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I. Pendahuluan 

Penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sudah seharusnya menjadi 

kebiasaan sehari-hari. Meski terkesan sederhana, pada kenyataannya, masih banyak orang 

yang kurang memperhatikan pentingnya PHBS bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan 

lingkungan sekitar. 

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) adalah gerakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. PHBS dapat diterapkan di 

lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum, salah satunya 

adalah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 

.  

II. Latar Belakang 

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah 

mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, 

pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Pemilah sampah ikut serta dalam 

pengolahan sampah, yaitu memungut benda yang masih dapat dijual. Kegiatan pemilah di 

TPA berisiko terkena penyakit, karena pemilah sampah di TPA bekerja pada tempat yang 

kotor.  

Berdasarkan hasil pengkajian pada pekerja dan pemilah pada bulan Mei 2019 pemilah 

sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Desa Galuga didapatkan sebagian besar 

pemilah  menderita penyakit ISPA, gatal kulit dan diare  pada 3 bulan terakhir. Dari hasil 

kuesioner di didapatkan pengetahuan pemilah sampah tentang ISPA terbanyak adalah rendah 

(41,70%) dan tindakan mencuci tangan pada pemilah sampah terbanyak masih rendah adalah  

(58,3%). Data bulanan puskesmas menunjukkan angka penyakit ISPA, gatal dan diare 

termasuk ke dalam angka 10 besar penyakit terbesar.  Sarana mencuci tangan dilokasi masih 

sangat kurang hanya 1 di TPA kabupaten, dan 2 keran air di TPA Kota. 

 

III. Tujuan  

A. Tujuan Umum  

Melaksanakan program promosi kesehatan di TPA Galuga 

B. Tujuan Khusus  

1. Meningkatkan pengetahuan pekerja & pemilah sampah tentang kesehatan. 

Meningkatkan keterampilan dengan mengajarkan cara mencuci tangan dengan 7 

langkah benar 

2. Meningkatkan status kesehatan personal optimal pada pekerja dan pemilah sampah 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 



3. Meningkatkan kerjasama lintas sector dalam bidang kesehatan khususnya di 

lingkungan TPA Galuga 

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan di lingkungan TPA 

Galuga 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Penyuluhan yang diberikan berupa ceramah edukasi dan mendemonstrasikan 

langkah-langkah mencuci tangan sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia. Edukasi meliputi pemaparan materi mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS), langkah mencuci tangan yang baik dan benar menutut Kemenkes RI, serta kapan 

saja waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Pemaparan materi PHBS menggunakan 

media poster yang dibagikan secara merata kepada warga. 

2. Rincian Kegiatan 

Penyuluhan ini dilakukan dengan melalui 4 tahapan yaitu  

a. Survei kelompok sasaran, 

b. Persiapan sarana dan prasarana,  

c. Pelaksanaan kegiatan inti, dan  

d. Evaluasi.  

Survei kelompok sasaran bertujuan untuk mendapatkan informasi lokasi yang akan 

dilakukan kegiatan penyuluhan PHBS. Persiapan sarana dan prasarana meliputi persiapan 

alat-alat yang digunakan sebagai penunjang penyuluhan PHBS seperti sabun cuci tangan, 

air bersih, dan tissue atau handuk. Pelaksanaan kegiatan inti terfokus pada 6 tahap mencuci 

tangan yang benar menurut Kemenkes RI dengan metode demonstrasi dan waktu yang 

tepat untuk mencuci tangan menggunakan media poster dan metode ceramah. Kemudian 

evaluasi berupa praktik mencuci tangan yang dilakukan oleh warga. Evaluasi dilihat dari 

seberapa paham warga mengenai cara mencuci tangan yang benar dan pengetahuan warga 

mengenai waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Selain itu evaluasi dilakukan meliputi 

evaluasi struktur, proses 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan diawali dengan Survei kelompok sasaran bertujuan untuk mendapatkan 

informasi lokasi yang akan dilakukan kegiatan penyuluhan PHBS. Persiapan sarana dan 

prasarana meliputi persiapan alat-alat yang digunakan sebagai penunjang penyuluhan PHBS 

seperti sabun cuci tangan, air bersih, dan tissue atau handuk. Pelaksanaan kegiatan inti 

terfokus pada 6 tahap mencuci tangan yang benar menurut Kemenkes RI dengan metode 

demonstrasi dan waktu yang tepat untuk mencuci tangan menggunakan media poster dan 

metode ceramah.  

 



Penyuluhan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan gerakan cuci tangan yang baik 

dan benar dilakukan pada tanggal 18 Juni 2019 di tempat pemilahan sampah desa Galuga 

Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Pelaksanaan kegiatan inti dilakukan melalui 4 

tahapan, yaitu: 

(1) Pra Interaksi,  

(2) Interaksi,  

(3) Demonstrasi, dan  

(4) Post Interaksi.  

 

VI. Sasaran 

Pekerja pemilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Galuga. 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi CITA KERSA WARGA 

No. TAHAPAN WAKTU 

KEGIATAN 

Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Mei 2019 Pengkajian pada pekerja pemilah 

sampah 

2. Sosialisasi 

inovasi ke dinas 

terkait 

Mei 2019 Kepala desa,  dan pengelola 

sampah kabupaten dan kota  TPA  

mengetahui maksud dan tujuan 

inovasi cuci tangan pakai sabun 

untuk pekerja dan  pemilah sampah 

3. Penggalangan 

komitmen antar 

dinas terkait 

Mei 2019 Lokasi sekitar TPA 

4. Penyebaran 

kuesioner bagi 

pemilah sampah 

Mei 2019 Rekapitulasi hasil identifikasi 

kebutuhan dan harapan pemilah 

sampah TPA 

5 Pengajuan 

proposal kegiatan 

ke lintas sector 

Juni 2019 Proposal kegiatan diajukan ke lintas 

sector dan ke pihak swasta sebagai 

kemitraan 

6 Sosialisasi 

kegiatan ke 

pekerja dan 

pemilah sampah 

Juni 2019 Pekerja dan pemilah sampah 

mengetahui ada kegiatan inovasi 

CTPS di TPA 

7 

 

Pemasangan 

spanduk CTPS di 

lokasi 

Juni 2019 Spanduk terpasang di beberapa titik 

lokasi TPA 



8 Implementasi 

kegiatan 

Juli 2019 Penyuluhan dan praktek CTPS 

terhadap pekerja pemilah sampah 

9 Pembentukan 

kader PHBS 

Juli 2019  

 

B. Pelaksanaan Inovasi CITA KERSA WARGA 

Pelaksanaan kegiatan minimal 5 kali dalam setahun. 

No Kegiatan 
BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Penyuluhan dan praktek 

Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS) bagi 

masyarakat pekerja 

pemilah sampah 
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VIII. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi jumlah sasaran yamg 

mengikiti kegiatan.  Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan ke Dinas 

kesehatan Kab. Bogor. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama penyuluhan 

menunjukkan meningkatnya perilaku PHBS pada pekerja pemilah sampah. Peserta mampu 

melakukan gerakan cuci tangan yang baik dan benar. Keberhasilan penyuluhan juga 

dipengaruhi oleh kemampuan penyaji dalam memahami isi yang disampaikan dan 

menyusun materi tersebut dengan bantuan media yang menarik yaitu berupa poster 

sehingga memudahkan peserta untuk memahami isi yang disampaikan. Sebagian besar 

peserta tidak mengalami kesulitan selama masa praktik mencuci tangan yang baik dan 

benar. 

  Bogor,   Juli 2019 
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