL4
and IL10) yang mensupresi inflamasi berbeda dari
SARS-CoV. Data lain juga menunjukkan, pada
pasien COVID-19 di ICU ditemukan kadar
granulocyte-colony stimulating factor (GCSF), IP10,
MCP1, macrophage inflammatory proteins 1A
(MIP1A) dan TNFα yang lebih tinggi dibandingkan
pasien yang tidak memerlukan perawatan ICU. Hal
ini mengindikasikan badai sitokin akibat infeksi
COVID-19 berkaitan dengan derajat keparahan
penyakit.
Virus corona merupakan zoonosis, sehingga
terdapat kemungkinkan virus berasal dari hewan
dan ditularkan ke manusia. Pada COVID-19 belum
diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan
ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan
COVID-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan
data selanjutnya menunjukkan penularan antar
manusia (human to human), yaitu diprediksi melalui
droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan
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dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian
penularan kepada petugas kesehatan yang merawat
pasien COVID-19, disertai bukti lain penularan di
luar Cina dari seorang yang datang dari Kota
Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan
hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor.
Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan
terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami
gejala (asimtomatik) atau masih dalam masa
inkubasi. Laporan lain mendukung penularan antar
manusia adalah laporan 9 kasus penularan
langsung antar manusia di luar Cina dari kasus
index ke orang kontak erat yang tidak memiliki
riwayat perjalanan manapun.
Penularan ini terjadi umumnya melalui
droplet dan kontak dengan virus kemudian virus
dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu
analisis
mencoba
mengukur
laju
penularan
berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi
antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis
tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien
ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan
penularan di masa inkubasi menyebabkan masa
kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga
risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin
dapat lebih besar.
3.3. Klasifikasi Pasien Covid-19
Klasifikasi Pasien Covid-19 dibagi menjadi 8
bagian yaitu sebagai berikut :
1. Kasus Suspek
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Kasus suspek adalah orang yang memiliki salah
satu kondisi berikut:
a. Orang
yang
mengidap
Infeksi
Saluran
Pernapasan Akut (ISPA) dan pernah bepergian
atau tinggal di negara/wilayah di mana
penularan lokal dilaporkan di Indonesia dalam
14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala.
b. Seseorang yang menderita gejala atau tanda
ISPA dan memiliki riwayat kontak dengan
kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dalam 14
hari terakhir sebelum timbulnya gejala.
c. Pasien ISPA berat atau pneumonia berat
memerlukan rawat inap dan didasarkan pada
manifestasi klinis yang meyakinkan tanpa
alasan lain.
2. Kasus Probable
Kasus yang mungkin terjadi adalah mereka yang
diduga menderita ARDS parah atau kematian
karena
gambaran
klinis
Covid-19
yang
meyakinkan dan tidak ada hasil tes laboratorium
Rt-PCR.
3. Kasus Konfirmasi
Kasus yang dikonfirmasi adalah orang yang hasil
uji laboratorium RTPCR nya terbukti positif virus
covid-19. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua :
a. Gejala kasus yang dikonfirmasi (dengan
gejala/sympromatic)
b. Kasus
terkonfirmasi
asimtomatik
(tidak
bergejala)
4. Kontak erat
Orang yang mungkin telah melakukan kontak
dengan kasus Covid-19 atau kasus yang
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dikonfirmasi. Catatan riwayat kontak yang
mencurigakan meliputi:
a. Kontak tatap muka dengan kasus yang
mungkin atau dikonfirmasi dalam radius 1
meter dan dalam waktu 15 menit atau lebih.
b. Kontak fisik langsung secepat mungkin (seperti
berjabat tangan, meremas tangan, dll.).
c. Orang yang dapat memberikan perawatan
segera untuk kemungkinan atau kasus yang
dikonfirmasi tanpa mengenakan alat pelindung
diri standar.
d. Menurut penilaian risiko lokal yang ditetapkan
oleh
tim
investigasi
epidemiologi
lokal,
tunjukkan paparan lain (lihat lampiran untuk
petunjuk).
5. Pelaku Perjalanan
Orang yang memiliki riwayat perjalanan adalah
orang-orang yang pernah melakukan perjalanan
dari luar negeri maupun dalam negeri selama 14
hari terakhir.
6. Discarded
Jika terpenuhi, itu adalah salah satu dari kondisi
berikut :
a. Pasien dengan status kasus mencurigakan dan
hasil tes RT-PCR negatif selama 2 hari
berturut-turut (interval> 24 jam).
b. Mereka yang berstatus kontak dekat telah
menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
7. Selesai Isolasi Isolasi akan selesai jika salah satu
dari kondisi berikut terpenuhi:
a. Tidak
ada
kasus
yang
terkonfirmasi
menunjukkan asimtomatik
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b. Kemungkinan kasus tanpa tindak lanjut RTPCR/gejala
(simptomatik)
kasus
yang
dikonfirmasi adalah 10 hari dari tanggal onset,
ditambah paling sedikit 3 hari setelah tidak ada
demam dan gejala pernapasan.
c. Kasus/gejala dengan tes RT-PCR negatif dua
kali lebih mungkin dibandingkan kasus yang
dikonfirmasi, dan gejala demam dan gangguan
pernapasan
tidak
lagi
muncul
setelah
setidaknya tiga hari.
8. Kematian Pemantauan kasus Covid-19 yang
dikonfirmasi atau mati dapat menyebabkan
kematian akibat Covid-19.1
Berdasarkan Panduan Surveilans Global WHO
untuk novel Corona-virus 2019 (Covid-19) per 20
Maret
2020,
definisi
infeksi
Covid-19
ini
diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kasus Terduga (suspect case)
a. Pasien dengan gangguan napas akut (demam
dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit
pernapasan, seperti batuk, sesak napas), DAN
riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang
melaporkan penularan di komunitas dari
penyakit Covid-19 selama 14 hari sebelum
onset gejala; atau
b. Pasien dengan gangguan napas akut dan
mempunyai kontak dengan kasus terkonfirmasi
atau probable covid-19 dalam 14 hari terakhir
sebelum onset; atau
c. Pasien dengan gejala pernapasan berat (demam
dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit
pernapasan, seperti batuk, sesak napas DAN
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memerlukan rawat inap) DAN tidak adanya
alternatif diagnosis lain yang secara lengkap
dapat menjelaskan presentasi klinis tersebut.
2. Kasus probable (probable case)
a. Kasus terduga yang hasil tes dari Covid-19
inkonklusif; atau
b. Kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat
dikerjakan karena alasan apapun.
3. Kasus terkonfirmasi yaitu pasien dengan hasil
pemeriksaan laboratorium infeksi Covid-19 positif,
terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda
klinis.
Kontak adalah orang yang mengalami satu
dari kejadian di bawah ini selama 2 hari sebelum
dan 14 hari setelah onset gejala dari kasus probable
atau kasus terkonfirmasi
1. Kontak tatap muka dengan kasus probable atau
terkonfirmasi dalam radius 1 meter dan lebih dari
15 menit;
2. Kontak fisik langsung dengan kasus probable atau
terkonfirmasi;
3. Merawat
langsung
pasien
probable
atau
terkonfirmasi
penyakit
Covid-19
tanpa
menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
atau
4. Situasi lain sesuai indikasi penilaian lokasi lokal.
Klasifikasi infeksi Covid-19 di Indonesia saat
ini didasarkan pada buku panduan tata laksana
pneumonia
Covid-19
Kementerian
Kesehatan
Republik Indonesia (Kemenkes RI). Terdapat sedikit
perbedaan dengan klasifikasi WHO, yaitu kasus
suspek disebut dengan Pasien dalam Pengawasan
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(PdP)
dan
ada
penambahan
Orang
dalam
Pemantauan (OdP). Istilah kasus probable yang
sebelumnya ada di panduan Kemenkes RI dan ada
pada panduan WHO saat ini sudah tidak ada.
Berikut
klasifikasi
menurut
buku
Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disesase
(Covid-19) per 27 Maret 2020.
1. Pasien dalam Pengawasan (PdP)
a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut
(ISPA) yaitu demam (≥38ºC) atau riwayat
demam; disertai salah satu gejala/tanda
penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak
nafas/sakit
tenggorokan/pilek/pneumonia
ringan hingga berat DAN tidak ada penyebab
lain berdasarkan gambaran klinis yang
meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir
sebelum timbul gejala memiliki riwayat
perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang
melaporkan transmisi lokal.
b. Orang dengan demam (≥38ºC) atau riwayat
demam atau ISPA DAN pada 14 hari terakhir
sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak
dengan kasus konfirmasi COVID-19.
c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat
yang membutuhkan perawatan di rumah sakit
DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan
gambaran klinis yang meyakinkan.
2. Orang dalam Pemantauan (OdP)
a. Orang yang mengalami demam (≥38ºC) atau
riwayat demam; atau gejala gangguan sistem
pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/
batuk
DAN
tidak
ada
penyebab
lain
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berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan
DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul
gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal
di negara/wilayah yang melaporkan transmisi
lokal.
b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem
pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/
batuk DAN pada 14 hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan
kasus konfirmasi COVID-19.
3. Orang Tanpa Gejala (OTG)
Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko
tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang
tanpa gejala merupakan seseorang dengan riwayat
kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan
kontak fisik atau berada dalam ruangan atau
berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus
pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam
2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14
hari setelah kasus timbul gejala.
Termasuk kontak erat adalah:
a. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat,
mengantar dan membersihkan ruangan di
tempat perawatan kasus tanpa menggunakan
alat pelindung diri (APD) sesuai standar.
b. Orang yang berada dalam suatu ruangan yang
sama dengan kasus (termasuk tempat kerja,
kelas, rumah, acara besar) dalam 2 hari
sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari
setelah kasus timbul gejala.
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c. Orang yang bepergian bersama (radius 1 meter)
dengan segala jenis alat angkut/kendaraan
dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan
hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
4. Kasus Konfirmasi
Pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil
pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan
polymerase chain reaction (PCR).
3.4 Vaksinasi Covid-19
Tahapan dalam pembuatan sebuah vaksin
memang melalui beberapa tahap sampai vaksin
tersebut dapat diproduksi dan diterima secara
global, begitupun dengan pengembangan vaksin
COVID-19. Vaksin sebagai cara yang paling efektif
dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular
membuat
pengembangan
dari
vaksin
untuk
memerangi infeksi SARS-CoV-2 sangat diperlukan.
sejauh ini lebih dari 40 perusahaan farmasi dan
lembaga
akademis
di seluruh
dunia
telah
meluncurkan program pengembangan vaksin mereka
melawan SARS-CoV-2.
Selama dua dekade terakhir, tiga coronavirus
yang didapatkan pada manusia (SARS-CoV, MERSCoV, dan SARS-CoV-2) muncul di seluruh dunia,
menyebabkan ancaman besar terhadap kesehatan
global. Namun, masih belum ada vaksin yang
disetujui untuk virus corona manusia. Kelompokkelompok penelitian di seluruh dunia mempercepat
pengembangan vaksin Covid-19 menggunakan
berbagai pendekatan.
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Mekanisme pengenalan yang tepat antara
protein permukaan virus dan reseptor inang penting
untuk memahami bagaimana penularan lintas
spesies dan tropis inang serta untuk pembentukan
model hewan untuk pengembangan vaksin . Protein
coronavirus spike (S) adalah target penting untuk
pengembangan vaksin karena memediasi mekanisme
infeksi melalui pengikatan reseptor sel inang.
1. Vaksin mati dan Vaksin yang dilemahkan
Vaksin sel utuh yang dimatikan atau vaksin
hidup yang dilemahkan menghadirkan beberapa
komponen antigenik ke inang dan dengan
demikian dapat berpotensi menyebabkan beragam
efek imunologis terhadap patogen. Mereka adalah
vaksin tradisional dengan teknologi yang telah
dipersiapkan secara matang persiapan, dan dapat
menjadi vaksin SARS-CoV-2 pertama yang
dimasukkan ke dalam aplikasi klinis.
Saat ini, beberapa lembaga penelitian telah
memulai penelitian ini. Pusat Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Tiongkok, Institut Virologi
Wuhan, Akademi Ilmu Pengetahuan Cina,
Universitas Zhejiang, dan beberapa lembaga
lainnya telah berhasil mengisolasi strain virus
SARS-CoV-2 dan memulai pengembangan vaksin
yang relevan.
2. Subunit Vaksin
Vaksin subunit mencakup satu atau lebih
antigen dengan imunogenisitas kuat yang mampu
menstimulasi sistem imun inang secara efisien.
Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan
lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali
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membutuhkan penambahan bahan pembantu
untuk memperoleh respon imun protektif yang
kuat. Sejauh ini, beberapa lembaga telah
memprakarsai program vaksin subunit SARSCoV-2, dan hampir semuanya menggunakan
protein S sebagai antigen. Sebagai contoh,
Universitas Queensland sedang mengembangkan
vaksin subunit berdasarkan pada teknologi
“penjepit molekuler”.
3. Vaksin mRNA
Vaksin mRNA adalah teknologi yang
berkembang pesat untuk mengobati penyakit
menular dan kanker. Vaksin berbasis mRNA
mengandung mRNA yang mengkode antigen, yang
diterjemahkan di mesin seluler inang dengan
vaksinasi. Vaksin mRNA memiliki keunggulan
dibandingkan vaksin konvensional, dengan tidak
adanya integrasi genom, respon imun yang
meningkat, perkembangan yang cepat, dan
produksi antigen multimeric. Moderna, Inc. telah
memulai uji klinis fase I untuk mRNA-1273,
vaksin mRNA, yang mengkode protein viral spike
(S) dari SARSCoV-2. Ini dirancang bekerja sama
dengan Institut Nasional Alergi dan Penyakit
Menular
(NIAID).
Berbeda
dengan
vaksin
konvensional yang diproduksi dalam sistem kultur
sel, vaksin mRNA dirancang dalam silico, yang
memungkinkan pengembangan dan evaluasi
efikasi vaksin yang cepat. Moderna Inc. sedang
mempersiapkan studi fase I dengan dukungan
keuangan dari CEPI (Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations).
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4. Vaksin DNA
Vaksin DNA biasanya terdiri dari molekul
DNA plasmid yang mengkodekan satu atau lebih
antigen. Mereka lebih unggul dari vaksin mRNA
dalam formulasi yang diperlukan untuk stabilitas
dan efisiensi pengiriman, namun mereka harus
memasukkan nukleus yang dapat membawa
risiko integrasi vctor dan mutasi pada genom
inang.
Sejauh ini, dua vaksin DNA SARS-CoV-2
sedang
dalam
pengembangan.
Inovio
Pharmaceuticals
mengembangkan
kandidat
vaksin DNA yang disebut INO-4800, yang dalam
studi praklinis dan akan segera memasuki uji
klinis fase I. Anak Perusahaan Ilmu DNA Terapan,
LineaRx, dan Takis Biotech berkolaborasi untuk
pengembangan kandidat vaksin DNA linier
terhadap SARS-CoV-2, yang sekarang dalam studi
praklinis.
5. Vaksin Live Vector
Vaksin vektor langsung adalah virus hidup
(vektor) yang mengekspresikan antigen heterolog.
Mereka dikarakterisasi dengan menggabungkan
imunogenisitas yang kuat dari vaksin yang
dilemahkan hidup dan keamanan vaksin subunit,
dan secara luas digunakan untuk menginduksi
imunitas seluler in vivo. Penelitian vaksin SARSCoV-2 terkait telah dilakukan oleh lembagalembaga berikut.
Greffex Inc. yang berbasis di Houston telah
menyelesaikan
konstruksi
vaksin
vektor
adenovirus SARS-CoV-2 dengan Greffex Vector
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Platform dan seharusnya sekarang dipindahkan
ke pengujian hewan. Tonix Pharmaceuticals
mengumumkan penelitian untuk mengembangkan
vaksin SARS-CoV-2 yang potensial berdasarkan
Horsepox Virus (TNX-1800). Johnson & Johnson
telah mengadopsi platform vektor adenoviral
AdVac® untuk pengembangan vaksin. 43
6. Vaksin Peptida Sintetis atau Epitop
Vaksin ini hanya mengandung fragmen
antigen utuh tertentu dan biasanya dibuat dengan
teknik sintesis kimia. Mereka lebih mudah dalam
persiapan dan kontrol kualitas. Namun, berat
molekul rendah dan kompleksitas struktural dari
vaksin ini biasanya menghasilkan imunogenisitas
yang rendah, sehingga modifikasi struktural,
sistem pengiriman, dan bahan pembantu juga
diperlukan dalam formulasi.
Generex
Biotechnology
mengumumkan
bahwa mereka bekerja dengan kelompok pihak
ketiga untuk menghasilkan vaksin peptida
terhadap virus pandemi menggunakan teknologi
IG-Key
NuGenerex
ImmunoOncology
yang
dipatenkan yang menggunakan peptida sintetis
dalam meniru daerah protein esensial dari virus
yang secara kimia terkait dengan 4- asam amino
Ii-Key
untuk
memastikan
aktivasi
sistem
kekebalan tubuh yang kuat.
Sejauh ini mRNA vaksin adalah jenis vaksin
yang paling banyak digunakan dalam program
pengembangan vaksin Covid-19. Moderna Inc
adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di
Cambridge, Massachusetts yang merupakan salah
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satu perusahaan bioteknologi yang juga berfokus
pada mRNA dari virus SARAS CoV-2. Moderna Inc
telah mengembangkan vaksin mRNA untuk
Covid19 yang disebut mRNA-1273. Hingga saat ini
kandidat vaksin dari Moderna Inc adalah kandidat
vaksin yang pertama mencapai tahapan uji klinis
dibandingkan program vaksin lainnya.
Vaksin
dari
Moderna
Inc
telah
menyelesaikan Fase 1 dari Uji Klinis terhadap
manusia pada 15 maret 2020 dan fase ke-2 masih
dalam persiapan, untuk hasil pada Fase 1 belum
dirilis karena uji klinis masih berlangsung sampai
akhir April pada 20- 25 sukarelawan yang sehat.
Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa
kerja
sama
berbagai
institusi,
akademisi,
pemerintah, dan perusahaan diberbagai dunia
diharapkan mampu menciptakan vaksin Covid 19,
mengingat semua keterlibatan inilah yang
kemudian mampu mengidentifikasi SARSCoV-2
dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan. Hal ini pun
yang menjadi harapan bagi dunia untuk
menciptakan vaksin virus SARS-CoV-2, sehingga
pendemi dari COVID-19 dapat segera berakhir.
3.5 Perilaku Pencegahan Terhadap COVID-19
Dalam menerapkan perilaku pencegahan
Covid-19, maka perlu dilakukannya tindakan
pencegahan di masyarakat. Berikut Langkahlangkah tindakan pencegahan paling efektif dalam
masyarakat yaitu sebagai berikut :
a. Jika tangan Anda tidak terlihat kotor, gunakan
pembersih tangan untuk kebersihan tangan; jika
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b.
c.

d.

e.

tangan Anda terlihat kotor, harap cuci tangan
dengan sabun.
Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut
Anda.
Berlatih batuk atau bersin dengan menggunakan
lengan atas bagian dalam atau tisu . Tutupi
hidung dan mulut Anda, lalu buang tisu ke
tempat sampah.
Jika
Anda
mengalami
gejala
gangguan
pernapasan, harap kenakan masker medis dan
praktikkan kebersihan tangan setelah melepas
masker.
Jaga jarak (minimal 1 m) dari orang yang
mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti
batuk atau bersin.

3.6 Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid19
Dalam penelitian tentang persepsi masyarakat
terhadap vaksin covid-19, terdapat teori mengenai
persepsi. Teori yang berkaitan dengan persepsi yaitu
salah satunya adalah teori skinner tentang
stimulusorganisme-response model (SOR). Model ini
dikembangkan oleh Russell dan Mehrabian pada
tahun 1974. Model ini menjelaskan hubungan
antara tiga komponen utama yaitu, rangsangan
(stimulus), mahluk hidup (organisme) dan reaksi
terhadap rangsangan (response). Stimulus atau
rangsangan dapat diartikan sebagai faktor yang
mempengaruhi kondisi internal individu. Dalam
penelitian ini, yang mencakup stimulus yaitu
pendidikan,
umur,
jenis
kelamin,
agama,
58

pengetahuan, status pernikahan, budaya, riwayat
penyakit tidak menular, riwayat covid-19, status
ekonomi, keamanan vaksin covid19 dan kesediaan
untuk divaksin. Organisme ialah suatu proses yang
terjadi dalam diri seseorang yang terdiri dari
pembelajaran,
ingatan,
sosial
dan
motivasi
sedangkan response ialah keputusan akhir atau
tanggapan seperti, perhatian, penerimaan dan
pengertian dimana response dalam penelitian ini
yaitu persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19.
Teori Skinner tentang stimulus-organismeresponse menunjukkan suatu konsentrasi terhadap
perkembangan psikis yang terjadi pada masyarakat.
Bagaimana masyarakat menangkap dan menyeleksi
suatu objek yang ada di sekitarnya, lalu
mengorganisasinya dan memberikan reaksi terhadap
objek atau rangsangan dengan menunjukkan
respons baik dalam perubahan sikap maupun
tindakan yang terus menerus. Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap
vaksin covid-19 ialah sebagai berikut :
a. Persepsi
Persepsi adalah proses seleksi, pengaturan,
dan penyelesaian oleh (individu) yang menafsirkan
informasi sebagai gambar logis yang bermakna.
Persepsi
terjadi
ketika
seseorang
meniru
rangsangan eksternal dan ditangkap oleh organ
lain lalu masuk ke otak. Persepsi adalah proses
menggunakan alat sensorik untuk menemukan
informasi yang akan dipahami.
Persepsi mencakup proses di mana kita
memahami dan mengevaluasi seberapa baik kita
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mengenal orang lain. Dalam proses inilah
kepekaan masyarakat terhadap lingkungan mulai
muncul. Perspektif akan menentukan kesan yang
dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi
tidak terlepas dari pandangan orang lain atau
pandangan orang lain yang mengarah pada apa
yang disebut dengan pandangan komunitas. Opini
publik akan mengevaluasi sikap. Perilaku dan tata
krama seseorang dalam kehidupan social.
Pandangan masyarakat terhadap Covid-19
sangat mencemaskan dan khawatir. Oleh karena
itu, pemerintah telah memberikan rekomendasi
pencegahan Covid-19. Terlihat bahwa pandangan
masyarakat baik dan masyarakat juga memahami
bahaya dari penyakit Covid-19 dan masyarakat
juga memahami protokol kesehatan untuk
mencegah Covid-19.
Menurut Kementerian Kesehatan (2020),
masyarakat sudah banyak tahu tentang rencana
pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19.
Tingkat penerimaan vaksin Covid-19 terlihat dari
hasil survey pada bulan Oktober 2020 tentang
persepsi terhadap vaksin Covid-19, bahwa
masyarakat menerima adanya vaksinasi Covid-19
sebanyak (64,8%), menolak semua jenis vaksin
(7,6%).
b. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan suatu ide yang
muncul untuk mendapatkan informasi dan
memahami hal-hal yang diketahui yang dapat
diingat dalam pikiran agar bisa diambil gagasan
atau
informasi
yang
baru.
Pengetahuan
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merupakan salah satu sumber informasi yang
didapatkan melalui penginderaan manusia pada
objek tertentu.
Masyarakat umum biasanya mendapatkan
pengetahuan mengenai Covid-19 melalui media
informasi yang digunakan untuk mencari tahu
suatu permasalahan yang terjadi ditengah
masyarakat sekarang. Informasi tidak lagi
dimaknai sebagai informasi dari satu orang ke
orang lain, tetapi sudah menjadi kebutuhan
untuk mencari penyelesaian masalah yang ada
setiap saat. Namun pada kenyataannya, muncul
masalah tersendiri dalam peredaran informasi
yang cepat. Beritanya tidak valid dan sumbernya
tidak jelas. Hoaks tentang vaksin Covid-19
menimbulkan
kepanikan
publik
dalam
menghadapi pendistribusian vaksin Covid-19.
Apalagi menurut beberapa pemberitaan, vaksin
covid19 dianggap tidak halal dan lain sebagainya.
Proses produksi dan penyebaran informasi yang
mudah di masyarakat mengaburkan informasi
yang efektif dan dikaburkan oleh berita yang
diedit oleh orangorang yang tidak bertanggung
jawab.
Oleh
karena
itu,
masyarakat
membutuhkan pengetahuan dan pemahaman
yang efektif tentang vaksin Covid-19.
Untuk menambah pengetahuan masyarakat
mengenai vaksin Covid19 diperlukannya kegiatan
sosialisasi
untuk
menambah
pengetahuan
masyarakat mengenai vaksin Covid-19 serta
pentingnya penggunaan masker pada saat keluar

61

rumah
bagi
tenaga
kesehatan
maupun
nonkesehatan.
c. Faktor Pendidikan
Pendidikan
merupakan
upaya
agar
seseorang
mengembangkan
sesuatu
atau
informasi agar menjadi lebih baik. Semakin tinggi
latar belakang pendidikan seseorang, semakin
banyak pula ilmu yang diperolehnya. Namun hal
ini tidak berarti bahwa pendidikan yang rendah
akan mengakibatkan penurunan pengetahuan
yang kesemuanya bergantung pada kognitif
kepribadian masing-masing.
d. Faktor Umur
Dalam
hal
distribusi
penyakit,
usia
merupakan determinan yang sangat penting. Usia
sangat erat kaitannya dengan paparan risiko dan
ketahanan terhadap penyakit. Pada dasarnya,
semua
penyakit
dapat
menyerang
semua
kelompok umur, tetapi beberapa penyakit lebih
sering terjadi pada kelompok umur tertentu.
Usia
memengaruhi
cara
seseorang
memandang dan berpikir. Seiring bertambahnya
usia, persepsi dan gaya berpikir mereka akan
semakin berkembang, sehingga pengetahuan dan
pemahamannya semakin meningkat.
Usia seseorang merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh dalam keputusan untuk di
vaksinasi covid-19.
e. Faktor Jenis Kelamin
Jenis
Kelamin
(Sex)
mengacu
pada
perbedaan biologis antara pria dan wanita sejak
lahir. Jenis kelamin berkaitan dengan tubuh laki62

f.

g.

h.

i.

j.

laki
dan
perempuan,
di
mana
laki-laki
menghasilkan sperma, sedangkan perempuan
menghasilkan sel telur, dan memiliki kemampuan
fisik untuk menstruasi, hamil, dan menyusui.
Laki-laki
tidak
bersedia
untuk
dilakukan
vaksinasi dibandingkan perempuan.
Faktor Pekerjaan
Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi
tingkat
persepsi
seseorang.
Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan
status kesehatan seseorang.
Faktor Agama/Kepercayaan
Agama adalah model kepercayaan dan
perilaku
yang
digunakan
manusia
untuk
menyelesaikan masalah yang mereka anggap
penting.
Status Pernikahan
Status pernikahan ialah suatu status yang
dikategorikan dalam bentuk belum atau tidak
kawin/kawin dan cerai/duda/janda. Orang yang
memiliki status pernikahan dan memiliki keluarga
cenderung
untuk
mendengarkan
pendapat
keluarga mereka tentang vaksin covid-19.
Tradisi
Tradisi merupakan semua perbuatan dan
tingkah laku yang diungkapkan dari cara berpikir,
termasuk perasaan juga merupakan hal dari
pikiran.
Riwayat Penyakit Tidak Menular
Penyakit tidak menular merupakan salah
satu jenis penyakit yang tidak bisa ditularkan dari
satu orang ke orang lain melalui segala bentuk
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kontak apa pun. Seseorang yang mempunyai
riwayat penyakit tidak menular ialah menderita
Penyakit Jantung, Hipertensi, Kencing Manis,
Rematik, Kanker atau Tumor, Stroke, Kecelakaan
Lalu Lintas dan Osteoporosi atau Patah Tulang.
k. Riwayat Covid-19
Covid-19 atau penyakit virus corona
merupakan penyakit menular yang disebabkan
oleh virus corona, orang yang terinfeksi Covid-19
akan mengalami gejala ringan hingga berat,
Riwayat Covid-19 ialah seseorang yang pernah
terinfeksi Covid-19 atau orang yang pernah
menderita Covid-19 kemudian sembuh setelah
melakukan pengobatan atau akan sembuh tanpa
penanganan yang khusus.
l. Status Ekonomi
Status ekonomi merupakan kedudukan
seseorang dalam masyarakat dengan melihat
pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dari orang
tersebut. Status ekonomi seseorang merupakan
salah satu faktor penting yang mempengaruhi
penerimaaan terhadap vaksin Covid-19, orang
dengan status ekonomi yang menengah dan tinggi
bersedia untuk di vaksin. Namun, pada orang
dengan status ekonomi rendah masih ragu-ragu.
Oleh karena itu Pemerintah atau Instansi yang
berwenang di Bidang Kesehatan Maysarakat
untuk melaksanakan kampanye vaksin Covid-19
gratis khususnya untuk masyarakat dengan
status ekonomi rendah.
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m. Kesediaan untuk divaksin
Kesedian masyarakat untuk melakukan
vaksin covid-19 dalam hal ini dengan adanya
dorongan oleh orang tua, toko masyarakat,
perilaku teman sebaya yang menjadi panutan.
n. Keamanan vaksin covid-19
Keamanan Vaksin Covid-19, vaksin yang
dinyatakan aman jika tidak terdapat efek
samping. Keamanan vaksin bisa dilihat pada
laporan uji klinis fase 1 dan 2. Jika bukti hasil uji
klinis fase 1 dan 2 tidak baik, maka uji klinis fase
3 tidak dapat dilaksanakan. Mereka yang
mendapatkan vaksin Covid-19 jauh lebih sedikit
untuk mengalami sakit dibandingkan dengan
mereka yang mendapatkan vaksin plasebo
(kosong).
3.7 Penutup
Infeksi Covid-19 yang disebabkan virus corona
baru merupakan suatu pandemik baru dengan
penyebaran antar manusia yang sangat cepat.
Derajat penyakit dapat bervariasi dari infeksi saluran
napas atas hingga ARDS. Diagnosis ditegakkan
dengan RT-PCR, hingga saat ini belum ada terapi
antivirus khusus dan belum ditemukan vaksin
untuk
Covid-19.
Diperlukan
pengembangan
mengenai berbagai hal termasuk pencegahan di
seluruh dunia. Hingga saat ini, penelitian vaksin dan
obat spesifik untuk Covid-19 terus gencar dilakukan.
WHO serta beberapa Negara sedang melaksanakan
uji coba mengenai obat yang cocok untuk Covid-19.
Uji trial ini dinamakan SOLIDARITY. Uji ini terdapat
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4 kelompok, yaitu kelompok LPV/r dan IFN-beta,
kelompok remdesivir, serta kelompok CLQ dan HCQ.
Ada beberapa obat yang dianggap mampu
menangani SARS-CoV-2 ini, yaitu remdesivir,
klorokuin dan hidroksiklorokuin, lopinavir dan
ritonavir, serta interferon- α. Namun remdesivir
diduga obat yang berpotensi paling efektif. Vaksinasi
sendiri merupakan salah satu cara untuk mencegah
terjadinya COVID-19. Vaksinasi sendiri dapat
menimbulkan beberapa efek samping.
Seperti
vaksin pada umumnya, vaksin Covid-19 berpotensi
mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek
samping seperti lengan pegal, meriang, mual dan
sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima
vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang
bekerja dan tubuh sedang membangun antibody
untuk melawan virus yang mungkin akan
menginfeksi di masa yang akan datang. Efek
samping biasanya berlangsung selama kurang lebih
3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya.
Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat
menyebabkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
(KIPI). KIPI berbeda dengan efek samping biasa,
sehingga perlu penanganan khusus bagi yang
mengalaminya.
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BAB IV
PENGETAHUAN DENGAN MOTIVASI PENCEGAHAN
STROKE PADA PENDERITA HIPERTENSI
Siti Kurnia Makatita
Fakultas Kedokteran
Email : sitimakatita07@gmail.com

4.1 Pendahuluan
Penyakit tidak menular telah menjadi
penyebab kematian terbesar di dunia. Menurut Word
Health Organization kasus penyakit tidak menular
akan
meningkat
setiap
tahunya
di dunia.
Peningkatan kasus kejadian penyakit tidak menular
terbesar terjadi di negara berkembang dan negara
miskin.
Saat ini masalah PTM (Penyakit Tidak
Menular) merupakan masalah Kesehatan utama,
dalam hal ini terjadi karena dominasi penyakit
serebrokardiovaskular yang merupakan manifestasi
klinis proses pathogenesis aterosklorosis, dimana
Etiopatogenesisnya sama yaitu diawali dengan
gangguan fungsi endotel.
Penyakit tidak menular merupakan penyakit
yang tidak dapat ditularkan dari satu individu ke
individu lainnya. Jenis penyakit menuar diantaranya
yaitu, Penyakit jantung, stroke, kanker, Diabetes
Mellitus, dan Penyakit Paru Obstruktif.
Stroke merupakan penyakit tidak menular
yang menempati urutan ketiga dalam penyebab
kematian di dunia setelah penyakit jantung dan
kanker. Stroke merupakan penyakit yang mengenai
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system saraf, memberikan cacat tubuh yang
berlangsung kronis dan dapat terjadi tidak hanya
pada orang-orang yang berusia lanjut, akan tetapi
juga pada orang-orang yang berusia pertengahan
(40-50 tahun), yang mana di usia ini orang berada
dalam keadaan aktif dan produktif. Serangan stroke
bersifat akut dan dalap menyebabkan kematian
secara mendadak. Case Fatality Rate padda oenyakit
stroke dapat mencapai angka 36%. Secara
patodisiologis dikatakan bahwa apenyakit stroke
sangat berkaitan dengan gangguan aliran darah ke
otak.
Prevalensi stroke pada usia lanjut semakin
meningkat dan bertambah setiap tahunnya, dapat
dilihat dari usia seseorang 80 tahun keatas dengan
prevalensi pada laki-laki sebesar 15,8% dan pada
perempuan sebanyak 14%. Case fatality rate yang
terjadi di negara Amerika dan disebabkan oleh
penyakit stroke berdasarkan jenis kelamin pada
perempuan sebanyak 27,9% dan pada laki-laki
sebanyak 25,8%.
Menurut Riskesdas dalam angka provinsi
Sumatera Utara di Tahun 2013, prevalensi stroke di
Sumatera Utara pada umur ≥15 tahun menurut
provinsi berdasarkan diagnosis nakes yaitu sebesar
6%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota
Medan pada Tahun 2016 menunjukkan bahwa
prevalensi stroke yang ada di Medan yaitu sebesar
46,1%.
Berdasarkan pemaparan di atas menjelaskan
bahwa penyakit tidak menular diantarannya stroke
merupakan penyakit yang berbahaya yang tidak
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menular
dan
dapat
mengancam
nyawadan
bagaimana denagan pengetahuan bagaimana cara
mencegah stroke pada penderita hipertensidan
apabila tidak ditangani dengan benar, dan tidak
mengetahui bagaimana penanganan awal yang harus
dilakukan karena pada saat seseorang pertama kali
mengalami gejala stroke terdapat golden period yang
merupakan 3 jam pertama.

Gambar 4.1
Penderita Stroke Desa Tulehu Dusun Rupaitu
Saat serangan stroke terjadi, penanganan
stroke secara cepat dapat mencegah kecacatan dan
menyelamatkan nyawa. Berdasarkan hasil observasi
di Desa Tulehu dusun rupaitu bahwa masyawakat
belum terlalu paham mengenai penanganan awal
dan pengobatan yang harus dilakukan pada saat
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peratama kali mengalami gajala stroke
bagaimana cara pengobatan medis yang benar.

dan

4.2 Definisi stroke
World Health Organization (WHO) menetapkan
definisi stroke sebagai 'tanda klinis fokal yang
berkembang pesat (atau global) gangguan fungsi
otak, berlangsung lama lebih dari 24 jam atau
menyebabkan kematian karena penyebab vascular.
Pada tahun 2013, stroke merupakan penyebab
kematian terbanyak kedua (11,8% dari semua
kematian) di seluruh dunia, setelahnya penyakit
jantung iskemik (14,8% dari semua kematian).
Secara global, pada tahun 2013 terdapat hampir
25,7 juta penderita stroke (71% penderita stroke
iskemik dan 29% stroke hemoregik), 6,5 juta
kematian akibat stroke (51% meninggal akibat stroke
iskemik 49% stroke hemoregik), 113 juta DALY
akibat stroke (58% akibat stroke iskemik 42% stroke
hemoregik), dan 10,3 juta penderita stroke baru
(67% stroke iskemik dan 33% stroke hemoregik).
Stroke merupakan penyakit yang masuk
dalam kategori penyakit tidak menular. Hasil
Riskesdas 2018, prevalensi stroke di Indonesia
meningkat sebanyak 3,9%, yaitu dari tahun 2013
sebanyak 7% dan pada tahun 2018 meningkat
menjadi 10,9%. Provinsi yang memiliki prevalensi
tertinggi adalah Kalimantan Timur (14,7%) dan DIY
(14,6%), sedangkan Papua (4,1%) dan Maluku Utara
(4,6%) memiliki prevalensi terendah (Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Jumlah
penderita stroke diwilayah perkotaan sebanyak
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12,6% dan diwilayah pedesaan hanya 8,8% saja.
Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, perbedaan
angka kejadian penderita stroke tidak terjadi secara
signifikan antara laki-laki (11%) dan perempuan
(10,9). Kelompok umur tertinggi yang mengalami
stroke adalah kelompok umur >75 tahun (50,2%),
posisi kedua adalah kelompok umur 65-74 tahun
(45,3), dan posisi ketiga adalah 55-64 tahun (32,4%).
Saat otak mengalami stroke iskemik, otak
kehilangan fungsinya untuk memberikan suplai
darah, oksigen, dan nutrisi ke otak. Perubahan yang
dihasilkan ini menghalangi fungsi saraf normal. Hal
ini pada akhirnya menyebabkan kematian/nekrosis
saraf akibat oklusi pembuluh darah. Jaringan otak
sangat sensitif terhadap perubahan ini, dan jendela
terapi yang diperlukan untuk mencegah iskemia
reversibel menjadi infark irreversibel adalah sempit.
Konsep ini sangat penting untuk meminimalkan
terjadinya perburukan yang meluas, dengan
menyediakan "window of opportunity" dalam
membalikkan gejala neurologis baik sebagian atau
seluruhnya melalui pendekatan intervensi akut, baik
invasif atau non-invasif.
4.3 Faktor Stroke
Faktor risiko gaya hidup pada stroke berulang
adalah sama dengan faktor risiko pada stroke
pertama. Faktor risiko stroke adalah faktor yang
memperbesar
kemungkinan
seseorang
untuk
menderita stroke. Faktor ini terbagi menjadi faktor
yang tidak dapat diubah seperti genetik, jenis
kelamin, dan usia. Sedangkan faktor yang dapat
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diubah adalah hipertensi, gaya hidup seperti
perilaku merokok, konsumsi alkohol, dan diabetes
mellitus. Faktor risiko stroke pada pasien hipertensi
sangat bervariasi.
4.4 Prevalensi Stroke
Prevalensi stroke di Indonesia tahun 2013
meningkat dibandingkan tahun 2007 yaitu dari
0,83% menjadi 1,2%. Survei yang dilakukan
berdasarkan kuesioner pada tahun 2013 dari 31
provinsi di China pada masyarakat usia 40 tahun ke
atas
dengan
633.859
subyek,
mendapatkan
prevalensi stroke sebesar 2,37%.15 Berdasarkan
kelompok umur, didapatkan prevalensi stroke di
Indonesia tahun 2013 pada usia 45-54 tahun
sebesar 1,7%, usia 55-64 tahun 3,3%, 65-74 tahun
4,6 %, dan ≥ 75 tahun 6,7%. Terlihat bahwa semakin
bertambah usia maka prevalensi stroke semakin
meningkat. Usia ≥ 55 tahun berisiko 5,8 kali
dibanding kelompok 15-44 tahun.
Prevalensi stroke lebih tinggi pada kelompok
mantan perokok sebesar 3,6%. Kemungkinan pada
waktu kejadian stroke mereka merokok, namun
setelah terjadi stroke merokok dihentikan. Beberapa
penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan
antara merokok dan risiko stroke. Perokok tiap hari
berisiko 2-4 kali mendapat stroke dibanding yang
tidak pernah merokokyang signifikan antara
merokok dan risiko stroke. Perokok tiap hari berisiko
2-4 kali mendapat stroke dibanding yang tidak
pernah merokok.
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Prevalensi stroke pada yang hipertensi 3,1%.
Hipertensi berisiko menjadi stroke 2,87 kali setelah
dikontrol dengan sosiodemografi dan biologic,
hipertensi merupakan risiko paling penting untuk
kejadian stroke di China. Pencegahan stroke
dianjurkan tekanan darah sistol. overnutrition akan
meningkatkan risiko stroke karena meningkatkan
obesitas, hiperlipidemia, hipertensi, dan diabetes.
Pencegahan stroke dengan mengatur kebutuhan
energi jangan berlebih dan rendah garam (tidak
berlebih) untuk mencegah hipertensi. Kira-kira
sepertiga bagian kejadian stroke dapat dicegah
dengan gaya hidup sehat dan mempertahankan
berat badan normal.
Prevalensi stroke pada diabetes melitus 6,7%,
dan setelah dikontrol DM berisiko 2,96 kali (95% CI:
2,62-3,34) dibanding yang tidak DM. Diabetes
melitussecara signifikan meningkatkan risiko stroke.
Diabetes berisiko untuk terjadi stroke. Hal ini sesuai
dengan yang menyampaikan bahwa diabetes
berkontribusi minimal 2 kali sebagai faktor risiko
stroke dan kira kira 20% pasien diabetes akan
meninggal akibat stroke.
Prevalensi stroke pada jantung koroner
sebesar 7,2% dan setelah dikontrol dengan faktorfaktor lain, berisiko dengan OR 3,13 kali (95% CI
2,72-3,60). Seperempat penderita stroke sebelumnya
telah mempunyai riwayat gejala koroner yang
cenderung berulang. Pada uji logistik regressi
multivariat setelah dikontrol dengan variabel lain,
didapat faktor risiko dominan adalah usia, penyakit

81

jantung koroner, diabetes melitus, hipertensi, dan
gagal jantung.
4.5 Epidemiologi Stroke
Berdasarkan
Gambar,
terlihat
bahwa
prevalensi stroke pada penderita hipertensi yang
berusia ≥ 45 tahun di wilayah perdesaan tertinggi
terdapat pada provinsi Maluku Utara (7,2%) dan
terendah pada provinsi Papua (1,7%). Untuk
prevalensi nasional, kejadian stroke pada penderita
hipertensi yang berusia ≥ 45 tahun adalah 5,3%.
Dari 33 provinsi yang ada, hanya DKI Jakarta yang
tidak memiliki prevalensi stroke di wilayah
perdesaan, karena secara geografis, provinsi DKI
Jakarta tidak memiliki wilayah perdesaan. 8
4.6 Gejala Stroke
Stroke
merupakan
kegawatdaruratan
neurologi yang mendadak (akut) karena oklusi atau
hipoperfusi pada pembuluh darah otak, sehingga
jika tidak segera diatasi maka akan terjadi kematian
sel dalam beberapa menit, kemudian menimbulkan
defisit neurologis dan menyebabkan kecacatan atau
kematian. Di Indonesia data nasional menunujukkan
stroke penyenbab kematian tertinggi yaitu 15,4%
dan pe nyebab utama kecacatan pada kelompok usia
dewasa.
Stroke berulang (sekunder), merupakan salah
satu komplikasi yang sering timbul setelah pasien
pulang dari perawatan di rumah sakit. Pasien yang
pernah menderita stroke memiliki risiko untuk
terkena serangan stroke sekunder. Serangan stroke
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sekunder ini bisa lebih fatal dari stroke pertama,
karena bertambah luasnya kerusakan otak yang
terjadi akiibat
serangan
stroke
sebelumnya,
Perjalanan penyakit stroke beragam, ada yang pulih
sempurna, ada yang sembuh dengan cacat ringan
sampai dengan berat. Bahkan pada kasus yang berat
dapat terjadi kematian. Pada kasus yang dapat
bertahan hidup beberapa kemungkinan bisa terjadi
seperti stroke berulang.
Sampai saat ini belum ada pengobatan yang
efektif dan efisien untuk stroke karena sifatnya yang
multikausal (disebabkan banyak faktor). Upaya
pencegahan merupakan salah satu cara yang paling
efektif dan efisien untuk mengurangi kejadian
stroke. Upaya pencegahan baru dapat dilakukan jika
kita mengetahui faktor risiko apa saja yang
menyebabkan stroke.
Faktor yang dapat menimbulkan stroke
dibedakan menjadi faktor risiko yang tidak dapat
diubah atau tidak dapat dimodifikasi dan faktor
risiko yang dapat diubah atau dapat dimodifikasi.
Faktor risiko yang tidak dapat diubah diantaranya
peningkatan usia dan jenis kelamin laki-laki. Faktor
risiko yang dapat diubah antara lain hipertensi,
diabetes melitus, dan dislipidemia.
4.7 Pencegahan Stroke
Stroke dapat dicegah dengan cara pengobatan
dan pengendalian faktor risiko melalui modifikasi
gaya hidup. Modifikasi gaya hidup merupakan salah
satu cara untuk mencegah terjadinya stroke
berulang (sekunder). Mengatakan bahwa rekurensi
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dapat dicegah dengan pengendalian faktor risiko
melalui pengobatan dan modifikasi gaya hidup.
Modifikasi gaya hidup yang berisiko stroke
merupakan promosi yang efektif untuk stroke
sekunder. Gaya hidup yang dimaksud meliputi : dan
diit tidak sehat, obesitas, rokok, alkohol dan kurang
aktifitas fisik.
Untuk itu perlu dilakukan upaya mengurangi
terjadinya stroke dengan mengkonsumsi gizi yang
seimbang seperti: perbanyak makan sayur, buahbuahan segar, protein rendah lemak dan kaya serat
yang sangat bermanfaat untuk pembuluh darah.
Dan tidak keting galan juga lakukan olahraga
teratur,
dengan
berolahraga
teratur
dapat
mengontrol berat badan serta mengurangi resiko
terjadinya stroke.
4.8 Penutup
Rendahnya kesadaran pada masyarakat akan
faktor risiko stroke, juga kurang dikenalinya gejala
stroke, dan belum optimalnya pelayanan stroke serta
ketaatan terhadap program terapi untuk pencegahan
stroke ulang yang rendah merupakan permasalahan
yang muncul pada pelayanan stroke. Hal tersebut
berkontribusi terhadap peningkatan kejadian stroke
baru, tingginya angka kematian akibat stroke, dan
tingginya kejadian stroke ulang. Pendidikan
kesehatan diarahkan untuk membantu pasien dan
keluarganya melakukan perawatan diri terhadap
keluarga sendiri dan bertanggung jawab terhadap
kesehatan mereka sendiri. Pendidikan kesehatan ini
dapat mencakup beberapa bidang, termasuk promosi
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kesehatan dan pencegahan
kesakitan dan dampaknya.

penyakit,

masalah

DAFTAR PUSTAKA
WHO. World Health Organization Antimicrobial
resistance: global report on surveillance 2014.
Geneva, Switzerland; 2014.
Bustan N M. Epidemiologi penyakit tidak menular.
Jakarta : Rineka cipta; 2007
American Heart Association; 2017, 4 Oktober.
Hemorrhagic Stroke 2018. Diakses 22 Oktober
2021,
dari
https://www.stroke.org/
understandstroke/what-is-stroke/hemorrhagicstrok
Riskesdas K. Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar
(RISKESDAS). J Phys A Math Theor [Internet].
2018;44(8)
Pamungkasty M, Dewi E. Literature Review : Analisis
penanganan stroke iskemik di instalasi gawat
darurat tahun 2016-2020 dari 99-109.pdf
(ums.ac.id)
Suwaryo P A W, Wididi W T, Setianingsih E. Faktor
resiko yang mempengaruhi kejadian stroke.
2019 des 4; 11(4): 252
Ghani L, Mihardja L K. Faktor risiko dominan
penderita stroke di Indonesia. Dominant risk
factors of stroke in indonnesia. 2016 maret;
44(1). 55-57

85

Putri A.I. Frekuensi dan determinan kejadian stroke
pada penderita hipertensi dewasa di wilayah
perdesaan Indonesia tahun 2013. Universitas
Indonesia. 2015
Amalia, Sinaga J, Sembiring E. Pencegahan stroke
berulang melalui pemberdayaan keluarga dan
modifikasi gaya hidup. 2018 Desember; 22(2)
Khoirul M. Hubungan pengetahuan dengan perilaku
penderita hipertensi dalam pencegahan stroke
di puskesmas Ponorogo Utara Kabupaten
Ponorogo.
Universitas
Muhammadiyah,
Ponorogo.

*****

86

BAB V
KURANGNYA KEPEDULIAN MASYARAKAT
TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN
Anisa Paustina Heatubun
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Email : anisaheatubun@gmail.com

5.1 Pendahuluan
Manusia merupakan salah satu unsur yang
dapat memberi perubahan melalui perilakunya.
Perubahan
yang
diakibatkan
dapat
berupa
kerusakan lingkungan seperti banjir, sampah yang
menumpuk, longsor, dan lingkungan yang kumuh.
Kerusakan lingkungan tersebut di sebabkan oleh
kurangnya rasa tanggung jawab pada setiap individu
masyarakat untuk menjaga lingkung.Kecenderungan
masyarakat tentang sadar lingkungan sangatlah
kurang (Shodiqin, 2012). Banyak faktor yang
menjadi
penyebab
kurangnya
kepedulian
masyarakat terhadap lingkungan, yaitu rendahnya
tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
tentang lingkungan hidup, sehingga mereka kurang
respon untuk dapat menerima informasi yang
bermanfaat bagi dirinya. Di samping itu, kebiasaan
hidup masyarakat yang selalu membuang sampah
disembarangan tempat, sulit untuk diubah dan
ketidak
pedulian
terhadap
lingkungan
yang
mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan
tercemar (Hermawan 2007 dalam Saputro et al.
2016). Hal diatas dapat diselesaikan dengan cara
menumbuhkan
kesadaran
dan
kepedulian
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masyarakat terhadap lingkungan. Kesadaran dan
kepedulian manusia tidak dapat tumbuh begitu saja
secara
alamiah,
namun
harus
diupayakan
pembentukannya melalui pendidikan lingkungan
hidup (Listiana, 2016). Pendidikan lingkungan
dilakukan secara sadar dan berulang-ulang atau
terus-menerus yang bertujuan supaya masyarakat
memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap
keadaan
sumberdaya
alam
dan
segala
permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap,
keahlian, motivasi, dan komitmen untuk ikut
memecahkan masalah lingkungan (Muntasib et al.
2015).
Dusun Rupaitu merupakan salah satu dusun
yang terdapat di desa Tulehu, Maluku Tengah.
Dusun Rupaitu juga merupakan akses utama
menuju tempat wisata pemandian air panas. Namun,
kebersihan lingkungan terutama
area pinggiran
jalan yang
ada di dusun belum sepenuhnya
mendapatkan perhatian masyarakat. Masih banyak
ditemukan sampah sepanjang jalan. Selain itu,
sebagian masyarakat membuang sampah di dalam
selokan. Pentingnya kebersihan lingkungan harus
dijaga,mengingat dusun ini merupakan akses utama
ke tempat wisata pemandian air panas.
Kebersihan adalah keadaan bebas dari
kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah dan
bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur
menemukan proses penularan penyakit atau infeksi
disebabkan oleh mikroba,kebersihan juga berati
bebas dari virus, bakteri patogen,dan bahan kimia
berbahaya. Kebersihan adalah salah satu tanda dari
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keadaan higiene yang baik. Manusia perluh menjaga
kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar
sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan
kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri
sendiri maupun orang lain.
5.2 Kebersihan Lingkungan Dusun Rupaitu
Kebersihan lingkungan adalah kebersihan
tempat tinggal, tempat kerja, dan berbagai saran
umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan
cara mengelap jendela dan perabot rumah tangga,
menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan
masak dan peralatan makan, membersihkan kamar
mandi dan jamban, serta membuang sampah.
Kebersihan lingkungan dimulai dari
menjaga
kebersihan
halaman
dan
selokan,
dan
membersihkan jalan di depan rumah dari sampah.
Kasus-kasus yang menyangkut masalah ke
bersihan
lingkungan
setiap
tahunnya
terus
meningkat. Problem tentang kebersihan lingkungan
yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu
tidak sadar akan hak kebersihan lingkungan.
Tempat pembuangan kotoran tidak dipergunakan
dan dirawat dengan baik. Akibatnya berbagai
penyakit sering menyerang. Lalu bagaimana tips
Muda untuk menjaga kebersihan lingkungan?
Berikut tips menjaga kebersihan lingkungan:
 Dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi
contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga
kebersihan lingkungan.
 Selalu melibatkan tokoh masyarakat yang
berpengaruh untuk memberikan pengarahan
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kepada masyarakat akan pentingnya menjaga
kebersihan lingkungan.
 Sertakan para pemuda untuk aktif menjaga
kebersihan lingkungan.
 Perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan.
Sosialisasikan kepadaa masyarakat : Biasakan
memilah sampah rumah tangga menjadi sampah
organik, sampah B3, serta memilah sampah ke
kontiner/bank sampah.
 Atur jadwal kegiatan kerja bakti membersihkan
lingkungan secara bersama-sama.

Gambar 5.1
Pembuangan Sampah Pada Pinggiran Jalan

Gambar 5.2 Pembuangan Sampah Pada Selokan
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5.3 Penutup
Kesadaran individu dan seluruh warga begitu
penting dalam menjalankan perubahan pada
masalah kebersihan lingkungan, baik lingkungan
alam maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu
Moderniasi
dengan
Sistem
Cluster
dengan
melibatkan partsipasi seluruh warga secaraa gotong
royong
ini dapat membawa kearah kualitas
kehidupan yang jauh lebih baik, teratur dan tertata.
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BAB VI
PEMANFAATAN JAHE MENJADI SERBUK
GURAKA (JAHE INSTAN) DI MASA PANDEMI
Astrid Palapessy
Email : astridpalapaesssy25@gmail.com

6.1 Pendahuluan
Indonesia memiliki sumberdaya alam yang
melimpah, baik sumber daya alam hayati, maupun
sumber daya alam non hayati. Kekayaan sumber
daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan
untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan
sebagian lainya masih berupa potensi yang belum
dimanfaatkaan karena berbagai keterbatasan seperti
kemampuan teknologi dan ekonomi. Kekayaan
sumber daya alam itu sendiri meliputi pertanian,
kehutanan,
kelautan,
perikanan,
peternakan,
perkebunan, serta pertambangan dan juga energi.
Sektor yang mempunyai peranan strategis dalam
struktur pembangunan perekonomian sosial adalah
sektor pertanian. Sektor pertanian memilki banyak
sekali sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan
untuk kesehatan yaitu tanaman obat.
Tanaman obat merupakan salah satu potensi
hasil hutan bukan kayu yang banyak ditemukan.
Salah satu tanaman obat yang sering dimanfaatkan
yaitu Jahe. Jahe (Zingiber officinale) adalah tanaman
rimpang yang sangat populer sebagai rempahrempah dan bahan obat. Jahe memiliki banyak
manfaat yang dapat dirasakan oleh tubuh manusia.
Salah satunya yaitu jahe diolah menjadi minuman
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penghangat di masa pandemic Covid-19. Wabah ini
telah menghantui semua warga di dunia dan
Indonesia khususnya. Corona memberikan dampak
negative yang sangat besar. Corona juga berdampak
pada berubahnya pola konsumsi masyarakat.
Pengaruh berbagai anjuran yang disampaikan untuk
memperbaiki imun atau daya tubuh manusia dari
jenis makanan dan minuman menjadi salah satu
penyebabnya.
Proses pemanfaatan jahe sebagai minuman
herbal, biasanya membutuhkan waktu yang lama.
Namun seiring dengan perkembangan zaman,
banyak
sekali
kita
temukan
produk-produk
minuman herbal yang berbentuk serbuk/instan.
Jahe termasuk salah satu tanaman obat yang dapat
dibuat dalam bentuk serbuk.
Minuman serbuk
diartikan sebagi produk pangan yang dalam
penggunaanya mudah larut di dalam air dingin atau
air panas.
Selain memiliki manfaat kesehatan,
minuman serbuk/instan memilki keungulan lain
yaitu dapat dibawa dan diseduh/diminum dimana
saja.
Di Maluku, minuman yang berbahan dasar
jahe disebut dengan nama Air Guraka. Minuman ini
banyak diminati oleh masyarakat Maluku dan kini
menjadi minuman favorit banyak orang karena
memilki khasiat dalam memperkuat imun tubuh dari
serangan virus, termasuk virus corona.
Tidak
menutup kemungkinan bahwa masyarakat di
Maluku khususnya masyarakat Tulehu menyukai
minuman tersebut.
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Pengembangan jahe bisa dilakukan dimana
saja, asalkan tempat tumbuhnya memenuhi syarat
pertumbuhan jahe. Salah satu daerah di Maluku,
yang bisa menjadi tempat pengembangan jahe yaitu
Negeri Tulehu. Negeri tulehu merupakah sebuah
negeri yang berada di Kecamatan Salahutu dan
memiliki tanah yang begitu subur. Hal ini dibuktikan
dengan banyaknya tanaman yang tumbuh di Negeri
Tulehu, baik itu tanaman pertanian maupun
tanaman kehutananan. Ada juga potensi hasil hutan
bukan kayu yaitu Pohon Sagu. Pohon Sagu adalah
salah satu potensi Hhbk yang tumbuh subur di
Negeri Tulehu, khsuusnya di Dusun Rupaitu.
Negeri Tulehu terletak 25,8 km sebelah timur Kota
Ambon. 3,15º-3,40º Lintang Selatan dan 126,30º127º Bujur Timur. Salah satu sitem penanaman dan
pengembangan yang bisa diterapkan di Negeri
Tulehu yaitu sistem agroforestry. Sistem Agroforestry
adalah suatu sistem pengolahan lahan yang
merupakan kombinasi antara tanaman pertanian
(tanaman
jangka
pendek)
dengan
tanaman
kehutanan (tanaman jangka panjang). Masyarakat
Maluku lebih mengenal sistem agroforestry ini
dengan kata Dusung.
6.2 Proses Pembuatan Serbuk Guraka (Jahe
Instan)
Proses pembuatan serbuk guraka (jahe instan)
dimulai dengan lanhkah jahe dicuci dan dikupas,
kemudian jahe diblender dengan perbandingan
antara jahe dan air yaitu 1:2, Setelah diblender,
kemudian jahe disaring menggunakan kain bersih,
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diamkan selama 1 jam lalu pisahkan sari jahe dari
hasil endapan (pati), Kemudian masak sari jahe
bersamaan dengan cengkeh dan kayu manis
menggunakan api sedang. Jika sudah mendidih
pisahkan cengkeh dan kayu manis dari sari jahe.
Lalu masukan gula pasir (masanya sama dengan
jahe yang dipakai) aduk terus hingga berbentuk
kristal. Saring kristal-kristal tersebut untuk
mendapatkan serbuk yang halus. Namun jika masih
ada gumpalan yang kasar, maka bisa dihaluskan
menggunakan blender. Jika sudah, serbuk jahe bisa
dicampurkan dengan bubuk gula merah dengan
perbandingan 1:1. Dan juga dalam penyajian,
ditambahkan kacang kenari yang sudah di sangrai.
Kegunaanya untuk menjadi pelengkap/pemanis
dalam penyajian Air Guraka. Untuk penyajiannya,
cukup gunakan 1 sdm serbuk guraka,dan
tambahkan 250 ml air. Jangan lupa untuk
menambahkan kacang kenari yang sudah disangrai.

Gambar 6.1
Aliran Proses pembuatan Air Guraka Instan
Untuk penyajiannya Untuk penyajiannya,
cukup gunakan 1 sdm bubuk guraka denganair
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panas
100
ml,
dan
jangan
menambahkan kenari panggang.

lupa

untuk

Gambar 6.2 Bubuk Guraka

Gambar 6.3 Air Guraka
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Gambar 6.4
Salah Satu Warga Dusun Rupaitu Desa Tulehu
Sedang Mencicipi Air Guraka
Dalam proses pembuatan serbuk guraka,
prinsip kerja yang dilakukan adalah filtrasi dan
kristalisasi. Filtrasi adalah suatu operasi pemisahan
campuran antara padatan dan cairan dengan
melewatkan umpan (padatan + cairan) melalui
medium penyaring. Sedangkan kristalisasi adalah
proses pembentukan bahan padat dari pengendapan
larutan, melt (campuran leleh), atau lebih jarang
pengendapan langsung dari gas. Prinsip filtrasi itu
kita lakukan pada saat kita menyaring sari jahe
menggunakan
saringan,
sedangkan
prinsip
kristalisasi ini dilakukan pada saat kita memasak
sari jahe yang sudah digabungkan dengan air,dan
gula merah yang dimasak sampai mendidih (sampai
berbentuk kristal/serbuk halus). Fungsi gula merah
dalam pembuatan serbuk guraka adalah sebagai
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bahan pemanis, penambah rasa, dan pengawet
alami.
7.3 Manfaat Serbuk guraka (Jahe)
Serbuk guraka (jahe) merupakan jahe yang
berbentuk
butiran-butiran/serbuk
dan
dalam
penggunaannya mudah larut dalam air dingin atau
air panas.
Manfaat Serbuk guraka (jahe) adalah sebagai
berikut:
 Menurunkan tekanan darah (hipertensi), hal ini
dikarenakan jahe dapat merangsang pelepasan
hormon adrenalin dan memperlebar pembuluh
darah, sehingga darah mengalir lebih cepat dan
lancar dan meringankan kerja jantung dalam
memompa darah.
 Membantu pencernaan, karena jahe mengandung
enzim pencernaan yaitu protease dan lipase, yang
masing-masing mencerna protein dan lemak.
 Melancarkan peredaran darah gingerol pada jahe
bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Jadi mencegah tersumbatnya
pembuluh darah, penyebab utama stroke, dan
serangan jantung.
 Menangkal radikal bebas, jahe juga mengandung
antioksidan yang membantu menetralkan efek
merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di
dalam tubuh.
 Meredakan rasa sakit, pereda rasa sakit yang
alami dan dapat meredakan nyeri rematik, sakit
kepala, dan migren.
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7.4 Inovasi Serbuk guraka (Jahe) di Masa Pandemi
Secara umum, semua jenis jahe memiliki jenis
kandungan yang sama. Kandungan jahe umumnya
terdiri dari air, serat, karbohidrat, protein, lemak,
mineral, dan vitamin. Beberapa jenis mineral yang
ada di dalam jahe yaitu kalsium, fosfor, dan besi.
Jahe
mengandung
beberapa
jenis
vitamin
seperti vitamin A, vitamin B1 (tiamin), vitamin B3
(niasin), dan vitamin C. Selain itu, jahe juga
mengandung enzim proteolitik, zingibain, minyak
atsiri, oleorosin, gingerol dan senyawa fenolik.
Kandungan jahe juga terdiri dari beberapa
jenis komponen bioaktif di antaranya adalah (6)gingerol, (6)-shogaol, diarilheptanoid, flafonoid,
siponin dan curcumin. Jahe pun mengandung zat
shogaol dan gingerol. Antioksidan juga tidak absen
dan termasuk zat yang ada di dalam kandungan gizi
jahe.
Dalam situasi pandemic saat ini, kebutuhan
asupan guna meningkatkan imunitas tubuh sangat
diperlukan . Untuk meningkatkan imunitas tubuh,
maka mengkonsumsi air guraka (jahe) yang terbuat
dari serbuk instan merupakan alternative yang patut
di coba. Hal ini dikarenakan, dalam jahe terdapat
dua kandungan penting yaitu Flavonoid dan saponin.
Flavonoid dan saponin berperan sebagai agen antiinflamasi,
antijamur,
anti-kanker,
hingga
menguatkan sistem imun tubuh.
7.3 Penutup
Jahe memiliki potensi yang besar khususnya
potensi kesehatan karena mengandung zat kimia
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dan gizi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk baru kususnya minuman kesehatan
yang dikemas secara instan dalam bentuk serbuk.
Penglolaan jahe menjadi minuman instan dapat
membuat harga jual jahe menjadi lebih tinggi.
Sehingga dapat memberikan peluang uasaha dan
memberikan pemasukan bagi masyarakat sehingga
dapat meningkatkan perekonomian dn kesejahteraan
masyarakat.
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BAB VII
PEMANFAATAN PEKARANGAN LINGKUNGAN
RUMAH
Morensya Hully
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Email : momonhullylethulur@gmail.com

7.1 Pendahuluan
Berawal dari himpitan ekonomi yang semakin
hari semakin berat dirasakan warga semenjek
adanya covid 19 di seluruh dunia terutama dikota
ambon kabupaten Maluku tengah, kecamatan
salahutu, desa tulehu terkhususnya (Dusun
Rupaitu)
sehinggah
warga
Dusun
Rupaitu
membentuk kelompok tani terkhususnya ibu-ibu.
Mereka melakukan suatu kegiatan hume industry
untuk memberdayakan lingkungan, yang disebut
pemanfaatan
pekarangan
lingkungan
rumah,
sehinggah terbentuk kelompok wanita tani, Warga
tulehu
membentuk
kelompok-kelompok
kerja
khususnya ibu-ibu dalam penanaman bibit sayur
dan
rempah-rempah
yang di antaranya yaitu:
Kangkung, Cabe Merah, Bayam Putih, Cabe Keriting,
Daun Seledri, Bayam Merah, Terong, Kemangi,
Bawang, Sawi, Tomat. Ada sekitar 70 kolibek dan
juga bedeng tanah yang di isi dengan sayur
kangkung dan sayur bayam putih, merah serta
sayur terong dan sayur sawi . ada sekitar 20 orang
pekerja dalam kelompok tani, Dan pembentukan
kelompok wanita tani ini baru berjalan selama 1
bulan. Setiap hari mereka dibagi menjadi tiga
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anggota atau tiga orang untuk melakukan
penyiraman bibit sayur pagi dan sore, dan sampai
hari ketujuh mereka melakukan pempupukan
kembali atau mencampurkan pupuk ulang untuk
bibit sayur, dan dan rempah-rempah dan di bantu
juga dengan beberapa laki-laki. Menurut informasi
yang saya dapatkan dari bibi ima uluputty, atau
ketua arahan atau penasihat jika sudah saatnya
panen sayur dan rempah mereka akan menjual hasil
tanaman mereka ke pasar atau ke warga dan juga
akan di bagikan buat ibu-ibu dari kelompok tani
tersebut. Dan jika uang dari hasil penjualan sayur
yang tadinya, mereka akan simpan atau tabung
sampai waktu puasa atau lebaran baru mereka akan
bagi bersama-sama.
7.2 Pekarangan
Pekerangan adalah lahan terbuka yang
terdapat di sekitar rumah tinggal. Lahan ini, jika
dipelihara
dengan
baik
akan
memberikan
lingkungan yang menarik nyaman dan sehat serta
menyenangkan sehingga membuat kita betah tinggal
di rumah. Pekarangan rumah kita dapat kita
manfaatkan sesuai dengan selera dan keinginan
kita. Misalnya dengan menanam tanaman produktif
seperti tanaman hias, buah, sayuran, rempahrempah dan obat-obatan. Dengan menanam
tanaman produktif di pekarangan akan memberi
keuntungan ganda, salah satunya adalah kepuasan
jasmani dan rohani. Jika dikelola dengan baik
pekarangan rumah dapat memberikan manfaat bagi
kehidupan keluarga seperti : tempat bermain, tempat
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rekreasi, sumber pangan dan juga sebagai sumber
pendapatan. Pemanfaatan lahan pekarangan baik di
daerah
pedesaan
maupun
perkotaan
bisa
mendukung ketahanan pangan nasional dengan
memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki
masing-masing daerah.
a. Fungsi pekarangan secara umum:
 Sumber pangan keluarga, seperti sayursayuran, umbi-umbian, buah-buahan serta
ternak dan ikan.
 Sumber obat-obatan atau apotik hidup.
 Sumber bumbu, rempah masakan.
 Sumber pupuk organik.
 Sumber keindahan/Estetika.
Pemanfaatan
lahan
pekarangan
itu
sangatlah menguntungkan, karena di pekarangan
kita dapat menciptakan lingkungan hidup
nyaman, sehat dan estetis. Dengan taman
pekarangan kita dapat mengkreasikan seluruh
aktivitas secara maksimal setiap anggota
b. Manfaat pekarangan rumah untuk keluarga
antara lain :
1) Pemenuhan gizi keluarga: ada beberapa
tanaman, ternak dan ikan yang dapat
dipelihara di pekarangan dan menghasilkan
makanan yang dibutuhkan keluarga.
2) Seperti umbi-umbian sebagai sumber vitamin,
sedangkan ternak dan ikan sebagai sumber
protein dan lemak.
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3) Sebagai lumbung ternak : hasil dari usaha
pekarangan dapat diambil sewaktu-waktu dan
tidak ada musim pacekliknya.
4) Apotik hidup : pekarangan dapat ditanami
berbagai tanaman obat yang berkhasiat, jika
anggota keluarga sewaktu-waktu sakit dapat
ditanggulangi sementara dengan obat yang ada
di pekarangan.
5) Menambah penghasilan : pekarangan yang
dikelola dengan baik, hasilnya dapat dijual
sebagai sumber pendapatan keluarga karena
banyak komoditas yang tidak membutuhkan
lahan yang luas untuk membsudidayakannya.
6) Menghasilkan bahan bangunan : jenis tanaman
pohon seperti bambu, kelapa, nangka dan
tanaman lainnya yang ditanam di pekarangan
dapat dijadikan bahan bangunan dan kerajinan
rumah tangga.
7) Sebagai tempat rekreasi keluarga : pekarangan
yang ditata dan dirawat secara teratur akan
memberikan keindahan dan rasa tentram bagi
orang yang melihatnya.
8) Estetika, Pekarangan dapat juga berfungsi
sebagai
taman
yang akan
memberikan
kenyamanan dan keindahan serta dapat
memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah
terutama anggota keluarga maupun siapa saja
yang lewat sekitar rumah kita.
7.3 Tanaman Sayur
Sayuran merupakan bahan pangan
biasanya menggunakan bahan vegetatif
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yang
dari

tumbuhan seperti daun, arti batang, tangkai, atau
bonggol umbi. Terdapat bagian generatif yang dapat
dikonsumsi untuk sayuran seperti bunga, buah,
ataupun biji.
Ataupun bagian lainnya yang dijadikan
sebagai sayuran yaitu tongkol jagung atau baby corn.
Walaupun, secara ilmiah bukan bagian cendawan
yang dapat dikonsumsi biasa dikenal jamur juga
dikelompokkan sebagai sayuran. Sayuran dimakan
dengan cara berbeda-beda. Biasanya sayuran
terdapat kandungan protein, lemak, vitamin,
mineral, karboohidrat. Berbagai jenis sayuran
terdapat kandungan antioksidan, anti jamur, anti
bakteri, dan anti racun.
Tetapi, sayuran terdapat kandungan racun
dan anti nutrisi. Misalnya solanin, enzim inhibitor,
sianida, asam oksalat, dan sianida prekursor. Hal
tersebut sesuai dengan konsentrasi yang dapat
menurunkan sifat dapat dikonsumsi, kandungan gizi
dan peran dalam kesehatan dari konsumsi sayuran.
Mengonsumsi
dengan
mengolahnya
dapat
menurunkan zat-zat tersebut.
Tanaman sayur adalah tanaman yang
memproduksi sayuran baik tanaman semusim,
tanaman dua musim ataupun tanaman tahunan
termasuk kelompok tanaman sukulen, semaksemak, merambat ataupun pohon yang merupakan
produsen makanan pokok atau tanaman pangan.
Sayuran merupakan tanaman lunak yang
seluruh atau sebagian tubuhnya seperti batang,
akar, daun, buah, atau biji yang dapat dimakan
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secara langsung dengan keadaan segar atau harus
diolah terlebih dahulu.
1. Jenis Tanaman Sayur
Berikut adalah macam-macam tanaman
sayur antara lain
a. Bayam
Bayam merupakan salah satu sayuran yang
paling banyak digemari masyarakat Indonesia.
Sayur ini memiliki segudang manfaat bagi
kesehatan tubuh. Dengan pengolahan yang
tepat, manfaat dan kandungan gizi bayam
mampu memberikan manfaat optimal bagi
tubuh.
b. Sayur sawi
Sawi adalah salah satu sayuran yang cukup
populer ditemukan di masakan masyarakat
Indonesia. Hal ini lantaran sawi memang
dikenal karena kandungan vitaman, dan
mineral didalamnya, serta kemudahannya
untuk diolah menjadi masakan yang enak. Sawi
merupakan sayuran yang masuk dalam genus
Brassica dan masih satu famili dengan
Cruciferous atau kubis-kubisan. Sawi bisa
tumbuh dengan baik di tanah Indonesia, dan
relatif mudah untuk dibudidayakan.
c. Daun
Bagian sayuran berupa daun umumnya paling
populer dijumpai di pasaran ataupun mudah
untuk dibudidayakan sendiri di pekarangan
ataupun di lahan sendiri. Sebagai contoh jenis
tanaman sayur ini adalah bayam, tanaman
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sawi, singkong, melinjo, dan kangkung serta
kaelan.
d. Polong
Sayuran polong memang banyak yang tidak
kenal atau tidak populer karena hanya
sebagian
yang
membudidayakan
dan
penggunannya tidak sebanyak seperti pada
tanaman sayuran bunga, buah, dan daun yang
mudah untuk menjadi bahan menu utama atau
bahan campuran.
e. Batang
Jenis sayuran ini memanfaatkan bagian dari
batang tanaman. Meskipun tidak banyak yang
menggunakan namun jenis tanaman sayur ini
cukup enak untuk dikonsumsi. Umumnya
sayuran ini dikonsumsi pada restoran ataupun
hotel- hotel. Termasuk jenis sayuran ini antara
lain tanaman asparagus dan rebung.
2. Manfaat Tanaman Sayur
Berikut fungsi yang menjadi manfaat pada
tanaman sayur antara lain;
a. Menghindari dan menurunkan stress yang
berlebihan
b. Memperlancar untuk proses buang air besar
c. Menghindari adanya penyakit kanker atau
kanker
d. Menjaga agar berat badan selalu seimbang atau
stabil
e. Menjadi sumber energi bagi tubuh sehingga
tubuh menjadi fit
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f. Membersihkan zat racun atau toksik pada
tubuh atau biasa dikenal sebagai proses
Detoksifikasi
g. Menghindari kelahiran agar bayi tidak cacat
atau terkena penyakit.
h. Menjaga kualitas kesehatan mata
i. Meningkatkan kualitas kulit sehingga kulit
terlihat segar dan sehat
j. Meningkatkan kesehatan tulang
k. Membuat menu makanan sehat

Gambar 7.1
Pemanfaatan Pekarangan Rumah Sebagai Tempat
Tanaman Hias
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Gambar 7.2
Tanaman Sayur Kangkung dalam Pekarangan
Rumah
7.4 Lingkungan
Lingkungan, di Indonesia sering juga disebut
"Lingkungan hidup". Misalnya dalam UndangUndang no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, definisi Lingkungan Hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia,
dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.
Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan
sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia
atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal
balik dan kompleks serta saling mempengaruhi
antara satu komponen dengan komponen lainnya.
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Pada
suatu
lingkungan
terdapat
dua
komponen
penting
pembentukannya
sehingga
menciptakan suatu ekosistem yakni komponen
biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada
lingkungan hidup mencakup seluruh makluk hidup
di dalamnya, yakni hewan, manusia, tumbuhan,
jamur dan benda hidup lainnya. sedangkan
komponen abiotik adalah benda-benda mati yang
bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup
di sebuah lingkungan yakni mencakup tanah, air,
api, batu, udara, dan lain sebaiganya.
Pengertian lingkungan hidup yang lebih
mendalam menurut No 23 tahun 2007 adalah
kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan
makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia
dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun
mahkluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.
1. Kerusakan lingkungan hidup
Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi
karena dua faktor baik fator alami ataupun
karena tangan-tangan jahil manusia. Pentingnya
lingkungan hidup yang terawat terkadang
dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa
menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak
maksimal pada lingkungan tersebut.
Berikut beberapa faktor secara mendalam
yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup.
a. Faktor alami
Banyaknya bencana alam dan cuaca yang
tidak menentu menjadi penyebab terjadinya
kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam
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tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor,
tsunami, angin puting beliung, angin topan,
gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain
berbahaya bagi keselamatan manusia maupun
mahkluk lainnya, bencana ini akan membuat
rusaknya lingkungan.
b. Faktor buatan
Manusia sebagai makhluk berakal dan
memiliki kemampuan tinggi dibandingkan
dengan makhluk lain akan terus berkembang
dari pola hidup sederhana menuju ke
kehidupan yang modern. Dengan adanya
perkembangan
kehidupan,
tentunya
kebutuhannya juga akan sangat berkembang
termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya
alam yang berlebihan.
Kerusakan lingkungan karena faktor
manusia bisa berupa adanya penenbangan
secara liar yang menyebabkan banjir ataupun
tanah longsor, dan pembuangan sampah di
sembarang tempat terlebih aliran sungai dan
laut akan membuat pencemaran.
2. Upaya pelestarian
a. Penanaman kembali hutan yang gundul
b. Pencegahan buang sampah dan limbah di
sembarang tempat dengan menyediakan tong
sampah di berbagai tempat
c. Pemberian sanksi ketat terhadap pelaku
pencemaran lingkungan
d. Menghentikan eksploitasi sumber daya alam
secara berlebihan
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e. Peningkatan kesadaran masyarakat akan
pentingnya kelestarian tanah, air, udara dan
lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan
f. Memberikan keterampilan dasar bagi para Ibu
rumah tangga dengan menggunakan bahan
bekas guna mengurangi limbah plastik
g. membudayakan
pemanfaatan
pekarangan
dalam
mendukung
penganekaragaman
konsumsi pangan di kalangan masyarakat;
h. Mempercepat penerapan pengetahuan tentang
penganekaragaman konsumsi pangan, sehingga
dapat
meningkatkan
pengetahuan
dan
kesadaran dalam mengelola pekarangan dan
menerapkan pola konsumsi B2SA
i. Meningkatkan
motivasi
dan
partisipasi
masyarakat dalam pelestarian pekarangan
lingkungan.
7.5 Perencanaan pemanfaatan pekarangan
Berikut panduan perencanaan dalam upaya
pemanfaatan lahan pekarangan:
1. Persiapan Media Tanam
Tahap ini merupakan tahap awal dalam
berkebun. Jika pekarangan luas lahan perlu
dibersihkan dari tanaman liar. Upayakan
pembersihan lahan tidak menggunakan bahan
kimia karena residunya dalam tanah akan
mengurangi produktivitas tanah.
Media tanam untuk bertanam sayur harus
mengandung unsur-unsur mineral dan bahan
organik. Bila tanah berwarna gelap dan gembur,
kita hanya perlu memberikan pupuk tambahan
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pada saat penanaman. Sedangkan bila tanah
berwarna agak terang, pucat, dan padat maka kita
perlu mengolahnya secara intensif dengan
mencangkul
untuk
mengemburkan
tanah
dilanjutkan dengan memberikan pupuk organik
(pupuk kandang atau kompos) dan pupuk kimia
(TSP, KCl, dan Urea) secara berimbang (Andhika,
2009).
Untuk lahan sempit penanaman dalam pot
dan vertikultur dapat menjadi alternatif. Yang
perlu dilakukan adalah memilih pot yang sesuai
dengan karakterisitik tanaman, sehingga ukuran
dan porositas pot perlu diperhatikan.
2. Menentukan Jenis Tanaman
Pilihlah jenis tanaman yang bermanfaat bagi
keperluan rumah tangga baik untuk obat atau
kesehatan (kunyit, jahe, temulawak, mengkudu)
dan keperluan dapur (cabe, tomat, sereh,
sayuran,) serta pelengkap gizi keluarga (pepaya ,
pisang , jeruk dan lain-lain). Upayakan menanam
beragam jenis tanaman dengan maksud untuk
mencegah adanya serangan hama dan penyakit
pada tanaman. Untuk tujuan estetika, pilihan
tanaman yang memiliki figure menarik misalnya
tanaman mengkudu yang memiliki bentuk daun
yang lebar, tanaman kencur dengan bentuk daun
yang unik dan sebagainya.Jenis sayuran yang
akan ditanam harus ditentukan sejak awal agar
hasil panenyang diperoleh akan memuaskan.
3. Tata Letak Tanaman
Pada
prinsipnya
semua
tanaman
memerlukan
sinar
matahari
yang
cukup
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sepanjang hari. Tempatkan jenis-jenis yang
berukuran kecil mulai dari bagian Timur dan
tempatkan jenis tanaman yang berukuran besar
seperti buah-buahan di bagian sebelah Barat. Hal
ini dimaksudkan agar jenis tanaman yang besar
tidak menaungi/menghalangi sinar matahari
terhadap tanaman yang kecil. Demikian pula
kerapatan
dan
populasi
tanaman
perlu
diperhatikan karena mempengaruhi efisiensi
penggunaan cahaya matahari serta persaingan
antar tanaman dalam menggunakan air dan
unsur hara. Aturlah tata letak sedemikian rupa
yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan
misalnya jangan sampai menghalangi jalan
masuk, menghalangi pandangan, dan sebagian
tanaman atau kotoran masuk ke areal kebun
tetangga (Andhika, 2009)
4. Pemeliharaan
Tahap pemeliharaan baik untuk lahan
maupun tanaman merupakan hal yang harus
selalu diperhatikan. Pemeliharaan tanaman
meliputi beberapa aspek yang harus diperhatikan
yaitu penyiangan, penyiraman, pemupukan serta
pengendalian hama dan penyakit.
Penyiangan dilakukan dengan membersihkan lahan dari rumput-rumput liar, bertujuan
untuk mencegah kompetisi nutrisi tanaman dari
tanah selain untuk kebersihan dan keindahan.
Sisa-sisa tanaman dan rumput sebaiknya
dikeringkan lalu dikubur ke dalam tanah karena
dapat meningkatkan kesuburan tanah. Sisa
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tanaman dan serasah ini dapat juga diproses
untuk dijadikan pupuk organik atau kompos.
Pemberian air dengan cara penyiraman
secara kontinyu sangat penting terutama pada
tanaman yang berumur muda dan baru tumbuh,
untuk selanjutnya aktivitas penyiraman ini dapat
disesuaikan dengan kondisi lingkungan lahan
pekarangan apakah kekeringan atau basah
(lembab). Salah satu upaya untuk mempertahankan ketersediaan air di lahan pekarangan
adalah dengan membuat kolam (Andhika, 2009).
Tetapi umumnya tanaman sayur disiram 1-2 kali
per hari untuk tanaman sayur dalam pot.
Pemupukan bertujuan untuk memberikan
suplai unsur hara tambahan pada tanaman.
Sebaiknya bahan pupuk yang digunakan bersifat
organik, misalnya pupuk organik cair , kompos
dan pupuk kandang (Supriati, dkk., 2008).
Pengendalian hama penyakit lebih mudah
dilakukan
dalam
kegiatan
pemanfaatan
pekarangan dengan tanaman sayur ini. Untuk
tanaman di pot kemungkinan penularan penyakit
melalui akar jarang terjadi karena akar diabatasi
oleh pot. Pada lahan pekarangan yang sempit kita
bisa mengendalikan hama dan penyakit secara
manual sehingga penggunaan bahan kimia dapat
dibatasi. Hal ini akan membuat sayuran yang
dihasilkan dari pekarangan lebih sehat untuk
dikonsumsi, karena merupakan sayuran organik
(Prapanca, 2005).
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5. Pemanenan
Sayuran perdu yang dipetik daunnya sudah
dapat dipetik hasilnya pada umur 35-40 hari.
Pemanenan dapat dilakukan dengan selang 3-4
hari. Namun berbeda denga bayam cabut dan
kangkung darat dilakukan secara langsung
dengan mencabut tanaman beserta akarnya. Jenis
sayuran seperti kol, sawi, selada dipanen umur 23 bulan. Kacang-kacangan dipanen dengan
melihat kondisi polong kacangnya. Cabe dan
tomat dapat dipanen umur 45-50 hari setelah
tanam. Labu siam dipanen antara 3-5 bulan
setelah tanam. Tanaman yang tidak sekali panen
jika pemeliharaannya baik dapat terus dipanen
dalam waktu yang lama (Redaksi Trubus, 2009).
7.6 Penutup
Dari latar belakang masalah di atas dapat di
simpulkan bahwa di desa tulehu, kabupaten Maluku
tenggah, kecamatan salahutu terkhususnya Dusun
Rupaitu untuk gotong royok antara warga sangat
bagus sehingga membangkitkan atau membuat
kelompok kaum wanita tani, Untuk penanaman
sayur-sayuran dan rempah-rempah.
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BAB VIII
KEBERADAAN POHON UNTUK MENJAGA
KELESTARIAN AIR DI DUSUN RUPAITU
NEGERI TULEHU
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Email : garrynatro08@gmail.com

8.1 Pendahuluan
Tulehu adalah sebuah negeri di Kecamatan
Salahutu,
Maluku
Tengah,Provinsi
Maluku,
Indonesia dan menjadi salah satu pintu masuk
bagipenduduk dari pulau-pulau Sapatua, Seram,
Haruku, Nusalaut dan pula-pulau lainnya ke kota
Ambon karena disini terdapat pelabuhan Tulehu
(Port of Tulehu). Masyarakat di Desa Tulehu dan
sekitarnya berbicaradengan menggunakan bahasa
Tulehu yang sedikit berbeda dalam dialekdari satu
desa ke desa yang lain. Ada beberapa permaslahan
maupunpotensi yang dimiliki dikembangkan di
wilayah Desa Tulehu, salah satupermasalahanyang
di hadapi oleh warga masyarakat di Desa
Tulehuyaitu kurangnya pepohonan di sekitar sumber
mata air, tidak tersedianyabak penampungan
sampah (TPSU). Sektor usaha paling banyak
untukpenghidupanwargaDesaTulehuadalahdarihasil
pertaniandanperikanan. Dari keseluruhan sektor
tersebut,
banyak
potensi
yang
masihdapat
dikembangkan lebih jauh lagi mengingat kondisi
wilayah Desa Tulehu yang sangat berpotensi untuk
pengembangan perkebunan dan perikanan.
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Salah satu dusun yang berada di Desa
Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah yang sedang berkembang yaitu Dusun
Rupaitu. Dusun Rupaitu memilki sumber air yang
berasal dari vegetasi pohon yang didominasi oleh
Pohon Sagu. Kualitas air sangat baik, karena sering
dimanfaatkan oleh warga untuk pemenuhan
kebutuhan
sehari-hari.
Dusun
rupaitu
juga
merupakan
salah
satu
lokasi
penempatan
mahasiswa KKN Unpatty Gelombang 1 Angkatan
XLVIII.
Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah
untuk perekonomian, kesehatan dan pendidikan
masyarakat melalui program-program kerjayangakan
dilakukan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut
diawali dengan survey kelokasi-lokasi desa KKN
(Desa Tulehu) untuk memperoleh data dan
permasalahan desa untuk diangkat sebagai program
kerja. Selanjutnya data tersebut didiskusikan
dengan dosen pembimbing untuk dirumuskan
sebagai program kerja dalam proposal kegiatan,
susun program kerja, selanjutnya dimintakan
persetujuan dari kepala desa sebelum dilaksanakan.
Tulehu
adalah
sebuah desayang juga
merupakan
sentralperekonomiandi
Kabupaten
Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Desa
Tulehuterletak25.8kmsebelahtimurKotaAmbon.3,150
–3,400LintangSelatan dan 126,300-1270 Bujur
Timur. Ketinggian daratan di desaTulehu 54
mdpl.Luas desaTulehu 18 km2.
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Gambar 8.1
Peta Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah
Kuliah
Kerja
Nyata
(KKN) merupakan
implementasi dari Tri DharmaPerguruan Tinggi yang
memuat tiga aspek yang merupakan pondasi dari
perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat dan merupakan penerapan
dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
pemberdayaan
masyarakat.
Pemberdayan
masyarakat diperlukan untuk pembangunan desa
agar kedepannya menjadi semakin maju.Dalam
upaya pemberdayaan dan pembangunan, segala
sumberdaya yang ada perlu dikembangkan sehingga
dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
Masyarakat daerah pedesaan banyak memanfaatkan
air untuk keperluan rumah tangga yang bersumber
dari mata air. Mata air yang debitnya relatif kecil
umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat,
tetapi mata air yang berdebit besar umumnya telah
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk penyediaan air
minum atau oleh perusahaan untuk memenuhi
keperluannya. Mata air yang terletak di bagian hulu
suatu daerah tidak hanya memasok air untuk
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daerah sekitarnya, tetapi jugadapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan air daerah di hilir.
Dengan keadaan seperti ini diperlukan teknologi
untuk mendistribusikan air kekonsumen dibagian
hilir secara bijaksana agar tidak terjadi konflik
pemanfaatan air mata air tersebut. Mata air
merupakan pemunculan air tanah kepermukaan
tanah karena muka air tanah terpotong, sehingga di
titik tersebut air tanah keluar sebagai mata air atau
rembesan. Mata air mempunyai debit yang bervariasi
dari debit yang sangat kecil. Perkembangan
penduduk dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadi peningkatan pembangunan yang
menimbulkan
perubahan
fungsilahan
yang
berdampak negatif terhadap kelestarian dan
rusaknya sumberdaya air (Kodoatie dan Basuki,
2005).
Sedangkan
kemampuan
alam
untuk
memurnikan air secara alami sangat terbatas dan
membutuhkan waktu dengan periode yang sangat
lama (Tambunan dalam Soegijoko dkk, 2005),
sehingga sangat diperlukan pengelolaan sumberdaya
air yang bersifat terpadu, menyeluruh berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.
8.2 Air
Air merupakan kebutuhan mutlak bagi
kehidupan manusia, tidak ada kehidupan yang
dapat berlangsung tanpa air. Kebutuhan manusia
akan air diperoleh dari berbagai macam sumber,
baik yang berupa air hujan, air permukaan maupun
air tanah. Kebutuhan air dari air tanah antara lain
dapat diperoleh dari mata air, yang merupakan
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pemunculan air tanah kepermukaan tanah (Todd,
1980). Kebutuhan air yang diperoleh dari mata air
sangat nyata dirasakan ketika terjadi musim
kemarau panjang. Banyak daerah yang pada musim
tersebut telah kehabisan air dari sumber air, tetapi
mata air seringkali masih menyediakan air untuk
digunakan bagi kepentingan sehari-hari. Banyak
tempat pada musim kemarau hanya mengandalkan
mata air, walaupun penduduk harus menempuh
jarak yangsangat jauh untuk mendapatkan air
tersebut. Seringkali untuk mendapatkan air tersebut
bahkan harus antri, tetapi tetap saja dilakukannya.
Dapat dikatakan dalam kondisi semacam ini mata
air merupakan ”penyelamat” bagi masyarakat yang
kekurangan air. Masyarakat yang berada di Dusun
Rupaitu
Desa
Tulehu
Kecamatan
Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah merasakan keberedaan
air. Dimana keberadaan air di Dusun Rupaitu,
menjadi
kebutuhan
utama
warga.
Dimana
masyarakat
sering
memanfaatkannya
untuk
kebutuhan sehari-hari.
Kehidupan manusia tidak lepas dari tanah,
air dan udara, tanah merupakan tempat berpijak
dan sumber dari segala bahan makanan yang
ditanam pada tanah. Udara (oksigen) digunakan
untuk bernafas dan bersama-sama darah mengalir
dengan dipompa jantung menujuparu-paru dan
seluruh tubuh untuk mensuplay zat-zat yang
dibutuhkan oleh manusia. Sekitar tiga per empat
bagian dari tubuh kita terdiri dari air dantidak
seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari
tanpa minumair. Selain itu, air juga dipergunakan
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untuk
memasak,
mencuci,
mandi,
dan
membersihkan kotoran yang ada disekitar rumah.
Air juga digunakan untuk keperluan industri,
pertanian, peternakan, perkebunan, pemadam
kebakaran, tempat rekreasi, rumah makan, hotel,
transportasi, dan berbagai keperluan lainnya.
Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat
juga ditularkan dan disebarkan melalui air. Kondisi
tersebut tentunya dapat menimbulkan wabah
penyakit dimana-mana.Volume air dalam tubuh
manusia rata-rata 65% dari total berat badannya,
dan volume tersebut sangat bervariasi pada masingmasing orang, bahkan juga bervariasi antara bagianbagian tubuh seseorang. Beberapaorgan tubuh
manusiayang mengandung banyak air, antara lain,
otak 74,5%, tulang 22%, ginjal 82,7%, otot 75,6%,
dan darah 83%. Setiap hari kurang lebih 2.272 liter
darah dibersihkan oleh ginjal dansekitar 2,3 liter
diproduksi menjadi urine. Selebihnya diserap
kembalimasuk ke aliran darah. Dalam kehidupan
sehari-hari, air dipergunakan antara lain untuk
keperluan minum, mandi, memasak, mencuci,
membersihkan rumah, pelarutobat, dan pembawa
bahan buangan industri. Ditinjau dari sudut ilmu
kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air
bersih
harus
dapat
memenuhi
kebutuhan
masyarakat karenapersediaan air bersih yang
terbatas
memudahkan
timbulnya
penyakit
dimasyarakat. Volume rata-rata kebutuhan air
setiap individu per hariberkisar antara 150-200 liter
atau 35-40 galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi
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dan bergantung pada keadaan iklim,
kehidupan, dan kebiasaan masyarakat.

standar

8.3 Fungsi dan Peran Air
Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari
makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat
terpisahkan adalah Air. Tidak hanyapenting bagi
manusiaAir merupakan bagian yang penting bagi
makhluk hidup baik hewan dantubuhan. Tanpa air
kemungkinan tidak ada kehidupan didunia inti
karena semua makhluk hidup sangat memerlukan
air untuk bertahan hidup. Manusia mungkin dapat
hidup beberapa hari akan tetapi manusiatidak akan
bertahan selama beberapa hari jika tidak minum
karena sudahmutlak bahwa sebagian besar zat
pembentuk tubuh manusia itu terdiridari 73%
adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan
yang ada didunia ini dapat terus berlangsung karena
tersedianya air yang cukup.
Dalam usaha mempertahankan kelangsungan
hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang
cukup bagi dirinya sendiri. Berikut ini air
merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan
segala macam kegiatannya, antara lain digunakan
untuk:
a) Keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum,
masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya,
keperluan umum, misalnya untuk kebersihan
jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan
kota, tempat rekreasi, dan lain-lainya.
b) Keperluan industry, misalnya untuk pabrik dan
bangunan pembangkit tenaga listrik
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c) Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel,
restoran dll
d) Keperluan pertanian dan peternakan
Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan
berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini.
Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetapselalu
melestarikan dan menjaga agar air yang kita
gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan
melakukan pengelolaan air yang baik seperti
penghematan, tidak membuang sampah dan limbah
yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat
menggangu ekosistem yang ada.

Gambar 8.2
Kualitas air di Dusun Rupaitu Desa Tulehu
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Gambar 8.3
Pemanfaatan Air Untuk Kebutuhan Warga Di Dusun
Rupaitu
8.4 Pengaruh Air Terhadap Kesehatan
Pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak
langsung adalah pengaruh yang timbul sebagai
akibat pendayagunaan air yang dapat meningkatkan
ataupun menurunkan kesejahteraan masyarakat.
Misalnya air yang dimanfaatkan untuk pembangkit
tenaga listrik, industri, irigasi, perikanan, pertanian,
dan rekreasi. Pemanfaat air untuk hal tersebut
diatas dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kesehatan masyarakat. Sebaliknya pengotoran dan
pencemaran air dapat menurunkan kesejahteraan
hidup manusia.
Penduduk Desa Tulehu membutuhkan air
untuk kelangsungan hidup serta aktivitas mereka.
Seiring dengan pertumbuhan laju jumlah penduduk.
dari kondisi tersebut perludilakukan evaluasi guna
mendistribusikan air bersih untuk melayani
konsumen secarapenuh dan kontinu. Untuk itu
dalam upaya untuk emnjaga kebersihan dan
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kelestarianmaat air diperlukan adanya perhatian
warga masyarakat untuk melakukan perawatan
terhadap sumber mata air agar tetap terjaga dan
tetap lestari untuk semua kehidupananak-anakcucu
ataugenerasi penerus pada Desa Tulehu.
8.3 Penutup
Masyarakat
daerah
pedesaan
banyak
memanfaatkan air untuk keperluan rumah tangga
yang bersumber dari mata air. Mata air yang
debitnya relatif kecil umumnya dimanfaatkan oleh
masyarakat setempat, tetapi mata air yang berdebit
besar umumnya telah dimanfaatkan oleh pemerintah
untuk penyediaan air minum atau oleh perusahaan
untuk
memenuhi
keperluannya.
Untuk
itu
diperlukannya pepohonan untuk tetap menjaga
sumber mata air yang merupakan kebutuhan semua
makhluk khususnya masyarakat Desa Tulehu.
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BAB IX
PERHATIAN ORANG TUA DAN KEDISIPLINAN
BELAJAR SISWA DALAM MASA PANDEMI COVID19 DI DUSUN RUPAITU
Beitrixs Leni Naressy
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Email : naressyleni@gmail.com

9.1 Pendahuluan
Indonesia sebagai negara berkembang terus
meningkatkan kualitasnya menjadi Negara maju.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah
meningkatkan sumber daya manusia Indonesia
melalui bidang pendidikan. Pemerintah menempatkan pendidikan pada posisi yang penting dan
sesuai
fungsinya
yaitu
untuk
memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Proses belajar merupakan inti dari proses
pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai
pemegang peran utamanya. Guru sebagai pemegang
peranan utama proses pendidikan baik pada tingkat
atau jenjang pendidikan, memiliki banyak tugas
terkait secara kedinasan maupun di luar kedinasan.
Proses belajar mengajar merupakan suatu proses
yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan
peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai
tujuan tertentu. Dalam proses belajar mengajar
tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tidak
dapat dipisahkan antara guru yang mengajar dan
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peserta didik yang belajar sehingga terjalin interaksi
yang saling menunjang.
Ketidakmampuan peserta didik menerima
informasi dengan baik, salah satunya bisa
disebabkan
karena
kondisi
kegiatan
belajar
mengajar yang tidak kondusif maupun kondisi
peserta didik yang tidak baik saat menerima
pengajaran
dari
guru.
Keberhasilan
dalam
meningkatkan prestasi belajar di sekolah tidak
cukup hanya mengandalkan kemampuan guru
dalam mengelola proses belajar mengajar di kelas,
tetapi juga di orangtua dan kedisiplinan belajar.
Perhatian orang tua dapat berjalan dengan
baik
apabila
diiringi
dengan
kedisiplinan.
Kedisiplinan merupakan peraturan atau tata tertib
yang harus dijalankan. Kedisiplinan juga memegang
peranan penting dalam proses belajar seorang
peserta didik. Dengan disiplin peserta didik mampu
menempatkan dirinya pada prilaku dan tingkah laku
yang positif. Namun apabila peserta didik tidak
diajarkan tentang kedisiplinan maka tidak menutup
kemungkinan peserta didik dapat melakukan hal
yang menyimpang. Kedisiplinan dalam belajar
merupakan tolak ukur peserta didik dalam mencapai
prestasi belajar yang baik. Maka kedisiplinan belajar
dapat disimpulkan, yaitu suatu sikap, tingkah laku
dan perbuatan peserta didik untuk melakukan
aktivitas belajar yang sesuai dengan keputusankeputusan peraturan dan norma-norma yang telah
ditetapkan bersama, baik persetujuan tertulis
maupun tidak tertulis antara peserta didik dengan
guru di sekolah maupun dengan orangtua di rumah
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untuk mendapatkan penguasaan pengetahuan,
kecakapan dan kebijaksanaan.
Perhatian orang tua di dusun Rupaitu (Desa
Tulehu) terhadap prestasi belajar siswa di rumah
pada masa pandemi sangat jarang, siswa pada masa
pandemi tidak belajar dengan baik karena di
pengaruhi dengan teknologi yang sudah sangat
berkembang
sehingga mereka banyak yang tidak
memahami materi dengan baik.

Gambar 9.1
Perhatian Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dalam
Proses Belajar
9.2 Peran Orang Tua
Perhatian orang
kesadaran jiwa dari
anaknya,
terutama
memenuhi kebutuhan
emosi maupun materi.

tua dapat diartikan sebagai
orang tua memperdilukan
dalam
memberikan
dan
anaknya baik dalam segi
Orang tua merupakan pihak
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yang
harus
berperanserta
dalam
upaya
mencerdaskan anak sehingga mampu mencapai
hasil belajar yang baik di sekoah selain di sekolah.
Orang
tua
berperan
penting
dalam
pembentukan karakter dan kepribadian anak. Oleh
karena itu, keluarga adalah tempat dimana anakanaknya berkenalan dengan nilai dan norma.
Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang
pertama berpengaruh dalam membentuk pola
kepribadian anak yang bersifat informal. Pendidikan
orang
tua
terhadap
anak-anaknya
adalah
pendidikan yang berdasar pada kasih sayang
terhadap orang tua kepada anak-anaknya.
Orang tua merupakan pendidik sejati, tetapi
kasih sayang juga bisa mendatangkan bahaya
apabila orang tua tidak bisa mengontrol kasih
sayangnya sehingga bisa memanjakan salah satu
anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus bisa
menyesuikan perhatiannya sesuai perkembangan
anak
yang
sesuai
dengan
bakat
serta
kemampuannya.
Kebanyakan orang tua pasti ingin anakanaknya mendapatkan prestasi baik di sekolah
maupun di luar sekolah. Adapun bentuk perhatian
orang tua terhadap anak-anaknya antara lain:
1. Pemberian bimbingan belajar
2. Memberikan nasihat
3. Memberikan motivasi
4. Memenuhi kebutuhan anaknya
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Gambar 9.2
Pendampingan Orang Tua Dalam Proses Belajar
Anaknya
Pengawasan dan bimbingan orang tua di
rumah mutlak diperlukan karena adanya bimbingan
dari orang tua, mereka dapat mengawasi,
mengetahui segala kekurangan dan kesulitan anak
dalam proses belajarnya. Pendampingan dari orang
tua dapat juga berperan sebagai cara meningkatkan
disiplin dalam belajar. Pendampingan yang diberikan
oleh orang tu dapat menigkatkan motivasi belajar
anak disamping bimbingan dari seorang guru.
Motivasi belajar dihrapkan timbul dalam diri seorang
anak.
Akbar (2011) menegaskan bahwa proses
belajar anak perlu melibatkan peran pendampingan
orang tua karena anak masih dalam area tanggung
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jawab dan pemeliharaan orang tua. Dalam proses ini
kedudukan orang tua sangat vital, karena tugas
orang tua salah satunya adalah sebagai alat kontrol
terhadap anak-anaknya. Anak bukanlah orang
dewasa yang memiliki kebebasan penuh untuk
menentukan pilihan.
Menurut Akbar (2011), kesalahan yang sering
ditemui pada orang tua adalah menyerahkan
tanggung jawab penuh pendidikan anak pada guru
di sekolah sehingga jika anak mengalami hambatan,
sering kali yang dipersalahkan adalah guru
sekolahnya. Guru hanya memiliki waktu 25% waktu
bersama dengan anak, sedangkan 75% sisanya
adalah peran orang tua (keluarga). Oleh karena itu
perlu proses pendidikan pendampingan terhadap
proses belajar anak.
9.3 Kedisiplinan Siswa
Kedisiplinan merupakan salah satu faktor
penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan
atau sekolah. Disiplin adalah ketaatan pada
peraturan dan tata tertib yang benar-benar realistis
menuju suatu titik yaitu kualitas. Menurut Tulus
Tu‟u
(2010:30)
menyatakan
bahwa
disiplin
merupakan kepatuhan dan ketaatan yang muncul
karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam
diri orang itu yang berupa tata tertib dan peraturan
yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib
dan teratur. Suatu kedisiplinan sangat diperlukan
bagi semua orang karena dengan adanya disiplin
semua kegiatan serta pekerjaan dapat dilakukan
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dengan baik dan benar serta bertanggung jawab
dalam tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam hal ini belajar sangat memerlukan atau
membutuhkan waktu yang tidak singkat. Belajar
merupakan interaksi antara stimulus dan respon.
Interaksi yang dilakukan akan menimbulkan
perubahan terhadap pelaku interaksi.
Berdisiplin selain akan membuat seseorang
memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang
baik, juga merupakan suatu proses kearah
pembentukan watak yang baik pula (Gie, 1997).
Manfaat kedisiplinan adalah membuat siswa menjadi
lebih tertib dan teratur dalam menjalankan
kehidupannya, kehidupan aman dan teratur,
mencegah
hidup
sembarangan,
menghargai
kepentingan orang lain, membiasakan hidup tertib di
sekolah.
9.5 Penutup
Perhatian orang tua dapat berjalan dengan
baik
apabila
diiringi
dengan
kedisiplinan.
Kedisiplinan merupakan peraturan atau tata tertib
yang harus dijalankan.Dengan disiplin peserta didik
mampu menempatkan dirinya pada prilaku dan
tingkah laku yang positif. Perhatian dari orang tua
sangat penting untuk masa depan anaknya di
kemudian hari. Prestasi belajar siswa juga bukan
saja dari belajar di sekolah tetapi di lingkungan/
rumah.
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GLOSARIUM

1. Abdau: Tradisi adat yang dilaksanakan setelah
warga melaksanakan Salat Idul Adha.
2. Agroforestry:
Sistem
penggunaan
lahan
(usahatani) yang mengkombinasikan pepohonan
dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan
keuntungan, baik secara ekonomis maupun
lingkungan.
3. Antibodi : Saat tubuh sakit atau menerima
vaksin, tubuh akan membuat pertahanan atau
antibodi untuk melindungi tubuh dari penyakit
tersebut. Nantinya tubuh akan dapat mengenali
virus tersebut jika terpapar lagi.
4. Antige: Substansi asing seperti bakteri, virus,
maupun jamur yang dapat menyebabkan infeksi
dan penyakit jika antigen dapat memasuki tubuh.
Sistem imun tubuh akan melawan dan
menghasilkan antibodi untuk melawannya.
5. Antioksidan: Merupakan sebuah molekul zat
yang dapat menghambat atau mencegah proses
oksidasi molekul lain
6. Atmosfer :Lapisan gas yang melingkupi bumi,
dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa
7. Baileho: Rumah adat Maluku.
8. B2SA: Terdapat lebih dari satu macam jenis
pangan dalam piring sekali makan sehingga dapat
memenuhi komponen gizi secara lengkap
9. Belajar : Akibat adanya interaksi antara stimulus
dan respons
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10. Bimbingan:
Petunjuk
bagaimana
cara
mengerjakan sesuatu, tuntunan, dan pimpinan.
11. Cluster: Kelompok konsonan atau vokal yang
terdapat dalam satu daerah ucapan ; gugus
bunyi
12. Dusung : Suatu sistem agroforestry yang telah
membudaya
pada
masyarakat
Maluku,
merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat
danpengalaman petani yang telah menjadi
pengetahuan yang berharga.
13. Diabetes
melitus:
Suatu
penyakit
atau
gangguan metabolism kronis dengan dengan
multi etiologi yang ditandai dengan tingginya
kadar gula dalam darah.
14. Disssolve oksigen: Oksigen terlarut adalah
oksigen terlarut dalam air yang berasal dari
fotosintesis dan absorbsi atmosfer/udara.
15. Efek Samping : Efek yang tidak diinginkan atau
tidak terduga dari suatu vaksin.
16. Flavonoid: Kelompok senyawa bioaktif yang
banyak ditemukan pada bahanmakanan yang
berasal dari tumbuhan
17. Filtrasi : Metode atau metode pemisahan fisik
atau
lebih
yang
kita
ketahui
dengan
penyaringan, yang dilakukan untuk memisahkan
padatan dan cairan.
18. Hebe: Staf/Perangkat.
19. Home industry : Rumah usaha produk barang
atau juga perusahaan kecil
20. Hipertensi: Peningkatan tekanan dalam arteri
21. Hiperlipidemia : Istilah medis untuk kondisi
kolesterol tinggi.
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22. Hipoperfusi: Kurangnya asupan nutrisi yang
diperlukan oleh organ atau jaringan tubuh.
23. Higiene: Ilmu tentang kesehatan dan berbagai
usaha untuk memepertahan atau memperbaiki
kesehatan
24. Imunisasi: Proses mengembangkan kekebalan
terhadap infeksi, biasanya dengan mendapatkan
vaksinasi.
25. Implementasi:
tindakan-tindakan
yang
dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat,
kelompo-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
26. Iklim: kebiasaan dan karakter cuaca yang
terjadi di suatu tempat atau daerah Karsiogen :
senyawa yang menyebabkan perubahan sel-sel
normal menjadi sel-sel tumor dengan mengubah
DNA
27. Irigasi : usaha penyediaan dan pengaturan air
untuk menunjang pertanian
28. Iskemik: Kekurangan suplai darah ke jaringan
atau organ tubuh karena permasalahan pada
pembuluh darah
29. Kaul : Sebuah prosesi ritual dan sakral yang
terinspirasi dari Nabi Ibrahim dan anaknya
Ismail.
30. Kedisiplinan: Suatu kondisi yang tercipta dan
terbentuk melalui proses dari serangkaian
perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan,
kepatuhan,
kesetiaan,
keteraturan
dan
ketertiban
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31. Kolesterol: Lemak yang berguna bagi tubuh.
Namun bila kadarnya didalam tubuh terlalu
tinggi dapat menyebabkan penyumbatan pada
pembuluh darah.
32. Kondusif: Memberi peluang pada hasil yang
diinginkan yang bersifat mendukung
33. Kemarau: Periode tahunan yg ditandai dengan
jumlah curah hujan yg kecil sekali atau kadangkadang sama sekali tidak ada hujan
34. Kultur Sel: Menggunakan sel yang ditumbuhkan
dalam cairan untuk membuat bahan vaksin.
35. Kristalisasi: Proses pembentukan bahan padat
dari pengendapan larutan, melt (campuran
leleh), atau lebih jarang pengendapan langsung
darigas.
36. Loaretehaha: Kembali ke gunung
37. Lipid: Lemak yang digunakan untuk membuat
gedung pelindung disekeliling mRNA dalam
vaksin mRNA.
38. Lipase: Enzim yang bertugas pemecahan lemak
yang kita konsumsi
39. Masawarer: Tradisipenghormatan.
40. Mensuplay: Membekali atau memberikan
barang-barang yang dibutuhkan
41. Mikroba:
Organisme
yang
sangat
kecil
ukurannya sehingga untuk mengamatinya
secara jelas diperlukan mikroskop
42. Microba Patogen: Microba yang mampu
menyebabkan penyakit pada inangnya seperti
tubuh manusia
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43. Microorganisme: Organisme yang berukuran
sangat kecil sehingga untuk mengamatinya
diperlukan alat bantuan
44. Motivasi: Proses yang menjelaskan intensitas,
arah, dan ketekunan seseorang untuk mencapai
tujuan.
45. Moderniasi : Proses pergeseran sikap dan
mentalitas sebagai warga masyarakat untuk
dapat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa
kini;pemodernan
46. Multivaria: Metode statistik yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian lebih dari
dua variable secara bersamaan.
47. Neurologi:
Cabang
ilmu
dalam
bidang
kedokteran yang berfokus pada otak dan system
saraf.
48. Oksigen: Gas yang tidak berwarna, tidak berasa,
dan tidak berbau.
49. Overnutrition : Kelebihan gizi suatu keadaan
tubuh akibat mengkonsumsi zat- zat gizi tertentu
melebihi kebutuhan tubuh dalam waktu relative
lama.
50. Patogen: Parasit yang mampu menimbulkan
penyakit pada inangnya
51. Pa’anama: Simbol penghormatan (masawarer)
52. Pencemaran : Proses yang menyebabkan tanah,
air, udara atau bagian lain dari lingkungan
menjadi kotor dan tidak aman atau layak
digunakan.
53. Pengomposan: Proses biologis yang memanfaatkan mikroorganisme untuk
mengubah
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.

material organik seperti kotoran ternak ,sampah,
daun, sayuran menjadi kompos.
Perhatian orang tua: Kesadaran jiwa orang tua
untuk memperdulikan anaknya.
Proses belajar: Serangkaian aktivitas yang
terjadi pada syaraf individu yang belajar
Prestasi: Hasil atas usaha yang dilakukan
seseorang
Plasebo: Zat atau perawatan yang tidak
berdampak apapun pada manusia.
Produktif: Bersifat atau mampu menghasilkan
(dalam jumlah besar)
Protease : adalah enzim yang memutus ikatan
peptida protein
Residu:segala sesuatu yang tertinggal, tersisa
atau berperan sebagai kontaminan dalam suatu
proses kimia tertentu
SARS-CoV-2: Nama resmi virus COVID-19
Sentral : sebagai pusat atau di tengah-tengah
sekali
Serologi: Mengukur kadar antibodi (protein
kekebalan yang ada di dalam darah.
Sedimentasi: Proses pengendapan material hasil
erosi di tempat tertentu.
Suspend solid adalah adalah semua zat padat
atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air
baik zat organik atau anorganik
Saponin : adalah senyawa aktif permukaan yang
kuat dan menimbulkan busa bila
dikocok dengan air.
Saniri Negeri: Lembaga legislative yang
keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat yang
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68.
69.
70.

71.

72.

duduk dalam saniri rajapatti dan wakil dari soasoa tapi bukan kepala soa, kepala-kepala adat.
Tuirehu : Dibawah burung tui
Tururuhurehu : Turun kebawah
Vaksinasi : Pemberian vaksin untuk membantu
sistem kekebalan mengembangkan perlindungan
terhadap penyakit tertentu. Istilah umum yang
digunakan termasuk shot, jab, needle, dan
inokulasi.
Vegetasi : proses hidup yang tersusun dari
tertumbuhan yang menempati suatu ekosistem,
atau, dalam area yang semakin sempit.
Zat Toksik : Bahan kimia beracun yang dapat
menyebabkan
bahaya terhadap
kesehatan
manusia

*****

*****
147

TENTANG PENULIS

Dr. Ir. Fransina.S. Latumahina, S.Hut., MP., IPP.
Penulis dilahirkan di Kota Ambon,
30 November 1980. Penulis adalah
dosen tetap pada Program Studi
Kehutanan, Fakultas Pertanian,
Universitas
Pattimura
Ambon.
Pendidikan S1 Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas
Pattimura Ambon dan melanjutkan
S2 dan S3 pada Fakultas Kehutanan Universitas
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Penulis menekuni
bidang ilmu perlindungan dan kesehatan hutan.
Beberapa mata kuliah yang diampu di kampus yakni
Perlindungan Hutan, Pengaruh Hutan, Ilmu Hama
dan Penyakit Hutan, Genetika hutan. Mata kuliah
Perhutanan sosial dan ekologi dan konservasi pulaupulau kecil diampunya pada program Pascasarjana
Manajemen Hutan Unpatti. Penulis semasa studi S3
pernah mengikuti program Sandwich pada University
Of Western Australia. Beberapa karya penulis yang
dipublikasikan diantaranya Buku Respon semut
terhadap kerusakan ekosistem hutan, kajian
Perhutanan sosial di Maluku dan Papua, Penyebaran
burung pada Pulau-Pulau Kecil di Maluku, Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Seram
Bagian Barat. Selain menulis buku, penulis juga
telah
menghasilkan
publikasi
pada
jurnal
internasional bereputasi dan nasional terakreditasi
148

antara lain An ant genus-group (Prenolepis)
illuminates the biogeography and drivers of insect
diversification in the Indo-Pacific, Implementation of
Forest Management Units Policies within Indigenous
Agroforestry Systems of Buru Island, Moluccas,
INSECTS IN TEAK (Tectona grandis LF) IN THE
FOREST AREA OF PASSO VILLAGE CITY OF AMBON
MALUKU, Patterns and Mechanisms of Ant Diversity in
Two Types of Land Use within Protected Forest Area
Sirimau City of Ambon Maluku Province, Ants of
Ambon Island-diversity survey and checklist. Penulis
juga aktif dalam berorganisasi baik secara internal
dikampus maupun diluar kampus. Saat ini penulis
dipercayakan sebagai Ketua Pengurus Daerah
Relawan
Jurnal Indonesia
Propinsi Maluku,
Sekretaris Dosen Forum Dosen Indonesia Maluku,
Wakil Ketua DPD KNPI Propinsi Maluku bidang
Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Wakil Ketua DPD
GAMKI Maluku, Ketua Libtang Perhimpunan
Entomologi Indonesia Cabang Ambon,
dan
dilingkungan kampus menjabat sebagai Ketua Pusat
Studi Publikasi Universitas Pattimura Ambon.
E_mail : fransina.latumahina@yahoo.com
Hp. 081215525751

149

Edward Ridolf Kesaulya
Dilahirkan di kota Ambon, 3 Juni
2001. Penulis adalah mahasiswa
minat konservasi pada Jurusan
Kehutanan, Fakultas Pertanian,
Universitas Pattimura Ambon
sejak
tahun
2018.
Pada
lingkungan kampus penulis giat
mengikuti kegiatan-kegiatan program mahasiswa
salah satunya program kampus merdeka yaitu
program
Pertukaran
Mahasiswa
Tanah
Air
Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi
Informasi (PERMATA-SAKTI) dan mendapatkan
Universitas tujuan yaitu Universitas Lampung dan
Universitas Diponegoro Semarang pada Tahun 2020.
Penulis juga aktif dalam keorganisasian kampus
salah satunya Himpunan Mahasiswa Jurusan
Kehutanan yang dikenal dengan organisasi Sylva
Unpatti.

***

150

Shea Annisa Leaongso
Dilahirkan di kota Ambon,04
Maret
2000.
Penulis
adalah
mahasiswa aktif program studi
pendidikan kimia angkatan 2018
pada Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Pattimura
Ambon.
Penulis juga aktif daam berorganisasi baik
secara internal di kampus maupun di luar kampus.
Saat ini penulis di percayakan sebagai sekertaris
umum Majelis Taklim Pendidikan Kimia, MT Gamma
Al-Mustaqim
dan Angggota bidang Keputrian
KAMMI PATTIMURA Penulis dapat dihubungi melalui
email sheaaleaongso@gmail.com atau nomor telpon
082238581279

***

151

Emmanuela Feodora Corputty
Lahir di Ambon 26 September
2000 di RSUD Haulussy, Jln. Dr.
Kayadoe, Kudamati, kota Ambon,
provinsi Maluku. Ayah Brampy
Hengky Corputty dan ibu Marylin
Rhonda
Yvone
Loupatty.
Pendidikannya
dimulai
dari
Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Ambon, kemudian
melanjutkanSDN Teladan Ambon dan SDK Santa
Theresia 2 Surabaya. Melanjutkan di tingkat SMP
Negeri 4 Ambon, dan berSMA di SMA Negeri 1
Ambon. Lulus ada tahun 2017 dan melanjutkan di
Universitas Pattimura S1 Fakultas Kedokteran
Program Pendidikan Dokter. Ia aktif di dalam
organisasi semenjak SMP dengan mengikuti
organisasi pramuka. Dilanjutkan dengan mengikuti
organisasi MPK, pramuka dan paskibra di SMA. Di
perkuliahan mengikuti AMSA dan DPMF. Pada saat
ini, mahasiswa sedang menyelesaikan “BookChapter”
yang merupakan salah satu bagian dari luaran KKN.
Dengan judul ”Persepsi Masyarakat Terhadap
Vaksinasi COVID-19 di Dusun Rupaitu Desa Tulehu
Maluku Tengah”.

***

152

Siti Kurnia Makatita
Lahirkan di kota Ambon, 07 Mei
2000. Penulis adalah mahasiswa
aktif program studi pendidikan
dokter
angkatan 2017 pada
Fakultas Kedokteran Universitas
Pattimura Ambon. Penulis juga
aktif dalam berorganisasi baik
secara internal di kampus maupun di luar kampus.
Sebagai Anggota FSSM dan anggota Tim Bantuan
Medis Penulis dapat dihubungi melalui email
sitimakatita07@gmail.com
atau
nomor
telpon
085354456843

***

153

Anisa Paustina Heatubun
Lahir di Kota Bula, Kecamatan
Seram
Bagian
Timur,
21
Desember 1999. Penulis adalah
mahasiswa aktif pada Program
Studi Pendidikan Biologi,Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pattimura Ambon.
Penulis juga merupakan mahasiswa tingkat akhir
yang sedangkan melaksanakan kuliah kerja nyata
(KKN) di Dusun Rupaitu, Negeri Tulehu.

****

154

Astrid Palapessy
Lahir di Waisamu, Seram Bagian
Barat pada tanggal 25 Mey 2000.
Penulis
merupakan salah satu
mahasiswa aktif di Universitas
Pattimura
Ambon
Fakultas
Pertanian Jurusan Kehutanan,
dan merupakan anak ketiga dari 3
bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai
dari SD Negeri Ema (Tahun lulus 2012, SMP Negeri
4 Ambon (Tahun lulus 2015), dan SMA Kristen
YPKPM Ambon (Tahun 2018).
Penulis juga aktif
di dunia organisasi.
Pengalaman organisasi penulis dapatkan dari
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Gerakan
Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), SYLVA
Indonesia, dan Angkatan Muda Gereja Protestan
Maluku.
Dengan motivasi yang tiggi serta ketekunan,
maka penulis dapat menyelesaikan artikel
ini.
Semoga dengan penulisan artikel ini dapat
memberikan kontribusi besar bagi setiap pembaca.
Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang
sebesar-besarnya atas terselesaikannya artikel
dengan judul „‟Pemanfaatan Jahe Menjadi Serbuk
Guraka (Jahe Instan) di Masa Pandemi‟‟

***

155

Morensya Hully
Lahir di Tifu 23 Mei 1998. Penulis
adalah Mahasiswa pada Program
Studi Biologi, Fakultas Keguruan
Dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Pattimura Ambon. Penulis sedang
menyelesaikan pendidikan S1 pada
Jurusan
Biologi,
Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Pattimura Ambon, dan sekarang penulis sedang
mengikuti program studi kuliah kerja nyata (KKN) Di
Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu,
kabupaten Maluku Tengah.

***

156

Garry. B. Natro
Lahir di Ambon, 8 Februari 1998
dan merupakan anak pertama dari
5
bersaudara.
Penulis
juga
merupakan salah satu mahasiswa
aktif program studi pendidikan
kimia jurusan MIPA fakultas
keguruan dan ilmu pendikan
Universitas Pattimura Ambon. Penulis menempuh
pendidikan mulai dari SD Kristen Abusur (Tahun
lulus 2010), SMP Kristen Abusur (Tahun lulus 2013)
SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Terselatan (Tahun lulus
2016). Penulis juga aktif di beberapa organisasi.
Pengalaman organisasi penulis dapatkan dari
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI),
Persekutuan Mahasiswa Asal Pulau Kisar Ambon
(PMAPK-Ambon), Gerakan Mahasiswa Bumi Kalwedo
( GMBK), dan Angkatan Muda Gereja Protestan
Maluku (AMGPM).

***

157

Beitrixs Leni Naressy
Lahir diKeliobar, 13 Juli 2000
berasal
dari
Kabupaten
Kepulauan
Tanimbar,
Kec.
Tanimbar
Utara.
Sedang
menyelesaikan
studinya
di
Universitas Pattimura Ambon,
Mengambil Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Jurusan
MIPA, Program Studi Pendidikan Kimia. Anak ketiga
dari pasangan Bpk. Mier Naressy dan Ibu.
Marthafina
Sanabuky/N.
Menginginkan
agar
hidupya
bermanfaat
baik
dikeluarga
dan
masyarakat.

*****

158

