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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas segala karunian-Nya sehingga
kami dapat menyelesaikan Book Chapter KKN (Kuliah
Kerja Nyata) dengan judul Jejak-Jejak Pengabdian
Anak Negeri di Bumi Tengah-Tengah.
Sebanyak 9 paper hasil penelitian dan kajian
pustaka dibukukan dalam book chapter. Book chapter
ini merupakan bagian dari program bidang di luar
FKIP Universitas Pattimura Ambon, yang ditulis oleh
beberapa mahasiswa dan dikemas dalam satu topic.
Topik book chapter merujuk pada 5 pilar, yaitu (1)
Kebiasaan dan adat istiadat Desa/Negeri TengahTengah, (2) Pembentukan karakter anak-anak di
Desa/Negeri Tengah-Tengah, (3) Pendidikan, (4)
Sumber daya alam dan manusia, (5) Buah Sukun
Khas dari Desa/Negeri Tengah-Tengah.
Secara garis besar, cakupan materinya
meliputi: 1. Otonomi Daerah, 2. Media Tradisional
sebagai Sarana Menyampaikan dan Menyebarkan
Informasi kepada Masyarakat Desa Tengah-Tengah
Kecamatan Salahutu, 3. Teknik Budidaya Tanaman
Sukun (Artocarpur artillis), 4. Sistem Informasi
Penjualan Buah Sukun Berbasis Web, 5. Keberadaan
Ikan Napoleon di Perairan Desa Tengah-Tengah, 6.
Pola Konsumsi Ikan pada Rumah Tangga Nelayan
Desa Tengah-Tengah Kabupaten Maluku Tengah, 7.
Covid-19 dan Vaksin Covid-19, 8. Germas (Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat), 9. Gastritis. Semua paper
yang ditulis membahas seputar Negeri Tengah-Tengah
sebagai salah satu tempat lokasi KKN (Kuliah Kerja
Nyata).
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Harapan kami, dengan terbitnya book chapter
ini, semoga dapat menambah referensi dan wawasan
tentang Negeri/Desa Tengah-Tengah Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Provinsi Maluku serta
dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak.

Maluku Tengah, Februari 2022
Tim Penulis
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BAB I
OTONOMI DAERAH
Fransina.S. Latumahina, Asniyati Ramdia Rumra
Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Email : asniyatirumra713@gmail.com

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan perundang-undangan pertama kali
yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca
proklamasi kemerdekaan adalah UU Noomor 1 tahun
1945. Ditetapkannnya undang-undang ini erupakan
hasil (resultante) dari berbagai pertimbangan tentang
sejarah pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan serta
pada masa pemerintahan kolonialisme. Undangundang ini menekankan pada aspek cita-cita
kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan
badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang
ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu
karesidenan, kabupaten, dan kota. Dalam (Arthut,
2012) Periode berlakunya undang-undang ini sangat
terbatas. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun
belum ada peraturan pemerintahan yang mengatur
mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada
daerah. Undang-undang ini berumur lebih kurang
tiga gtahun karena diganti dengan Undang-undang
Nomor 22 tahun 1948 (Namlis, 2018).
Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 berfokus
pada pengaturan tentang susunan pemerintahan
daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini
ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah
otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga
tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota
besar dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan
Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, penyerahan
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sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah
mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi
kepada daerah berdasarkan Undang-undang tentang
pembentukan,
telah
dirinci
lebih
lanjut
pengaturannya melalui peraturan pemerintahan
tentang penyerahan sebagaian urusan pemerintahan
tertentu kepada daerah. Perjalanan sejarah otonomi
daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya
suatu
produk
perundang-undangan
yang
menggantikan
produk
sebelumnya.
Perubahan
tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi
pembangunan daerah di Indoneia dari masa kemasa.
Tapi disisi lain hal ini dapat pula dipahami sebagai
bagian dari “eksperimen politik” penguasa dalam
menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah
di Indonesia pasca UU Nomor 22 tahun 1948 diisi
dengan
munculnya
beberapa
UU
tentang
pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 1 tahun 1957
(sebagai pngaturan tunggal pertama yang berlaku
seragam untuk seluruh Indonesia), UU Nomor 18
tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi yang
seluas-luasnya) dan UU Nomor 5 tahun 1974.
(Namlis, 2018)
UU yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok
penyelenggara pemerintahan yang menjadi tugas
Pemerintah Pusat di daerah. Prinsip yang dipakai
dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi
“otonomi yang riil dan luas-luasnya” tetapi “otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab”. Alasannya,
pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya
dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang
dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan tidak serasi dengan maksud
dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai
dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN
yang berorientasi pada pembangunan dalam arti luas.
2
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Undang-undang ini berumur paling panjang yaitu 25
tahun, dan baru diganti dengan Undang-undang
nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25
tahun
1999
setelah
tuntunan
reformasi
dikomandangkan. (Namlis, 2018)
Kehadiran Undang-undang Nomor 22 tahun
1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang
terjadi pada masa itu, dimana rezim otoriter orde baru
lengser dan semua pihak berkehendak untuk
melakukan reformasi disemua aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak
reformasi itu, sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang
lalu menetapkan ketetapan MPR Nomor XV/
MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah;
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber
daya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan
keuan gan pusat dan daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. (Safitri, 2016)
Satu hal yang paling menonjol dari pergantian
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dengan
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 adalah adanya
perubahan mendasar pada format otonomi daerah
dan substansi desentralisasi. Perubahan tersebut
dapat diamati dari kandungan materi yang tertuang
dalam rumusan pasal demi pasal pada undangundang tersebut. Beberapa butir yang terkandung di
dalam kedua undang-undang tersebut (UU No. 22
tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999) secara teoritis
akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa
desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 5 tahun
1974 lebih cenderung pada corak dekonsentrasi.
Sedangkan desentralisasi dalam Undang-undang
Nomor 22 tahun 1999 lebih cenderung pada corak
devolusi. Hal ini akan lebih nyata jika dikaitkan
dengan kedudukan kepala daerah. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, kepala daerah
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adalah sekaligus kepala wilayah yang merupakan
kepangjangan tangan dari pemerintah. Dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kenyataan
menunjukkan peran sebagai kepala wilayah yang
melaksanakan
tugas-tugas
dekonsentrasi
lebih
dominan dibanding sebagai kepala daerah. Hal ini
dimungkinkan karena kepala daerah bertanggung
jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,
dan bukan kepada DPRD sebagai representasi dari
rakyat di daerah yang memilihnya (Safitri, 2016).
Dengan demikian yang melatar belakangi
dilaksanankannnya otonomi daerah secara nyata di
Indonesia adalah ketidakpuasan masyarakat yang
berada di daerah yang kaya sumber daya alam
namun kehidupan masyarakatnya tetap berada
dibawah garis kemiskinan. Walaupun secara UndangUndang sudah sering diterbitkan namun dalam
kenyataannya pengelolaan kekayaan alam dan
sumber daya alam daerah masih diatur oleh pusat.
Sehingga masyarakat daerah yang kaya sumber daya
alamnya merasa sangat dirugikan. Akhirnya, pada
masa reformasi mereka menuntut dilaksanakannya
otonomi daerah. Sehingga lahirlah UU no 22 tahun
1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai
terealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap (Safitri,
2016).
Kewenangan Provinsi Maluku sebagai daerah
otonom mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 ayat
(3) UU No. 23 Tahun 2014. Dalam klasifikasi urusan
pemerintahan,
daerah
mendapatkan
jatah
kewenangannya dalam urusan pemerintahan yang
bersifat
konkuren
yang
meliputi
urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan. Selanjutnya urusan pemerintahan wajib juga
4
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di bagi atas dua bagian yang mencakup urusan
pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar
dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar sebagaimana yang telah
dirinci dalam Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014.
Desa Tengah-Tengah secara geografis memiliki
luas wilayah 38,45 Ha dengan topografi dataran tinggi
yang letak wilayahnya diluar jalan utama provinsi
yang menghubungkan desa Tial dan Tulehu. Jarak
tempuh dari Provinsi Maluku Kota Ambon ke desa
Tengah-Tengah
sekitar
28,5
km
dan
dari
Kabupaten/Kota Maluku Tengah k eke desa TengahTengah 75,5 km. Desa Tengah-Tengah terdiri atas 6
dusun yaitu Bingkas, Tantui, Tanitar, Hukeheria,
Hukahare, dan Aiputih. Batas wilayah desa TengahTengah bagian utara adalah Desa Tulehu dan Pulau
Batulompa, Bagian Selatan adalah Desa Tial, bagian
Timur adalah Laut Haruku dan bagian barat adalah
desa Tulehu. Salah satu potensi sumber daya alam
yang ada di Desa Tengah-Tengah adalah perikanan,
karena letak wilayah yang berdekatan dengan laut.
Selain itu, potensi lainnya yaitu pepohonan sukun
yang dikelola oleh warga sendiri. Sedangkan
infrastruktur sendiri, Desa Tengah-Tengah sudah
cukup memadai seperti adanya sekolah, jalan raya,
tempat
beribadah,
tempat
berkumpul
antar
masyarakat dan lainnya. Desa Tengah-Tengah perlu
untuk menjadi perhatian terkait otonomi daerahnya.
Desa Tengah-Tengah merupakan desa adat yang
sejak dulu pemilihan kepala desanya selalu dilakukan
berdasarkan keturunan. Keluarga yang sejak dulu
menjadi kepala desa adalah keluarga yang bermarga
Tuharea. Walaupun kepala desa telah ditetapkan
untuk keluarga bermaga Tuharea namun, marga lain
dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa apabila
dari keturunan keluarga Tuharea menolak untuk
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menjadi kepala desa. Kegiatan pemilihan yang
dilakukan berjalan seperti biasa terkait pencalonan
seperti coblos calon kepala desanya. Tetapi bila masa
peiode sebagai kepala desa telah berakhir maka
untuk kepala desa selanjutnya tetap dari marga
Tuharea. Setiap kepala desa yang terpilih wajib untuk
mengikuti aturan yang berlaku dari kepala desa
sebelumnya.
Seperti pada umumnya Desa Tengah-Tengah
juga memiliki aturan terkait desanya sendiri.
Walaupun ada banyak peraturan yang berlaku
namun ada peraturan yang tidak boleh sama sekali
diubah walaupun sudah berganti periode dan kepala
desa yang baru sudah menjabat. Peraturan tersebut
di usulkan yang kemudian didiskusikan oleh seluruh
perangkat desa sebelum diberlakukan. Peraturan
tersebut dinamakan Peraturan Negeri (Pernig).
Sampai sekarang hanya ada satu peraturan negeri
yang belaku yaitu terkait minuman beralkohol.
Peraturan tersebut diberlakukan sejak tahun 2020
kemarin yang mana memiliki sanksi apabila
didapatkan warga meminum alcohol maka akan
diberikan sanksi yaitu menggantungkan jerigen yang
diisi air 5 liter di kedua pundak jalan dari ujung desa
ke ujung desa lainnya dan kemudian berteriak “saya
pemabuk”, sanksi ini berlaku untuk warga yang baru
pertama kali. Namun apabila warga tersebut
meminum alkohol untuk kedua kalinya maka warga
tersebut diberikan sanksi yang sama namun
ditambah dengan berguling-guling di aspal. Sampai
sekarang sudah ada salah satu warga yang terkena
sanksi tersebut karena ketahuan meminum alkohol.
Walaupun ada korban dari peraturan tersebut namun
dikarenakan peraturan yang berlaku memberikan
efek jera yang berat sehingga jumlah peminum dari
yang dulu hingga sekarang berkurang sangat banyak.
6
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Peraturan negeri yang berlaku memang sangat
bermanfaat bagi desa Tengah-Tengah Oleh karena itu
desa Tengah-Tengah dapat menjadi inspirasi bagi
desa-desa lainnya terkait pemanfaatan kebijakan
otonom daerah.
B. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui sejarah otonom daerah
2. Untuk mengetahui otonom daerah di Desa TengahTengah.
PEMBAHASAN
A. Definisi Otonomi Daerah
Kata “otonomi” menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1996:709) berarti pemerintahan sendiri.
Sedangkan menurut Cambridge Dictionary of English
(1995:82), autonomy is the right of a group people to
govern itself or to organize its own activities (otonomi
adalah hak sekelompok orang untuk mengurus
dirinya sendiri atau hak untuk mengorganisasikan
aktivitas-aktivitasnya). (Sufianto, 2020)
Jika arti kata otonomi secara leksikografis
(perkamusan) tadi dihubungkan dengan kenegaraan/
pemerintahan,
maka
kedaulatan
(sovereignty)
menurut sebagian ahli dapat dikatakan otonomi
negara. Namun, istilah otonomi negara tidak lazim
digunakan. Yang lazim digunakan adalah otonomi
desa (otonomi yang dimiliki desa) dan otonomi daerah
(otonomi yang dimiliki daerah). (Sufianto, 2020)
Pada
pidato
Wakil
Pemerintah
untuk
Bestuurshervorming (penataan pemerintahan) tgl. 4
Desember 1923 di depan Volksraad (dalam Soejito,
1981:39) diketahui bahwa otonomi daerah adalah
sesuatu hal yang diserahkan oleh pemerintahan yang
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lebih tinggi kepada persekutuan yang lebih rendah
untuk diatur seluruhnya secara bebas menjadi
urusan rumah-tangganya sendiri. Menurut Bray
(dalam Fasli Jalal, 1997:1): “Otonomi Daerah adalah
wewenang untuk mengambil segala keputusan yang
berhubungan dengan penggunaan berbagai resources
yang dimiliki jenjang pemerintahan yang lebih rendah
karena pemberian dari jenjang pemerintahan yang
lebih tinggi. Sedangkan menurut Sadu Wasistiono
(1999:7): “Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak
suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri secara
bebas. Selain mereka, Koswara (2000:13) mengemukakan bahwa otonomi daerah pada hakekatnya
merupakan penerapan konsep “areal division of
power” yang membagi kekuasaan suatu negara secara
vertikal. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan
terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan
pemerintah daerah di lain pihak. Sedangkan menurut
kebijakan, dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan: “Otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (Sufianto, 2020)
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Gambar 1.1 Peta Provinsi Di Indonesia
B. Konsep Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang
memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan
segala potensi terbaik yang dimilikinya secara oftimal.
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi
daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri
sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan yangt berlaku. (Safitri, 2016)
Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5,
pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus
sendiri
urusan
pemerintah
dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut
Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah
adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32
tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi
daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada
Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah
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desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata
dan bertanggung jawab. (Safitri, 2016)

Gambar 1.2 Peta provinsi yang Ada di Indonesia
C. Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia
Sejak 1903 sampai dengan sekarang telah
terjadi pasang surut otonomi daerah yang disebabkan
oleh adanya tarik-menarik kewenangan antara Pusat
dengan Daerah yang digambarkan dalam gerakan
pendulum
sentralisasi-desentralisasi
berikut.
(Sufianto, 2020)

Gambar 1.3 Pendulum Sentralisasi-Desentralisasi
(Sufianto, 2020)
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Pendulum (bandul) tarik menarik setralisasidesentralisasi selalu bergerak menurut dinamika
politik dari waktu ke waktu. Pada jaman penjajahan
Belanda nuansa sentralisasi lebih kuat daripada
desentralisasi. Otonomi daerah pada waktu itu
diciptakan untuk meringankan beban penjajah dan
bahkan untuk menjaga kelangsungan penjajahannya.
Demikian pula yang terjadi pada jaman penjajahan
Jepang. Kebijakan otonomi daerah dan implementasinya lebih diarahkan untuk menghadapi perang
Asia Timur Raya. (Sufianto, 2020)
Suasana itu berubah setelah Indonesia merdeka
tahun 1945. Dalam suasana mempertahankan
kemerdekaan pada masa pemberlakuan UU no. 1
tahun 1945, daerah-daerah diberikan keleluasaan
untuk mengurus rumah-tangganya sendiri. Urusan
yang diserahkan kepada daerah tidak dirinci. Pada
saat ini pendulum berada di daerah desentralisasi
yang nyaris ekstrim. Kemudian, dengan UU No. 22
Tahun 1948, mulai ada penetapan urusan yang
diserahkan kepada daerah. Pendulum masih berada
di area desentralisasi walaupun tidak seekstrem
keadaan sebelumnya. Situasi politik terus berubah.
Terjadi agresi Belanda dan pemberontakan dalam
negeri sehingga dengan UU No. 1 tahun 1957
pemberian otonomi daerah didasari prinsip otonomi
riil. Keadaannya mirip dengan suasana pada saat
pemberlakuan UU No. 1 tahun 1945. Perkembangan
selanjutnya, gangguan eksternal telah mereda namun
keadaan politik di dalam negeri memanas sehingga
dikeluarkan UU No. 18 tahun 1965 yang bernuansa
desentralistik
(prinsip
otonomi
riil)
tetapi
implementasinya tidak efektif. Pada masa pemberlakuan undang-undang ini, terjadi pergantian
presiden dari Bung Karno kepada Pak Harto.
Perhatian lebih ditujukan pada usaha stabilisasi
Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah
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polkam dalam negeri dan pembangunan sehingga
dikeluarkan UU No. 5 tahun 1974. Walaupun prinsip
pemberian otonomi riil diganti dengan prinsip otonomi
yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, namun
dalam praktiknya tidak sepenuhnya demikian.
Urusan daerah bertambah banyak tapi wewenangnya
sedikit. Ibaratnya, kepala dilepas kaki diikat. Pada
saat pemberlakuan undang-undang ini, pendulum
bergerak lebih ke arah sentralisasi yang ditandai
kuatnya aktivitas dekonsentrasi. Kemudian terjadi
reformasi dan pada masa ini ditetapkan UU No. 22
tahun 1999. Dengan undang-undang ini otonomi
daerah kabupaten/kota membesar tapi provinsi
mengecil
sehingga
kekuatan
provinsi
lemah.
Pendulum lebih kuat berada pada area desentralisasi
di kabupaten/kota. Kemudian dikeluarkan UU No. 32
tahun 2004 yang ditandai antara lain dengan
menguatnya kembali otonomi daerah di provinsi.
Akhirnya dengan UU No. 23 tahun 2014, pendulum
berada dalam titik yang relatif seimbang antara
kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabu paten/Kota.
(Sufianto, 2020)
D. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah
Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah
yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah adalah: (Dewirahmadanirwati,
2018)
1. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan
memperhatikan
aspek
demokrasi,
keadilan,
pemerataan, serta potensi dan keanekargaman
daerah.
2. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada otonomi
luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten
dan daerah kota, pelaksanaan OTODA yang luas
12

Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan
daerah kota, sedangkan propinsi merupakan
otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan
OTODA harus
sesuai
dengan
konstitusi negara,
sehingga
tetap
terjamin
hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah
serta antardaerah.
5. Pelaksanaan OTODA harus lebihmeningkatkan
kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya
dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi
wilayah administrasi. Demikian pula kawasankawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau
pihak lain, seperti bahan otorita, kawasan
pelabuhan,
kawasan
perumahan,
kawasan
industri,
6. Kawasan pekebunan, kawasan pertambangan,
kawasan kehutanan, kawasan perkantoran baru,
kawasan pariwisata, berlaku ketentuan daerah
otonom.
7. Pelaksanaan
otonomi
daerah
harus
lebih
meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif
daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan
maupun fungsi anggaran atas penyelengaraan
pemerintah daerah.
8. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakan pada
daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai
wilayah administrasi untuk meletakan pelaksanaan
kewenangan
pemerintahan
tertentu
yang
dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah.
9. Pelaksanaan
azas
tugas
pembantuan
dimungkinkan, tidak hanya dari pemeritah kepada
daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah dan
daerah
10. kepada desa yang disertai dengan pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sumber daya
Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah
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manusia
dengan
kewajiban
melaporkan
pelaksanaan
dan
mempertanggungjawabkan
kepada yang menugaskan.
E. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
Otonomi Daerah
Dengan dimulainya implementasi Undang-Udang
Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25
tahun 1999 di daerah, maka ada beberapa faktor
yang dapat mempengaruh implementasi kebijakan
otonomi daerah, yaitu: (Dewirahmadanirwati, 2018)
1. Komitmen dan Sikap poltik Pemerintah pusat
2. Sumber daya, baik sumber dayaalam maupun
sumber daya manusia
3. Organisasi yang seimbang dan dinamis
4. Hubungan kerja sama
5. Komunikasi dan koordinasi
6. Perilaku dan sikap aparatur
7. Partisipasi masyarakat
Ketujuh komponen tersebut bukanlah berdiri
sendiri-sendiri secara rigid, tetapi ketujuh-tujuhnya
saling berinteraksi, interelasi, dan interdepedensi,
meskipun masing-masing memiliki penekanan yang
berbeda-beda. Dengan formulasi seperti ini, maka
akan memudahkan dan melanggengkan daerah untuk
berotonomi, karena komponen di atas menjadi
terintegrated.
F. Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk
turut
serta
dalam
melaksanakan
urusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah
daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah
tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggung
jawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang
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ditugaskan itu, sepenuhnya merupakan wewenang
pemerintah atau provinsi. (Makassar, 2017)
Pemerintah atau provinsi yang menugaskan itu
menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan, dan
menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang
ditugasi hanya melaksanakannya, tetapi dengan
kewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugas kepada yang memberikan tugas. Menurut UU
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (11) bahwa tugas
pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah
daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
daerah
provinsi.
(Makassar, 2017)
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
hakikat tugas pembantuan adalah sebagai berikut:
1. Membantu menjalankan urusan pemerintahan
dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat
operasional.
2. Urusan
pemerintah
yang
dapat
ditugas
pembantuan, adalah yang menjadi kewenangan
dari institusi yang menugaskannya.
3. Kewenangan yang dapat ditugas pembantuan,
adalah kewenangan yang bersifat atributif,
sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif
tidak dapat ditugas pembantuan pada institusi
lain. Kewenangan atributif, adalah kewenangan
yang melekat pada satuan pemerintahan atas
dasar
peraturan
perundang-undangan
yang
membentuknya. Adapun kewenangan delegasi,
adalah kewenangan yang didelegasikan dari satuan
pemerintah yang lebih tinggi kepada satuan
pemerintah yang lebih rendah. Kewenangan
Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah
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delegatif tidak dapat didelegasikan kepada
pemerintah lainnya, karena bukan kewenangan
yang melekat pada satuan pemerintah yang
bersangkutan.
4. Urusan pemerintah yang ditugas pembantuan
tetap menjadi kewenangan dari institusi yang
menugaskannya;
5. Kebijakan, strategi, pembiayaan, sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia disediakan
oleh institusi yang menugaskannya.
6. Kegiatan operasional diserahkan sepenuhnya pada
institusi yang diberi penugasan sesuai dengan
situasi, kondisi, serta kemampuannya.
7. Institusi yang menerima penugasan diwajibkan
melaporkan
dan
mempertanggung
jawabkan
mengenai urusan pemerintahan yang dikerjakannya kepada institusi yang menugaskan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan,
maka maksud dan tujuan di adakannya tugas
pembantuan, adalah meningkatkan efesiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, serta pelayanan umum.
Begitu juga untuk memperlancar pelaksanaan tugas
dan penyelenggaraan permasalahan serta membantu
pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.
(Makassar, 2017)
PENUTUP
A. Kesimpulan
Desa Tengah-Tengah merupakan desa adat yang
sejak dulu pemilihan kepala desanya selalu dilakukan
berdasarkan keturunan. Desa Tengah-Tengah juga
memiliki aturan terkait desanya sendiri. Walaupun
ada banyak peraturan yang berlaku namun ada
peraturan yang tidak boleh sama sekali diubah
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walaupun sudah berganti periode dan kepala desa
yang baru sudah menjabat. Peraturan tersebut di
usulkan yang kemudian didiskusikan oleh seluruh
perangkat desa sebelum diberlakukan. Peraturan
tersebut dinamakan Peraturan Negeri (Pernig).
Otonomi daerah merupakan hak,wewenang,dan
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus
ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun
1999. Dari penegertiam tersebut tampak bahwa
daerah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat
untuk mengatur dan mengurus kepentingna sendiri.
Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan
terutama mngeola kekayaan alam dan ekonomi
rumah tangganya sendiri
Implementasi otonomi daerah telah memasuki
era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat unuk
mengesahkan UU nomer 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah dan UU nomer 33 tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah.
B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan adalah :
1. Implementasi otonomi daerah terhadap kabupaten
hingga desa dengan lebih baik lagi.
2. Pemberlakuan peraturan negeri yang sistemnya
tidak bias dihpus tetapi harus dapat bermanfaat
bagi suatu desa.
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BAB II

MEDIA TRADISIONAL SEBAGAI SARANA
MENYAMPAIKAN DAN MENYEBARKAN
INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DESA
TENGAH-TENGAH KECAMATAN SALAHUTU
Ayu Apriana Wendra
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Email: Ayuwendra01@gmail. com

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di berbagai daerah di Indonesia, media
komunikasi tradisional tampil dalam berbagai bentuk
dan sifat, sejalan dengan variasi kebudayaan yang
ada di daerah masing-masing. Misalnya, tudung
sipulung (duduk bersama), ma‟bulo sibatang (kumpul
bersama dalam sebuah pondek bamboo) di Sulawesi
Selatan (Abdul Muis, 1984) dan selapanan (peringatan
pada hari ke-35 kelahiran) di Jawah Tengan, dan lainlain. Disamping itu, boleh juga ditunjukan sebuah
instrumen tradisional seperti kentongan yang masih
banyak digunakan di Jawa. Instrument ini dapat
digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan
yang mengandung makna yang berbeda, seperti
sejarah peperangan, moral, nilai-nilai di masingmasing daerah dan lain-lain.
Komunikasi tradisional merupakan titik awal
mengenai
perjalanan
komunikasi
manusia.
Komunikasi
tradisional
secara
umum
juga
dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi yang
menekankan proses penyampaian pesan melalui
berbagai media komunikasi yang bersifat tradisi atau
sederhana,
yang
digunakan
oleh
sekelompok
masyarakat
tertentu
yang
berbeda
dengan
masyarakat lainnya. Artinya ada suatu proses dimana
Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah
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sekelompok masyarakat tertentu menyampaikan
suatu pesan atau informasi yang dianggap perlu juga
dikomunikasikan kepada masyarakat lainnya untuk
mencapai tujuan yang sama. Dengan kata lain
masyarakat tradisional mempunyai cara tersendiri
dalam melakukan proses penyampaian pesan dengan
melalui media tradisional yang berkembang atau
bahkan lahir di tempat masyarakat tersebut berada.
Hal tersebut akan menciptakan suatu keselarasan
dalam berkomunikasi karena sesuai dengan tata nilai
dan sistem kebudayaan masyarakat itu sendiri. Hal
ini sejalan dengan definisi komunikasi tradisional
yang dikemukakan oleh Bukhory dan rekan-rekan
(dalam Muslimin, 2011:37).
Komunikasi tradisional merupakan gaya dan
cara berkomunikasi yang berlangsung sama secara
turun-temurun pada suatu masyarakat tertentu yang
berbeda dengan masyarakat lainnya disebabkan oleh
ciri-ciri khas sistem masyarakat dan tata nilai
kebudayaan yang juga berbeda Freddy H. Tulung
dalam sambutannya (Waluyo, 2011). Secara garis
besar, masyarakat Indonesia dapat digolongkan
dalam dua tipe yakni masyarakat yang berpola hidup
modern dengan masyarakat tradisional. Di kalangan
masyarakat modern, media massa seperti surat
kabar, radio, televisi dan internet lebih populer.
Sementara di kalangan masyarakat tradisional, di
mana aksesibilitas terhadap media massa terbatas
maka media komunikasi tradisional seperti kesenian
rakyat, nyanyian rakyat, cerita rakyat dan ungkapan
rakyat masih sering digunakan. Dalam kondisi seperti
itu, penggunaan media tradisional untuk menyentuh
masyarakat yang tidak akrab dengan media massa
modern dapat menjadi jalan alternatif agar
kesenjangan di antara kelompok masyarakat tersebut
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bisa diminimalisir sehingga informasi di pedesaan
akan berjalan lebih efektif.
Di tengah arus modernisasi yang terjadi pada
saat ini, di mana media komunikasi dengan teknologi
tinggi semakin terus berkembang dan di lingkungan
masyarakat
produk-produk
media
komunikasi
modern tersebut jauh lebih populer dibandingkan
dengan media tradisional. Namun hal tersebut tak
lantas menyurutkan keberadaan media tradisional di
tengah masyarakat Desa Tengah-Tengah Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi
Maluku. Masyarakat di sana mempunyai cara khusus
dalam
membangun
komunikasi,
baik
antar
masyarakat
desa
sendiri
maupun
terhadap
masyarakat lainnya yaitu dengan menggunakan
media tradisional sebagai media komunikasi. Hal
tersebut tentunya juga dibutuhkan dukungan penuh
dari masyarakat untuk menjaga eksistensi media
tradisional dalam menghadapi arus modernisasi.
Berdasarkan permasalahan tersebut memang
dibutuhkan
proses
komunikasi
yang
dapat
menyentuh kalangan masyarakat desa agar tercipta
komunikasi yang baik dan dianggap mampu
mempengaruhi perilaku masyarakat. Oleh sebab itu
dalam media tradisional Desa Tengah-Tengah seperti
Tarian Pata Lutu dan nyanyian daerah diungkapan
rakyat, digunakan agar pesan-pesan yang terkandung
dalam media tradisional tersebut dapat tersampaikan
kepada masyarakat dan terjalin komunikasi yang
efektif. Hal inilah yang menjadi langkah awal
ketertarikan penulis untuk meneliti tentang media
tradisional yang ada di Desa Tengah-Tengah.
Dari pertimbangan tersebut, maka judul yang
akan diangkat dalam penelitian ini adalah Media
Tradisional Sebagai Sarana Menyampaikan Dan
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Menyebarkan Informasi Kepada Masyarakat Desa
Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu.
B. Tujuan Penulisan
Untuk mengetahui apa saja media tradisional
sebagai sarana menyampaikan dan menyebarkan
informasi kepada masyarakat Desa Tengah-Tengah
Kecamatan Salahutu.
PEMBAHASAN
A. Media Tradisional
Media tradisional berbeda dengan media massa.
Media massa menggunakan alat teknologi komunikasi
modern, sedangkan media tradisional menggunakan
sarana/alat komunikasi yang sudah lama digunakan
disuatu tempat (desa) sebelum kebudayaannya
tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang
masih digunakan di daerah itu (James Danandjaja,
1987). Membicarakan media tradisional tidak bisa
dipisahkan dari seni tradisional, yakni suatu bentuk
kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat dengan
memakai media tradisional. Kesenian atau budaya
daerah
digunakan
sebagai
wahana
untuk
memperkenalkan dan memberikan pesan-pesan
pembangunan kepada masyarakat pedesaan. Karena
warga masyarakat pedesaan masih menyukaibudaya
atau kesenian tradisional sebagai sebuah bentuk
hiburan maka media ini juga menjadi sarana yang
sangat tepat sebagai media tranformasi nilai-nilai,
termasuk
pesan-pesan
pembangunan
dari
pemerintah. Pesan-pesan pembangunan disisipkan
secara implisit dan kreatif sehingga terasa menyatu
dengan media rakyat (Yuni Setyaningsih, 2000).
Media tradisional dikenal juga sebagai media
rakyat. Dalam pengertian lebih sempit, media ini
sering juga disebut sebagai kesenian rakyat. Dalam
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hubungan ini Coseteg dan Nemenzo (dalam Jahi,
1988) mendefinisikan media tradisional sebagai
bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan dan visual yang
dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka,
dan diperdengarkan atau dipertunjukkan untuk
mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan,
menjelaskan, mengajar, dan mendidik.
Sejalan dengan definisi ini, maka media rakyat
tampil dalam bentuk nyanyian rakyat, tarian rakyat,
musik instrumental rakyat, drama rakyat, pidato
rakyat yaitu semua kesenian rakyat apakah berupa
produk sastra, visual ataupun pertunjukan yang
diteruskan dari generasi ke generasi (Clavel dalam
Jahi, 1988).
Media komunikasi tradisional sering disebut
sebagai bentuk Folklor. Bentuk-bentuk folklore antara
lain cerita prosa rakyat (legenda, dongeng), ungkapan
rakyat (peribahasa, pemeo, pepatah), puisi rakyat,
nyanyian rakyat, teater rakyat, alat pengingat
(mengirim sirih berarti meminang) dan alat-alat
bunyi-bunyian (kentongan, gong, lonceng, bedug dll).
Beberapa
kelebihan
media
tradisional
dibandingkan dengan media lain dapat dilihat berikut
ini :
1. Ia tumbuh dan berkembang di masyarakat,
sehingga dianggap sebagai bagian atau cermin
kehidupan masyarakat desa.
2. Media tradisional harus dapat dinikmati oleh
semua lapisan masyarakat.
3. Seni tradisional sifatnya lebih menghibur sehingga
lebih mudah mempengaruhi sikap msayarakat.
Sedangkan hambatan yang dialami oleh media
tradisional terkait dengan pengembangannya antara
lain :
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1. Sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat
yang kian modern, media tradisional akan
terancam eksistensinya.
2. Peran serta pemerintah sangat kecil, padahal seni
tradisional menjadi salah satu sumber devisa yang
dapat diandalkan.
3. Media massa kurang tertarik mengekpos atau
memberitakan
seni
tradisional
masyarakat.
Padahal pemberitaan itu menjadi sarana efektif
menjaga kelangsungannya.
B. Penggunaan Media Tradisional
Saat ini media tradisional telah mengalami
transformasi dengan media massa modern. Dengan
kata lain, ia tidak lagi dimunculkan secara apa
adanya, melainkan sudah masuk ke media televisi
(transformasi)
dengan
segala
penyesuaiannya.
Misalnya acara seni tradisional wayang kulit yang
disiarkan oleh suatu televisi swasta.
Sifat
kerakyatan
bentuk
kesenian
ini
menunjukan bahwa ia berakar pada kebudayaan
rakyat yang hidup di lingkungannya. Pertunjukanpertunjukan ini biasanya sangat komunikatif,
sehingga mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan.
Dalam penyajiannya, pertunjukan ini biasanya diiring
i oleh musik daerah setempat (Direktorat Penerangan
Rakyat, dalam Jahi, 1988). Masalah-masalah yang
dihadapi dalam penggunaan seni pertunjukan
tradisional untuk maksud pembangunan, sebenarnya
ialah bagaimana menjaga agar media tersebut tidak
mengalami kerusakan. Oleh karena itu pertunjukan
tradisional ini memadukan berbagai unsur kesenian
yang bernilai tinggi, yang menuntut kecanggihan
maka dukungan seni sangat penting dalam medesain
pesan-pesan pembangunan yang akan disampaikan
(Siswoyo, dalam Amri Jahi 1988).
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Meskipun banyak kesulitan yang dihadapi dalam
menyesuaikan penggunaan media tradisional bagi
kepentingan pembangunan, riset menunjukan bahwa
hal itu masih mungkin dilakukan. Pesan-pesan
pembangunan dapat disisipkan pada pertunjukianpertunjukan yang mengandung percakapan, baik
yang bersifat monolog maupun dialog, dan yang tidak
secara kaku terikat pada alur cerita. Wayang
misalnya, salah satu pertunjukan tradisional yang
terdapat di Jawa, Bali dan daerah-daerah lain di
Indonesia, yang dapat dimanfaatkan sebagai media
penerangan pembangunan. Pertunjukan wayang
biasanya
disampaikan
dalam
bahasa
daerah
misalnya, bahasa Jawa, Sunda, atau Bali yang
diiringi nyanyian dan musik yang spesifik. Bagi
orang-orang tua yang masih tradisional, wayang lebih
baik daripada sekedar hiburan. Mereka menganggap
wayang sebagai perwujudan moral, sikap dan
kehidupan mistik dan sakral. Petunjukan tersebut
selalu menekankan perjuangan yang baik melawan
yang buruk. Disampaing itu moralitas wayang
mengajarkan juga cara memperolah pengetahuan,
kedamaian pikiran dan sikap positif yang diperlukan
untuk mencapai kesempurnaan hidup.
C. Media Komunikasi Tradisional Desa TengahTengah Kecamatan Salahutu
Media komunikasi tradisional yang kita ketahui
digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi
kepada khalayak. Namun media-media tradisonal
tersebut
bukan
hanya
digunakan
untuk
menyampaikan sebuah informasi saja tetapi dapat
juga
digunakan
untuk
menyampaikan
atau
menyebarkan informasi publik lainnya kepada
masyarakat desa Tengah-Tengah, yaitu:
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1. Tari Pata Lutu
Tarian Pata Lutu merupakan salah satu
tarian yang disajian sebagai tontonan dan juga
untuk menyambut para pejabat-pejabat Negara
seperti Bupati, Gubernur dan lain-lain serta
melantik raja atau bapak pejabat. Dalam terian
Pata Lutu ini akan ada nyanyian yang langsung
dinyanyikan oleh para penari sendiri dan juga
diiringi oleh alat musik tipa. Makna dari tarian
atau nyanyian Pata Lutu dapat diartikan sebagai
sebuah rasa hormat masyarakat Desa TengahTengah dalam menyambut tamu yang hadir di desa
tersebut yang bertujuan untuk membangun Negeri
Tengah-Tengah.
2. Parhaden (Rapat Negeri)
Parhaden merupakan sebuah istilah yang
digunakan oleh pejabat desa Tengah-Tengah dalam
menyampaikan atau menyabarlusakan informasi
kepada masyarakat. Jadi, ada salah satu staf desa
yang bertugas untuk menyampaikan pesan
tersebut melalui pukulan tabaus tita atau pukul
tipa yang menandakan bahwa hari ini akan ada
Rapat Negeri antara staf pemerintahan desa
dengan masyarakat.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Di tengah arus modernisasi yang terjadi pada
saat ini, di mana media komunikasi dengan teknologi
tinggi semakin terus berkembang dan di lingkungan
masyarakat
produk-produk
media
komunikasi
modern tersebut jauh lebih populer dibandingkan
dengan media tradisional. Namun hal tersebut tak
lantas menyurutkan keberadaan media tradisional di
tengah masyarakat Desa Tengah-Tengah Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi
26
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Maluku. Masyarakat di sana mempunyai cara khusus
dalam
membangun
komunikasi,
baik
antar
masyarakat
desa
sendiri
maupun
terhadap
masyarakat lainnya yaitu dengan menggunakan
media tradisional sebagai media komunikasi. Hal
tersebut tentunya juga dibutuhkan dukungan penuh
dari masyarakat untuk menjaga eksistensi media
tradisional dalam menghadapi arus modernisasi.
B. Saran
Marilah kita sebagai generasi muda, kita harus
mampu melestarikan media tradisional di daerah kita
masing-masing agar tetap terjaga kelestarian kearifan
lokal daerah kita yang mana dapat menjadi ciri khas
tersendiri yang dimiliki oleh setiap daerah.
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BAB III
TEKNIK BUDIDAYA TANAMAN SUKUN
(ARTOCARPUR ARTILLIS)
Imelda Theresia Lehalima
Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian.
Email: Theresiaimelda06@gmail.com

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanaman sukun tercatat berasal dari daerah
Pasifik, yang kemudian dikembangkan di daerah
tropis. Pada abad XVIII sukun dikembangkan di
daerah Malaysia, dan selanjutnya berkembang
sampai Indonesia. Tanaman sukun sekarang telah
tersebar di Kepulauan Indonesia. Di Pulau Jawa
tanaman sukun telah cukup lama dikenal. Hal ini
terbukti adanya tanaman sukun di Kebun Raya Bogor
yang telah berumur ratusan tahun, yang diduga
ditanam oleh ahli botani Belanda (Pitojo, 1995).
Buah sukun telah banyak dimanfaatkan sebagai
bahan pangan. Ada yang memanfaatkanya sebagai
makanan pokok tradisional, antara lain di Hawai,
Tahiti, Fiji, Samoa, dan Kepulauan Sangir Talaut.
Selain itu sukun dimanfaatkan pula sebagai makanan
ringan. Cara pemanfaatannya, ada yang hanya
direbus, diiris dan dibakar, dimasak seperti kentang,
atau cara tradisional yang lain. Pada saat sekarang
pemanfaatan sukun telah selangkah lebih maju,
terutama di daerah penghasil sukun.
Sukun atau nama ilmiahnya adalah Artocarpus
altilis merupakan jenis buah yang tidak memiliki biji.
Tidak seperti buah pada umumnya yang dapat
langsung dikonsumsi, jika ingin mengonsumsi sukun
harus terlebih dahulu diolah biasanya digoreng, di
kukus, atau dibakar. Sekilas citarasa sukun
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menyerupai talas. Buah sukun berwarna hijau pada
bagian
kulitnya.
Sedangkan
daging
buahnya
berwarna putih dan bertekstur empuk. Sukun jika
diartikan dalam Bahasa Jawa berarti “tanpa biji”.
Pemanfaatan sukun sebagai bahan pangan
semakin
penting,
sejak
pemerintah
mulai
melancarkan program diversifikasi pangan. Sukun
mengandung karbohidrat dan gizi yang baik seperti
halnya ubi, uwi, gembili, gadung, suweg dan lain-lain.
Dengan demikian sukun mempunyai prospek yang
cerah sebagai komoditas agroindustri di waktu
mendatang. Tanaman sukun merupakan tanaman
hutan yang tingginya mencapai 20 m. Kayunya lunak
dan kulit kayu berserat kasar. Semua bagian
tanaman bergetah encer. Daun dan batang Daunnya
lebar sekali, bercanggap menjari, dan berbulu kasar.
Batangnya besar, agak lunak, dan bergetah banyak.
Cabangnya banyak, pertumbuhannya cenderung ke
atas. Bunga Bunga sukun berkelamin tunggal (bunga
betina dan bunga jantan terpisah), tetapi berumah
satu. Bunganya keluar dari ketiak daun pada ujung
cabang dan ranting. Bunga jantan berbentuk tongkat
panjang yang disebut ontel. Bunga betina berbentuk
bulat bertangkai pendek (babal) seperti pada nangka.
Bunga betina merupakan bunga majemuk sinkarpik
seperti pada nangka. Kulit buah menonjol rata
sehingga tampak tidak jelas yang merupakan bekas
putik dari bunga sinkarpik. Buah sukun mirip
dengan buah keluwih (timbul). Perbedaannya adalah
duri buah sukun tumpul, bahkan hampir tidak
tampak pada permukaan buahnya. Selain itu, buah
sukun tidak berbiji (partenokarpi). Akar Tanaman
sukun mempunyai akar tunggang yang dalam dan
akar samping dangkal. Akar samping dapat tumbuh
tunas yang sering digunakan untuk bibit.
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Buah sukun merupakan salah satu bahan
pangan
alternatif
yang
memiliki
kandungan
karbohidrat yang cukup tinggi sehingga dapat
menggantikan kebutuhan bahan pangan utama,
seperti beras. Buah sukun berbentuk bulat dan
memiliki kulit tebal berwarna hijau. Buah sukun
memiliki daging buah berwarna putih kekuningan
yang tebal dan berserat dengan rasa sedikit manis
ketika buah telah matang. Serta buah sukun tidak
memiliki biji sehingga dikenal juga dengan nama
buah roti atau bread fruit.
Penyebaran tanaman sukun di Indonesia sangat
luas yang tersebar dari aceh sampai Papua. Negeri
tengah-tengah kecamatan salahutu merupakan salah
satu produksi tanaman sukun di pulau ambon.
Negeri tengah-Tengah memiliki luas 4, 5 km, topografi
desa tengah-tengah berupa dataran rendah sampai
dataran tinggi dengan ketinggian 100-300 m diatas
permukaan laut, keberadaan sukun di TengahTengah bersifat sporadic dan tidak dibudidayakan
secara intensif. Tehnik budidaya yang digunakan
petani masih bersifat tradisional. jenis buah sukun
pada negri Tengah-tengah yaitu jenis sukun
introduksi termasuk kelompok medium (buah
berukuran relative besar), dengan rata-rata umur
tanaman yaitu 10-15 tahun (Marasabessy)
Hasil penelitian Rehatta dan kesaulya (2010)
bahwa di pulau ambon ditemui kurang lebih tiga
varietas yaitu sukun kapas, sukun hena, dansukun
batu. varietas sukun di Negeri tengah-tengah
merupakan sukun kapas. jenis sukun ini apabila
digoreng daginng buahnya lunak bila dibandingkan
dengan varietas sukun batu apabila digoreng
buahnya tidak lunak sehingga enak dijadikan
penganan (Rehatta dan Kesaulya, 2010).
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Dari hasil wawancara saya, bahwa masyarakat
negeri Tengah-Tengah sudah tidak lagi menjual buah
sukun ke pasar melainkan harus datang ke negeri
tengah-Tengah dan membeli langsung dari petani
sukun yang ada, hal ini dikarenakan banyaknya
penjual sukun dipasar yang memakai nama negri
tengah-tengah untuk menjual sukun mereka sehingga
ada beberapa keluhan bahwa sukun yang mereka beli
tidak sama dengan sukun di negri Tengah-tengah.
B. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Tehnik budidaya sukun di
Negeri Tengah-Tengah.
PEMBAHASAN
A. Klasifikasi Tanaman Sukun
Kingdom : Plantae
Divisi
: Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae
Kelas
: Dicotyledoneae
Bangsa
: Urticales
Famili
: Moraceae
Genus
: Artocarpus
Spesies
: Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

Gambar 3.1
Pohon Sukun Yang Ditanam Di Negeri Tengah-Tengah
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B. Aspek Botani Tanaman Sukun
Tanaman sukun merupakan salah satu jenis
yang sangat dikenal di Indonesia dan banyak negara
lainnya. Jenis ini memiliki banyak nama lokal
tergantung daerah persebarannya. Tanaman sukun
termasuk famili Moraceae, genus Artocarpus, dan
spesies Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg. Para
ahli ada yang memberi nama Artocarpus incisa Linn
dan Artocarpus communis Forst. Beberapa sebutan
lokal antara lain, di Siam dikenal dengan nama sake,
di Malaysia dikenal sebagai Bandarase, serta dalam
bahasa Inggris disebut dengan Breadfruit (Pitojo,
1992:12).
Menurut Rajendran (1992) dan Ragone (1997);
(Adinugraha, 2011:7) tanaman sukun memiliki
habitus pohon yang tingginya dapat mencapai 30
meter, namun rata-rata tingginya hanya 12-15 meter.
Jenis sukun dapat tumbuh baik sepanjang tahun
(evergreen) di daerah tropis basah dan bersifat semi
deciduous serta di daerah yang beriklim monsoon.
Batangnya memiliki kayu yang lunak, tajuknya
rimbun dengan percabangan melebar ke arah
samping, kulit batang berwarna hijau kecokelatan,
berserat kasar dan pada semua bagian tanaman
memiliki getah encer. Akar tanaman sukun
mempunyai akar tunggang yang dalam dan akar
samping yang dangkal. Apabila akar tersebut terluka
atau terpotong akan memacu tumbuhnya tunas alam
atau root shoots tunas yang sering digunakan untuk
bibit (Heyne, 1987:672; Pitojo, 1992:11).
Tanaman
sukun
berdaun
tunggal
yang
bentuknya oval sampai lonjong, ukurannya bervariasi
walaupun pada satu pohon memiliki ukuran panjang
20-60 cm dan lebar 20-40 cm dengan panjang tangkai
daun 3-7 cm. Bagian ujung daun meruncing,
sedangkan bagian pangkalnya membulat, tepi daun
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berlekuk menyirip dan kadang-kadang siripnya
bercabang. Permukaan daun bagian atas licin,
warnanya hijau mengkilap sedang bagian bawahnya
kasar, berbulu dan berwarna kusam. Posisi daun
menyebar menghadap ke atas dengan jarak
antardaun bervariasi antara 2-10 cm (Pitojo,
1992:12).
Berdasarkan bentuk daunnya, menurut Alrasjid
(1993); (Adinugraha, 2008:9) secara umum dapat
dibagi menjadi 3 macam, yaitu berlekuk dangkal atau
sedikit, agak dalam dan berlekuk dalam, Bunga
sukun berkelamin tunggal (bunga betina dan bunga
jantan terpisah), tetapi berumah satu (monoceous).
Bunganya keluar dari ketiak daun pada ujung cabang
dan ranting dengan bunga jantan berkembang
terlebih dahulu. Bunga jantan berbentuk pipih
memanjang disebut ontel yang panjangnya 10-20 cm
berwarna kuning, sedangkan bunga betina berbentuk
bundar sejak keluar dari kelopak bunga dan
bertangkai pendek (babal) seperti pada nangka.
Setelah serbuk sarinya keluar bunga jantan ini akan
berubah warna dari hijau menjadi kecokelatan,
kemudian layu dan berjatuhan di bawah tajuk pohon.
Buah sukun berasal dari pembengkakan bunga
betina dan termasuk jenis buah majemuk, namun
karena tidak berbiji (partenocrpy) maka segmensegmenya terlihat menyatu dengan kandungan pati
yang relatif besar. Buah sukun berbentuk bulat
sampai lonjong dengan ukuran panjang ± 30 cm,
lebar 9-20 cm. Berat buah dapat mencapai 4 kg
dengan daging buah berwarna putih, puting
kekuningan atau kuning serta tangkai buah yang
panjangnya berkisar 2, 5-12, 5 cm tergantung
varietasnya (Widowati, 2003:5).
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Gambar 3.2 Buah Sukun
Sukun mempunyai kulit yang berwarna hijau
kekuningan dan terdapat segmen-segmen petak
berbentuk poligonal pada kulitnya. Segmen poligonal
ini dapat menentukan tahap kematangan buah
sukun. Poligonal yang lebih besar menandakan
buahnya telah matang sedangkan buah yang belum
matang mempunyai segmen-segmen poligonal yang
lebih kecil dan lebih padat. Sebagai contoh buah
sukun dari Cilacap, Bali dan Mataram berbentuk
bulat agak lonjong dan tidak berduri, sukun dari
Yogyakarta berukuran lebih kecil dan berduri,
sedangkan dari Madura, Sulawesi Selatan, Manokwari
dan Sorong berbentuk lonjong serta berduri
(Adinugraha, 2011:7).
Tanaman sukun mulai berbuah setelah berumur
4-7 tahun dan biasanya berbuah 2 kali dalam
setahun, yaitu sekitar bulan Januari-Februari dan
bulan Juli-September. Tanaman sukun yang cukup
mendapatkan cahaya matahari penuh biasanya lebih
cepat berbuah daripada yang tumbuh di bawah
naungan pohon lain.
Berdasarkam hasil pengamatan morfologi buah
sukun di Indonesia umumnya ukuran buah sukun
dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu kecil,
sedang dan besar. Bentuk buah bulat, agak lonjong
sampai lonjong. Buah memiliki duri atau tidak
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berduri (sukun gundul). Buah sukun lonjong berduri
terdapat di Madura, Sulawesi Selatan, Ternate,
Manokwari dan Sorong. Buah sukun lonjong terdapat
di Cilacap, Bawean, Banten dan Ternate. Buah sukun
bulat berduri terdapat di Yogyakarta dan Ternate
sedangkan sukun bulat yang tidak berduri terdapat di
Yogyakarta dan Ternate sedangkan sukun bulat tidak
berduri terdapat di Cilacap, Banten, Sukabumi, pulau
Bawean, Yogyakarta, Kediri, Banyuwangi, Mataram
dan Bali.
C. Aspek Ekologi Tanaman Sukun
Beberapa aspek lingkungan yang sangat
berpengaruh bagi kelangsungan hidup tanaman
sukun, antara lain :
1. Tanah
Tanaman sukun dapat ditanam hampir di
segala jenis tanah, sehingga memiliki daerah
penyebaran yang luas. Pada tanah podsolik merah
kuning, tanah berkapur dan tanah berpasir,
tanaman sukun mampu tumbuh dengan baik
karena mempunyai toleransi yang tinggi terhadap
keadaan tanah. Sukun mampu tumbuh dengan
baik di daratan rendah, daratan sedang hingga
mencapai ± 600 m di atas permukaan laut. Tanah
yang gembur dan banyak mengandung humus,
kemudian
air
tanahnya
dangkal
sangat
menguntungkan
bagi
pertumbuhan
sukun.
Sedangkan pada tanah-tanah yang kurang subur
akan menghambat pertumbuhan sukun sekaligus
mempengaruhi produktivitasnya. Sukun tidak
tahan pada tanah yang airnya berkadar garam
tinggi, (Pitojo, 1992:25).
Sukun tergolong tanaman tropik sejati,
tumbuh paling baik di dataran rendah yang panas.
Tanaman ini tumbuh baik di daerah basah, tetapi
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juga dapat tumbuh di daerah yang sangat kering
asalkan ada air tanah dan aerasi tanah yang
cukup. Bahkan sukun dapat tumbuh baik di pulau
karang dan di pantai. Di musim kering, pada saat
tanaman
lain
tidak
dapat
atau
merosot
produksinya, justru sukun dapat tumbuh dan
berbuah dengan lebat.
2. Suhu
Menurut Angkasa (1994); (Widyastuti, 2004:
11) tanaman sukun mampu tumbuh di daerah
yang memiliki suhu harian rata-rata 20-40oC.
Pertumbuhan optimal didapat di daerah dengan
kisaran suhu 21-33oC. Daerah yang dingin kurang
mampu
mendukung
pertumbuhan
tanaman
sukun. Walaupun mampu tumbuh sukun tidak
akan berbuah optimal, melainkan cenderung
menghasilkan banyak daun yang rimbun
3. Curah hujan dan kelembaban
Selain tumbuh di sembarang ketinggian,
tanaman ini dapat tumbuh di daerah kering seperti
Madura, Nusa Tenggara Timur, Lombok sampai
daerah basah seperti Jawa Barat. Kisaran curah
hujannya 1. 500-2. 500 mm/tahun. Kelembaban
udara yang diinginkan sukun adalah 70-90%.
Kelembaban
ini penting untuk
menunjang
pertumbuhan, pembungaan dan pembesaran buah.
Namun daerah kering yang kelembabannya rendah
masih ditolerir sukun, hanya pertumbuhannya
tidak optimal (Pitojo, 1992 : 25).
4. Sinar matahari
Menurut Angkasa (1994); (Widyastuti, 2004:
11) tanaman sukun memiliki kebutuhan sinar
matahari yang sedikit rumit sewaktu masih muda,
tanaman lebih senang bila ternaungi. Untuk itu,
menanam sukun perlu di tempat yang sudah
memiliki naungan alami, misalnya di sekitar
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pepohonan lain. Jika belum ada, perlu dibuat
naungan sederhana. Setelah tanamannya dewasa,
sukun membutuhkan sinar matahari penuh. Jadi
seandainya tanaman masih dinaungi oleh pohon
besar yang lain, sebaiknya pohon tersebut di
pangkas atau dikurangi pengaruh naungannya.
Tanaman sukun dewasa yang terlalu dinaungi
akan cenderung berdaun rimbun, tetapi produksi
buahnya sedikit.
D. Teknik budidaya Tanaman Sukun
1. Stek akar
Benih sukun dengan cara stek akar
merupakan alternatif utama yang dipakai para
pembenih. Cara ini timbul karena secara alami
akar sukun mampu menumbuhkan tunas sebagai
tanaman baru. Keuntungan pembenihan dengan
cara ini adalah mampu menghasilkan benih
sekaligus dalam jumlah yang besar dan seragam
pertumbuhannya. Pohon induk untuk stek akar
dipilih pohon yang sehat, berbatang tegak,
daunnya mengkilap dan segar, serta berproduksi
cukup tinggi. Setelah pohon induk ditebang, akar
pohon sukun digali dan dibongkar. Potong akar
dari pangkal leher. Selanjutnya akar ditarik sambil
dibantu penggalian tanah agar akar dapat diambil
utuh memanjang. Akar yang diambil yaitu akar
pokok yang besar beserta cabang. Untuk
mendapatkan potongan stek, akar dipotong-potong
sepanjang 15-20 cm. Potongan stek akar sebaiknya
diistirahatkan 1-2 hari sebelum disemai. Hal ini
untuk menyembuhkan luka potongan secara alami,
Untuk merangsang pertumbuhan akar, stek yang
telah diistirahatkan direndam dalam larutan
hormon perangsang akar, seperti Dharmasri 5 EC
atau dioleskan hormon Rootone F. Penggunaan
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rootone F dengan memasukkan 4 sendok makan
dalam baskom plastik ditambah 4 sendok makan
air setelah kental dioleskan pada bagian bawah
stek akar.
Proses selanjutnya, stek akar yang sudah
diberi hormon perangsang tumbuh disemaikan
dalam bedengan pasir. Bedengan sebaiknya diberi
atap daun kelapa atau alang-alang untuk
mengurangi penguapan. Jarak semai dalam
bedengan ini cukup rapat yakni 3-5 cm. Lakukan
penyiraman secara teratur pagi dan sore hari
untuk memenuhi kelembaban yang dibutuhkan.
Setelah 1 bulan, biasanya stek akar sudah
menumbuhkan tunas. Sebagai media semai dalam
plastik atau polybag dapat digunakan tanah,
pupuk kandang, dan pasir dengan perbandingan
2:2:1. Masukkan media sebanyak ¾ bagian plastik
atau polybag. Kemudian stek akar disemaikan.
Tindakan penyiraman tetap harus dilakukan.
Setelah 1, 5 bulan dalam polybag, stek
menumbuhkan tunas daun. Selain itu, akarnya
pun sudah terbentuk. Benih asal stek ini siap
ditanam setelah berumur 4-6 bulan mulai semai
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.

Gambar 3.3
Perbanyakan Sukun Dengan Stek Akar Dan Stek
Batang
2. Okulasi
Cara okulasi dilakukan dengan menempelkan
mata tunas sukun pada benih keluwih. Teknik ini
dipilih bila ingin mendapatkan benih yang banyak
dalam tempo singkat. Cara ini lebih sulit
dibandingkan cara perbanyakan sukun lainnya
karena membutuhkan keterampilan khusus. Benih
keluwih yang dipilih sebagai batang bawah
haruslah sehat. Sebaiknya calon batang bawah ini
sudah mempunyai 4 -6 helai daun atau berumur
sekitar 5-6 bulan sejak biji disemai. Mata tunas
dari sukun yang hendak ditempelkan ke batang
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bawah dikerat dengan pisau okulasi. Biarkan
sebagian kulit kayunya terbawa. Getah yang keluar
dikeringkan dengan menaruh mata tunas pada
pasir. Selanjutnya kulit batang bawah dikelupas,
besarnya kelupasan diperkirakan sama dengan
keratan mata tunas yang sudah disiapkan. Okulasi
yang berhasil ditandai dengan timbulnya tunas
sukun. Bila tunas sudah tumbuh, tali rafia yang
membalut dibuka. Setelah tunas sukun memiliki 35 helai daun, daun keluwih yang masih ada
dibuang. Dengan demikian benih okulasi ini hanya
memiliki tunas sukun saja. Benih ini dapat
3. Cangkok
Kelebihan dari cangkok yaitu dapat dilakukan
pada tanaman dewasa maupun yang masih muda.
Pada tanaman dewasa yang dicangkok adalah
cabang yang telah berwarna coklat. Pada tanaman
muda yang dicangkok adalah batangnya, hal ini
bisa dilakukan pada benih dari stek akar maupun
tunas akar yang tumbuh secara alamiah. Waktu
cangkok yang tepat adalah awal musim hujan,
karena pada saat itu kelembaban cukup tinggi
untuk
merangsang
tumbuhnya
akar
dan
menyiapkan tumbuhan baru. Cangkok Batang.
Cara pencangkokan pada cabang yaitu
sebagai berikut:
 Pilih batang yang merupakan cabang muda yang
terletak pada cabang utama yang produktif.
Diameter cabang tidak terlalu kecil atau besar,
sekitar 3-5 cm.
 Kelupas kulit cabang selebar 3-5 cm. Panjang
batang yang tersisa dari bagian yang akan
dikelupas sebaiknya jangan terlalu panjang,
cukup sekitar 40-60 cm. Getah yang keluar dari
bekas kelupasan ini dibiarkan mengering sehari.
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 Setelah getah mengering, dilepaskan dari kulit.
Bekas luka dolesi hormon perangsang tumbuh
akar (Rootone F) dengan bantuan kuas.
 Tutup bagian tersebut dengan tanah atau moss
yang sudah dibasahi dengan air sehingga dapat
menggumpal dan membalut batang.
 Balutan tersebut dibungkus dengan plastik
putih tipis yang diikat erat dengan tali plastik
untuk menguatkan balutan. Beri beberapa
lubang pada plastik untuk pelancar penyiraman
dan menjaga kelembaban agar tidak berlebihan.
 Setelah berumur 1-2 bulan, biasanya cangkokan
sudah tumbuh dengan baik dan siap dipotong.
Cangkokan ini jangan langsung ditanam di
lahan. Buka bagian balutannya. Masukkan
dalam polybag yang sudah diisi media campuran
tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan
perbandingan 1 : 1 : 1. Lakukan perawatan dan
penyiraman sehingga benih cangkokan siap
sebagai tanaman muda yang akan dipindah ke
lahan satu bulan kemudian. Cangkok tunas
akar. Cara yang dilakukan pada batang sukun
dan tunas akar tidaklah berbeda. Hanya
pencangkokan
tunas
akar
sudah
dapat
dilakukan sejak ukuran batang sebesar pensil
atau Lebih kecil lagi asal tunas tersebut mulai
berkayu di bagian bawahnya. Pencangkokan
pada tunas akar lebih gampang dilakukan dan
lebih mudah dikontrol dan dirawat sehingga
tingkat keberhasilannya lebih tinggi disbandingkan cangkok batang.
4. Penanaman
Langkah-langkah penanaman :
 Bersihkan lahan dari rumput, batu dan kotoran
1 bulan sebelum tanam.
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 Buat lubang tanam dengan ukuran 75 x 75 x 75
cm pada jarak 12 x 12 m hingga 15 x 15 m.
Tanah sebelah atas ditaruh di sebelah kiri,
tanah sebelah bawah di sebelah kanan.
 Tanah bagian atas dicampur dengan 1 blek
pupuk kandang
 Buka plastik/polybag penutup benih
 Masukkan benih dalam lubang. Timbun dengan
tanah bagian bawah terlebih dahulu baru tanah
bagian atas. Saat penimbunan ini dapat
ditaburkan pupuk NPK sebanyak 100 g per
lubang.
 Beri sedikit air agar tanah dapat agak
dipadatkan sehingga posisi tanaman menjadi
kokoh. Selanjutnya tanaman perlu dirawat dan
disiram secara teratur agar mampu tumbuh
dengan baik

Gambar 3.4 Penanaman Sukun
5. Pemupukan
Tabel 3.1 Pemupukan Tanaman Sukun
Umur
tanaman

Urea

SP 36
(gr)

KCl (gr)

0-1 Thn
2-5 Thn
> 5 Thn

30-75
130-200
150-200

40-75
80-150
150-250

25-40
80-150
150-300

Pupuk
kandang
(blek)
1
2
3
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6. Hama dan penyakit
Dilihat dari segi ketahanan terhadap serangan
hama, sukun lokal memilikiketahananyang lebih
tinggi. Meskipun pohon sukun lokal rata-rata
sudah berusia lebihdari 50 tahun namun tidak
dijumpai adanya serangan hama dan penyakit.
Pohon hanya mengalami degradasi karena faktor
umur (pelapukan). Sukun introduksi lebih tidak
tahan terhadap serangan hama. Pada pohon usia
produktif, gangguan hama penggerek batang
(borer) sudah cukup intensif. Hama ini juga
menyerang cabang-cabang sehingga menurunkan
produktivitas
buah
karena
cabang-cabang
produktif menjadi lapuk dan rontok. Selain
menyerang batang dan cabang,
Pada beberapa kasus hama tersebut juga
menyerang
buah.
Namun
demikian,
tidak
ditemukan sukun introduksi yang terserang
penyakit. Tindakan yang dilakukan oleh petani
untuk meminimalisasi agar serangan hama tidak
menyebar
cukup
sederhana
yaitu
dengan
memangkas bagian batang yang terserang hama
dan
menyemprotkan
cairan
insektisida.
Sederhananya teknik pengendalian dan rendahnya
perhatian terhadap gangguan ini disebabkan
karena pohon sukun masih bernilai ekonomi
rendah di mata para petani.

Gambar 3.5 Buah Sukun Terjangkit Penyakit
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7. Panen
Kriteria panen :
 Kulit buah yang semula kasar kini menjadi
halus, kulit yang bertonjolan kecil kini
membesar, selain itu kulit cenderung datar tidak
terlalu nampak lagi tonjolannya.
 Warna kulit buah yang semula hijau cerah
berubah kekuning
 kuningan. Buah tua yang terlalu kuning tidak
terlalu enak dikonsumsi.
 Buah sukun tua tampak padat, tetapi cenderung
agak lunak bila ditekan. Buah yang terlalu lunak
menandakan sukun kelewat umur bahkan
sedang mengalami proses pembusukan
Cara pemanenan dan sistem grading buah
Sebagain besar petani yang memiliki pohon sukun
memanfaatkan
produksi
buahnya
untuk
dikonsumsi sendiri. Sukun yang beredar di
pasaran biasanya hanya sukun lokal karena hanya
sukun jenis ini yang mampu berproduksi banyak
dan tahan busuk. Untuk sukun yang biasanya
dijual, pemanenan dilakukan oleh pembeli
sendiriyang datang ke tempat pemilik pohon
sukun. Biaya pemanenan (pemanjatan, dl menjadi
tanggungan pembeli. Pemanenan dilakukan secara
sederhana yaitu dengan cara pemanjatan. Untuk
buah yang berada di luar jangkauan petik
pemanjat maka buah akan dijatuhkan dengan
menggunakan galah. Buah yang telah dipetik
langsung dijatuhkan ketanah, jarang sekali buah
yang dipetik ditahan oleh jaring/net untuk
memperkecil tingkat kerusakan. Sistem grading
belum berlaku dalam transaksi jual beli buah
sukun. Pemilik hanya menerima pendapatan Rp 2.
000/buah untuk sukun pada berbagai ukuran baik
besar, sedang, maupun kecil.
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8. Prospek Ekonomi Pengembangan Sukun
 Sukun
Sebagai
Tanaman
Perindang/
penghijauan
Tanaman sukun memiliki tajuk yang lebar dan
lebat sehingga cocok sebagai tanaman perindang
baik di pekarangan atau lahan terbuka lainnya
seperti tepi ladang, lapangan atau tempat
lainnya. Sukun memiliki perakaran yang luas
sehingga cocok untuk tanaman penghijauan
dalam rangka konservasi lahan. Di beberapa
daerah
kering
seperti
NTT,
masyarakat
menyakini bahwa tanaman sukun dapat
mendatangkan air sehingga di tempat yang
banyak ditumbuhi tanaman sukun biasanya
terdapat mata air di bawahnya, antara lain di
daerah Camplong dan Mata Air Nona.
 Pemanfaatan Kayu Sukun
Pasokan kayu komersial dari hutan alam
produksi dan hutan tanaman industri (HTI)
masih belum mencukupi kebutuhan kayu
nasional.
Kondisi
tersebut
menyebabkan
pemanfaatan kayu dari hutan rakyat semakin
meningkat. Pada saat ini semua jenis kayu dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kebutuhan
seperti kayu bakar, bahan bangunan (papar cor,
konstruksi ringan), industry meubel, peti,
kerajinan, bahan perahu, papan selancar,
pensil, korek api, bahan baku pabrik pulp/
kertas dan lain-lain. Secara ekonomi semua
jenis kayu dapat dijual ke pasar sesuai
peruntukannya.
Kayu
sukun
dapat
dimanfaatkan untuk bahan perahu, papan
selancar, kano, kerajinan/ukiran, ornamen
dalam rumah dan juga untuk bahan baku pulp
(Heyne, 1987; Rajendran)
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 Peluang Usaha Pembibitan Sukun
Pembibitan sukun merupakan salah satu
peluang agribisnis sukun, terbukti dengan
banyaknya penangkar bibit yang menjual bibit
sukun.
Dengan
mengembangkan
teknik
produksi bibit yang tepat maka produksi bibit
dapat ditingkatkan sehingga akan berpeluang
mendatangkan keuntungan yang relatif besar
dari
penjualan
bibit
sukun.
Dengan
mengkombinasikan teknik stek akar dan stek
pucuk dari tunas/trubusan yang tumbuh pada
stek akar maka dapat diperoleh jumlah bibit
yang cukup melimpah. Dengan menanam 2000
stek akar akan dapat diperoleh jumlah bibit siap
tanam sebanyak > l5. 000 batang, tergantung
dari tingkat keberhasilannya selama proses
pembibitan dan harga bibit sukun di pasaran.
 Sukun Sebagai Sumber Bahan Pangan
Hasil utama dari tanaman sukun adalah
buahnya sebagai salah satu sumber bahan
pangan bagi masyarakat. Bahkan di beberapa
tempat antara lain di Hawai, Tahiti, Fiji, Samoa
dan di Kepulauan Sangir Talaud buah sukun
digunakan sebagai bahan makanan pokok
tradisional (Pitojo, 1992). Kandungan gizinya
yang tinggi menyebabkan buah sukun sangat
potensial dijadikan sebagai bahan makanan
pokok alternatif bagi masayarakat Indonesia
selain beras, mengingat potensi dan sebarannya
yang sangat luas di Indonesia (Wodowati, 2003).
Potensi ekonomi yang dapat diperoleh antara
lain dari penjualan buah sukun ke pasar
tradisional,
warung-warung
sayuran
atau
tengkulak. Selain itu bisa dijual dalam bentuk
bahan makanan olahan buah sukun seperti
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sukun bakar, sukun goreng, kripik sukun getuk
sukun. Nilai tambah secara ekonomi akan
diperoleh dengan mengolah sukun menjadi
gaplek sukun, tepung sukun atau pati sukun,
yang selanjutnya dapat diolah manjadi beraneka
varian makanan yang menarik seperti cake
sukun, donat sukun, biscuit, bubur sukun
instan dan lain-lain. Di beberapa daerah di
pasifik dan Afrika telah menjadikan olahan buah
sukun ini sebagai komoditas andalan untuk
ekspor, yang tentu saja dapat mendatangkan
devisa bagi negara.
Harga buah sukun di tingkat petani bervariasi
antara Rp 700-1500/buah. Biasanya para
pedagang/pengepul buah sukun mendatangi
para pemilik pohon sukun. Rata-rata satu pohon
sukun dewasa dapat menghasilkan buah 50-200
buah per pohon sekali musim dan umumnya
dapat berbuah 2 kali setahun. Pendapatan dari
penjualan buah sukun berkisar antara Rp 50.
000 s/d 200. 000 per pohon. Penjualan buah
ditingkat pedagang sayuran di pasar, warung
sayuran atau di super market harganya dapat
mencapai Rp 3. 500-5. 000/buah. penjualan
olahan buah sukun dalam bentuk sukun goreng
atau kripik sukun akan lebih besar lagi yaitu
dari satu buah sukun dapat diperoleh
pendapatan kotor Rp 10. 000-15. 000.
Pendapatan akan meningkat lagi sejalan dengan
kreativitas pengolahan buah sukun dan
pemasarannya.
 Sukun Sebagai Sumber Bahan Obat Herbal
Adanya senyawa-senyawa antioksidan yang
berkhasiat
sebagai
obat
memungkinkan
pemanfaatan bahan tanaman sukun (buah,
kulit, batang) untuk bahan obat pada masa yang
48

Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

akan datang. Pemanfaatan buah sukun sangat
menguntungkan karena mengandung zat gizi
yang tinggi sebagai sumber energi (kalori) juga
mengandung
zat-zat
yang
berguna
bagi
kesehatan. Adanya senyawa-senyawa seperti
plavanid, saponin dan poliphenol yang memiliki
kemampuan sebagai antioksidan terhadap
beberapa penyebab penyakit (, Hariana, 2008;
Rostiwati, 2009) mengindikasikan kegunaan
bahan tanaman sukun sebagai bahan obat.
Prospek ekonomi untuk pengolahan bahan
tanaman sukun sebagai bahan obat herbal
sangat terbuka lebar sejalan dengan hasil-hasil
penelitian tentang manfaat tanaman sukun.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari
hasil
pembahasan
diatas
dapat
disimpulkan bahwa pembudidayaan sukun bias
dilakukan dengan cara stek akar, okulasi dan
cangkok, selain itu tanaman sukun dapat ditanam di
berbagai jenis tanah, tanaman sukun jug punya
banyak manfaat baik ekologis maupun ekonomi.
B. Saran
Semoga dengan adanya artikel ini, diharapkan
bagi petani desa negeri tengah-tengah bisa
melakukan penanaman sesuai teknik budidaya
penanaman sukun karna penanamana masih secara
tradisional.
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La Sudin
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Email: Lasudin1996@gmail.com

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk tetap berpegang pada strategi dengan
kapabilitas yang terbatas karena kurangnya dana dan
staf pemasaran yang kurang terlatih. Mungkin juga
pebisnis kecil kurang memiliki pengalaman dan
pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyusun
strategi dan Melaksanakan kampanye pemasaran
dengan sukses merupakan tujuan dari setiap bisnis
kecil yang ingin menumbuhkan dan membangun
basis pelanggan yang solid. Tanpa kampanye atau
strategi pemasaran yang efektif, peluang yang ada
cukup kecil bagi pembisnis kecil untuk mendapatkan
pelanggan secara tepat dan menciptakan bisnis
jangka panjang. Maka dari itu, kampanye pemasaran
perlu dilakukan untuk mengembangkan bisnis. Salah
satu metode dari kampanye pemasaran yang efektif
dan patut dicoba bagi bisnis kecil adalah dengan
menggunakan Content Marketing (Pemasaran Konten).
Namun tidak seperti perusahaan besar, bisnis
kecil mungkin akan merasa lebih sulit untuk
merealisasikan kampanye pemasaran agar membuahkan hasil yang memuaskan. Para pebisnis kecil
dipaksa melaksanakan kampanye pemasaran mereka.
Hal ini bisa menjadi rintangan bagi para pebisnis
kecil.
Namun, rintangan yang dihadapi bisnis kecil
tersebut dapat diatasi dengan perencanaan dan
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strategi pemasaran yang tepat. Walaupun ada banyak
metode pemasaran yang dapat dicoba oleh berbagai
bisnis kecil, Content Marketing untuk bisnis kecil
adalah salah satu metode yang patut dicoba. Tidak
hanya hemat biaya, tetapi Content Marketing juga
berorientasi pada hasil. Sebuah bisnis kecil dapat
meluncurkan kampanye Content Marketing dan
mengharapkan pertumbuhan bisnis dengan investasi
seminimal mungkin.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki
peran penting dalam perkekonomian di Indonesia.
Pertumbuhan
dan
perkembangan
ekonomi
menyebabkan persaingan semakin ketat yang
mendorong para produsen harus selalu memikirkan
strategi-strategi untuk dapat melangsungkan bisnis
mereka. Prediksi minat konsumen akan sangat
penting bagi pengusaha kecil, karena dengan adanya
minat konsumen produsen dapat mengambil suatu
keputusan
serta
strategi
yang
tepat
bagi
konsumennya.
Kunci keberhasilan pengusaha kecil dalam
menghadapi persaingan adalah dengan memberikan
inovasi produk terbaik sehingga akan menambah nilai
pengusaha kecil di mata konsumen, seperti
pengusaha cokelat yang secara bersamaan menghasilkan berbagai macam produk pangan olahan
cokelat yang berkualitas. Pengusaha cokelat dituntut
untuk selalu menghasilkan produk baru yang inovatif
dan kreatif dan mempunyai kualitas terbaik
mengingat
kebutuhan
konsumen
semakin
berkembang dan selera konsumen yang selalu
berubah-ubah.
Seiring dengan perkembangan jaman dan
berkembangnya industri kreatif, ragam produk
pangan olahan semakin banyak bermunculan, salah
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satunya berbentuk dari olahan pangan yang berasal
dari buah sukun yang terdapat pada desa tenga-tenga
Sarana internet adalah salah satu media
informasi yang efektif dan efisien dalam penyampaian informasi yang dapat pula diakses oleh setiap
orang, dimana saja dan kapan saja. Media internet
sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dan
perdagangan. Selain itu teknologi internet sudah tidak
asing lagi bagi beberapa pengusaha dan pelaku
bisnis. Saat ini para pengusaha sudah banyak yang
sudah memanfaatkan media internet sebagai sarana
penginformasian produk yang dijual serta perbaikan
pelayanan
konsumen, hal tersebut dilakukan
semata-mata untuk meningkatkan omset penjualan
mereka, mengingat dunia maya tidak mengenal
batasan ruang dan waktu .
Pada sisi lain konsumen mengalami kesulitan
untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang,
gambar,
ketersediaan,
deskripsi
produk,
dan
informasi harga produk merupakan salah satu
kendala yang dihadapi selama penggunaan sistem
konvensional. Untuk melihat informasi mengenai
produk yang dibutuhkan, konsumen harus datang ke
toko untuk mengetahui informasi secara mendetail.
Ini menyebabkan banyak waktu terbuang yang
dibutuhkan konsumen untuk memperoleh informasi.
Selain itu untuk melakukan pembelian, konsumen
juga dipersulit dengan tidak adanya sistem yang
mempermudah
konsumen
untuk
melakukan
pembelian selain dengan datang langsung ke toko.
Kendala
seperti
ini
akan
berdampak
pada
berkurangnya niat konsumen untuk melakukan
transaksi.
Hal ini sangat penting karena keberadaan suatu
website dapat membantu penyampaian informasi
produk dan harga secara detail kepada konsumen.
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Selain itu melalui website akan dapat mengakses
informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana
saja. Suatu website akan menjelaskan bagaimana
proses perusahaan dalam melakukan kegiatannya
sehingga dapat ditampilkan waktu pemesanan dan
waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesanan
hingga sampai kepada pelanggan yang memesannya.
B. Tujuan penulisan
1. Dapat menjelaskan peran serta fungsi dari
penjualan produk menggunakan konten alamat
website geogle
2. Memberitahukan
dan
menjelaskan
tahapantahapan pembuatan konten alamat website geogle
terhadap olahan makanan yang terbuat dari bahan
dasar buah sukun.
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pemasaran Menggunakan Konten
Alamat Website Geogle
Content
Marketing
(Pemasaran
Konten)
merupakan proses pemasaran dari kegiatan bisnis
untuk membuat dan mendistribusikan konten yang
relevan untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan
target konsumen. Menjalankan Pemasaran Konten
untuk bisnis kecil tidaklah sulit jika Anda memiliki
strategi yang tepat dalam mewujudkan visi bisnis .
Ketika berbicara mengenai Pemasaran Konten
untuk bisnis kecil, terdapat berbagai manfaat dari
pelaksanaannya. Tiga manfaat terpenting dari
pelaksanaan Pemasaran konten di antaranya adalah
sebagai berikut:
 Upaya Pemasaran Konten Anda akan memberikan
hasil yang lebih baik jika Anda tahu jenis konten
apa yang akan dibuat dan memastikannya sesuai
dengan harapan dari target konsumen Anda.
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Memiliki strategi Pemasaran Konten yang solid dan
konsisten akan membantu Anda merealisasikan
hal tersebut.
 Karena strategi Pemasaran Konten memerlukan
sedikit investasi berupa waktu dan atau uang,
Anda
harus
memastikan
bahwa
Anda
melakukannya dengan efisien. Ini akan memicu
Anda untuk membuat konten pemasaran yang
menarik dengan tujuan agar bisnis Anda akan
menonjol dari kompetitor lain.
 Terakhir dan tidak kalah pentingnya, strategi
Pemasaran Konten yang tepat dapat memberikan
pandangan luas tentang tujuan bisnis Anda dan
pemahaman yang lebih baik tentang apa yang
diinginkan oleh konsumen. Dengan cara ini, Anda
akan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi ke
depannya terkait upaya pemasaran bisnis kecil
Anda.
B. Fungsi Pemasaran Menggunakan Konten Alamat
Website Geogle
Meluncurkan kampanye Content Marketing
untuk bisnis kecil dapat membantu Anda:
 Membangun
dan
mempertahankan
identitas
Brand yang terkait dengan pelanggan Anda dengan
sukses.
 Mendapatkan keunggulan kompetitif di antara para
kompetitor bisnis kecil yang tidak menggunakan
pemasaran konten.
 Membangun hubungan jangka panjang dan
terpercaya dengan pelanggan dan mitra bisnis
Anda.
 Secara konsisten menghasilkan lebih banyak traffic
web dan media sosial yang digunakan oleh bisnis
Anda.
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 Mengubah lebih banyak pengunjung situs web dan

media sosial bisnis kecil menjadi suatu prospek
dan berujung kepada peningkatan penjualan.
Marketing memungkinkan sebagai pebisnis kecil:
 Mengubah pola pikir Anda dan mendapatkan lebih
banyak kepercayaan pada kemampuan untuk
melaksanakan Content Marketing.
 Menemukan Dapatkan visibilitas media yang lebih
tinggi dan pengembalian investasi yang lebih baik.
Namun tetap saja, terdapat
area atau
bidang Content Marketing yang mungkin terasa asing
atau sulit untuk dilakukan oleh para pebisnis kecil.
Inilah sebabnya mengapa penting untuk mengetahui
dan memiliki strategi yang kuat di area yang dapat
mendorong bisnis kecil Anda tanpa risiko yang terlalu
besar

PENUTUP
A. Kesimpulan
Content
Marketing
(Pemasaran
Konten)
merupakan proses pemasaran dari kegiatan bisnis
untuk membuat dan mendistribusikan konten yang
relevan untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan
target konsumen. Menjalankan Pemasaran Konten
untuk bisnis kecil tidaklah sulit jika Anda memiliki
strategi yang tepat dalam mewujudkan visi bisnis
Adapun tahap-tahap yang dilakukan, membuat
konten, membuat profil pemasaran (bisnis), buat
profil, tambahkan area, kontak apa yang di berikan
pada pelanggan, membuat situs web, tam bahkan
deskripsi bisnis.
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BAB V
KEBERADAAN IKAN DI NAPOLEON DI
PERAIRAN DESA TENGAH-TENGAH
Dalesi Latuconsina
Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Email : Dalesilatuconsina@gmail.com

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, provinsi
ambon.
Desa
tengah-tengah
secara
geografis
mempunyai luas wilayah permukaan, 38. 45 Ha,
topografi, dataran tinggi, curah hujan rata-rata, 207,
3 mm, suhu udara rata-rata 25, 5oC/hari. Jarak
tempuh desa tengah-tengah dari ibu kota provinsi
maluku (ambon), 28, 5 km dari kabupaten/kota
(maluku tengah/masohi), 75, 5 km dari kecamatan
(salahutu), 11, 1 km. desa tengah-tengah memiliki
letak wilayah diluar jalan utama provinsi, namun
letak wilayahnya dapat menghubungkan antar desa
seperti Tial dan Tulehu, sehingga ini merupakan
suatu potensi untuk dapat mengembangkan desa.
Batas wilayah, utaradesa tulehu dan pulau
batualampo, selatan desa Tial, Timur laut Desa
Tulehu.
Batas dusun, dusun bingkas, dusun tantui,
dusun tanitar, dusun hukuherua, dusun hukehare,
dusun alputih. Salah satu potensi sumber daya alam
yang ada di desa tengah-tengah adalah peerikanan,
karena letak wilayah yang berdekatan dengan laut,
ada pula potensi lainnya yakni perpohonan sukun
yang dikelola oleh warga sendiri.
Infrastruktur di desa tengah-tengah sudah
cukup memadai beberapa potensi infrastruktur yang
ada seperti jalan raya, sekolah, tempat beribadah,
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tempat berkumpul antar masyarakat dan sarana
prasarana lainnya. Desa Tengah-Tengah memiliki
total jumlah penduduk kurang lebih 2018 jiwa
penduduk dengan mayoritas penduduk memeluk
agama islam. Desa tengah-tengah juga memiliki raja
yang menjadi tokoh Negeri atau Pejabat Negeri.
Sebagian besar mata pencaharian masyarakat disini
berprofesi sebagai petani dan nelayan, dibuktikan
dengan banyak adanya perahu nelayan yang berada
disekitar tepi pantai desa tengah-tengah.

Gambar 5.1 Desa Tengah-Tengah
Sumber : Dokumentasi
Desa Tengah-tengah juga dikenal dengan daerah
penghasil buah sukun (Artocarpus Altilis) terbanyak
sehingga daerah ini sering dijuluki Desa Sukun.
bahkan aneka dari olahan buah sukun seperti keripik
sukun ini dijual di pasar tradisionaL
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Gambar 5.2 Pohon Sukun Di Desa Tengah-Tengah
Sumber : Dokumentasi
Selain memiliki buah sukun yang banyak Desa
Tengah-Tengah juga mempunyai potensi yang sangat
baik dibidang Perikanan. seperti aneka ragam ikan,
banyaknya Terumbu karang yang masih terjaga, yang
tidak kalah menariknya desa tengah-tengah ini
mempunyai salah satu jenis ikan langkah yaitu ikan
Napoleon (Cheilunus Undulatus) Menurut warga
setempat ikan Napoleon ini biasanya sering bermain
di peraiaran bebatuan yang banyak adanya terumbu
karang, masih banyak warga setempat yang tidak
tahu dengan keberadaan ikan Napoleon ini, namun
pada beberapa waktu lalu Tim dari Balai Perikanan
kota Ambon yang datang menyelidiki dan memang
benar Ikan Napoleon memang betul ada di daerah
laut desa tengah-tengah. banyaknya terumbu karang
pada daerah laut ini dan juga di daerah pesisir
sehingga memungkinkan keberadaan Ikan Napoleon
ini ada pada daerah Negeri Tengah-Tengah.
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B. Tujuan Penulisan
tujuan dari penulisan ini yaitu untuk
memperkenalkan ikan napoleon di Daerah Negeri
Tengah-Tengah.
PEMBAHASAN
A. Deskripsi Ikan Napoleon
Ikan napoleon (Cheilunus Undulatus) juga
merupakan salah satu ikan karang besar yang hidup
pada daerah tropis, sub tropis, sampai ke daerah
temperate.
Ikan ini hidup di daerah pesisir pantai dekat
dengan terumbu karang, beberapa jenis hidup di
daerah rumput laut di dasar perairan sampai pada
kedalaman 50 m. kehidupan hewan ini umumnya
sama dengan ikan karang lain yang hidup secara
soliter, para penyelam biasanya menemukan ikan ini
berenang sendiri pada daerah sekitar karang, dan
biasanya sangat jinak dengan para penyelam. Ikan ini
biasanya tidak terusik dengan aktivitas para
penyelam ikan napoleon pada umumnya hidup
sendiri pada kedalaman tertentu yang memiliki
banyak terumbu karang dan rumput laut sehingga
ikan napoleon tersebut sangat suka berada pada
daerah tersebut. hewan laut ini sangat dinantikan
oleh para penyelam untuk melihat atau bahkan
memotret hewan tersebut, alasan ikan napoleon
sangat m, enyukai daerah terumbu karang, dan
rumput laut yang banyak karena makanannya yang
berupa beberapa jenis Sea Urchin, Molusca dan
crustacean memang banyak adanya jenis makanan
tersebut pada daerah berterumbu karang dan
berumput laut yang lumayan banyak. Ikan napoleon
mulai menjadi salah satu ikan langkah mulai pada
tahun 2009, ikan napoleon juga kadang mengasah
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giginya pada karang massif (padat) sehingga
meninggalkan bekas goresan yang menakjubkan.

Gambar 5.3 Ikan Napoleon
Sumber : https://finance.detik.com
Ikan Napoleon atau biasanya disebut Napoleon
Warasse,
atau
Humphead
Wrasse
(Cheilinus
Undulatus), merupakan ikan karang yang berukuran
besar dan familia labridae. Ukurannya bisa mencapai
3m dengan berat 190 kg. ikan Napoleon ditemukan
diterumbu karang, terutama di kawasan samudra
hindia dan samudra pasifik. Dibeberapa daerah di
indonesia, ikan ini dikenal dengan banyak nama,
seperti Langkoe, Maming, atau Somay. Di luar negeri,
ikan ini disebut orang Australia dengan nama
Humphead Maori Wresse, yang dibedakan karena
bagian mukanya tepatnya dorsal ikan napoleon
memmpunyai guratan guratan yang merupai hiasan
muka orang maori ikan napoleon termasuk kategori
coral reefs dan vertebrata.
menariknya dari ikan napoleon ini mempunyai
pola reproduksi yang Hermafrodit Protogini. Biasanya
ikan ini lahir sebagai hewan jantang dan akan
berubah menjadi betina saat menjelang dewasa.
Sehingga kadang ditemukan dominasi jantan pada
satu populasi ikan kecil sampai ukuran sedang dan
akan berubah menjadi dominasi populasi betina saat
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mendekati matang gonad. ini memang suatu
fenomena unik didalam yang merupakan salah satu
strategi
sebagian
besar
hewan
laut
untuk
mempertahankan kehidupan populasi mereka. Disini
ikan napoleon jantan ada dua tipe yakni mereka yang
terlahir sebagai jantan dan tetap sebagai jantan sejati
sampai akhir hayat, dan mereka yang memulai hidup
sebagai betina dan dalam masa kehidupan berikutnya
fungsi sebagai jantan, perubahan menjadi betina
biasanya terjadi setelah berumur 5-10 tahun atau
berbobot badan kurang dari 10-15 kg. namun,
pergantian kelamin dan bagaimana perubahan
kelamin terjadi masih misteri, ada sejumlah faktor
yang diperkirakan bisa mendorong perubahan jenis
kelamin tadi. Yakni hubungan antar ikan napoleon
jantan dan dominasi sosial, atau dalam hal lebih
spesifik, ukuran tubuhnya. Ikan napoleon betina
bertelur sepanjang tahun dipinggir atau bagian luar
lereng terumbu karang, proses bertelur ini terjadi
dalam kelompok maupun berpasangan. Kegiatan
bertelur dalam kelompok sungguh dramatis, aktivitas
itu dimulai dengan berkeliling bersama secara
perlahan membentuk suatu kelompok, saat anggota
kelompok bertambah, mereka berenang lebih cepat
dan lebih cepat lagi, akhirnya makin cepat
membentuk kelompok besar. Pada puncak hirukpikuk tadi, seluruh kelompok naik ke arah
permukaan laut kemudian secepat kilat berbalik arah
dan meninggalkan sebuah massa telur dan sperma di
belakang yang segera terbawa oleh arus. Jika proses
bertelur dilakukan secara pasangan, yang jantan
menyiapkan tempat bertelur pada seonggok karang
atau batu yang menyolok.
Dari sini dia menarik perhatian betina yang
lewat, yang kira-kira bisa memberikan harpan,
caranya, di atas calon pasangan dia beregerak ke atas
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dan ke bawah dan menggetarkan tubuhnya sembari
berenang kembali. Kalau betina siap menerima
pinangannya, si betina akan membalasnya dengan
memberi sinyal ke ikan jantan yang meminangnya,
dengan bangga si betina melengkungkan tubuhnya
membentuk huruf “s” sembari mempertontonkan
perutnya buncitnya yang berisi telur. Mereka
kemudian bertelur dalam suatu gerakan naik turun
secara cepat ke permukaan, proses bertelur ini
berlangsung singkat dalam satu hari, tergantung
pada kondisi setempat, di areal dengan arus pasang
surut yang kuat, bertelur terjadi hanya setelah
puncak pasang naik keadaan yang ideal untuk
memindahkan telur ke luar terumbu karang.
B. Konservasi Ikan Napoleon di Desa TengahTengah
Akibat dampak penangkapan ikan karang hidup,
ikan napoleon mengalami penurunan populasi di
alam. Penangkapan ikan napoleon umumnya
mengunakan racun sianida dan merusak ekosistem
terumbu karang, ikan napoleon merupakan ikan yang
memerlukan waktu lama untuk mencapai usia
matang reproduktif, ikan napoleon menjadi matang
seksual pada usia 5 sampai 7 tahun (pada ukuran
40-60 cm). ikan napoleon di negara malaysia, dan
filiphina, sudah tidak boleh
ditangkap dan
diperdagankan, australia melarang semua mengambil
dan
memiliki
ikan
napoleon,
indonesia
memungkinkan memancing hanya untuk melakukan
penilitian, marikultur, dan memancing rakyat
berlisensi.
Penilitian IUCN tahun 2005 di sulut baki, raja
ampat, dan NTT menunjukan bahwa di habitat yang
mendapat tekanan (target penanghkapan) sangat
tinggi, ikan napoleon sangat jarang ditemukan, akan
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tetapi pada saat ikan tersebut tidak menjadi ikan
target nelayan para penyelam
masih dapat
menemukan
spesies
tersebut.
Hasil
survey
menunjukan bahwa tingkat kepadatan kepadatan
napoleon di kangean-Bali hanya 0, 04 per ha,
bunaken-Sulut 0, 38 per ha, Raja Ampat 0, 86 per ha,
NTT 0, 18 per ha, maratua 0, 15 per ha, Banda 1, 6
per ha. Menurut Sadovy dalam pemeparannya akibat
dampak penangkapan berlebih untuk perdagangan
ikan karang hidup, ikan napoleon rentan vulnerable
mengalami kepunahan. Oleh karena itu akibat
penurunan drastis diberbagai tempat menyebabkan
ikan napoleon dimasukkan ke dalam daftar merah
IUCN (Endangered) pada tahun 2004 dan appendix II
CITES pada tahun 2005.
C. Masa Kepunahan Ikan Napoleon dan Dampak
Kepunahan
Kementrian kelautan dan perikanan (KKP)
mencatat, populasi ikan napoleon wrasse (Cheilinus
Undulatus) di lautan indonesia hanya 65. 000 ekor,
semakin
sedikitnya
populasi
ikan
napoleon
disebabkan jenis ikan ini sulit dibudidayakan atau
diternak oleh para nelayan.
„„sulit memang dibudidayakan”, kata Dirjen
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP),
Kementrian Kelautan dan Perikanan Saut P
Hutagaung kepada detikFinance, Jumat (28/11/
2014). Tidak hanya itu, ikan napoleon tergolong ikan
yang lambat untuk matang seksual, usianya yang
panjang membuat kemampuan recovery untuk
menggantikan ikan yang mati sangat lambat.
Kemudian meskipun betina ikan napoleon bertelur
tiap tahun tingkat kelulusan hidup (survival rate) dari
telur yang dihasilkan hanya 2-3%, artinya setiap 100
ekor anak napoleon yang berhasil menetas, hanya 2-3
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ekor yang mampu bertahan hidup, selebihnya mati.
“Alam ini semua alam jadi belum bisa dibudidayakan
makanya tadi saya katakan hitung dulu berapa
potensi yang ada, kalau tidak ini hilang, ” papar saut.
Pihak KKP segera akan melakukan pendataan
ulang terkait jumlah populasi ikan napoleon saat ini.
Setelah didata dan diverifikasi akan menjadi rujukan
bagi mentri kelautan dan periknan Susi Pudjiastuti
membuat kebijakan pelarangan penangkapan ikan
napoleon, “informasi dari lapanghan sementara 65.
000 ekor (jumlah populasi yang tersisa), nanti
selebihnya akan diverifikasi, ” jelasnya.
Dampak kepunahan ikan napoleon populasi dari
ikan napoleon wrasse (cheilinus Undulatus) di laut
indonesia terus berkurang bahkan terancam punah,
bila ikan ini sampai punah maka akan berdampak
terhadap ekosistem laut lainnya.
Catch and Shark Conservation Coordinator WWF
Indonesia Dwi Aryoga Gautama mengungkapkan soal
resikonya bila ikan napoleon punah dari laut
indonesia. “Fungsi dia secara ekologi sebagai
kesehatan karang”, ungkap Yoga kepada detikFinance
jumat (28/11/2014). Di laut, ikan napoleon memakan
Acanthaster Planci atau biasa dikenal dengan Crown
Of Thorns Starfish Cost yang merupakan salah satu
jenis bintang laut raksasa dengan jumlah duri yang
banyak dan salah satu hewan pemakan karang yang
rakus. “Kalau di laut, ikan napoleon makan bulu babi
dan pemangsa karang Cots”, katanya. Yoga
menambahkan bila populasi ikan napoleon punah
artinya kehidupan karang pasti akan terganggu
karena populasi Cots dan bulu babi berkembang
pesat, “Kalau Napoleon tidak ada berarti tidak ada
yang memakan Cots dan kehidupan karang pasti
terganggu”, jelasnya.
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WWF mendata, di dunia tidak hanya indonesia
yang mempunyai ikan napoleon, habitat ikan
napoleon umumnya berada di laut tropis yang
memiliki banyak karang seperti Filipina, Australia,
Papua Nugini, Malaysia, Thailand hingga Vietnam.
Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti
berencana membuat aturan pelarangan penangkapan
ikan napoleon, populasi ikan napoleon Wrasse
(Cheilinus Undulatus) di lautan Indonesia diperkirakan
hanya tersisa 65. 000 ekor. Saat ini penangkapan
ikan ini masih berdasarkan kuota tangkap per tahun,
ikan ini bernilai ekonomi tinggi hingga Rp 1, 6 juta
per Kg, sehingga disebut sebagai ikan raja-raja.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian terhadap ikan napoleon
(Cheilinus
Undulatus),
di
lautan
Indonesia
diperkirakan hanya tersisa 65. 000 ekor, yang hampir
mengalami kepunahan sehingga akan berdampak
buruk bagi pemeliharaan terumbu karang yang dapat
mengakibatkan ekosistem, dan juga proses masa
perkawinan dari ikan napoleon tersendiri yang
memerlukan jangka waktu yang sangat lama seperti
5-7 tahun, bahkan dari telur yang dihasilkan dari
hewan tersebut itu tidak secara keseluruhan
semuanya akan menetas diperkirakan 2-3 ekor yang
akan menetas.
Dampak kepunahan ikan napoleon populasi dari
ikan napoleon wrasse (cheilinus Undulatus) di laut
indonesia terus berkurang bahkan terancam punah,
bila ikan ini sampai punah maka akan berdampak
terhadap ekosistem laut lainnya. Ikan napoleon juga
jenis ikan Vertebrata dan ikan napoleon juga memiliki
nilai harga yang tinggi hingga Rp. 1,6 juta per Kg,
sehingga disebut ikan raja.
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Ikan napoleon memiliki hal unik semeprti proses
perkawinan yang secara kelompok maupun secara
individu, hewan ini mempunyai ciri klhas yang unik
dalam masa perubahan dari jantan ke betina, namun
ikan napoleon merupakan ikan yang memerlukan
waktu lama untuk mencapai usia matang reproduktif,
ikan napoleon menjadi matang seksual pada usia 5
sampai 7 tahun (pada ukuran 40-60 cm).
B. Saran
Agar dapat mencegah kepunahan ikan napoleon
wrasse (Cheilinus Undulatus), alangkah baiknya untuk
para nelayan yang memancing atau jaring ikan, yang
mendapatkan ikan napoleon tersebut agar dapat
membuang kembali ke lautan agar dapat berkembang
biak dan dapat mencegah kepunahan dan juga
pemerintah ataupun menteri Perikanan dan Ilmu
Kelautan lebih mempertegas aturan atau larangan
untuk penangkapan ikan napoleon maupun secara
sengaja ataupun tidak disengaja, dan pemerintah
juga harus mempertegas pasal yang mengenai
penangkapan ikan langkah yang sedang mengalami
kepunahan.
Pemerintah dan menteri perikanan dan ilmu
kelautan mengadakan pamflet pada tiap provinsi agar
dapat diketahui masyarakat secara umum dan juga
masyarakat dapat mempertimbangkan hal tersebut
karena dapat mengenai pasal yng dapat menyebabkan
pidana kepada orang yang menangkap ikan napoleon
tersebut dan hewan laut lainya yang sedang dalam
kepunahan. Sehingga dapat di budidayakan ikan
napoleon dan ikan lainya dan juga dapat mencegah
terjadinya ekosistem pada terumbu karang di
berbagai laut indonesia dan negara-negara lainnya.
Terkhususnya di desa tengah-tengah pernah
dilakukan penilitian terhadap ikan napoleon yang
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memang benar adanya hewan tersebut dari menteri
perikanan dan ilmu kelautan, maka lebih baiknya
melakukan atau menindaklanjuti penelitian tersebut
dan bisa membudidayakan ikan napoleon tersendiri.
Mengingat ikan napoleon tersebut sudah masuk masa
kepunahan yang dijelaskan bahwa Ikan napoleon
mulai menjadi salah satu ikan langkah mulai pada
tahun 2009, dan juga Pihak KKP segera akan
melakukan pendataan ulang terkait jumlah populasi
ikan napoleon saat ini. Setelah didata dan diverifikasi
akan menjadi rujukan bagi mentri kelautan dan
periknan Susi Pudjiastuti membuat kebijakan
pelarangan penangkapan ikan napoleon, “informasi
dari lapanghan sementara 65.000 ekor (jumlah
populasi yang tersisa), nanti selebihnya akan
diverifikasi”.
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BAB VI
POLA KONSUMSI IKAN PADA RUMAH TANGGA
NELAYAN DESA TENGAH-TENGAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Rina Rosa Resley
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Email: resleyrinarosa@gmail.com

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Maluku merupakan salah satu Provinsi di
bagian timur kepulauan Indonesia yang memiliki luas
wilayah secara keseluruhan 712.480 km2, terdiri dari
lautan 658.296 km2 dan daratan 54.184 km2. Dengan
kata lain sekitar 90% wilayah Provinsi Maluku adalah
lautan,
yang
di dalamnya
terdapat
potensi
sumberdaya perikanan sebesar 1,62 juta ton/tahun
(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Maluku, 2018).
Besarnya potensi perikanan dan kelautan ini
seringkali tidak berbanding lurus dengan tingkat
kesejahteraan
nelayannya.
Nelayan
seringkali
dipandang sebagai salah satu kelompok masyarakat
yang identik dengan kemiskinan. Anggapan ini patut
direnungkan bersama, mengingat kenyataan bahwa
struktur usaha perikanan tangkap sejauh ini memang
masih didominasi oleh usaha skala kecil. Sebagian
besar nelayan yang tergolong miskin merupakan
nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan
kapasitas penangkapan baik penguasaan teknologi,
metode penangkapan, maupun permodalan. Masalah
kemiskinan juga disebabkan adanya ketimpangan
pemanfaatan sumberdaya ikan (Zebua, dkk., 2017).
Menurut Dahuri, dkk (1996) dalam Zebua, dkk
(2017), ciri utama masyarakat nelayan adalah
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kemiskinan yang disebabkan karena ketiadaan akses
ke sumber modal, akses terhadap teknologi, akses
terhadap pasar dan rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu
penyebab masalah kemiskinan pada nelayan yaitu
pendapatan yang tidak menentu (berfluktuasi)
dikarenakan pekerjaannya bergantung pada kondisi
iklim (cuaca). Masyarakat nelayan tidak setiap hari
mendapatkan
penghasilan
yang
mencukupi
kebutuhan keluarganya, mengingat pendapatan yang
tidak tetap akan berpengaruh pada konsumsi rumah
tangga nelayan. Pendapatan yang tidak tetap ini tidak
seimbang dengan kebutuhan-kebutuhan dalam
kehidupan sehari-hari yang sangat banyak, baik
kebutuhan pangan maupun non pangan (Ismuh,
2019).
Kebutuhan pangan masyarakat merupakan
kebutuhan anggota rumah tangga terhadap pangan
yang bertujuan untuk memantapkan ketahanan
pangan di tingkat rumah tangga yang memengaruhi
pola
konsumsi
masyarakat.
Pola
konsumsi
masyarakat, rata-rata masih kekurangan protein
tetapi berlebihan karbohidrat. Salah satu upaya
untuk mencukupi kebutuhan protein sehari-hari
adalah dengan mengkonsumsi ikan (Hadju, dkk.,
1998 dalam Suryati, 2008). Ikan merupakan salah
satu sumberdaya perikanan yang banyak diminati
maupun dikonsumsi oleh masyarakat, karena relatif
mudah diperoleh dan harganya terjangkau. Selain itu
juga, dikarenakan ikan memiliki kandungan protein
(16-24%), lemak (0,2-2,2%), air (56-80%) dan mineral
(2,5-4,5%) (Susanto, 2006 dalam Agustina, 2014).
Konsumsi rumah tangga akan dipengaruhi oleh
faktor-faktor umum seperti: 1) jumlah pendapatan
keluarga; semakin tinggi pendapatan maka tingkat
konsumsi akan semakin tinggi, 2) jumlah anggota
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rumah tangga; semakin banyak jumlah anggota
rumah tangga maka kebutuhan rumah tangga akan
semakin banyak, 3) tingkat pendidikan; semakin
tinggi
pendidikan
masyarakat
maka
tingkat
konsumsinya akan semakin tinggi pula (Ningsih, dkk.
2012).
Desa Tengah-tengah merupakan salah satu
daerah pesisir yang berada di Kabupaten Maluku
Tengah,
dimana
sebagian
mata
pencarian
penduduknya adalah nelayan. Kelompok masyarakat
nelayan merupakan salah satu komunitas yang selalu
berhadapan
dengan
berbagai
problematika
kehidupan, seperti modal yang sedikit yang
memengaruhi produksi maupun iklim yang tidak
teratur dan susah diprediksi. Iklim yang tidak teratur
ini akan memengaruhi tingkat pendapatan mereka,
hal
tersebut
menjadikan
ketidakseimbangan
konsumsi rumah tangga nelayan. Rumah tangga
nelayan tidak setiap saatnya mendapatkan ikan, jika
cuaca buruk nelayan akan mendapatkan hasil
tangkapan yang sedikit dimana nelayan akan menjual
semua hasil tangkapannya dan menyisihkan sebagian
kecil untuk dikonsumsi, karena sebagian besar ikan
hasil tangkapannya lebih diorientasikan ke Pasar jika
ikan tersebut merupakan ikan yang berekonomis
tinggi,
hal
ini
dikarenakan
mereka
lebih
membutuhkan uang untuk membeli atau memenuhi
kebutuhan
hidup
lainnya.
Jenis
ikan
yang
dikonsumsi rumah tangga nelayan tergantung dari
hasil tangkapannya, bilamana hasil tangkapannya
terdiri dari beberapa jenis, maka yang dibawa pulang
umtuk konsumsi keluarganya cenderung merupakan
ikan bernilai ekonomis rendah, misalnya hasil
tangkapan terdiri dari ikan tuna, ikan cakalang, ikan
tongkol dan ikan layang, maka ikan yang dibawa
pulang untuk lauk keluarga adalah ikan layang,
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karena harganya yang paling rendah dibandingkan
jenis ikan lainnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka menjadi
penting untuk mencari tau pola konsumsi ikan pada
rumah tangga nelayan di Desa Tengah-tengah
Kabupaten Maluku Tengah.
.
B. Tujuan
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk
mengetahui pola konsumsi ikan pada rumah tangga
nelayan di Desa Tengah-tengah Kabupaten Maluku
Tengah.
PEMBAHASAN
Desa Tengah-Tengah merupakan Desa yang
terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah, Provinsi Maluku. Secara geografis sebelah
utara berbatasan dengan DesaTulehu, sebelah barat
Gunung Kerang Alam atau
Gunung Huwai
menghadap Pulau Haruku dan sebelah selatan
berbatasan dengan Desa Tial. Luas wilayah
pemukiman mencapai 38,45 Ha dan memiliki
penduduk dengan jumlah 2015 jiwa, yang tebagi
menajdi 6 Dusun, yaitu Dusun Hukehare, Dusun
Hukeria, Dusun Tantui, Dusun Bingkas, Dusun
Tanitar dan Dusun Aiputih.
Mata pencaharian masyarakat di Desa TengahTengah cukup bervariasi dengan tingakat pendapatan
yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya mata
pencaharian pokok penduduk Desa adalah sebagai
nelayan dan petani. Hal ini disebakan karena latar
belakang pendidikan penduduk yang dominan rendah
menyebakan masyarakat kesulitan untuk mencari
dan
mendapatkan
pekerjaan
yang
memiliki
penghasilan tetap, sehingga masyarakat perlu
berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan baik
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pribadi maupun keluarga. Hal ini dapat dibuktikan
dengan letak Desa Tengah-Tengah yang menghadap
langsung dengan laut. Sedangkan hasil hutan yang
lebih dominan adalah cengkeh dan pala.
Sebagai Desa yang masih memiliki adat yang
sangat kental, maka sesuai dengan UU No 32 Tahun
2004 Tentang Otonomi Daerah, Desa Tengah-Tengah
dipimpin oleh satu orang Raja dan didampingi oleh
satu orang Sekretaris Desa, akan tetapi untuk
sementara waktu Desa Tengah-Tengah Sedang
dipimpin oleh seorang Pejabat yang sudah menjabat
sebagai
Pejabat
Desa
Tengah-Tengah
sampai
terpilihnya Raja yang baru. Selain itu ada 7 Kepala
Urusan (KAUR) yang terdiri dari KAUR Pemerintahan,
KAUR
Umum,
KAUR
Pemberdayaan,
KAUR
Pembangunan dan KAUR Keuangan/Bendahara.
A. Karakteristik Rumah Tangga Nelayan
Karakteristik masyarakat yang dapat dilihat
meliputi jumlah anggota keluarga, umur, pekerjaan,
tingkat pendidikan, tingkat pendapatan keluarga dan
pengeluaran konsumsi ikan perminggu. Dari hasil
wawancara menunjukan bahwa setiap responden
memiliki latar belakang ekonomi keluarga berbedabeda namun yang lebih dominan yaitu responden
yang tergolong dalam kondisi ekonomi keluarga lemah
dan latar belakang pendidikan yang kurang baik akan
tetapi memiliki jumlah anggota keluarga berkisar dari
4-6 orang dan 6-8 orang.
B. Jumlah Anggota Keluarga
Jumlah anggota keluarga di dalam satu keluarga
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
banyaknya orang di dalam keluarga yang mempunyai
minat untuk mengkonsumsi ikan. Pada Tabel 6.1
terlihat bahwa dari 10 rumah tangga nelayan yang
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menjadi responden terdapat 6 keluarga yang memiliki
anggota keluarga 4-6 orang, kemudian pada 2 rumah
tangga nealayan memiliki jumlah anggota keluarga
sebanyak 7-8 orang dan pada 2 rumah tangga
nelayan terdapat 9-11 orang. Hal ini membuktikan
bahwa di Desa Tengah-Tengah terdapat keluarga yang
memiliki anggota keluarga lebih banyak dibandingkan
dengan keluarga yang memiliki anggota keluarga lebih
sedikit.
Tabel 6.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah
Anggota Keluarga
Jumlah Anggota
Jumlah
Persentase
Keluarga (orang)
(Keluarga)
(%)
3-6
6
60
7-8
2
20
9-11
2
20
Total
10
100
Sumber data primer 2021
C. Umur
Umur merupakan salah satu faktor yang
memengaruhi pendapatan, umur produktif seseorang
berkisar antara 15-64 tahun yang merupakan umur
ideal bagi para pekerja (Cahyono, 1998). Di masa
produktif, secara umum semakin bertambahnya
umur maka pendapatan akan semakin meningkat,
yang tergantung juga pada jenis pekerjaan yang
dilakukan.
Kekuatan
fisik
seseorang
untuk
melakukan aktifitas sangat erat kaitannya dengan
umur karena bila umur seseorang telah melewati
masa produktif, maka semakin menurun kekuatan
fisiknya sehingga produktifitasnya pun menurun dan
pendapatan juga ikut menurun. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa umur responden (Ayah/Ibu
Pada Rumah Tangga Nelayan) yang berkisar antara
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30-70 tahun. Umur rata-rata responden dapat dilihat
pada Tabel 6.2.
Tabel 6.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Umur
Jumlah
Persentase
Responden
(Orang)
(%)
(Tahun)
30-40
3
30
41- 50
4
40
51-60
2
20
61-70
1
10
Total
10
100
Sumber data primer 2021
Dari Tabel 6.2 dapat dilihat bahwa umur
responden (ayah/ibu) dominan pada rentang 41-50
tahun dengan jumlah 4 orang (40%), dan rentang 3040 tahun dengan jumlah 3 orang (30%) dari total
responden. Pada rentang 51-60 tahun dengan jumlah
2 orang (20%), kemudian pada rentang 61-70 tahun
berjumlah 1 orang (10%). Usia menjadi salah satu
faktor yang memengaruhi pola konsumsi ikan di
dalam keluarga.
D. Tingkat Pendidikan
Tabel 6.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Persentase
Responden
(Orang)
(%)
SD
5
50
SMP
3
30
SMA
2
20
Total
Sumber data primer 2021

10

100

Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

77

Dari Tabel 6.3 dapat dilihat bahwa responden
yang memiliki tingkat pendidikan berbeda-bada. Hasil
wawancara menunjukan bahwa tingkat pendidikan
responden dominan pada tingkat SD sebanyak 5
orang (50%) dari total keseluruhan responden,
kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan SMP
sebanyak 3 orang (30%) dari total responden, dan
yang terakhir pada tingkat SMA sebanyak 2 orang
dengan presentase sebanyak (20%).
E. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan seseorang juga merupakan salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang
dalam mengkonsusmsi ikan karena dapat diliahat
dari hasil yang diperoleh dalam pekerjaan yang
ditekuni.
Karakteristik
responden
berdasarkan
pekerjan dapat dilihat pada Tabel 6.4.
Tabel 6.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan
Rsponden
Presentase
(Ibu/Ayah)
(%)
Nelayan
6
60
IRT
3
30
Wirausaha
1
10
Total
20
100
Sumber data primer 2021
Dari data pada Tabel 6.4 dapat dilihat bahwa
responden yang memiliki pekerjaan sebagai Nelayan
yang paling dominan dibandingkan dengan responden
yang memliki pekerjaan lain. Jumlah responden yang
bekerja sebagai Nelayan sebanyak 6 orang (60%),
kemudian yang bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah
Tangga) dengan jumlah 3 orang (30%) dan yang
bekerja sebagai Wirausaha berjumlah 1 orang (10%).
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F. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat
Pendapatan Keluarga
Pendapatan
merupakan
hasil
berupa
keuntungan yang diterima oleh seseorang dari hasil
pekerjaannya, setiap orang memiliki pendapatan yang
berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan
yang dilakukan. Pendapatan seseorang tentunya
memiliki peran penting bagi orang tersebut maupun
bagi keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan
hidup. Mengkonsumsi ikan merupakan bagian dari
kebutuhan hidup masyarakat Desa Tengah-Tengah
sehingga tingkat pendapatan juga merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi ikan
pada masyarakat Desa Tengah-Tengah. Karakteristik
responden berdasarkan tingkat pendapatan keluarga
dapat diliahat pada Tabel 6.5.
Tabel 6.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat
Pendapatan Keluarga
Tingkat Pendapatan
Jumlah
Presentase
Keluarga
(Keluarga)
(%)
Nelayan
< Rp. 2. 000. 000
6
60
> Rp. 2. 000. 000
4
40
Total
10
100
Sumber data primer 2021
Dari data pada Tabel 4 dapat dilihat tingkat
pendapatan keluarga dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu
< Rp. 2.000.000 dan > Rp. 2.000.000, dan yang paling
dominan adalah rumah tannga nelayan dengan
pendapatan keluarga perbulan < Rp. 2.000.000
dengan jumlah 6 keluarga (60%) dan yang kedua >
Rp. 2.000.000 dengan jumlah 4 keluarga (40%).
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a. Pola Konsumsi Ikan Rumah Tangga Nelayan
Tabel 6.6
Pola Konsumsi Ikan Rumah Tangga Nelayan
Nama
Keluarga
Ibu H.
Tuharea
Ibu M.
Marwapey
Bpk I.
Risahondua
Bpk U.
Tuharea
Ibu S.
Tuharea
Bpk Y.
Tuharea
Bpk A.
Rasudin

Jumlah
Ikan Yang
Dimakan/
Hari
20 ekor
ikan

Harga Ikan
Yang
Dikeluarkan
/Hari (Rp)

8 ekor ikan

10.000

20 ekor
ikan
25 ekor
ikan
20 ekor
ikan
20 ekor
ikan

20.000

20.000
25.000
20.000
20.000

5 ekor ikan

10.000

Bpk A.
Tuharea

15 ekor
ikan

20.000

Bpk M.
Isemahu
Bpk J.
Risahondua

20 ekor
ikan
20 ekor
ikan

20.000
20.000

Jenis Ikan
Yang
dikonsumsi/
Hari
Momar &
Cakalang
Momar,
Cakalang &
Komu
Momar &
cakalang
Momar &
Komu
Momar &
komu
Komu &
Momar
Momar &
cakalang
Momar,
Ckalang &
Komu
Momar &
Komu
Momar &
Cakalng

Sumber data primer 2021
Dari Tabel 6.6 dapat dilihat bahwa pola
konsumsi ikan pada masyarakat Desa TengahTengah sangatlah bervariasi, jumlah ikan yang
dikonsumsi keluarga perhari yang paling dominan
yaitu 25 ekor/hari dimana terdapat 1 keluarga
dengan harga pembelian ikan Rp. 20.000/hari
dengan jenis ikan yaitu ikan Momar (ikan layang
biru) dan ikan tongkol, yang kedua jumlah ikan
yang dikonsumsi yaitu 20 ekor/hari berjumlah 6
keluarga dengan harga pembelian ikan/hari
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Rp.20.000, dengan jenis ikan yaitu ikan layang
biru, tongkol dan ikan cakalng, selanjutnya
konsumsi ikan dengan jumlah 15 ekor/hari dengan
harga pembelian Rp. 15.000/hari berjumlah 1
keluarga dan jenis ikan yang dikonsumsi keluarga
adalah ikan Layang Biru, cakalang dan ikan
tongkol, kemudian konsumsi ikan dengan jumlah 8
ekor/hari berjumlah 1 keluarga dengan harga
pembelian Rp. 10.000/hari dan jenis ikan yang
dikonsumsi yaitu ikan layang biru, ikan tongkol
dan ikan cakalang, sedangkan untuk yang terakhir
adalah jumlah ikan yang dikonsumsi/hari adalah 5
ekor yang hanya 1 keluarga dengan harga
pembelian yaitu Rp. 10.000/hari dan jenis ikan
yang dikonsumsi adalah ikan Layang biru dan ikan
cakalang.

Gambar 6.1
Dokumentasi Wawancara Dengan Responden
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil yang didapatkan, maka kesimpulan
yang dapat diambil yaitu jumlah ikan yang
dikonsumsi keluarga nelayan desa Tengah-tengah
perhari yang paling dominan yaitu 25 ekor/hari
dimana terdapat 1 keluarga dengan harga pembelian
ikan Rp. 20.000/hari dengan jenis ikan yaitu ikan
Momar (ikan layang biru) dan ikan tongkol, yang
kedua jumlah ikan yang dikonsumsi yaitu 20
ekor/hari berjumlah 6 keluarga dengan harga
pembelian ikan/hari Rp. 20.000, dengan jenis ikan
yaitu ikan layang biru, tongkol dan ikan cakalng,
selanjutnya konsumsi ikan dengan jumlah 15
ekor/hari dengan harga pembelian Rp. 15.000/hari
berjumlah 1 keluarga dan jenis ikan yang dikonsumsi
keluarga adalah ikan Layang Biru, cakalang dan ikan
tongkol, kemudian konsumsi ikan dengan jumlah 8
ekor/hari berjumlah 1 keluarga dengan harga
pembelian Rp. 10.000/hari dan jenis ikan yang
dikonsumsi yaitu ikan layang biru, ikan tongkol dan
ikan cakalang, sedangkan untuk yang terakhir adalah
jumlah ikan yang dikonsumsi/hari adalah 5 ekor
yang hanya 1 keluarga dengan harga pembelian yaitu
Rp. 10.000/hari dan jenis ikan yang dikonsumsi
adalah ikan Layang biru dan ikan cakalang.
B. Saran
Saran saya perlu adanya penelitian lebih lanjut
mengenai pola konsumsi terutama melihat variabelvariabel lain yang lebih spesifik yang bisa
mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga nelayan
di Desa Tengah-tengah.
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BAB VII
COVID-19 DAN VAKSIN COVID-19
Ainun M. Ruslin
Fakultas Kedokteran
Email : ainunmr22@gmail.com

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Virus Corona atau Corona Virus Disease (Covid19) ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Provinsi
Hubei, Republik Rakyat Tiongkok pada Desember
2019, dan merebak hingga seluruh dunia dan
menjadi pandemi sampai saat ini. Pandemi global
Covid-19 pertama kali diumumkan pada 11 Maret
2020, menandakan bahwa virus tersebut telah
menginfeksi banyak orang di berbagai Negara. 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 kasus ini, beberapa petugas kesehatan
dilaporkan terinfeksi virus corona. Pada Maret 2020
tepatnya di daerah Depok, Jawa Barat Kasus Covid19 di Indonesia pertama kali muncul. (Argista, 2021).
Peningkatan kasus per 23 Juni mencapai hingga
15.308 kasus sehingga kasus Covid-19 di Indonesia
per 22 Juni 2021 menembus angka 2.033.421 jiwa
pada saat itu, dengan disinyalir terdapat varian
terbaru yaitu varian Covid-19 delta, yang sudah
menyebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Hal yang cukup menjadi perhatian yaitu 1 dari 8
penderita Covid-19 adalah anak-anak, dan di
Indonesia tingkat kematian anak akibat Covid-19
adalah yang tertinggi di dunia (mencapai 12,5%).
Jumlah orang yang terjangkit varian baru tersebut
kian meningkat. Dilansir dari temuan Tim Riset While
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Genome
Sequencing
(WGS)
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Karawang, Jawa
Barat, peneliti mengungkapkan bahwa 44 dari 61
sampel pasien Covid-19 asal Karawang teridentifikasi
varian delta (B. 1617.2), sedangkan 3 sampel lainnya
adalah varian alfa (B.1.1.7). Akibat dari lonjakan
kasus Covid-19 di sejumlah daerah menjadikan
rumah sakit kewalahan dalam menangani pasien
covid-19 yang terinfeksi varian terbaru. Bahkan,
dengan adanya varian baru yang gampang menular
tersebut, dikhawatirkan akan mengakibatkan banyak
pasien Covid-19 yang tidak terselamatkan jika tidak
ada penanganan segera.
Namun disisi lain, upaya vaksinasi Covid-19 per
23 Juni 2021 baru menyasar 12.640.041 jiwa (vaksin
lengkap), dengan cakupan vaksinasi guru dan tenaga
pendidik yang masih tertinggal. Capaian dari
vaksinasi tersebut masih jauh dari apa yang menjadi
target dari Presiden Joko Widodo, bahwa per
September 2021 sebanyak 70 juta jiwa penduduk
Indonesia harus sudah divaksin. (Sri Nurhayati
Qodriyatun, 2021)
Pada wilayah Maluku sendiri, total vaksinasi
baru mencapai 442.943 dosis yang terbagi dalam
jumlah peserta dosis vaksin pertama sebanyak
296.620 dan jumlah peserta dosis vaksin kedua
sebanyak
146.323.
Data
tersebut
belum
menunjukkan
angka
mendekati
target
yaitu
1.417.690. Merujuk dengan data vaksinasi yang
belum menunjukkan angka mendekati target maka
perlunya percepatan vaksinasi di wilayah Maluku.
(Kemenkes, 2021)
Dalam mengatasi tantangan-tantangan selama
masa pandemi pemerintah sudah berupaya dengan
maksimal. Untuk mempercepat pengembangan vaksin
Covid-19,
Presiden
Republik
Indonesia
(RI)
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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, ada yang bertanggung
jawab untuk melaporkan kepada Presiden tentang
pekerjaan sehari-hari tim yaitu Departemen Riset dan
Teknologi.
Pada
6
Oktober
2020,
Presiden
menandatangani
dan
mengeluarkan
Peraturan
Presiden (Perpres) tentang pengadaan vaksin dan
implementasi rencana vaksin dalam menanggapi
pandemi Covid-19. (Kementerian Kesehatan RI,
UNICEF and WHO, 2020)
Vaksin Covid-19 merupakan salah satu inovasi
pemerintah untuk menekan angka Covid-19 yang ada
didunia khususnya Negara Indonesia. Tujuan dari
vaksinasi Covid-19 adalah untuk mengurangi
transmisi Covid-19, melingsirkan angka kesakitan
dan kematian yang disebabkan oleh Covid-19,
melindungi masyarakat dari Covid-19 hingga
terbentuk kekebalan tubuh, sehingga dapat menjaga
masyarakat dan perekonomian. (P2P, 2019) Namun,
solusi vaksinasi ini kembali menimbulkan perdebatan
bagi sebagian orang. Pertama, karena pengembangan
vaksin cukup singkat, yaitu sekitar satu tahun. Lain
halnya dengan vaksin lain yang mungkin memerlukan
waktu
bertahun-tahun.
Hal
ini
kemudian
memunculkan kekhawatiran sebagian orang tentang
efek samping. Sehingga persepsi dan sikap
masyarakat
menjadi
tolak
ukur
kesadaran
masyarakat. Upaya promotif dan preventif harus
dilaksanakan oleh Tenaga kesehatan dan masyarakat.
(Pranita E., 2020)
Dalam hal upaya promotif dan preventif dalam
kelangsungan percepatan program vaksinasi covid-19
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diharapkan ada yang mampu membuat perubahan
persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19
sehingga memliki pandangan positif dan tidak muncul
keragu-raguan dalam menjalani vaksin covid-19.
Menurut penelitian Nining PA dkk, menyatakan
bahwa Kenyataan yang didapat dari keempat
penelitian yang telah dilakukan adalah dimana
tingkat kecemasan dan keragu-raguan masyarakat
yang menjadikan masyarakat berpersepsi buruk
terkait kegiatan vaksinasi Covid-19 lahir dari tidak
adanya komunikasi yang terjalin secara efektif
maupun edukasi yang sesuai dari layanan kesehatan
untuk masyarakat sehingga menyebabkan berita yang
beredar di masyarakat justru memiliki unsur hoax
dan kesannya buruk seperti menakut-nakuti
masyarakat untuk menjalani vaksinasi. (Astuti et al.,
2021)
Tridharma
Perguruan
Tinggi
merupakan
pedoman kerja seluruh sivitas akademika, yang salah
satunya Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam
melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dikemas
dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan
budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi
keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial
budaya masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pengabdian masyarakat merupakan berbagai bentuk
kegiatan dalam upaya untuk memberikan kemajuan
dari kualitas sumber daya manusia sebagai wujud
kepedulian terhadap sesama. Peran aktif mahasiswa
dalam berbagai kegiatan ini mendorong mahasiswa
agar lebih mengenal berbagai persoalan sosial di
masyarakat, menghargai segala perbedaan yang ada
di masyarakat, belajar bekerjasama dalam sebuah
tim, dan belajar beradaptasi dengan lingkungan.
Selain itu mahasiswa dituntut untuk memberikan
solusi terhadap setiap persoalan sosial yang terjadi di
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masyarakat sebagai salah satu wujud kepedulian
mahasiswa
terhadap
kehidupan
sosial
bermasyarakat. (Harry Anwar, 2018)
Mahasiswa sebagai role model yang akan
menyebarluaskan informasi yang benar dan valid
mengenai keberadaan serta manfaat dari vaksin
covid-19 sehingga dapat menghilangkan persepsi
buruk serta kecemasan dalam menjalani vaksinasi
covid-19.
Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat
program vaksinasi Covid-19 maka mahasiswa KKN
Tengah-Tengah
menjalankan
kuisioner
yang
didalamnya mendata warga Tengah-Tengah yang
sudah menjalani vaksinasi Covid-19 atau belum
sehingga dari hasil data kuisioner tersebut
diharapkan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan
bagi pihak terkait untuk segera melakukan hal-hal
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa
kegaitan
vaksinasi
Covid-19
perlu
dilakukan
mengingat capaian target vaksinasi diprovinsi Maluku
khususnya masih rendah.
B. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui apa itu Covid-19
2. Mengetahui apa itu vaksin Covid-19
PEMBAHASAN
A. Coronavirus Disease 19 (Covid-19)
1. Definisi Covid-19
Virus Corona atau Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2) adalah virus
yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit
karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus
Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada
sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat,
hingga kematian.
Severe Acute Respiratory
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Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih
dikenal dengan nama virus Coronaadalah jenis
baru dari coronavirus yang menular ke manusia.
Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia
(golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak,
dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan
infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun,
virus
ini
juga
bisa
menyebabkan
infeksi
pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru
(pneumonia). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus
Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok
ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East
Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan
oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu
coronavirus,
Covid-19
memiliki
beberapa
perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain
dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan
gejala. (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila,
2021).
2. Epidemiologi Covid-19
Berawal ditemukannya pada bulan Desember
2019 tepatnya pada tanggal 29 Desember 2019,
ditemukan lima kasus pertama pasien pneumonia
di Kota Wuhan 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
90

Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

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. (Levani, 2021)
3. Virologi Covid-19
Corona virus 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
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.
Corona virus 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 corona virus yang ditemukan di saluran
napas pada manusia yaitu 229E, NL63 dari genus
Polygonum, OC43 dan HPU dari genus beta, Middle
East Respiratory Syndrome-associated Corona virus
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(MERSCoV),
and
Severe
Acute
Respiratory
Syndromeassociated Corona virus (SARS-CoV).
Corona virus jenis baru atau SARS-CoV2
penyebab Covid-19 dapat diklasifikasikan dalam
kelompok beta corona virus yang menyerupai
SARS-CoV dan MERS-CoV tetapi tidak sama persis.
Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber
utama yang menyebabkan Middle East Respiratory
Syndrome-associated Corona virus (MERS-CoV) dan
Severe Acute Respiratory Syndrome-associated
Corona virus. Corona virus 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. (Levani, 2021)
4. Patogenesis Covid-19

Gambar 7.1 Patogenesis Covid-19
Sumber: Xiaowe Li (2020) Molecular immune
pathogenesis and diagnosis of COVID-19
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5. Gejala Klinis Covid-19
Spektrum klinis Covid-19 beragam, mulai dari
asimptomatik, gejala sangat ringan, hingga kondisi
klinis yang dikarakteristikkan dengan kegagalan
respirasi akut yang mengharuskan penggunaan
ventilasi mekanik dan support di Intensive Care
Unit (ICU). Ditemukan beberapa kesamaan
manifestasi klinis antara infeksi SARS-CoV-2 dan
infeksi beta coronavirus sebelumnya, yaitu SARSCoV dan MERS-CoV.
Gejala klinis umum yang terjadi pada pasien
Covid-19, diantaranya yaitu demam, batuk kering,
dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huang
dkk, gejala klinis yang paling sering terjadi pada
pasien Covid-19 yaitu demam (98%), batuk (76%),
dan myalgia atau kelemahan (44%). Gejala lain
yang terdapat pada pasien, namun tidak begitu
sering ditemukan yaitu produksi sputum (28%),
sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare 3%.
Sebanyak 55% dari pasien yang diteliti mengalami
dyspnea. (Fitriani, 2020)

Gambar 7.2 Gejala Covid-19
Sumber: Farhad Hussain. (2020) COVID-19
Outbreak: Pathogenesis, Current Therapies, and
Potentials for Future Management
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6. Transmisi Covid-19
Dalam pencarian artikel, Wahyu dkk.
melakukan pencarian dengan menggunakan kata
kunci yang sudah disusun. Setelah dilakukan
seleksi dihasilkan 7 artikel, kemudian artikel
terebut dianalisis terkait bagaimana tranmisi covid
itu terjadi.
Didapatkan tujuh jenis artikel yang dianalisa
beragam, metode penelitian yang dipakai yaitu
deskriptif yang diambil dari laporan penelitian atau
sumber data perkembangan peristiwa, gejala dan
persebaran Covid-19 dan menggunakan metode
kuesioner untuk mengumpulkan data. Tempat
penelitian artikel ini di tempat berbeda antar lain,
artikel pertama, ketiga, keempat penelitian di
China, artikel kedua di Kairo Mesir, artikel kelima
di Korea Selatan dan artikel ketujuh dilakukan di
Taiwan. Artikel ke-1, 2, 4 dan ke-7 menunjukkan
transmisi Covid-19 ditularkan dari manusia ke
manusia yang berhubungan dekat dengan anggota
keluarga, termasuk kerabat dan teman-teman,
kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, baik
terkena batuk, bersin, atau aerosol. Artikel ketiga
menyimpulkan
Transmisi
melalui
udara
berkontribusi terhadap wabah Covid-19. Artikel
kelima pernyataan WHO berdasarkan penelitian
bahwa droplet pernafasan menjadi penyebab
penularan virus ini dapat terjadi jika seseorang
berada dalam jarak yang relatif pendek kurang
lebih 1 meter, Artikel keenam menyampaikan
bahwa penularan fomitus memainkan peran yang
lebih besar daripada penularan melalui droplet
sebagai mekanisme dalam penyakit menular yang
muncul. (Nugroho et al., 2020)
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Gambar 7.3 Transmisi Covid-19
Sumber: Dian EN (2020). Penularan Covid-19 Bisa
Lewat Udara.
B. Vaksin Covid-19
1. Definisi Vaksin Covid-19
Vaksin merupakan produk biologi yang
mengandung antigen yang jika diberikan kepada
manusia akan secara aktif mengembangkan
kekebalan khusus terhadap penyakit tertentu
Berbagai negara termasuk Indonesia, sedang
mengembangkan vaksin yang sangat cocok untuk
pencegahan infeksi SARS-CoV-2 pada berbagai
platform, yaitu vaksin virus yang dilemahkan,
vaksin hidup dilemahkan, vaksin vektor virus,
vaksin asam nukleat, seperti virus. Vaksin (vaksin
mirip virus) dan vaksin subunit protein. Tujuan
dengan dibuatnya vaksin ialah untuk mengurangi
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penyebaran
Covid-19,
menurunkan
angka
kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai
imunitas kelompok dan melindungi masyarakat
dari
Covid-19,
sehingga
dapat
menjaga
produktivitas sosial dan ekonomi. (P2P, 2019)
2. Proses Uji Klinis Vaksin Covid-19
Perkembangan vaksin covid-19 harus melalui
uji klinis dan memerlukan persetujuan peraturan
yang ketat sebelum dapat diproduksi dan
didistribusikan.
Karena
pandemi
Covid-19
berdampak
besar
secara
global,
proses
pengembangan dan pengujian vaksin baru
dipercepat. Vaksin biasanya dievaluasi pertama
kali dalam fase pra-klinis menggunakan kultur sel
manusia/mamalia (in vitro) atau model hewan yang
sesuai (in vivo). Virus covid-19 mempunyai
struktur yang baru ditemukan, maka model hewan
yang paling cocok belum ditentukan. Namun,
rhesus dari kera, yang merupakan spesies primata
non-manusia yang muncul dengan penyakit mirip
Covid-19 setelah terinfeksi SARS-CoV-2, telah
digunakan sebagai model hewan dalam beberapa
studi praklinis. Evaluasi pra-klinis dari kandidat
vaksin merupakan prasyarat untuk memulai uji
klinis. Dalam kasus hasil positif pada fase praklinis, vaksin dilanjutkan melalui pengujian selama
tiga fase uji klinis untuk menentukan apakah
mereka aman dan efektif pada manusia. Rata-rata,
kemungkinan vaksin memasuki pasar, diambil dari
fase pra-klinis melalui uji klinis dan lisensi, di
bawah 10%. (Mellet and Pepper, 2021)
Fase pertama melibatkan uji coba vaksin pada
sejumlah kecil dari individu sekitar 20-80 individu
yang sehat untuk memastikan bahwa vaksin tidak
berbahaya dan untuk menentukan keefektifan
vaksin Covid-19 tersebut. Toleransi dari efek
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samping diharapkan melalui proses evaluasi pada
uji coba fase pertama. Fase pertama juga
menentukan dosis optimal melalui studi eskalasi
dosis, di mana kelompok peserta menerima dosis
eskalasi vaksin yang berbeda. Ini membantu dalam
menentukan dosis optimal untuk pengujian
lanjutan. Jika hasil yang baik dicapai pada fase
pertama, uji coba vaksin dilanjutkan ke fase kedua.
(Mellet and Pepper, 2021)
Fase kedua melibatkan pengujian vaksin pada
ukuran sampel yang lebih besar yaitu sekitar 100300 individu dan diharapkan dapat memberikan
informasi yang bermakna secara klinis tentang
keamanan, imunogenisitas, dan keefektifan vaksin.
Fase ini melibatkan pengujian vaksin pada ratusan
individu dalam populasi target di beberapa lokasi,
memungkinkan
peneliti
untuk
membuat
kesimpulan tentang apakah vaksin tersebut aman,
menghasilkan respons imun yang diinginkan, dan
memberikan perlindungan. Dalam beberapa kasus
mungkin perlu untuk melakukan beberapa studi
fase kedua untuk mengatasi jadwal, variasi
kelompok usia, dan durasi tindak lanjut, sebelum
melanjutkan ke fase ketiga. (Mellet and Pepper,
2021)
Fase ketiga adalah bagian paling penting dari
studi yang menjadi dasar perizinan. Dalam fase ini
vaksin diberikan kepada banyak orang sekitar
1000–3000 dalam populasi target dan diuji untuk
khasiat dan keamanan. Sebuah studi tunggal
mungkin tidak cukup untuk menjawab semua
pertanyaan karena itu mungkin diperlukan untuk
menguji vaksin dalam kondisi yang berbeda
termasuk pola penyakit dan populasi. Jika hasil
fase
ketiga
menunjukkan
keefektifan
dan
keamanan yang mumpuni, produsen dapat
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mengajukan lisensi untuk memasarkan vaksin ke
otoritas yang bertanggung jawab. (Mellet and
Pepper, 2021)
3. Tahapan Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid19
Proses
tahapan
pelaksanaan
program
vaksinasi Covid-19 di Indonesia terdiri dari 2
periode, yaitu:
a. Periode I (Januari-februari 2021)
Periode I pelaksanaan program vaksinasi
Covid-19 terdiri dari tahap 2 tahap, yaitu:
(Hidayat HMB, 2021)
1) Tahap ke-1
Tahap ke-1 merupakan tahap pemberian
vaksinasi pada tenaga kesehatan dan tenaga
penunjang di seluruh fasilitas pelayanan yang
tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia.
Tahap ke-1 dijadwalkan pada bulan Januari
sampai minggu ke-3 bulan Februari 2021.
(Hidayat HMB, 2021)
2) Tahap ke-2
Tahap ke-2 merupakan tahap pemberian
vaksinasi pada petugas pelayanan pubik,
yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri),
aparat hokum, petugas pelayanan public
lainnya (petugas di pelabuhan, bandara,
stasiun dan terminal). Kemudian, pekerja
dibidang perbankan, Perusahaan Listrik
Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM), petugas lain yang bekerja secara
langsung untuk memberi pelayanan kepada
masyarakat, dan kelompok lanjut usia
(lansia). Tahap ke-2 dijadwalkan pada minggu
ke-4 bulan Februari 2021. (Hidayat HMB,
2021)
98

Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

b. Periode II
Periode II pelaksanaan program vaksinasi
Covid-19 merupakan lanjutan dari periode I dan
terdiri dari tahap 2 tahap, yaitu: (Hidayat HMB,
2021)
1) Tahap ke-3
Tahap ke-3 merupakan tahap pemberian
vaksinasi pada kelompok masyarakat di
daerah risiko penularan yang tinggi. Tahap
ke-2 dijadwalkan pada bulan Mei-Juli 2021.
(Hidayat HMB, 2021)
2) Tahap ke-4
Tahap ke-4 merupakan tahap pemberian
vaksinasi pada kelompok masyarakat lainnya
dengan menggunakan pendekatan klaster
sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19.
Tahap ke-2 dijadwalkan pada bulan AgustusDesember 2021. (Hidayat HMB, 2021)
4. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi Penerima
Vaksin Covid-19
a) Kriteria Inklusi
1. Dewasa sehat usia 18-59 tahun;
2. Peserta
menerima
penjelasan
dan
menandatangani Surat Persetujuan setelah
Penjelasan (Informed Consent);
3. Peserta menyetujui mengikuti aturan dan
jadwal imunisasi. („Perhimpunan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI).
Rekomendasi PAPDI tentang pemberian
vaksinasi Covid-19, 2021)
b) Kriteria Eksklusi
1. Pernah terkonfirmasi dan terdiagnosis Covid19;
2. Mengalami penyakit ringan, sedang atau
berat, terutama penyakit infeksi dan/atau
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demam (suhu ≥37, 5°C, diukur menggunakan
infrared thermometer/thermal gun);
Memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin
atau komposisi dalam vaksin dan reaksi alergi
terhadap
vaksin
yang
parah
seperti
kemerahan, sesak napas dan bengkak;
Riwayat penyakit pembekuan darah yang
tidak terkontrol atau kelainan darah yang
menjadi kontraindikasi injeksi intramuscular;
Adanya kelainan atau penyakit kronis
(penyakit gangguan jantung yang berat,
tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol,
diabetes, penyakit ginjal dan hati, tumor, dll)
yang
menurut
petugas
medis
bias
mengganggu imunisasi;
Subjek yang memiliki riwayat penyakit
gangguan sistem imun seperti respon imun
rendah (atau subjek yang pada 4 minggu
terakhir sudah menerima terapi yang dapat
menganggu
respon
imun
(misalnya
immunoglobulin intravena, produk yang
berasal dari darah, atau terapi obat
kortikosteroid jangka panjang (> 2 minggu);
Memiliki riwayat penyakit epilepsi/ayan atau
penyakit gangguan saraf (penurunan fungsi
sistem saraf) lainnya;
Mendapat imunisasi apapun dalam waktu 1
bulan kebelakang atau akan menerima vaksin
lain dalam waktu 1 bulan kedepan;
Berencana pindah dari wilayah domisili
sebelum
jadwal
imunisasi
selesai.
(„Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit
Dalam Indonesia (PAPDI). Rekomendasi PAPDI
tentang pemberian vaksinasi Covid-19, 2021)
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C. Jenis-Jenis Vaksin Covid-19
1. Vaksin PBV/Pfizer
Vaksin PBV diproduksi oleh Pfizer, sebuah
perusahaan
farmasi
multinasional
Amerika
perusahaan yang berbasis di New York, bekerja
sama dengan perusahaan Jerman BioNTech. Nama
generik vaksin ini adalah tozinameran (Comirnaty).
Menurut data yang dirilis oleh produsen,
vaksin ini 95% berkhasiat dalam perlindungan
terhadap virus Covid-19. Keefektifan pada orang
tua hampir sama (94%) seperti pada mereka yang
berusia di bawah 65 tahun.
Kelompok usia yang direkomendasikan untuk
vaksinasi adalah >16 tahun, meskipun usia
lainnya kelompok juga sedang diselidiki. FDA barubaru ini menurunkan usia di mana orang dapat
menerima vaksin COVID-19 Pfizer di Amerika
Serikat untuk disertakan anak usia 12-15 tahun.
(Abdulla et al., 2021)
2. Vaksin Moderna
Vaksin Moderna diproduksi oleh perusahaan
yang berbasis di Massachusetts, Moderna, bekerja
sama dengan Institut Kesehatan Nasional AS.
Vaksin Moderna digunakan untuk orang yang
berusia di atas 18 tahun. Ini membutuhkan dua
kali suntikan dalam waktu empat minggu terpisah
dan sejauh ini tidak menimbulkan masalah
keamanan. (Abdulla et al., 2021)
Masalah efek samping seperti demam dan
nyeri. Namun, berdasarkan analisis data terbaru
vaksin Moderna tidak menunjukkan hubungan
dengan vena serebral trombosis sinus (CVST) atau
kejadian trombotik. (Abdulla et al., 2021)
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3. Vaksin Coronavac/Sinovac
CoronaVac
(sebelumnya
PiCoVacc) oleh
Sinovac adalah vaksin virus yang tidak aktif. Studi
fase 1 melibatkan 144 orang dewasa sehat berusia
18- 59 tahun dan menghasilkan serokonversi
antibody sedikit di atas 75%. Pada hasil di fase 2
studi terjadi peningkatan, di mana serokonversi
dicapai> 95% dari 600 subjek. 117 Terdapat
antibodi
tertinggi
yang
dihasilkan
setelah
pemberian dari dosis kedua (hari 0 dan 28).
(Ophinni et al., 2021)
4. Vaksin Aztrazeneca
Vaksin
Aztrazeneca
diproduksi
oleh
Universitas Oxford bekerja sama dengan Inggris–
Swedia perusahaan AstraZeneca, bersama dengan
versi India-nya, yang disebut Covishield. (Abdulla et
al., 2021)
Menurut penelitian Bernal JL et all., mereka
menemukan bahwa Vaksin Aztrazeneca mencapai
efektivitas 75% dari 35 hari setelah dosis pertama
pada mereka yang berusia 70 tahun dan diatas
usia tersebut juga.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Corona virus merupakan keluarga besar virus
yang menyebabkan penyakit pada manusia dan
hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan
penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa
hingga penyakit yang serius seperti Middle East
Respiratory
Syndrome
(MERS)
dan
Sindrom
Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang
ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa
muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019,
kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory
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Syndrome
Coronavirus
2
(SARS-COV2),
dan
menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019
(Covid-19). Covid-19 disebabkan oleh SARS-COV2
yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus
yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003,
hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan
SARS, namun angka kematian SARS (9, 6%) lebih
tinggi dibanding Covid-19 (kurang dari 5%), walaupun
jumlah kasus Covid-19 jauh lebih banyak dibanding
SARS. Covid-19 juga memiliki penyebaran yang lebih
luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.
Seseorang dapat terinfeksi dari penderita Covid-19.
Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil
(droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau
bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda
di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain
menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan
droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata,
hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu
dapat terinfeksi Covid-19. Atau bisa juga seseorang
terinfeksi Covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup
droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita
penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih
satu meter dari orang yang sakit. Pemberian vaksin
merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk
mengurangi dan memutus rantai penularan Covid-19.
Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan
spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga
jika suatu saat terpapar penyakit tersebut maka
hanya akan mengalami gejala yang ringan.
Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi maka
tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik
terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah
dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan
vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk
suatu kekebalan kelompok (herd immunity). Selain
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itu, vaksinasi Covid-19 juga dapat menjaga
produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta
ekonomi. Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah
kepastian keamanan dan keampuhannya ada.
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.
B. Saran
Dalam menanggulangi pandemi Covid-19, upaya
vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satusatunya upaya untuk melindungi masyarakat dari
penularan Covid-19. Selama belum mencapai
kekebalan
kelompok
(herd
immunity),
maka
pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi
protokol kesehatan 5M yaitu dengan double mask
dengan masker medis dilapisi bagian luarnya dengan
masker kain agar menutupi rongga dari masker medis
tersebut,
menjaga
jarak,
mencuci
tangan
menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi
kerumunan, dan membatasi mobilitas.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulla, Z. A. et al. (2021) „A Summary of the SARSCoV-2 Vaccines and Technologies Available or
under Development‟, pp. 1–22.

104

Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

Argista, Z. L. (2021) Persepsi Masyarakat Terhadap
Vaksin Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin
Covid-19 Di Sumatera Selatan.
Astuti, N. P. et al. (2021) „Persepsi Masyarakat
terhadap
Penerimaan
Vaksinasi
Covid-19:
Literature Review‟, Jurnal Keperawatan, 13(3).
doi: 10. 32583/keperawatan. v13i3. 1363.
Dian EN (2020). Penularan Covid-19 Bisa Lewat
Udara. Kompas
Farhad
Hussain.
(2020)
Covid-19
Outbreak:
Pathogenesis, Current Therapies, and Potentials
for Future Management
Fitriani, nur indah (2020) „Tinjauan Pustaka Covid-19:
Virologi, Patogenesis, Dan Manifestasi‟, 4, pp.
194–201.
Harry Anwar, R. A. R. (2018) „Peran Perguruan Tinggi
dalam
Pengembangan
Kepedulian
Sosial
Mahasiswa‟, Sosiohumanitas, 20(1), pp. 1–13.
doi: 10. 36555/sosiohumanitas. v20i1. 45.
Hidayat HMB (2021) (Revisi) petunjuk teknis
pelaksanaan
vaksinasi
dalam
rangka
penanggulangan
COVID-19.
Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia. Available at:
https://persi. or. id/wp-content/uploads/2021/
02/paparan-sesditjen-p2pkemenkes-130221.
pdf.
Kemenkes (2021) Vaksinasi COVID-19 Provinsi.
Available at: https://vaksin. kemkes. go.
id/#/provinces (Accessed: 9 April 2021).
Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

105

Kementerian Kesehatan RI, UNICEF and WHO (2020)
„Survei penerimaan vaksin COVID-19 di
Indonesia‟,
(November).
Available
at:
https://www.
unicef.
org/indonesia/id/
coronavirus/laporan/survei-penerimaan-vaksincovid-19-di-indonesia.
Levani, Prastya and Mawaddatunnadila (2021)
„Coronavirus
Disease
2019
(Covid-19):
Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan
Terapi‟, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, 17(1),
pp. 44–57. Available at: https://jurnal. umj. ac.
id/index. php/JKK/article/view/6340.
Levani, Y. (2021) „Coronavirus Disease 2019 (Covid19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan
Terapi‟, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, 17(1),
p. 46.
Mellet, J. and Pepper, M. S. (2021) „A covid-19 vaccine:
Big strides come with big challenges‟, Vaccines,
9(1), pp. 1–14. doi: 10. 3390/vaccines9010039.
Nugroho, W. D. et al. (2020) „Literature Review :
Transmisi Covid-19 dari Manusia ke Manusia Di
Asia‟, Jurnal of Bionursing, 2(2), pp. 101–112.
Available at: http://bionursing. fikes. unsoed.
ac.
id/bion/index.
php/bionursing/article/
view/51.
Ophinni, Y. et al. (2021) „COVID-19 Vaccines : Current
Status and Implication for Use in Indonesia‟,
Indonesia Journal International Medicine, 52(4),
pp. 388–412.

106

Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

P2P, K. R. D. (2019) Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Vaksinasi Dala; Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019. Available at: https://www.
kemkes.
go.
id/article/view/19093000001/
penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyakke-2-di-indonesia. html (Accessed: 5 September
2021).
„Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Indonesia (PAPDI). Rekomendasi PAPDI tentang
pemberian vaksinasi Covid-19. (2021). Available
at: https://www. papdi. or. id/berita/infopapdi/998-rekomendasi-papdi-tentangpemberian-vaksinasi-COVID-19.
Pranita E. (2020) Alasan Tak Perlu Khawatir Uji Klinik
fase
3
Vaksin
Covid-19.
Available
at:
https://www. kompas. com/sains/read/2020/
11/04/133100823/5-alasan-tak-perlu-khawatiruji-klinik-fase-3-vaksin-covid-19?page=all
(Accessed: 5 September 2021).
Sri nurhayati qodriyatun (2021) „Gelombang Kedua
Covid-19 ‟, 2021, p. 2021.
Sukmana, M. and Yuniarti, F. A. (2020) „The
Pathogenesis Characteristics and Symptom of
Covid-19 in the Context of Establishing a
Nursing Diagnosis‟, Jurnal Kesehatan Pasak
Bumi Kalimantan, 3(1), p. 21. doi: 10. 30872/j.
kes. pasmi. kal. v3i1. 3748.
Xiaowe Li (2020) Molecular immune pathogenesis and
diagnosis of Covid-19. Jurnal Pubmed
*****
Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

107

108

Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

BAB VIII
GERMAS (GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT)
Nur Rizqiah Ibrahim
Fakultas Kedokteran
Email : rizqiah1102@gmail.com

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan
pola penyakit dalam 30 tahun terakhir ini. Transisi
epidemiologi
yang
terjadi
ditandai
dengan
peningkatan kematian dan kesakitan akibat penyakit
tidak menular (PTM) seperti halnya penyakit jantung,
stroke, diabetes dan lain-lain sejak tahun 2010, yang
mana awalnya pada tahun sekitar 1990 yang menjadi
penyebab kematian dan kesakitan terbesarnya adalah
penyakit menular seperti ISPA, TBC dan lain-lain.
PTM pun menyerang semua kalangan baik yang
tinggal di kota maupun desa, usia tua maupun muda,
kaya maupun miskin. (Progo, 2021)
Risiko PTM menjadi semakin tinggi karena
transisi demografi, yaitu semakin meningkatnya
proprosi dan jumlah penduduk dewasa dan lanjut
usia yang rentan terhadap PTM dan penyakit
degeneratif. Ketika ada anggota keluarga terserang
PTM, maka perlu pengobatan dan perawatan jangka
panjang. Hal ini tentunya dapat meningkatkan beban
pembiayaan
kesehatan
pemerintah,
sekaligus
meningkatkan beban ekonomi keluarga karena
produktivitas keluarga yang menurun. Oleh karena
itu, perlu dilakukan upaya bersama untuk mencegah
faktor-faktor risiko PTM ini. (Progo, 2021)
Menurut teori Blum yang membahas terkait
derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4
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faktor yaitu keturunan, perilaku, lingkungan dan
pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya
kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah guna meningkatkan kemauan, kesadaran
serta peran masyarakat dalam berperilaku hidup
bersih dan sehat. Penguatan aspek promotif serta
preventif tanpa mengurangi unsur aspek kuratif dan
rehabilitatif dapat menjadi kebijakan yang diatur
pemerintah dalam mendukung tercapainya derajat
kesehatan masyarakat untuk tujuan pembangunan
kesehatan nasional. Kebijakan pemerintah ini
tertuang dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS)
sebagai
gerakan
nasional
yang
dicanangkan pemerintah pada puncak peringatan
Hari Kesehatan Nasional (HKN) KE-52 Tahun 2016
yang mengusung tema Indonesia Cinta Sehat dengan
sub tema Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Kuat.
(Mediatrix dan Victoria, 2019)
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) Tahun 2018, prevalensi PTM di Indonesia
mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan
Riskesdas 2013. Keberhasilan Germas sangat
berhubungan
dengan
keterlibatan
seluruh
masyarakat, baik individu, keluarga, kelompok,
institusi, maupun organisasi dalam mempraktekkan
pola
hidup
sehat
sehari-hari.
Pengetahuan
masyarakat tentang Germas sebagai suatu upaya
pencegahan penyakit menjadi unsur yang penting
untuk menjadikan Germas sebagai suatu gerakan
bersama seluruh komponen bangsa.
Provinsi Maluku pada tanggal 18 November
Tahun 2017 melakukan kegiatan resmi yaitu
pencanangan GERMAS SAPA (Gerakan Masyarakat
Sadar Pangan Aman) oleh Gubernur Maluku yang
diwakili oleh Staf Ahli Gubernur dr. Frona
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Koedoeboen, M. Kes di Lapangan Merdeka Ambon.
(BPOM, 2017)
Selain itu pemerintah kota Ambon juga telah
melakukan kampanye hidup sehat yang kemudian
sebagai
puncaknya,
Pemerintah
Kota
Ambon
bekerjasama dengan Vital Strategies dan University
Technology of Sidney (UTS) mencanangkan Germas
dan Festival Seng Mau Rokok (Tidak Mau Rokok) yang
berlangsung di bawah Jembatan Merah Putih-Poka
pada tanggal 26 Januari tahun 2019. Festival
tersebut dilakukan dalam rangka menunjukkan
komitmen
bersama
antara
Pemerintah
dan
Masyarakat untuk menekan prevalensi perokok di
Kota Ambon, yang diketahui semakin meningkat
belakangan ini. (TerasMaluku. com, 2019)
Selain di Kota Ambon perlu juga di canangkan
kegiatan Germas di kabupaten-kabupaten lain yang
sekiranya
mampu
namun
belum
pernah
berpartisipasi dalam membantu program pemerintah
seperti pada Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan
Salahutu Desa Tengah-Tengah.
Desa Tengah-Tengah memiliki luas wilayah 38,
45 Ha yang letak wilayahnya diluar jalan utama
provinsi yang menghubungkan desa Tial dan Tulehu.
Jarak tempuh dari Kota Ambon ke desa TengahTengah sekitar 28, 5 km. Desa Tengah-Tengah terdiri
atas 6 dusun yaitu Bingkas, Tantui, Tanitar,
Hukeheria, Hukahare, dan Aiputih. Salah satu
potensi sumber daya alam yang ada di Desa TengahTengah adalah perikanan, karena letak wilayah yang
berdekatan dengan laut. Selain itu, potensi lainnya
yaitu pepohonan sukun yang dikelola oleh warga
sendiri. Sedangkan infrastruktur sendiri, Desa
Tengah-Tengah sudah cukup memadai seperti adanya
sekolah, jalan raya, tempat beribadah, tempat
berkumpul antar masyarakat dan lainnya. Desa
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Tengah-Tengah perlu untuk di canangkan program
pemerintah seperti Germas Karena walaupun belum
di kampanyekan terkait partisipasinya dalam program
Germas namun beberapa langkah Germas sudah
dilakukan oleh Desa Tengah-Tengah.
Pada Desa Tengah-Tengah, beberapa langkah
Germas yang sudah dilakukan oleh warga seperti
melakukan
banyak
aktivitas
fisik
dalam
kesehariannya
seperti
bersekolah,
melakukan
pekerjaan baik berdagang, berkebun, menjadi buruh,
juga nelayan di musimnya. Selain itu warga juga
memiliki aktivitas lain yang sering dilakukan seperti
bergotong royong dalam pembangunan tempat ibadah
dan rumah warga ataupun kerja bakti terkait
pembersihan lingkungan. Makanan yang dikonsumsi
pun dapat dikatakan sehat karena mengonsumsi
karbohidrat seperti nasi, protein seperti ikan, vitamin
seperti buah-buahan dan serat seperti sayuran.
Kebiasaan minum-minuman beralkohol yang dulu
dilakukan
juga
sekarang
sudah
menghilang
dikarenakan adanya pemberlakuan aturan desa
dengan sanksi yang berat sehingga dapat memberikan
efek jera pada yang melanggar.
Sedangkan beberapa langkah lain yang belum
dilakukan seperti pengecekkan kesehatan secara
berkala yang tidak selalu rutin dilakukan. Selain itu,
hampir semua warga telah memiliki kamar mandi
sendiri namun dikarenakan kebiasaan sehingga
masih ada warga yang masih menggunakan pantai
sebagai pengganti jamban. Kemudian masih banyak
warga yang memiliki kebiasaan buruk merokok baik
di kalangan usia muda maupun tua. Terakhir yang
masih menjadi masalah utama adalah kebersihan
lingkungan. Hal ini sulit dilakukan karena tidak
adanya tempat pembuangan sampah sehingga warga
menggunakan laut sebagai penggantinya. Oleh karena
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itu perlu di canangkan program Germas di Desa
Tengah-Tengah.
B. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan adalah sebagai
berikut:
1 Untuk mengetahui apa itu Germas
2 Untuk mengetahui langkah-langkah kegiatan
Germas
3 Untuk mencanangkan Germas di Desa TengahTengah
PEMBAHASAN
A. Definisi Germas
Germas merupakan upaya untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap
orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud. (PEMBANGUNAN dan NASIONAL, 2017)
Germas merupakan gerakan nasional yang
diprakarsai oleh Presiden RI yang mengedepankan
upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan
seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan
paradigma sehat. Untuk menyukseskan Germas,
tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor
kesehatan saja. Peran Kementerian dan Lembaga di
sektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang
peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari
individu,
keluarga,
dan
masyarakat
dalam
mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia
usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi
profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk
berperilaku sehat; serta Pemerintah baik di tingkat
pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan

Jejak-Jejak Pengabdian Anak Negeri Di Bumi Tengah-Tengah

113

prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaannya. (K. Kesehatan, 2017)
Salah satu dukungan nyata lintas sektor untuk
suksesnya,
diantaranya
Program
Infrastruktur
Berbasis Masyarakat (IBM) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang berfokus pada
pembangunan akses air minum, sanitasi, dan
pemukiman layak huni, yang merupakan infrastruktur dasar yang mendukung Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) dan Badan Pengawas Obat
dan Makanan dalam hal keamanan pangan. (K.
Kesehatan, 2017)
Mengatasi masalah kesehatan masih menjadi
sebuah tantangan serius di Indonesia. Kini setidaknya
masih ada triple burden atau tiga masalah kesehatan
penting terkait pemberantasan penyakit infeksi,
bertambahnya kasus penyakit tidak menular dan
kemunculan kembali jenis penyakit yang seharusnya
telah berhasil diatasi. (P. A. D. Kesehatan, 2017)
Perubahan pola hidup masyarakat yang makin
modern menjadi salah satu asar Germas dicanangkan
oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Penyakit menular seperti diare, tuberkulosa hingga
demam berdarah dahulu menjadi kasus kesehatan
yang banyak ditemui kini telah terjadi perubahan
yang ditandai pada banyaknya kasus penyakit tidak
menular seperti diabetes, kanker dan jantung
koroner. (P. A. D. Kesehatan, 2017)
B. Tujuan Germas
Tujuan dari Germas sendiri terbagi atas dua
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut
merupakan tujuan umum dari Germas : (Kemenkes
RI, 2019)
a. Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit
tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
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b. Menurunkan
beban
pembiayaan
pelayanan
kesehatan karena meningkatnya penyakit;
c. Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
d. Menghindarkan peningkatan beban finansial
penduduk untuk pengeluaran kesehatan.
Sedangkan tujuan khusus dari Germas sendiri
adalah untuk menurunkan faktor risiko utama
penyakit menular dan tidak menular baik faktor
biologis, perilaku, dan lingkungan terutama melalui:
(PEMBANGUNAN dan NASIONAL, 2017)
a. Peningkatan aktivitas fisik;
b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
c. Penyediaan
pangan
sehat
dan
percepatan
perbaikan gizi;
d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
Gaya hidup sehat akan memberi banyak
manfaat, mulai dari peningkatan kualitas kesehatan
hingga peningkatan produktivitas seseorang. Hal
penting lain yang tidak boleh dilupakan dari gaya
hidup sehat adalah lingkungan yang bersih dan sehat
serta berkurangnya resiko membuang lebih banyak
uang untuk biaya berobat ketika sakit. (P. A. D.
Kesehatan, 2017)
Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan
untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta
meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat
yang kurang sehat. Aksi Germas ini juga diikuti
dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih
sehat dan dukungan untuk program infrastruktur
dengan basis masyarakat. Program ini memiliki
beberapa fokus seperti membangun akses untuk
memenuhi kebutuhan air minum, instalasi kesehatan
masyarakat serta pembangunan pemukiman yang
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layak huni. Ketiganya merupakan infrastruktur dasar
yang menjadi pondasi dari gerakan masyarakat hidup
sehat. (P. A. D. Kesehatan, 2017)
C. Logo Germas
Germas memiliki logo yang walaupun terkesan
sederhana namun memiliki makna yang dalam yang
diharapkan saat mengetahui makna yang ada di balik
logo tersebut dapat menjadi awal untuk lebih
memahami dan mengapresiasi gerakan masyarakat
hidup sehat yang telah dicanangkan sejak tahun
2015 lalu. (Kemenkes RI, 2016)

Gambar 8.1 Logo Germas
(P. A. D. Kesehatan, 2017)
Pada logo diatas memiliki makna :
a. Bentuk
logo
menggambarkan
masyarakat
indonesia yang memiliki hidup sehat melalui
aktivitas fsik serta deteksi dini penyakit.
b. Logo menggunakan konsep pita yang bersambung
dengan 4 warna yang berbeda, menggambarkan
kerjasama serta komitmen kementerian/lembaga,
dunia usaha, organisasi Masyarakat dan akademisi
dalam menciptakan masyarakat sehat.
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c. Warna-warna yang dipergunakan pada logo
mencerminkan
warna-warna
dari
beberapa
makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran
yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara
untuk wujudkan hidup sehat.
D. Langkah Kegiatan Germas
Ada beberapa langkah kegiatan dalam rangka
menjalankan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Terdapat 7 langkah yang merupakan bagian penting
dari pembiasaan pola hidup sehat dalam masyarakat
guna mencegah berbagai masalah kesehatan yang
beresiko dialami oleh masyarakat Indonesia. Berikut
ini 7 langkah Germas yang dapat menjadi panduan
dalam menjalani pola hidup yang lebih sehat. (P. A. D.
Kesehatan, 2017)

Gambar 8.2 Flyer Germas (Sanggau, 2018)
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a) Melakukan Aktivitas Fisik
Perilaku di kehidupan modern seringkali
membuat banyak orang minim melakukan aktivitas
fisik; baik itu aktivitas fisik karena bekerja maupun
berolahraga. Kemudahan-kemudahan yang didapat
dalam kehidupan sehari-hari di karenakan
bantuan teknologi dan minimnya waktu karena
banyaknya kesibukan telah menjadikan banyak
orang menjalani gaya hidup yang kurang sehat.
Dalam kegiatan germas, aktivitas fisik merupakan
salah satu gerakan yang diutamakan untuk
meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. (P. A.
D. Kesehatan, 2017)
Menurut WHO, aktivitas fisik (physical
activity) merupakan gerakan tubuh yang dihasilkan
otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi.
Aktivitas fisik merupakan penentu utama dari
pengeluaran energi sehingga penting untuk
menjaga keseimbangan energi dan kontrol berat
badan. Aktivitas fisik tidak memadai merupakan
satu dari sepuluh faktor risiko utama kematian
global. Orang yang kurang aktif secara fisik
memiliki peningkatan faktor risiko penyebab
kematian dibandingkan dengan mereka yang
setidaknya melakukan aktivitas fisik seperti yang
direkomendasikan WHO. Aktivitas fisik yang
teratur mengurangi risiko penyakit jantung
iskemik, diabetes, kanker, stroke, hipertensi, dan
depresi.
(Kementerian
Kesehatan
Republik
Indonesia, 2018)
b) Makan Buah dan Sayur
Keinginan untuk makan makanan praktis
yang enak dan tidak sehat seringkali menjadikan
berkurangnya waktu untuk makan buah dan
sayur yang sebenarnya jauh lebih sehat dan
bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beberapa jenis
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makanan dan minuman seperti junk food dan
minuman bersoda sebaiknya dikurangi atau
dihentikan konsumsinya.
Berbagai
masalah
kesehatan
dapat
disebabkan oleh kurangnya konsumsi sayur dan
buah. Konsumsi sayur dan buah diperlukan tubuh
sebagai sumber vitamin, mineral dan serat dalam
mencapai pola makan sehat sesuai anjuran
pedoman gizi seimbang untuk kesehatan yang
optimal. Sebagian vitamin dan mineral yang
terdapat dalam sayur dan buah mempunyai fungsi
sebagai antioksidan sehingga dapat mengurangi
kejadian penyakit tidak menular terkait gizi,
sebagai dampak dari kelebihan atau kekurangan
gizi. (Mediatrix dan Victoria, 2019)
Adapun salah satu kampanye Germas
adalah kampanye makan buah dan sayur yang
memberikan informasi betapa besarnya manfaat
dan kenapa harus makan buah dan sayur setiap
hari.
Karena tiap
orang
harus
memahami
pentingnya kenapa harus makan buah dan sayur
setiap hari. Dengan memahami pentingnya
perilaku makan buah dan sayur, diharapkan
masyarakat dapat dengan lebih aktif untuk
meningkatkan kampanye makan buah dan sayur
untuk tingkatkan kesehatan masyarakat di seluruh
Indonesia.
Penduduk dikategorikan cukup konsumsi
sayur dan buah apabila mengonsumsi sayur dan
atau buah (kombinasi sayur dan buah) minimal 5
porsi per hari selama 7 hari dalam seminggu.
Dikategorikan kurang apabila konsumsi sayur dan
buah kurang dari ketentuan di atas. (Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, 2018)
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Gambar 8.3 Langkah Germas
(Sanggau, 2018)
c) Tidak Merokok
Merokok merupakan kebiasaan yang banyak
memberi dampak buruk bagi kesehatan. Bahaya
merokok ditimbulkan dari berbagai kandungan
yang
terdapat
di
dalam
sebatang
rokok.
Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia
yang terdapat di dalamnya dan sekitar 70 di
antaranya bisa menyebabkan kanker. Rokok
memiliki kandungan seperti zat nikotin yang efek
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sampingnya dapat membuat peningkatan detak
jantung dan tekanan darah, berkurangnya nafsu
makan, sesak napas, mual, serta diare. Sedangkan
karbon monoksida bisa menghalangi suplai oksigen
ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung
bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paruparu. dapat mempersempit saluran udara kecil di
paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk
menyerap oksigen. Selain itu, ada juga zat tar yang
dapat merusak rambut halus atau silia yang
berfungsi untuk mengeluarkan virus, kuman,
debu, dan benda asing dari saluran pernapasan.
Selain itu masih banyak lagi kandungan lain yang
berbahaya bagi tubuh. (P. A. D. Kesehatan, 2017)
Oleh sebab itu Berhenti merokok menjadi
bagian penting dari gerakan hidup sehat dan akan
berdampak tidak pada diri perokok; tetapi juga
bagi orang-orang di sekitarnya. Memilih metode
bantuan berhenti merokok yang lain dapat menjadi
alternatif untuk menghentikan kebiasaan buruk
tersebut. (P. A. D. Kesehatan, 2017)
d) Tidak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol
Minuman beralkohol memiliki efek buruk
yang serupa dengan merokok; baik itu efek buruk
bagi kesehatan seperti mengakibatkan seseorang
terkena penyakit jantung dan pembuluh darah,
kanker, bahkan gangguan otak saraf. Selain buruk
bagi kesehatan tubuh minuman beralkohol juga
dapat menyebabkan efek sosial pada orang-orang
di sekitarnya. (P. A. D. Kesehatan, 2017)
e) Melakukan Cek Kesehatan Berkala
Salah satu bagian dari sebagai gerakan
masyarakat hidup sehat adalah dengan lebih baik
dalam mengelola kesehatan. Diantaranya adalah
dengan melakukan cek kesehatan secara rutin dan
tidak hanya datang ke rumah sakit atau
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puskesmas ketika sakit saja. (P. A. D. Kesehatan,
2017)
Pemeriksaan kesehatan berkala adalah salah
satu bentuk deteksi dini penyakit yang dapat
dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk
pencegahan penyakit. Pemeriksaan kesehatan
secara
berkala/rutin
dapat
dilakukan
di
Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya, serta
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) terdekat.
(Mediatrix dan Victoria, 2019).
Berikut adalah beberapa contoh pengecekan
yang bisa dilakukan.
 Cek Kesehatan Berat Badan (BB) dan Tinggi
Badan (TB) Secara Rutin Pengecekan berat
badan berguna agar dapat mengukur nilai
Indeks Massa Tubuh (IMT) yang nantinya dapat
menentukan apakah berat badan dan tinggi
badan sudah berada dalam kondisi ideal atau
berisiko terkena penyakit tidak menular (PTM).
 Cek Lingkar Perut Secara Berkala
Pengecekan lingkar perut secara berkala
berguna agar dapat mengontrol lemak perut, jika
berlebihan dapat menyebabkan penyakit seperti
stroke, diabetes hingga serangan jantung.
 Cek Tekanan Darah
Pengecekan tekanan darah dapat membantu
mendeteksi adanya risiko stroke, hipertensi
hingga jantung coroner.
 Cek Kadar Gula Darah Berkala
Pengecekan kadar glukosa dalam darah dapat
membantu mendeteksi dini adanya potensi
diabetes.
 Cek Fungsi Mata Telinga
 Cek Kolesterol Tetap
Pengecekan
kolesterol
terbagi
tiga
yaitu
kolesterol jahat atau LDL (Low Density
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Lipoprotein), kolesterol baik atau HDL (High
Density Lipopretein) dan Trigliserida
 Cek Arus Puncak Ekspirasi
Pengecekan ini adalah salah satu cek kesehatan
dalam pengujian fungsi paru, pengecekan ini
biasa dilakukan pada penderita asma atau
penyakit lainnya untuk menilai kemampuan
paru-paru
 Cek dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim
Pengecekan ini biasanya dilakukan dengan
pemeriksaan berkala seperti Test PAP SMEAR
dan Test IVA
 Cek Sadari Pemeriksaan Payudara Sendiri.
f) Menjaga Kebersihan Lingkungan
Bagian penting dari germas juga berkaitan
dengan meningkatkan kualitas lingkungan; salah
satunya dengan lebih serius menjaga kebersihan
lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dalam
skala kecil seperti tingkat rumah tangga dapat
dilakukan dengan pengelolaan sampah. Langkah
lain yang dapat dilakukan adalah menjaga
kebersihan guna mengurangi resiko kesehatan
seperti mencegah perkembangan vektor penyakit
yang ada di lingkungan sekitar. (P. A. D.
Kesehatan, 2017)
g) Menggunakan Jamban
Aspek sanitasi menjadi bagian penting
dari gerakan masyarakat hidup sehat; salah
satunya dengan menggunakan jamban sebagai
sarana pembuangan kotoran. Aktivitas buang
kotoran di luar jamban dapat meningkatkan resiko
penularan berbagai jenis penyakit sekaligus
menurunkan kualitas lingkungan. (P. A. D.
Kesehatan, 2017)
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E. Indikator Germas Kementrian Kesehatan
Berikut merrupakan indikator Germas dari
Kementrian Kesehatan : (Kemenkes RI, 2019)
a. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan
minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat.
b. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan
kebijakan KTR di minimal 50% sekolah.
c. Persentase posyandu aktif dan persentase desa
yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM
sesuai dengan NSPK Kesehatan.
d. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas
fisik.
e. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor
menyusui dan jumlah kegiatan kampanye ASI
eksklusif.
f. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan
deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada
perempuan usia 30-50 tahun dan jumlah pedoman
pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi
pemerintah dan swasta.
g. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan
STBM.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Desa Tengah-Tengah perlu untuk di canangkan
program
pemerintah
seperti
Germas
Karena
walaupun
belum
di
kampanyekan
terkait
partisipasinya dalam program Germas namun
beberapa langkah Germas sudah dilakukan oleh Desa
Tengah-Tengah.
Germas merupakan upaya untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap
orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
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terwujud. Germas adalah sebuah gerakan yang
bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup
sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku
masyarakat yang kurang sehat. Aksi Germas ini juga
diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup
bersih sehat dan dukungan untuk program
infrastruktur dengan basis masyarakat. Program ini
memiliki beberapa fokus seperti membangun akses
untuk memenuhi kebutuhan air minum, instalasi
kesehatan
masyarakat
serta
pembangunan
pemukiman yang layak huni.
B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan adalah :
1. Pencanangan Germas di Desa Tengah-Tengah
2. Pembuatan POSBINDU PTM di Desa TengahTengah
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BAB IX
GASTRITIS
David Dompeipen
Fakultas Kedokteran
Email : dompeipenjr07@gmail. com

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyakit yang timbul akibat gaya hidup manusia
dan penularan akibat bakteri dan virus semakin
meningkat
beberapa
tahun
belakangan
ini.
Pengetahuan dan kesadaran perilaku yang minim dari
tiap
individu
masyarakt
juga
mempengaruhi
penyebab penyakit-penyakit tersebut meningkat. Data
yang ditunjukan oleh riskesdas bahwa sekitar 50%
kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak
menular yang salah satunya adalah gastritis.
Penyakit gastritis adalah suatu penyakit luka
atau lecet pada mukosa lambung. Seseorang
penderita penyakit gastritis akan mengalami keluhan
nyeri pada lambung, mual, muntah, lemas, kembung
dan terasa sesak, nyeri pada ulu hati, tidak ada nafsu
makan, wajah pucat, suhu badan naik, keringat
dingin, pusing atau bersendawa serta dapat juga
terjadi perdarahan saluran cerna. Penyakit ini dapat
terjadi di mukosa gastroduodenal karena jaringan
pada daerah tersebut tidak mampu menahan kerja
asam lambung dan pepsin.
Di Indonesia menurut WHO pada tahun 2012,
penyakit gastritis mencapai angka 40,8%. Angka
kejadian gastritis pada beberapa daerah di Indonesia
cukup tinggi dengan prevalensi 274.396 kasus dari
238.452.952 jiwa penduduk. Pada 2014 di Provinsi
Maluku kasus gastritis masuk kedalam 10 kasus
terbanyak dengan jumlah 20.123 kasus.
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Desa Tengah-Tengah berada di kecamatan
Salahutu di Kabupaten Maluku tengah dengan luas
wilayah pemukiman sekitar 38,45 ha dan merupakan
lokasi dataran tinggi. Jarak dari kota Ambon sekitar
28,5 km dan memakan waktu sekitar 1 jam. Terdapat
6 batas dusun yaitu Dusun Bingkas, Dusun Tantui,
Dusun Tanitar, Dusun Hukeheria, Dusun Hukehare,
Dusun Alputih.
Pada saat melakukan kuesioner mengenai
pendataan program vaksinasi di Desa Tengah-Tengah
banyak masyarakat yang belum melukakan vaksinasi
dikarenakan adanya penyakit yang sudah dialami
oleh masyarakat, mayoritas dari penyakit tersebut
adalah gastritis. Dari hal tersebut penulis ingin
mengulas mendalam mengenai penyakit gastritis
B. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini anatara lain :
1. Untuk mengetahui Anatomi dan Fisiologi lambung
2. Untuk mengetahui apa itu gastritis
PEMBAHASAN
A. Gastritis
Gastritis adalah proses inflamasi pada lapisan
mukosa dan submukosa lambung, atau peradangan
pada
lapisan
lambung.
Gastritis
merupakan
gangguan kesehatan yang paling sering dijumpai di
klinik, cara diagnosisnya sering hanya berdasarkan
gejala klinis bukan pemeriksaan histopatologi (Sudoyo
and Bambang, 2009). Gastritis merupakan radang
jaringan dinding lambung yang timbul akibat infeksi
virus atau bakteri patogen yang masuk kedalam
saluran pencernaan (Endang, 2001). Gastritis adalah
suatu keadaan peradangan atau perdarahan mukosa
lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difus, atau
lokal (Sylvia and Anderson, 2005).
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B. Klasifikasi Gastritis
1. Gastritis Akut
Gastritis akut merupakan lesi mukosa akut
berupa erosi dan perdarahan akibat faktor-faktor
agresif atau akibat gangguan sirkulasi akut
mukosa lambung, pada sebagian besar kasus
merupakan penyakit yang ringan dan sembuh
sempurna. Gastritis akut merupakan kelainan
klinis akut yang jelas penyebabnya, biasanya
ditemukan sel inflamasi akut dan neutrofil (Sylvia
and Anderson, 2005)
Salah satu bentuk gastritis akut yang
manifestasi klinisnya dapat berbentuk penyakit
yang berat adalah gastritis erosiva atau gastritis
haemorrhagic, disebut gastritis
haemorrhagic
karena penyakit ini dijumpai perdarahan mukosa
lambung dan terjadi erosi yang berarti hilangya
kontinuitas mukosa lambung pada beberapa
tempat, menyertai infeksi pada mukosa lambung
(Mansyur, 2005), (Sudoyo and Bambang, 2009)
2. Gastritis Kronik
Disebut gastritis kronik apabila infiltrasi selsel radang yang terjadi pada lamina propia dan
daerah intraepitelial terutama terdiri atas sel-sel
radang kronik, yaitu limfosit dan sel plasma.
Gastritis kronik dapat dibagi dalam berbagai
bentuk tergantung pada kelainan histologi,
topografi, dan etiologi yang menjadi dasar pikiran
pembagian tersebut
C. Etiologi
Infeksi kuman Helicobacter pylori merupakan
kausa gastritis yang amat penting. Di negara
berkembang prevalensi infeksi Helicobacter pylori
pada orang dewasa mendekati 90%. Sedangkan pada
anak-anak prevalensi infeksi Helicobacter pylori lebih
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tinggi lagi. Hal ini menunjukkan pentingnya infeksi
pada saat balita. Di Indonesia, prevalensi infeksi
kuman Helicobacter pylori yang dinilai dengan Urea
Breath
Test
pada
pasien
dispepsi
dewasa,
menunjukkan tendensi menurun. Di negara maju,
prevalensi infeksi kuman Helicobacter pylori sangat
rendah. Di antara orang dewasa prevalensi infeksi
kuman Helicobacter pylori lebih tinggi daripada anakanak tetapi lebih rendah di negara berkembang yakni
30% (Sudoyo and Bambang, 2009).
Penggunaan antibotik, terutama infeksi paru
dicurigai
mempengaruhi
penularan
kuman
dikomunitas karena antibiotik tersebut mampu
mengeradikasi infeksi Helicobacter pylori, walaupun
persentase keberhasilannya rendah. Pada awal infeksi
kuman Helicobacter pylori mukosa lambung akan
menunjukkan respons inflamasi akut. Secara
endoskopi sering tampak sebagai erosi dan tukak
multipel sentrum atau lesi hemoragik. Gastritis akut
akibat Helicobacter pylori sering diabaikan oleh pasien
sehingga penyakitnya berlanjut menjadi kronik
(Sudoyo and Bambang, 2009).
Gangguan sistem imun dihubungkan dengan
gastritis kronik setelah ditemukan antibodi terhadap
faktor intrinsik dan terhadap secretory canalicular
structure sel parietal. Ini mempunyai kerjasama yang
lebih baik dengan gastritis kronik korpus dalam
berbagai gradasi, dibandingkan dengan antibodi
terhadap faktor intrinsik. Pasien gastritis kronik yang
mengandung antibodi sel parietal dalam serumnya
dan menderita anemia pernisiosa, mempunyai ciri-ciri
khusus sebagai berikut: menderita gastritis kronik
yang secara histologi menunjukkan gambaran
gastritis kronik topik, predominas korpus dan pada
pemeriksaan darah menunjukkan hipergastrinemia.
Pasien-pasien tersebut sering juga menderita penyakit
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lain yang diakibatkan oleh gangguan fungsi sistem
imun. Masih harus dibuktikan bahwa infeksi kuman
Helicobacter pylori dapat menjadi pemacu reaksi
imunologis tersebut. Kecurigaan terhadap peran
infeksi Helicobacter pylori diawali dengan kenyataan
bahwa pasien yang terinfeksi kuman Helicobacter
pylori mempunyai antibodi terhadap secretory
canalicular structure sel parietal jauh lebih tinggi dari
pada mereka yang tidak terinfeksi (Sudoyo and
Bambang, 2009).
Terdapat beberapa jenis virus yang dapat
menginfeksi
mukosa
lambung
misalnya
entericrotatovirus dan calicivirus. Kedua jenis virus
tersebut dapat menimbulakan gastroentritis, tetapi
secara
histopatologi
tidak
spesifik.
Hanya
cytomegalovirus yang dapat menimbulkan gambaran
histopatologi yang khas. Infeksi cytomegalovirus pada
gaster biasanya merupakan bagian dari infeksi pada
banyak organ lain, terutama pada organ muda dan
imunocompromized (Sudoyo and Bambang, 2009).
Jamur Candida spesies, Histoplasmacapsulatum
dan Mukonasea dapat menginfeksi mukosa gaster
hanya pada pasien immunocompromized. Pasien yang
sistem imunnya baik biasanya tidak dapat terinfeksi
oleh jamur. Sama dengan jamur, mukosa lambung
bukan tempat yang mudah terkena infeksi parasit
(Sudoyo and Bambang, 2009).
Obat anti-inflamasi non steroid merupakan
penyebab gasropati yang amat penting. Gastropati
akibat NSAID bervariasi sangat luas, dari hanya
berupa keluhan nyeri ulu hati sampai pada tukak
petik dengan komplikasi perdarahan saluran cerna
bagian atas (Sudoyo and Bambang, 2009).
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D. Patogenesis
Obat-obatan
seperti
aspirin
dan
OAINS
menghambat sintesis prostaglandin E pada mukosa,
menyebabkan mukosa lebih peka terhadap asam,
sehingga lebih mudah erosi. Alkohol menyebabkan
gastritis akut, gastritis sering terjadi setelah minum
banyak alkohol. Stress seperti luka bakar, infark
miokard, lesi intrakranial dan pasca operasi sering
dihubungkan dengan erosi lambung. Organisme
Helicobacter pylori melekat pada epitel lambung dan
menghancurkan bagian mukosa pelindung meninggalkan daerah epitel yang gundul (Sylvia and
Anderson, 2005; Sudoyo and Bambang, 2009).
Gastritis terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara faktor agresif dan faktor defensif.
Faktor agresif itu terdiri dari asam lambung, pepsin,
OAINS, empedu, infeksi virus, infeksi bakteri dan
bahan korosif: asam dan basa kuat. Sedangkan faktor
defensif tersebut terdiri dari mukus, bikarbonat
mukosa dan prostaglandin mikrosirkulasi (Sudoyo
and Bambang, 2009).
E. Faktor Resiko
Ada hubungan faktor pola makan dengan
kejadian gastritis dimana faktor pola makan yang
tidak baik beresiko terkena gastritis. Selain
hubuangan pola makan ada hubungan faktor
merokok dengan kejadian gastritis beresiko terkena
gastritis dibanding yang tidak merokok. faktor alkohol
berhubungan juga dengan kejadian gastritis. Dan
terakhir ada hubungan faktor kopi dengan kejadian
gastritis dimana kopi yang mengandung kafein
menjadi pencetus terjadinya gastritis (Angkow, Robot
and Onibala, 2014; Safii and Andriani, 2019)
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1. Manifestasi Klinis
Gambaran klinis bervariasi dari keluhan
abdomen yang tidak jelas, seperti anoreksia,
bersendawa, mual, sampai gejala yang lebih berat
seperti nyeri epigastrium (nyeri ulu hati), muntah,
perdarahan dan hematemesis (Doherty and M,
2006).
Gastritis kronis mencetuskan terjadinya ulkus
peptikum dan karsinoma. Gejala bervariasi yaitu
rasa penuh, anoreksia, nyeri ulu hati, nausea dan
keluhan anemia (Doherty and M, 2006).
Sindrom dyspepsia berupa nyeri epigastrium,
mual, kembung dan muntah merupakan salah
satu keluhan yang sering muncul. Ditemukan pula
perdarahan saluran cerna berupa hematemesis dan
melena, kemudian disesuaikan dengan tandatanda anemia pasca perdarahan. Biasanya, jika
dilakukan anamnesis lebih dalam, tanpa riwayat
penggunaan obat-obatan atau bahan kimia
tertentu (Mansyur, 2005)
2. Penegakan diagnosis
Gastritis akut ditegakkan dengan endoskopi,
dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi
biopsi mukosa lambung dan radiologis dengan
kontras ganda (Sylvia and Anderson, 2005)
Gastritis
kronis
dapat
dilakukan
pemeriksaan: laboratorium untuk mengetahui
anemia, analisis cairan, uji schiling, kadar gastrin
dan tes antibodi. Diagnosis ditegakkan dengan
histopatologi biopsi mukosa lambung, gastroskopi
(Alianto, 2015; Farishal, Vidia and R, 2018)
3. Tatalaksana
Faktor utama adalah dengan menghilangkan
etiologinya, diet lambung dengan porsi kecil dan
sering. Obat-obatan ditujukan untuk mengatur
sekresi asam lambung berupa antagonis reseptor
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H2, penghambat pompa proton, antikolinergik dan
antasida juga ditujukan sebagai sitoprotektor
berupa sukralfat dan prostaglandin (Mansyur,
2005).
Penatalaksanaan
sebaiknya
meliputi
pencegahan terhadap setiap pasien dengan resiko
tinggi, pengobatan terhadap penyakit yang
mendasari dan menghentikan obat yang dapat
menjadi
kuasa
dan
pengobatan
suportif.
Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian
antasida dan antagonis reseptor H2 sehingga
mencapai pH lambung. Meskipun hasilnya masih
jadi perdebatan, tetapi pada umumnya tetap
dianjurkan.
Pencegahan ini terutama bagi pasien yang
menderita penyakit dengan keadaan klinis yang
berat. Untuk pengguna aspirin atau OAINS,
pencegahan
yang
terbaik
adalah
dengan
Misaprostol, atau Derivat Prostaglandin mukosa.
Dahulu sering dilakukan kuras lambung
dengan air es untuk menghentikan perdarahan
saluran cerna bagian atas, karena tidak ada bukti
klinis yang dapat menunjukkan manfaat tindakan
tersebut untuk menghentikan perdarahan saluran
cerna bagian atas, pemberian antasida, antagonis
reseptor H2 dan sukralfat tetap dianjurkan
walaupun efek terapeutiknya masih diragukan.
Biasanya perdarahan akan segera berhenti bila
keadaan pasien membaik dan lesi mukosa akan
segera normal kembali, pada sebagian pasien bisa
mengancam jiwa. Tindakan-tindakan itu misalnya
dengan endoskopi skleroterapi, embolisasi arteri
gastrika kiri atau gastrektomi. Gastrektomi
sebaiknya dilakukan hanya atas dasar absolut
(Mansyur, 2005).
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Perhatian terhadap penyakit gastritis perlu
dilakukan di Desa Tengah-Tengah dikarenakan
banyak dari masyarakat disana yang mengalami
masalah penyakit ini.
Penyakit gastritis adalah suatu penyakit luka
atau lecet pada mukosa lambung. Seseorang
penderita penyakit gastritis akan mengalami keluhan
nyeri pada lambung, mual, muntah, lemas, kembung
dan terasa sesak, nyeri pada ulu hati, tidak ada nafsu
makan, wajah pucat, suhu badan naik, keringat
dingin, pusing atau bersendawa serta dapat juga
terjadi perdarahan saluran cerna. Penyakit ini dapat
terjadi di mukosa gastroduodenal karena jaringan
pada daerah tersebut tidak mampu menahan kerja
asam lambung dan pepsin.
B. Saran
Saran yang dapat diberikan adalah
1. Perlu ditingkatkan kembali promosi kesehatan
diwilayah Desa Tengah-Tengah oleh tenaga
kesehatan mengenai penyakit gastritis
2. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk
berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
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GLOSARIUM

1.

Acanthaster
planci

2.

Artocarpus
altilis

3.

Coral reefs

4.
5.

Cost
Crown of
thorns
starfish

6.

Crustacean

Acanthaster
Planci
adalah
sejenis binatang laut yang
mempunyai
lebih
dari
21
lengan,
seluruh
permukaan
tubuhnya bagian atas penuh
dengan duri-duri beracun.
Sukun, keluih, kulur, ketimbul
atau timbul nama sejenis pohon
yang berbuah. Buah sukun
tidak berbiji dan memliki bagian
yang empuk, yang mirip roti
setelah dimasak atau digoreng
Kumpulan binatang laut yang
hidup di terumbu karang yang
berada di dasar perairan, yang
berupa batuan kapur (CaCO3),
dan mempunyai kemampuan
yang
cukup
kuat
untuk
menahan gaya gelombang laut.
Biaya, harga
Hewan Bulu Seribu Merupakan
salah satu jenis bintang laut
raksasa dengan jumlah duri
yang banyak sekali, merupakan
hewan
pemakan
terumbu
karang. Kepadatan populasi
Acanthaster Planci di daerah
terumbu
karang
akan
memberikan dampak negatif
bagi kehidupan karang
Krustasea/Crustacean, adalah
udang-udangan suatu kelompok
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7.

Degeneratif

8.

Dorsal

9.
10.

Eksistensi
Epidemiologi

11.

Hermafrodit
protogini

12.

IMT

13.

KTR
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besar dari artropoda, terdiri dari
kurang lebih 52. 000 spesies
yang
terdeskripsikan,
dan
kelompok ini mencakup hewanhewan yang cukup dikenal
seperti lobster, kepiting, udang,
udang karang, serta teritip
Kondisi atau penyakit yang
paling sering disebabkan oleh
proses penuaan
Hewan yang memiliki sirip
belakang
Keberadaan
Ilmu yang mempelajari tentang
pola penyebaran penyakit atau
kejadian yang berhubungan
dengan
kesehatan,
beserta
faktor-faktor
yang
dapat
memengaruhi kejadian tersebut
Golongan
ikan
hermaprodit
yang
dalam
satu
siklus
hidupnya
terdapat
proses
diferensiasi gonad dari fase
betina menuju jantan. Gonaf
betina
dan
gonad
jantan
umumnya
mempunyai
perbedaan yang nyata baik segi
morfologi
maupun
struktur
histologis (Uyeno, 1986).
Indeks
Massa
Tubuh,
digunakan untuk menentukan
kategori berat badan ideal
dengan memban-dingkan berat
dan tinggi badan
Kawasan Tanpa Rokok adalah
ruangan
atau
area
yang
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14.
15.

Parhaden
POSBINDU
PTM

16.
17.
18.

Preventif
Promotif
PTM

19.

STBM

20.
21.
22.

Tabaus tipa
Transformasi
UKBM

dinyatakan
dilarang
untuk
kegiatan produksi, penjualan,
iklan,
promosi
dan/atau
penggunaan rokok
Rapat Negeri/Musyawarah
Pos Binaan Terpadu adalah
kegiatan monitoring dan deteksi
dini faktor resiko penyakit tidak
menular
terintegrasi
serta
gangguan akibat kecelakaan
dan tindakan kekerasan dalam
rumah tangga yang dikelola oleh
masyarakat melalui pembinaan
terpadu
Bersifat mencegah
Bersifat promosi
Penyakit Tidak Menular adalah
penyakit
yang
bukan
disebabkan oleh infeksi kuman.
Sanitasi
Total
Berbasis
Masyarakat
merupakan
pendekatan untuk merubah
perilaku higiene dan sanitasi
melalui
pemberdayaan
masyarakat
dengan
metode
pemicuan.
Pukul tipa
Perubahan
Upaya Kesehatan Bersumber
daya Masyarakat adalah segala
bentuk kegiatan kesehatan yang
bersifat dari, oleh, dan untuk
masyarakat.
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