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KATA PENGANTAR 
 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) mempunyai arti tersendiri bagi 

perkembangan kurikulum perguruan tinggi.  Wujud nyata Tri Darma 

Perguruan Tinggi adalah kegiatan KKN.  Melalui KKN mahasiswa 

diperkenalkan secara langsung dengan masyarakat dan permasalahannya 

serta dengan cara kerja antar sektor atau interdisipliner.  Mahasiswa diajak 

untuk menelaah dan merumuskan permasalahan yang kompleks, menelaah 

potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat berkaitan 

dengan pengamatan dan penganalisaan. 

Mahasiswa Unesa sebagai insan intelektual berasal dari masyarakat, 

belajar menjadi masyarakat, dan akan kembali ke masyarakat.  Sehingga 

pertemuan antara mahasiswa dengan masyarakat sebagai sasaran program 

KKN adalah terjalin saling tukar pengetahuan pada lingkup kehidupan 

sosial masyarakat.  

Dengan diterbitkannya Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

ini bertujuan sebagai acuan mahasiswa dalam pelaksana KKN dan 

membantu mempermudah mahasiswa dalam menjalankan tugasnya sampai 

mencapai hasil yang sesuai dengan perencanaan. 

Akhirnya kami mengucapkan selamat bekerja kepada mahasiswa 

pelaksana KKN dan kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

pendukung terkait dengan pelaksanaan KKN.  

 

 

Surabaya , 20 Februari  2018 
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BAB I 
BIDANG PENDIDIKAN 

 

Pendidikan esensinya adalah perubahan bukan schooling 
sehingga tidak terjebak pada faktor sekolahan, karena schooling 
sifatnya membatasi dan memenjarakan. Untuk mendidikan 
karakter anak yang lebih baik  yang harus dijalankan adalah 
mengubah meanset bukan skill, merubahan cara berfikir, atau 
cara pandang lebih baik dari pada sebelumnya. Secara otomatis 
apabila meanset dirubah sesaui alur yang benar maka skill akan 
mengikuti. 

Fenomena ini terjadi pada anak-anak, banyak anak atau 
siswa yang tidak suka dengan belajar, kenapa? Karena tidak 
merasa membutuhkan. Untuk merubah anak yang tidak  mau 
belajar menjadi senang belajar maka meansetnya harus dirubah 
sesuai dengan karakter yang bijak. Jadi “orang yang memiliki 
adalah orang mencari”. Yang perlu didorong bagaimana anak-
anak mau belajar, salah satunya adalah anak harus mempunyai 
mimpi atau cita-cita sebagai motivasi. 

Kenapa anak pendidikannya kurang diperhatikan baik 
desa maupun maupun di kota? Apabila orang desa banyak 
waktu, namun tidak punya pengetahuan untuk mendidik 
anaknya. Sedangkan orang kota banyak pengetahuan, tetapi 
tidak ada waktu untuk mendidik anaknya. 

Fungsi pendidikan bagi anak adalah sebagai mobilitas 
dalam mencapai tujuan. Orang yang sadar mempunyai suatu 
tujuan, maka tujuan ditempuh dengan pengetahuan/ilmu. Salah 
satu tujuan yang menjadi impian atau cita-cita adalah pekerjaan, 
dan setiap pekerjaan diperlukan kopetensi. Bagaimana mungkin 
mempunyai kompentensi kalau tidak belajar. Pendidikan bagi 
anak paling utama adalah di lingkungan keluarga. 
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Pendidikan dalam perspektif struktural (Warsono, 2013) 
digambarkan pada bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Persiapan masa depan: kompetensi apa untuk menghadapi 

masa depan? Dan apa keahlihannya? 
 
 

A. Pembelajaran Bercocok Tanam Untuk Anak Usia Dini dengan 

Sistem  Hidroponik 

1. Pendahuluan 

Para orang tua dan guru di sekolah memang perlu 
mengenalkan kegiatan bercocok tanam kepada anak. Hal ini agar 
dalam diri anak tumbuh karakter mengenal dan mencintai 
tanaman juga lingkungan sejak usia dini. Belajar bercocok tanam 
dengan hidroponik juga akan membantu menumbuhkan aktifitas 
anak-anak. Mereka bisa bergembira saat bersama-sama 
melakukan kegiatan penyemaian, pemupukan, perawatan, 
hingga memanen tanaman. Selain itu, kegiatan seperti ini juga 
akan membantu anak agar punya ketertarikan dan kemauan 
untuk mengkonsumsi berbagai sayuran yang dihasilkan dari 
bercocok tanam dengan teknik hidroponik. 

Program pendidikan masyarakat dalam pelaksanaan KKN 
berorientasi pada pendidikan di luar sekolah, bukan di sekolah 
untuk mengajar (jadi guru), namun di lingkungan masyarakat 
untuk melakukan komunikasi/interaksi dalam koridor 
pendidikan. 

 

2. Materi 

a. Deskripsi 

Pembelajaran bercocok tanam untuk anak usia dini 
dimaksudkan untuk memperkenalkan anak didik 
terhadap lingkungan hidup, meski tidak harus terjun ke 
sawah atau kebun secara langsung, namun difasilitasi 
dengan bercocok tanam sistem hidroponik. 

Pada prinsipnya cara budidaya tanaman tanpa 
menggunakan tanah, akan tetapi menggunakan media 
inert seperti gravel, pasir, peat, vermikulit, pumice atau 
sawdust, yang diberikan larutan hara yang mengandung 
semua elemen essensial yang diperlukan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan normal tanaman, 
sehingga anak dengan menggunakan untuk mempraktek-
kannya. 

b. Pembukaan aktivitas 

Pembukaan aktivitas kepada anak didik disini 
bertujuan agar anak-anak lebih siap dalam menerima 
materi tentang bagaimana menanam tanaman hias, 
sehingga mereka dapat termotivasi untuk mengikuti 
materi pembelajaran hydroponik.  
Kegiatan :  
1) Bernyanyi bersama, misalnya lagu kebunku. 
2) Bertanya tentang pengalaman menanam tanaman hias. 

Kehidupan keluarga Kehidupan masyarakat 
Sekolah/scholling 

jembatan 

Masa depan 

Apa yang dibutuhkan 
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3) Tanya jawab tentang bagian tanaman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Proses produksi biogas 
sampai pada kebutuhan 
rumah tangga. 

 

c. Pengenalan lingkungan hidup 

Pengenalan lingkungan hidup harus di ajarkan 
kepada anak didik TK, hal ini bertujuan sebagai 
penanaman nilai-nilai, termasuk penanaman nilai 
lingkungan kepada anak usia dini. Sehingga memberikan 
pengenalan dan kesadaran terhadap lingkungan kepada 
anak usia dini (AUD). 
Kegiatan : 

1) Mengenalkan macam-macam nama tumbuhan.  

2) Menjelaskan manfaat dari tumbuhan yang ada pada 

pembelajaran tanaman hidroponik. 

 

d. Pengenalan alat dan bahan 

Dalam praktek menanam tanaman hias, pengenalan 
alat dan bahan sangat penting hal ini dikarenakan anak 

didik TK masih belum dapat memahami materi pem-
belajaran yang bersifat abstrak, jadi harus diperkenalkan 
alat dan bahan secara konkrit agar mereka dapat mudah 
memahami alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
menanam tanaman hias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  Alat dan bahan, juga tanaman 

 
Kegiatan : 

1) Mengenalkan alat dan bahan hidroponik kepada anak usia 

dini, meliputi: 

Keterangan : 
a) Gunting  
b) Kater atau Silet 
c) Sumbu 
d) Botol bekas ukuran 1,5 Liter 
e) Sekam kuning 
f) Nutrisi 
g) Air  
h) Benih tanaman atau bibit tanaman hias 

2) Mengenalkan cara membuat media hidroponik dengan 

metode sumbu wick. 
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e. Praktek belajar menanam 
Belajar menanam tanaman hias secara langsung 

berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan naturalistik 
kepada anak, karena melakukan kegiatan seperti 
menanam dapat mengembangkan pikiran dan tubuh 
mereka melalui aktivitas fisik, dan juga akan mengekspos 
anak untuk melihat alam sekitar dan memberikan 
kesempatan anak untuk bermain kreatif.  Anak dapat 
menganl secara langsung setiap bagian sayuran yang ada, 
seperti akar, batang dan daun. 
Kegiatan :  
1) Setiap anak diberi media tanam diantaranya : botol, 

bibit, dan pupuk. 
2) Pemandu memberi contoh kepada anak-anak tantang 

bagaimana cara menanam hidroponik. 
3) Para anak-anak usia dini mempraktekkan cara 

menanam hidroponik. 
4) Pemandu mendampingi anak usia dini dalam 

mencoba praktek menanam. 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.  Praktek menanam 

tumbuhan. 
 

 

f. Belajar memelihara 

Melalui memelihara tanaman, dapat melatih 
kecerdasan emosional anak, karena anak usia dini dalam 
proses pemeliharaan ini juga belajar sabar. Anak akan 
mengangumi tumbuhan yang sedang dipeliharanya 
karena tumbuhan memerlukan cinta dan perawatan dari 
anak. Proses memelihara ini membuat anak merasa 
gembira, namun terkadang juga sedih jika tanamannya 
layu atau tidak tumbuh 
Kegiatan : 
1) Menjelaskan cara memelihara tanaman 
2) Mempraktekkan memelihara tanaman diantaranya: 

menyiram, memupuk atau memberi nutrisi, dan 
sebagainya. 

g. Memelihara tanaman 

Melalui memelihara tanaman, dapat melatih 
kecerdasan emosional anak, karena anak usia dini dalam 
proses pemeliharaan ini juga belajar sabar. Anak akan 
mengangumi tumbuhan yang sedang dipeliharanya 
karena tumbuhan memerlukan cinta dan perawatan dari 
anak. Proses memelihara ini membuat anak merasa 
gembira, namun terkadang juga sedih jika tanamannya 
layu atau tidak tumbuh 
Kegiatan : 
1) Menjelaskan cara memelihara tanaman 

2) Mempraktekkan memelihara tanaman diantaranya : 

menyiram, memupuk atau memberi nutrisi, dan 

sebagainya. 
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h. Penugasan 

Penugasan kepada anak usia dini dalam pemberian 
praktek menanam tanaman hias ini sebagai cara untuk 
merefleksi hasil belajar menanam yaitu untuk mengetahui 
sejauh mana pembelajaran hydroponik sudah tercapai. 
Yakni melalui kegiatan menggambarkan tanaman 
hidroponik di lingkungan sekitar kegiatan ini mengasah 
kemampuan seni dan untuk mengekspresikan emosi anak 
sehingga motorik halus anak dapat ditingkatkan melalui 
kegiatan penugasan menggambar ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Penugasan bertujuan untuk 
memotivasi daya ingat anak. 

3. Referensi 
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B. Rumah Pintar sebagai Pusat kegiatan Literasi Masyarakat 

1. Pendahuluan 

Rendahnya minat baca masyarakat sangat mempengaruhi 
kualitas bangsa Indonesia, sebab dengan rendahnya minat baca, 
tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan informasi di dunia, dan pada akhirnya akan 
berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Oleh karena 
itu, untuk dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh 
negara-negara tetangga, perlu dipahami  apa yang menjadikan 
mereka lebih maju. Ternyata meraka lebih unggul di sumber 
daya manusianya. Budaya membaca mereka telah mendarah 
daging dan sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan 
sehari harinya. Untuk mengikuti jejak mereka dalam 
menumbuhkan minat baca sejak dini perlu kita tiru dan kita 
terapakan pada masyarakat kita, terutama pada tunas-tunas 
bangsa yang kelak akan mewarisi negeri ini. 

Peradaban suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan 
pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan di 
hasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang di dapat, 
sedangkan ilmu pengetahuan di dapat dari informasi yang 
diperoleh dari lisan maupun tulisan. Semakin banyak penduduk 
suatu wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan semakin tinggi 
peradabannya. 

Budaya suatu bangsa biasanya berjalan seiring dengan 
budaya literasi, faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi 
oleh membaca yang dihasilkan dari temuan-temuan para kaum 
cerdik pandai yang terekam dalam tulisan yang menjadikan 
warisan literasi informasi yang sangat berguna bagi proses 
kehidupan social yang dinamis. 
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2. Materi 

a. Deskripsi 

RUMPINMAS atau Rumah Pintar Masyarakat 
merupakan rumah atau rumah edukasi bagi masyarakat 
untuk meningkatkan minat baca masyarakat berbasis 
literasi. 

Selain itu, sebagai tempat  pemberdayaan dan 
pembelajaran masyarakat dalam pengembangan diri 
menjadi manusia kreatif, produktif dan berkualitas. 
Dengan demikian luaran hasil dari program Rumpinmas 
antara lain dapat meningkatkan pengetahuan dan 
kesejahteraan masyarakat sampai dari tingkat keluarga.    

Rumpinmas  juga dapat dikatakan sebagai Pusat 
Posdaya yaitu merupakan wadah silahturohmi antar 
elemen masyarakat, untuk saling  memberikan informasi 
dan juga untuk memberikan solusi dalam pemecahan 
permasalahan di masyarakat.  

Rumpinmas diwujudkan bersama masyarakat, 
artinya dalam pembentukkannya masyarakat terlibat 
dalam merencana, penggadaan, pengoperasionalan, dan 
mengembangkan, sehingga program Rumpinmas dapat 
berkelanjutan. 

Rumpinmas berperan sebagai model Rumah Pintar 
yang ideal serta menjadi model Rumah Pintar 
percontohan dalam upaya mengatasi permasalahan 
pendidikan, diantaranya rendahnya minat membaca 
masyarakat khususnya usia belajar, belum terlayaninya 
pendidikan bagi anak-anak usia 0-6 tahun, serta belum 
optimalnya layanan bagi usia remaja dan usia dewasa 
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

kecakapan hidup masyarakat. Untuk itu Rumpinmas 
merupakan solusi untuk menwadah permasalahan 
tersebut. 

b. Visi 
Mewujudkan masyarakat yang kreatif, produktif 

dan berkualitas melalui pemberdayaan dan 
pembelajaran. 

c. Misi 
Misi yang dijalankan oleh Program Rumpinmas 

adalah: 
1) Meningkatkan minat baca masyarakat 
2) Mengembangkan potensi anak usia dini 
3) Memberantas buta aksara 
4) Mengembangkan ketrampilan masyarakat berbasis 

potensi lokal 
5) Mengenalkan teknologi dan informasi 
6) Melestarikan budaya setempat 

d.  Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Rumah Pintar adalah: 
1) Menciptakan masyarakat yang berpengetahuan. 
2) Memberdayakan masyarakat. 
3) Menjangkau masyarakat yang belum terjangkau 

layanan pendidikan. 
4) Membantu pemerintah dalam memberikan pemera-

taan pendidikan. 
5) Meningkatkan angka partisipasi masyarakat terha-

dap pendidikan. 
e. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

Rumpinmas atau Rumah Pintar Masyarakat 
merupakan sumber literasi bagi pengembangan ilmu di 
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lingkungan masyarakat sosial. Juga dapat disebut 
sebagai pusat kegiatan belajar bagi masyarakat dengan 
tujuan untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat. 

Fungsi dari Rumpinmas dapat dijadikan sebagai 
wadah silahturohmi antar warga, sebagai tempat untuk 
membangun kreatifitas pengembangan diri, sebagai 
tempat pelatihan berbasis life skill. 

Sedangkan komponen pendukung sebagai sumber 
informasi kepada masyarakat, Rumpinmas terdiri dari: 
buku bacaan,  kliping, kumpulan majalah, video 
pembelajaran dan lain-lain. 

Buku bacaan, kliping, majalah-majalah dapat 
diperoleh dari permintaan sumbangan dari masyarakat 
yang sekiranya sudah tidak dipakai lagi sehingga di 
Rumpinmas dapat dimanfaatkan untuk inventarisasi 
buku bacaan, dan lainnya. 

Pada proses perekrutan buku-buku bekas, 
masyarakat seyognya dilibatkan dalam memberikan 
informasi sumbangan buku bekas dengan tujuan untuk 
memberikan rasa simpati dan empati terhadap 
keberadaan Rumpinmas. 

f. Sasaran Kegiatan  

Apabila Rumpinmas dibentuk baru maka kegiatan 
yang harus direncanakan sebagai berikut: 

1) Membuat slogan literasi, misalnya “Membaca adalah 

Awal Melihat Dunia” 

2) Membuat mural atau poster yang maksud dapat 
menarik simpati masyarakat untuk membaca atau 
singgah di Rumpinmas. 

3) Menyiapkan tempat secara permanen maupun semi 
permanen sebagai tempat aktivitas masyarakat. 

4) Menyiapkan tempat penyimpanan buku atau rak 
buku untuk tempat mendisplay buku.  

5) Membuat surat dukungan dan permohonan buku-
buku bacaan terhadap Dinas terkait. 

6) Membuat surat dukungan dan permohonan bantuan 
buku 

g. Khalayak Sasaran. 
Khalayak sasaran yang dilibatkan antara lain: 

1) Kelompok anak usia sekolah, dengan diberikan 
fasilitas untuk belajar bersama atau dibentuk 
bimbingan belajar. 

2) Kelompok remaja, diberikan pelatihan keterampilan 
berbasis life skill dengan tujuan agar mempunyai 
kemampuan dalam dunia usaha dan dapat bersaing di 
pasar bebas. 

3) Kelompok ibu-ibu PKK, diberikan pelatihan wira-
usaha  dan dapat menjadi wirausaha baru sehingga 
mendapatkan tambahan penghasilan dan meningkat-
kan kesejahteraan keluarga. 

4) Kelompok masyarakat usia produktif yang masih 
belum mempunyai pekerjaan tetap, atau kelompok 
korban PHK. 
 

h. Operasional Penyelenggaraan 
Pada penyelenggaraan rumah pintar, program 

pelaksanannya menggunakan sistem sentra yang terdiri 
dari : 
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1) Sentra Buku yaitu pusat penyediaan dan pelayanan 
buku-buku bacaan. Kegiatan di sentra buku 
bertujuan untuk mengenalkan anak dengan buku, 
membangun minat baca dan menambah cakrawala 
pengetahuan anak. Contoh kegiatannya adalah: 
a) Persiapan membaca, menulis serta berhitung 

untuk anak pra sekolah; 
b) Menulis surat, membuat puisi dan cerita, 

menyusun kata serta mencocokkan gambar untuk 
anak yang sudah bisa baca tulis; 

2) Sentra Komputer, yaitu pusat penyediaan dan 
pelayanan permainan edukatif bagi tumbuh 
kembang anak. Kegiatan di sentra ini menyuguhkan 
fasilitas pembelajaran dengan pendekatan yang 
menyenangkan, sehingga anak dapat menggali 
pengetahuan dan mengembangkan semua potensi 
kreatif yang dimilikinya. 

3) Sentra Panggung, yaitu pusat penyediaan dan 
pelayanan ruang beraktivitas dan berkreasi bagi anak 
dan masyarakat berupa tempat pentas dan tempat 
pemutaran tayangan informasi edukatif digital. 
Kegiatan pembelajaran di sentra ini dirancang untuk 
merangsang beragam eksplorasi sehingga dapat 
memicu kreatifi tas, keberanian dan spontanitas 
berekspresi. 

4) Sentra Komputer, yaitu pusat penyediaan dan 
pelayanan teknologi komunikasi dan informasi agar 
masyarakat melek teknologi. Kegiatan di sentra 
komputer bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
kepada anak tentang teknologi informasi dan dapat 

bermain sambil belajar dengan menggunakan 
komputer. 

5) Sentra Kriya, yaitu pusat penyediaan dan pelayanan 
keterampilan dan kecakapan hidup lainnya sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan di sentra 
kriya merupakan sarana pemberdayaan masyarakat 
yang difokuskan untuk memberikan keterampilan 
hidup dan vokasional peserta dalam berkarya sambil 
bekerja sehingga dapat menumbuhkan sikap 
kewirausahaan yang mandiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.  Rak buku dibuat model warna-
warni untuk memberikan daya 
tarik. 

 
i.  Sasaran Program 

Adapun sasaran program Rumpinmas melalui 
sistem sentra yaitu sebagai berikut : 

Sentra Buku 
1) Sentra Bermain 
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2) Sentra Panggung 
3) Sentra Komputer 
4) Sentra Kriya (pemberdayaan) 
5) Sentra Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia 

Dini. 
j. Sistem Layanan 

Sistem layanan Rumpinmas antara lain: 
1) Rumah Pintar dibuka umum. 
2) Pelayanan dibuka setiap hari dengan waktu libur 

ditentukan oleh masing-masing Rumpin. 
3) Memiliki program kegiatan yang terencana untuk 

masing-masing kelompok sasaran (anak-anak, remaja, 
kaum perempuan dan lansia). 

4) Waktu layanan berlangsung 2 jam/perhari dan 
bersifat fleksibel. 

5) Kegiatan dilakukan selama 3-4 bulan dalam 1 kali 
putaran/periode. 

6) Dilakukan evaluasi perkembangan peserta didik 
setiap akhir program. 

7) Memperhatikan rasio antara tutor dan peserta didik. 
8) Bersifat proaktif  ke masyarakat. 

k. Keberlanjutan 

Suatu program dapat diapresiasi berhasil apabila 
dalam aktivitasnya terdapat keberlanjutan (sustainable). 
Artinya hasil dari kegiatan dalam satu periode dapat 
ditindaklanjuti mengkolaborasi dengan model program 
yang lain, sehingga distribusi pengembangan pengeta-
huan terus-menerus berjalan. 

Di samping itu juga harus dibentuk struktur 
organisasi pengelola sebagai berikut: 

1) Pelindung 
2) Penanggungjawab 
3) Ketua Pengelola 
4) Wakil Ketua 
5) Sekretaris 
6) Bendahara 
7) Staf Administrasi 
8) Peningkatan Mutu 
9) Koordinator/Penanggungjawab 

a) Sentra Bermain 
b) Sentra Panggung 
c) Sentra Komputer 
d) Sentra Kriya (pemberdayaan) 
e) Sentra Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia 

Dini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.  Sentra Kriya Sablon Kaos. 
l. Penutup 

Rumpinmas atau Rumah Pintar Masyarakat rumah 
edukasi bagi masyarakat berbasis literasi manfaatnya 
sangat luas, baik pada jangka pendek maupun jangka 
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panjang. Karena yang menjadi sasarannya adalah seluruh 
elemen masyarakat. 

Mengingat aktivitas tiap harinya banyak melibatkan 
masyarakat, maka dalam pembentukan dan pengelolaan 
harus banyak melibatkan masyarakat sehingga 
masyarakat dapat mengelolah secara mandiri. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 
BIDANG KESEHATAN 

 

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus 
investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa, karena itu 
diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh 
dan berkesinambungan, dengan tujuan guna meningkatkan, 
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.Kesehatan merupakan satu layanan sosial dasar yang 
harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai kewajibanya untuk 
menjaga kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang perlu 
disadarkan oleh masyarakat yang telah lama terabaikan hak-hak 
dasarnya. Pengembangan kesehatan masyarakat dapat dilakukan 
dengan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal 
terutama pelayanan preventif. Melalui pelayanan preventif yang 
diberikan diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan usaha 
preventif tersebut pada lingkup keluarga, sehingga akan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
sangatlah perlu didasari oleh adanya perilaku hidup sehat yang 
tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Kondisi sehat dapat dicapai 
dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi 
perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di rumah 
tangga oleh karna itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan 
ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta 
diperjuangkan oleh semua pihak. Rumah Tangga yang telah 
memperhatikan kesehatan berarti mampu menjaga, 
meningkatkan dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah 
tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang 
kurang konduktif untuk hidup sehat. Penerapannya di rumah 
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tangga merupakan tanggung jawab setiap anggota rumah 
tangga, yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah beserta 
jajaran sektor terkait untuk mefasilitasi kegiatan perlaku hidup 
sehat di rumah tangga agar dapat dijalaankan secara efektif. 

 
A. Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 

1. Pendahuluan 
Populasi jumlah remaja di Indonesia tahun 2013 

berdasarkan data BKKBN RI adalah 43 juta atau 10,6 persen dari 
jumlah penduduk Indonesia. Masa remaja merupakan masa 
peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang 
dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual. Remaja tidak 
mempunyai tempat yang jelas, yaitu bahwa mereka tidak 
termasuk golongan anak-anak tetapi tidak juga termasuk 
golongan dewasa.  

Perkembangan biologis dan psikologis remaja 
dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan sosial. Oleh 
karena itu remaja akan berjuang untuk melepaskan 
ketergantungannya kepada orang tua dan berusaha mencapai 
kemandirian sehingga mereka dapat diterima dan diakui sebagai 
orang dewasa. Memasuki masa remaja yang diawali dengan 
terjadinya kematangan seksual, maka remaja akan dihadapkan 
pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk 
dapatmenerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kematangan 
seksual dan terjadinyaperubahan bentuk tubuh sangat 
berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja.Selain itu, 
kematangan seksual juga mengakibatkan remaja mulai tertarik 
terhadap anatomi fisiologi tubuhnya. Selain tertarik kepada 
dirinya, juga mulai muncul perasaan tertarik kepada teman 
sebaya yang berlawanan jenis. 

Masalah remaja (usia> 10-19 tahun) merupakan masalah 
yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional di 
Indonesia. Masalah remaja terjadi, karena mereka tidak 
dipersiapkan mengenai pengetahuan tentang aspek yang 
berhubungan dengan masalah peralihan dari masa anak ke 
dewasa.Masalah kesehatan remaja mencakup aspek fisik biologis 
dan mental, sosial. Perubahan fisik yang pesat dan perubahan 
endokrin/hormonal yang sangat dramatik merupakan pemicu 
masalah kesehatan remaja serius karena timbuhnya dorongan 
motivasi seksual yang menjadikan remaja rawan terhadap 
penyakit dan masalah kesehatan reproduksi, kehamilan remaja 
dengan segala konsekuensinya yaitu: hubungan seks pranikah, 
aborsi, PMS dan HIV/AIDS. Data yang dihimpun oleh BKKBN 
RI tahun 2013 menyatakan bahwa sebanyak 30,9 % remaja pria 
dan 34,7 % remaja putri dari 43 juta remaja di Indonesia yang 
berusia 15-19 tahun pernah melakukan Hubungan Suami Istri 
(HUS). 

Permasalahan remaja seringkali berakar dari kurangnya 
informasi dan pemahaman serta kesadaran untuk mencapai 
sehat secara reproduksi. Di sisi lain, remaja sendiri mengalami 
perubahan fisik yang cepat. Akses untuk mendapatkan informasi 
bagi remaja banyak yang tertutup. Dengan memperluas akses 
informasi tentang kesehatan reproduksi remaja yang benar dan 
jujur bagi remaja akan membuat remaja makin sadar terhadap 
tanggung jawab perilaku reproduksinya. Dengan makin 
banyaknya persoalan kesehatan reproduksi remaja, maka 
pemberian informasi, layanan dan pendidikan kesehatan 
reproduksi remaja menjadi sangat penting. 
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2. Materi 
a. Deskripsi 

1) Pengertian Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 
adalah penyampaian materi tentang keadaan yang 
menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial 
secara utuh dalam semua hal yang berkaitan dengan 
sistem dan proses reproduksi yang dimiliki remaja. 

2) Pengertian Remaja dalam program BKKBN disebutkan 
bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 10-24 
tahun. Menurut Hurlock (1993), masa remaja adalah 
masa yang penuh dengan kegoncangan, taraf mencari 
identitas diri dan merupakan periode yang paling berat. 
Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh 
adanya perubahan fisik, emosidan psikis. Masa remaja 
adalah suatu periode masa pematangan organ 
reproduksi manusia, dan sering disebut masa peralihan. 
Masa remaja merupakan periode peralihan dari masa 
anak ke masa dewasa. 

3) Tujuan Umum :agar remaja memiliki perilaku seksual 
yang sehat dan mampu menjaga kesehatan 
reproduksinya. 

4) Tujuan Khusus :  

 Remaja mengerti tentang kesehatan reproduksi 

 Remaja mengetahui perubahan – perubahan tubuh 
yang berkaitan dengan proses reproduksi 

 Remaja mengetahui perilaku seksual yang salah dan 
mengetahui bahaya serta akibatnya. 
 
 
 

b. Tumbuh Kembang Remaja 
Tumbuh kembangnya seorang remaja menuju 

dewasa, berdasarkan kematangan psikososial dan seksual. 
Semua remaja akan melewati tahapan berikut : 
1) Masa remaja awal/dini (early adolescence) : umur 11 – 13 

tahun.  
2) Dengan ciri khas : ingin bebas, lebih dekat dengan teman 

sebaya, mulai berfikir abstrak dan lebih banyak 
memperhatikan keadaan tubuhnya. 

3) Masa remaja pertengahan (middle adolescence) : umur 
14 – 16 tahun. Dengan ciri khas : mencari identitas diri, 
timbul keinginan untuk berkencan, berkhayal tentang 
seksual, mempunyai rasa cinta yang mendalam. 

4) Masa remaja lanjut (late adolescence) : umur 17 – 20 
tahun.  

5) Dengan ciri khas : mampu berfikir abstrak, lebih selektif 
dalam mencari teman sebaya,mempunyai citra jasmani 
dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta, pengungkapan 
kebebasan diri. Tahapan ini mengikuti pola yang 
konsisten untuk masing-masing individu. 

Walaupun setiap tahap mempunyai ciri tersendiri 
tetapi tidak mempunyai batas yang jelas, karena proses 
tumbuh kembang berjalan secara berkesinambungan. 
Terdapat ciri yang pasti dari pertumbuhan somatik pada 
remaja, yaitu peningkatan massa tulang, otot, massa lemak, 
kenaikan berat badan, perubahan biokimia, yang terjadi 
pada kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun 
perempuan walaupun polanya berbeda. 
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c. Pertumbuhan fisik pada remaja perempuan :  
1) Mulai menstruasi. 
2) Payudara dan pantat membesar. 
3) Indung telur membesar. 
4) Kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat. 
5) Vagina mengeluarkan cairan. 
6) Mulai tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina. 
7) Tubuh bertambah tinggi. 

d. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki : 
1) Terjadi perubahan suara mejadi besar dan mantap. 
2) Tumbuh bulu disekitar ketiak dan alat kelamin. 
3) Tumbuh kumis. 
4) Mengalami mimpi basah. 
5) Tumbuh jakun. 
6) Pundak dan dada bertambah besar dan bidang. 
7) Penis dan buah zakar membesar. 

e. Perubahan psikis juga terjadi baik pada remaja perempuan 
maupun remaja laki-laki, mengalami perubahan emosi, 
pikiran, perasaan, lingkungan pergaulan dan tanggung 
jawab, yaitu : 
1) Remaja lebih senang berkumpul diluar rumah dengan 

kelompoknya. 
2) Remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan 

orang tua. 
3) Remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup 

diri. 
4) Remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi 

sangat tergantung pada kelompoknya. 
Hal tersebut menyebabkan remaja menjadi lebih 

mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dari 

lingkungan barunya.Selain yang terlihat di luar, perubahan 
juga terjadi di dalam tubuh dan tidak tampak dari luar. 
Otak akan mengeluarkan zat-zat kimia yang disebut 
hormon. Hormon ini akan mempengaruhi perubahan fisik 
dan emosi seseorang pada masa pubertas, terutama 
Estrogen dan Progesteron pada remaja perempuan yang 
diproduksi oleh indung telur. Testosteron pada remaja laki-
laki yang diproduksi oleh testis.Hormon-hormon yang 
mempengaruhi perubahan alat-alat reproduksi dari anak 
menjadi remaja adalah : 
1) Pada remaja perempuan: rahim, saluran telur, indung 

telur, rongga panggul dan vagina tumbuh seakan 
bersiap untuk melakukan fungsi dan proses reproduksi 
yang ditandai dengan adanya siklus Menstruasi. 

2) Pada remaja laki-laki: prostat dan seminal, uretra 
(saluran kencing), testis (buah zakar), dan penis juga 
tumbuh membesar dan mulai mengeluarkan cairan 
yang gunanya sebagai tempat berkembangnya sperma 
serta diproduksinya sperma yang ditandai 
dengan Mimpi Basah. 

f. Menstruasi, siklus menstruasi meliputi : 
1) Indung telur mengeluarkan telur (ovulasi) kurang lebih 

14 hari sebelum menstruasi yang akan dating 
2) Telur berada dalam saluran telur, selaput lendir rahim 

menebal 
3) Telur berada dalam rahim, selaput lendir rahim 

menebal dan siap menerima hasil pembuahan. Bila 
tidak ada pembuahan, selaput rahim akan lepas dari 
dinding rahim dan terjadi perdarahan. Telur akan 
keluar dari rahim bersama darah. 
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Masa subur adalah 14 hari sebelum menstruasi 
berikutnya, hal ini terjadi apabila : 
1) Sel telur dalam perjalanannya menuju dinding rahim 

(masa subur) tidak bertemu dengan sel sperma (artinya, 
tidak terjadi hubungan seksual pada masa subur), maka 
sel telur beserta lapisan dalam dinding rahim 
tempatnya bersarang luruh dan keluar melalui lubang 
vagina sebagai darah haid/menstruasi. 

2) Setelah haid selesai (5 – 7 hari), indung telur mulai 
bersiap untuk melepas sel telur berikutnya, di bawah 
pengaruh hormon estrogen. 

3) Demikian seterusnya setiap bulan, sehingga siklus haid 
dianggap siklus bulanan, dan haid dikatakan “datang 
bulan” 

4) Rasa nyeri (kram) perut yang menyertai bisa ringan, 
tetapi bila sangat nyeri, dianjurkan untuk diperiksakan 
ke dokter. Panjang siklus menstruasi berbeda-beda 
setiap perempuan. Ada yang 26 hari, 28 hari, 30 hari, 
atau bahkan ada yang 40 hari. Lama menstruasi pada 
umumnya 5 hari, namun kadang-kadang ada yang 
lebih cepat 2 hari atau bahkan sampai 5 hari. 

5) Jumlah seluruh darah yang dikeluarkan biasanya 
antara 30 – 80 ml. 

g. Mimpi Basah, ketika seseorang laki-laki memasuki masa 
pubertas, terjadi pematangan sperma didalam testis. 
Sperma yang telah diproduksi ini akan dikeluarkan melalui 
Vas Deferens kemudian berada dalam cairang mani yang 
diproduksi oleh kelenjar prostat. Air mani yang telah 
mengandung sperma ini akan keluar yang disebut 

ejakulasi. Ejakulasi yang tanpa rangsangan yang nyata 
disebut Mimpi Basah. 

h. Masalah yang dihadapi Remaja: 

1) Godaan seksualitas pada awal kedewasaan: masa 
remaja adalah masa yang sulit dan penuh tantangan 
karena sekarang sedang berada pada masa tansisi. Pada 
periode seorang anak yang sedang menuju 
kedewasaan. Sedangkan dunia anak-anak belum 
sepenuhnya ditinggalkan. Pada masa ini orang tua 
diharapkan dapat mendekati remaja dengan penuh 
pengertian, karena masa pubertas/pancaroba ini masa 
yang paling peka bagi remaja. Keadaan yang umum 
pada saat ini, para remaja biasanya membicarakan 
masalah seks dengan sesama teman dengan bumbu 
yang cabul, membaca buku-buku porno, nonton kaser 
video porno atau film-film porno yang sering berakibat 
negatif bagi dirinya, orang tuannya dan masa depan di 
anak. Hal ini semua disebabkan oleh ketidaktahuan 
mereka tentang seks yang benar dan kurang adanya 
bekal yang benar dan baik dalam pengetahuan 
tentang  seks, sehingga jelas akan membawa akibat 
yang negatif bagi remaja. 

2) Perilaku Seksual : 
a) Perilaku seksual yang Normal, hubungan seks antara 

seorang pria dengan seorang wanita dewasa, baik 
dorongan seks, pasangan maupun caranya adalah 
normal ialah hubungan seks yang tidak 
menimbulkan efek – efek yang merugikan baik diri 
sendiri maupun bagi pasangan paksaan atau 
perkosaan. Perilaku seksual manusia mencakup 
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kepribadian, sikap dan seluruh perilakunya sehari – 
hari.  

b) Perilaku seksual yang Abnormal, perilaku seksual 
yang disebut penyimpangan seksual, dibedakan 
dalam 3 golongan, yaitu : 

 Dorongan seks yang abnormal misalnya 
pelacuran, zina, onani, pedofilia/sodomi, 
hiperseksual, transseksual, perkosaan, free sex, 
dan lain-lain.  

 Pasangan yang abnormal misalnya lesbian, 
homoseksual. 

 Cara-cara yang abnormal misalnya exhibisionisme 
(suka memperlihatkan alat kelamin), sadisme, 
transgender dan lain-lain. 

3) Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) : 
Hubungan seks pranikah di kalangan remaja 

didasari pula oleh mitos-mitos seputar masalah 
seksualitas.Misalnya saja, mitos berhubungan seksual 
dengan pacar merupakan bukti cinta. Atau, mitos 
bahwa berhubungan seksual hanya sekali tidak akan 
menyebabkan kehamilan. Padahal hubungan seks 
sekalipun hanya sekali juga dapat menyebabkan 
kehamilan selama si remaja perempuan dalam masa 
subur. 

4) Aborsi : 
Aborsi merupakan keluarnya embrio atau janin 

dalam kandungan sebelum waktunya.Aborsi pada 
remaja terkait KTD biasanya tergolong dalam kategori 
aborsi provokatus, atau pengguguran kandungan yang 
sengaja dilakukan.Namun begitu, ada juga yang 

keguguran terjadi secara alamiah atau aborsi spontan. 
Hal ini terjadi karena berbagai hal antara lain karena 
kondisi si remaja perempuan yang mengalami KTD 
umumnya tertekan secara psikologis, karena secara 
psikososial ia belum siap menjalani kehamilan. Kondisi 
psikologis yang tidak sehat ini akan berdampak pula pada 

kesehatan fisik yang tidak menunjang untuk melangsungkan 

kehamilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Praktek aborsi dan janin hasil 

aborsi 

 

5) Perkawinan Dan Kehamilan Dini 
Nikah dini ini, khususnya terjadi di pedesaan.Di 

beberapa daerah, dominasi orang tua biasanya masih 
kuat dalam menentukan perkawinan anak dalam hal ini 
remaja perempuan.Alasan terjadinya pernikahan dini 
adalah pergaulan bebas seperti hamil di luar 
pernikahan dan alasan ekonomi.Remajayang menikah 
dini, baik secara fisik maupun biologis belum cukup 
matang untuk memiliki anak sehingga rentan 
menyebabkan kematian anak dan ibu pada saat 
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melahirkan. Perempuan dengan usia kurang dari 20 
tahun yang menjalani kehamilansering mengalami 
kekurangan gizi dan anemia. Gejala ini berkaitan 
dengan distribusi makanan yang tidak merata, antara 
janin dan ibu yang masih dalam tahap proses 
pertumbuhan. 

6) Penyakit Akibat Hubungan Seksual (PHS) yang salah : 
Persentuhan dapat menularkan berbagai 

penyakit  dari pembawa kuman kepada penerima, 
penyakit-penyakit tersebut antara lain:  
a) Gonorehonea (kencing nanah), gejalanya sebagai 

berikut :  

 Pada pria : Mula-mula terasa perih disaluran 
kencing pada waktu kencing, terasa gatal 
dilubang kencing dan mengeluarkan nanah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.  Saluran kecing pria yang 

mengeluarkan nanah. 

 

 Pada wanita : Biasanya menyerang saluran 
kencing & leher rahim. Banyak mengeluarkan 
lendir meskipun ia tak mengeluh sakit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8.  Saluran kecing wanita yang 

mengeluarkan nanah. 

b) Sypilis/Lues/Raja Singa, memiliki tingkatan-tingkatan 
sebagai berikut : 

 Stadium Primer :  
Ada luka kecil bernanah dan sakit pada kepala zakar 
dan pada wanita luka kecil, dan sakit didalam vagina 
atas bibir besar/bibir kecil, juga ada kelenjar 
(Pembengkakan kelenjar lemfe) dilipat paha. 

 Stadium Sekunder : 
Berupa  kelainan pada kulit, tampak bintik meah 
dengan diameter 0,5-1 cm pada kulit bahu, dada 
pinggul dan perut serta pada lengan.  

 Stadium Tertier : 
Akan muncul 3-10 tahun setelah  stadium primer, 
mungkin pula 10-15 tahun. Gejala berupa bercak-
bercak merah yang tidak simetris. 
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Gambar 8.  Alat kelamin yang terkena 

penyakit sypilis. 

 
c) Herpes adalah radang dikulit yang disebabkan oleh 

virus, virus menyerang bibir, hidung, mulut, ada juga 
yang bersarang di kelamin. Penyakit ini sudah dikenal 
200 tahun yang lalu. Virus ini menular, menyerupai 
penyakit cacar yang tersebar di udara dan masuk ke 
dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Penularan 
juga bisa melalui bersentuhan secara langsung dengan 
penderita atau melalui berciuman. Sedangkan herpes 
kelamin ditularkan melalui hubungan seks. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 9.  Alat kelamin yang terkena 
penyakit herpes. 

d) IMS (Infeksi Menular Seksual) atau PMS (Penyakit 
Menular Seksual), dan HIV/AIDS.IMS ini sering 
disebut juga penyakit kelamin atau penyakit yang 
ditularkan melalui hubungan seksual. Sebab IMS dan 
HIV sebagian besar menular melalui hubungan seksual 
baik melalui vagina, mulut, maupun dubur. Untuk HIV 
sendiri bisa menular dengan transfusi darah dan dari 
ibu kepada janin yang dikandungnya. Dampak yang 

ditimbulkannya juga sangat besar sekali, mulai dari gangguan 

organ reproduksi, keguguran, kemandulan, kanker leher 

rahim, hingga cacat pada bayi dan kematian. AIDS 

merupakan kumpulan gejala penyakit akibat seseorang 

mengalami kekurangan sistem kekebalan tubuh akibat 

kerusakan yang ditimbulkan oleh virus HIV. Dampak lain 

yang ditimbulkan adalah penurunan berat badan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 10.  Kondisi tubuh manusia 

yang terserang HIV 
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3. Penanganan Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja 
Berdasarkan masalah yang terjadi pada setiap fase 

kehidupan, maka upaya-upaya penanganan masalah 
kesehatan reproduksi remaja, dapat melalui: 
a. Memperhatikan pola makan bergizi dan gizi seimbang. 
b. Informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. 
c. Pencegahan kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan 

seks bebas. 
d. Pernikahan pada usia wajar (20-35 tahun untuk wanita, 

25-40 untuk pria). 
e. Pendidikan dan peningkatan ketrampilan. 
f. Peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman 

melalui penguatan pendidikan agama. 
g. Pemanfaatan waktu luang dengan melakukan kegiatan 

yang positif, seperti berolahraga dan lain-lain. 
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B. Penyuluhan Tentang Sanitasi Lingkungan Sehat 

 

1. Pendahuluan 
Sanitasi yang memadai merupakan dasar dari 

pembangunan. Namun sampai saat ini, fasilitas sanitasi masih 
jauh dibawah kebutuhan penduduk yang terus meningkat 
jumlahnya. Sanitasi lingkungan berkaitan erat pada perilaku 
menjaga kebersihan dan kesehatan pada lingkungan tempat kita 
berada. Sanitasi lingkungan bertujuan untuk mencegah diri 
sendiri maupun lingkungan untuk bersentuhan langsung dengan 
kotoran atau bahan buangan/limbah lainnya. Ini berarti bahwa 
sanitasi lingkungan adalah segala sesuatu yang merupakan 
upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Misalnya 
membuang sampa pada tempatnya dan melakukan pengolahan 
sampah dengan baik. Dengan ini sampah tidak menumpuk di 
sekitar tempat kita tinggal dan menjadi masalah baru yang 
berdampak negatif terhadap kesehatan orang-orang di 
lingkungan kita. 

Minimnya sarana sanitasi lingkungan di Indonesia seperti 
penanganan sampah, air limbah, tinja, saluran pembuangan, dan 
kesehatan masyarakat, ditandai dengan masih tingginya angka 
kejadian penyakit infeksi dan penyakit menular di masyarakat 
yang secara keseluruhan dapat menganggu kesehatan 
masyarakat. Pada akhirnya jika kesehatan  terganggu maka 
kesejahteraan juga akan berkurang. Oleh karena itu sanitasi 
lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.Selain pemerintah, masyarakat juga 
memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan sanitasi 
lingkungan yang sehat.Hal ini sangat beralasan mengingat 
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lingkungan yang sehat dimulai dari bagian terkecil masyarakat 
yaitu rumah dan lingkungan sekitarnya. 

Salah satu sarana sanitasi yang masih belum sehat di 
daerah masyarakat pedesaan adalah sarana pembuangan kotoran 
(tinja) maupun sarana pembuangan air kotor.Mengingat 

pentingnya pengertian akan pola hidup sehat untuk mendorong perilaku 

dan kesadaran akan pentingnya sarana-sarana sanitasi, maka masyarakat 

perlu dibuka wawasan dan cara pandangnya akan pentingnya hidup 

sehat. Bentuk kegiatan yang tepat adalah melalui penyuluhan. 

Tujuan kegiatan penyuluhan sanitasi lingkungan yang 
sehat bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat 
akan pentingnya pola hidup sehat melalui lingkungan desa yang 
bersih dan sehat. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan 
masyarakat lebih memahami sarana-sarana penunjang sanitasi 
lingkungan seperti sarana pembuangan kotoran dan sarana 
pembuangan air limbah rumah tangga agar terhindar dari 
penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. 
Dengan terpenuhinya kesehatan masyarakat maka akan tercapai 
pula kesejahteraan masyarakat. 

 
2. Materi 

1) Deskripsi 
1) Pengertian :status kesehatan suatu lingkungan yang 

mencakup perumahan, pembuangan kotoran, 

penyediaan air bersih dan sebagainya. 

2) Rumah adalah salah satu persyaratan pokok bagi 

kehidupan manusia. Rumah atau tempat tinggal 

manusia, dari zaman ke zaman mengalami perubahan. 

Pada zaman purba manusia bertempat tinggal digua-

gua, kemudian berkembang, dengan mendirikan rumah 

tempat tinggal di hutan-hutan dan dibawah pohon. 

Sampai pada abad modern ini manusia sudah 

membangun rumah (tempat tinggalnya) bertingkat dan 

diperlengkapi dengan peralatan yang serba 

modern.sejak zaman dahulu pula manusia telah 

mencoba mendesain rumahnya, dengan ide mereka 

masing-masing yang dengan sendirinya berdasarkan 

kebudayaan masyarakat setempat dan membangun 

rumah mereka dengan bahan yang ada setempat (lokal 

material) pula. Setelah manusia memasuki abad 

modern ini meskipun rumah mereka dibangun dengan 

bukan bahan-bahan setempat tetapi kadang-kadang 

desainya masih mewarisi kebudayaan generasi 

sebelumnya (Notoadmojo, 2003). 

2) Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam 
membangun suatu rumah : 
1) Faktor lingkungan. Baik lingkungan fisik, biologis 

maupun lingkungan sosial. Maksudnya membangun 

suatu rumah harus memperhatikan tempat dimana 

rumah itu didirikan. Di pegunungan ataukah di tepi 

pantai, di desa ataukah di kota, di daerah dingin 

ataukah di daerah panas, di daerah pegunungan dekat 

gunung berapi (daerah gempa) atau di daerah bebas 

gempa dan sebagainya. Rumah didaerah pedesaan, 

sudah barang tentu disesuaikan kondisi sosial budaya 

pedesaaan, misalnya bahanya, bentuknya, menghadap-

nya, dan lain sebagainya. Rumah di daerah gempa 
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harus dibuat dengan bahan-bahan yang ringan namun 

harus kokoh, rumah didekat hutan harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga aman terhadap serangan-

serangan binatang buas. 

2) Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. 

Hal ini dimaksudkan rumah dibangun berdasarkan 

kemampuan keuangan penghuninya, untuk itu maka 

bahan-bahan setempat yang murah misal bambu, kayu 

atap rumbia dan sebagainya adalah merupakan bahan-

bahan pokok pembuatan rumah.Perlu dicatat bahwa 

mendirikan rumah adalah bukan sekadar berdiripada 

saat itu saja, namun diperlukan pemeliharaan 

seterusnya (Notoadmojo, 2003). 

3) Bangunan rumah yang sehat. 
1) Syarat-syarat rumah sehat 

a) Bahan bangunan 

(1) Lantai : Ubin atau semen adalah baik, namun 

tidak cocok untuk kondisi ekonomi pedesaan. 

Lantai kayu sering terdapat pada rumah-rumah 

orang yang mampu di pedesaan, dan inipun 

mahal. Oleh karena itu, untuk lantai rumah 

pedesaan cukuplah tanah biasa yang 

dipadatkan. Syarat yang penting disini adalah 

tdak berdebu pada musim kemarau dan tidak 

basah pada musim hujan. Untuk memperoleh 

lantai tanah yang padat (tidak berdebu) dapat 

ditempuh dengan menyiram air kemudian 

dipadatkan dengan benda-benda yang berat, 

dan dilakukan berkali-kali. Lantai yang basah 

dan berdebu merupakan sarang penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.  Bangunan rumah sehat 
 

(2) Dinding : Tembok adalah baik, namun 

disamping mahal tembok sebenarnya kurang 

cocok untuk daerah tropis, lebih-lebih bila 

ventilasinya tidak cukup. Dinding rumah di 

daerah tropis khususnya di pedesaan lebih baik 

dinding atau papan. Sebab meskipun jendela 

tidak cukup, maka lubang-lubang pada dinding 

atau papan tersebut dapat merupakan ventilasi, 

dan dapat menambah penerangan alamiah. 

(3) Atap Genteng : Atap genteng adalah umum 

dipakai baik di daerah perkotaan maupun 

pedesaan. Disamping atap genteng cocok untuk 
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daerah tropis, juga dapat terjangkau oleh 

masyarakat dan bahkan masyarakat dapat 

membuatnya sendiri. Namun demikian, banyak 

masyarakat pedesaan yang tidak mampu untuk 

itu, maka atap daun rumbai atau daun kelapa 

pun dapat dipertahankan. Atap seng ataupun 

asbes tidak cocok untuk rumah pedesaan, di 

samping mahal juga menimbulkan suhu panas 

didalam rumah. 

(4) Lain-lain (tiang, kaso dan reng) 

(5) Kayu untuk tiang, bambu untuk kaso dan reng 

adalah umum di pedesaan.Menurut 

pengalaman bahan-bahan ini tahan lama.Tapi 

perlu diperhatikan bahwa lubang-lubang 

bambu merupakan sarang tikus yang baik. 

Untuk menghindari ini cara memotongnya 

barus menurut ruas-ruas bambu tersebut, maka 

lubang pada ujung-ujung bambu yang 

digunakan untuk kaso tersebut ditutup dengan 

kayu. 

b) Ventilasi 

(1) Ventilasi rumah mempunyai banyak fungsi. 

Fungsi pertama adalah untuk menjaga agar 

aliran udara di dalam rumah tersebut tetap 

segar. Hal ini berarti keseimbangan O2 yang 

diperlukan oleh penghuni rumah tersebut tetap 

terjaga. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan 

O2 didalam rumah yang berarti kadar CO2 yang 

bersifat racun bagi penghuninya menjadi 

meningkat, disamping itu tidak cukupnya 

ventilasi akan menyebab-kan kelembaban 

udara didalam ruangan naik karena terjadinya 

proses penguapan dari kulit dan penyerapan. 

Kelembaban ini akan merupakan media yang 

baik untuk bakteri-bakteri, patogen (bakteri-

bakteri penyebab penyakit). 

(2) Fungsi kedua daripada ventilasi adalah untuk 

membebaskan udara ruangan-ruangan dari 

bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen, 

karena disitu selalu terjadi aliran udara yang 

terus-menerus. Bakteri yang terbawa oleh udara 

akan selalu mengalir. Fungsi lainya adalah 

untuk menjaga agar ruangan selalu tetap 

didalam kelembaban (humuduty) yang optium. 

Ada 2 macam ventilasi, yakni : 

 Fungsi kedua dari pada ventaliasi adalah 

untuk membebaskan udara ruangan dari 

bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen, 

karena disitu selalu terjadi aliran udara dan 

sebagainya. Di pihak lain ventilasi alamiah 

ini tidak menguntungkan, karena merupa-

kan jalan masuknya nyamuk dan serangga 

lainya ke dalam rumah. Untuk itu harus ada 
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usaha-usaha lain untuk melindung kita dari 

gigitan-gigitan nyamuk tersebut.  

 Ventilasi buatan, yaitu dengan mempergu-

nakan alat-alat khusus untuk mengalirkan 

udara tersebut, misalnya kipas angin, dan 

mesin penghisap udara. Tetapi jelas alat ini 

tidak cocok dengan kondisi rumah di 

pedesaan. 

Perlu diperhatikan disini bahwa sistem 

pembuatan ventilasi harus dijaga agar udara tidak 

berhenti atau membalik lagi, harus mengalir. 

Artinya di dalam ruangan rumah harus ada jalan 

masuk dan keluarnya udara. 

c) Cahaya 

Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang 

cukup, tidak kurang dan tidak terlalu banyak. 

Kurangnya cahaya yang masuk kedalam ruangan 

rumah, terutama cahaya matahari di samping 

kurang nyaman, juga merupakan media atau 

tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya 

bibit-bibit penyakit. Sebaliknya terlalu banyak 

cahaya didalam rumah akan menyebabkan silau, 

dam akhirnya dapat merusakan mata. Cahaya 

dapat dibedakan menjadi 2, yakni : 

 Cahaya alamiah, yakni matahari. Cahaya 

matahari ini sangat penting, karena dapat 

membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam 

rumah, misalnya baksil TBC. Oleh karena itu, 

rumah yang sehat harus mempunyai jalan 

masuk cahaya yang cukup. Seyogyanya jalan 

masuk cahaya (jendela) luasnya sekurang-

kurangnya 15% sampai 20% dari luas lantai 

yang terdapat didalam ruangan rumah. Perlu 

diperhatikan di dalam membuat jendela 

diusahakan agar sinar matahari dapat 

langsung masuk ke dalam ruangan, tidak 

terhalang oleh bangunan lain. Fungsi jendela 

disini, disamping sebagai ventilasi, juga 

sebagai jalan masuk cahaya.Lokasi 

penempatan jendela pun harus diperhatikan 

dan dusahakan agar sinar matahari lama 

menyinari lantai (bukan menyinari dinding). 

Maka sebaiknya jendela itu harus di tengah-

tenan tinggi dinding (tembok).Jalan 

masuknya cahaya alamiah juga diusahakan 

dengan geneng kaca. Genteng kaca pun 

dapat dibuat secra sederhana, yakni dengan 

melubangi genteng biasa waktu 

pembuatanya kemudian menutupnya 

dengan pecahan kaca.  

 Cahaya buatan, yaitu menggunakan sumber 

cahaya yang bukan alamiah, seperti lampu 

minyak tanah, listrik, api dan sebagainya. 
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d) Luas bangunan rumah 

Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup 

untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lanai 

bangunan tersebut harus disesuaikan dengan 

jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak 

sebanding dengan jumlah penghuninya akan 

menyebabkan perjubelan (over crowded). Hal ini 

tidak sehat, sebab di samping menyebabkan 

kurangnya konsumsi O2 juga bila salah satu 

anggota keluarga terkene penyakit infeksi, akan 

mudah menular kepada anggota keluarga yang 

lain. Luas bangunan yang optimum adalah apabila 

dapat menyediakan 2,5-3 m2 untuk tiap orang (tiap 

anggota keluarga). 

e) Fasilitas-fasilitas didalam rumah sehat : 

Rumah yang sehat harus mempunyai fasilitas-

fasilitas sebagai berikut: 

 Penyediaan air bersih yang cukup 

 Pembuangan Tinja 

 Pembuangan air limbah (air bekas) 

 

f) Pembuangan sampah 

g) Fasilitas dapur ruang berkumpul keluarga 

Untuk rumah di pedesaan lebih cocok adanya 

serambi (serambi muka atau belakang). 

Disamping fasilitas-fasilitas tersebut, ada 

fasilitas lain yang perlu diadakan tersendiri untuk 

rumah pedesaan, yakni: 

 Gudang, tempat menyimpan hasil panen. 

Gudang ini dapat merupakan bagian dari 

rumah tempat tinggal tersebut, atau bangunan 

tersendiri. 

 Kandang ternak. Oleh karena kandang ternak 

adalah merupakan bagian hidup dari petani, 

maka kadang-kadang ternak tersebut ditaruh di 

dalam rumah. Hal ini tidak sehat, karena ternak 

kadang-kadang merupakan sumber penyakit 

pula. Maka sebaiknya demi kesehatan, ternak 

harus terpisah dari rumah tinggal, atau 

dibikinkan kandang sendiri (Notoadmojo, 

2003).  

4) Sistem Pembuangan  
Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang 

dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri 

maupun tempat-tempat umum lainya, dan pada 

umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang 

dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta 

mengganggu lingkungan hidup. 

Selanjutnya air limbah ini akhirnya akan mengalir ke 

sungai dan laut dan akan digunakan oleh manusia lagi. 

Oleh sebab itu, air buangan ini harus dikelola atau diolah 
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secara baik. Air limbah ini berasal dari berbagai sumber, 

secara garis besar dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1) Air buangan yang bersumber dari rumah tangga 
(domestic wastes water), yaitu air limbah yang berasal 
dari pemukiman penduduk. Pada umumnya air 
limbah ini terdiri dari ekskreta (tinja dan air seni), air 
bekas cucian dapur dan kamar mandi, dan umumnya 
terdiri dari bahan-bahan organic. 

2) Air buangan industri (industrial wastes water), yang 
berasal dari berbagai jenis industri akibat proses 
produksi. Zat-zat yang tergantung di dalamnya sangat 
bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai 
oleh masing-masing industri, antara lain nitrogen, 
logam berat, zat pelarut dan sebagainya. Oleh sebab 
itu pengolahan jenis air limbah ini, agar tidak 
menimbulkan polusi lingkungan memnjadi rumit. 

3) Air buangan kotapraja (municipal wastes water), yaitu 
air buangan yang berasal dari daerah : perkantoran, 
perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat ibadah, 
dan sebagainya. Pada umumnya zat-zat yang 
terkandung dalam jenis air limbah ini sama dengan air 
limbah rumah tangga. 

 
Karakteristik air limbah perlu dikenal, karena hal ini 

akan menentukan cara pengolahan yang tepat, sehingga 

tidak mencemari lingkungan hidup. Secara garis besar 

karakteristik air limbah ini digolongkan menjadi sebagai 

berikut: 

1) Karakteristik fisik : 

Sebagian besar terdiri dari air dan sebagian kecil 

terdiri dari bahan-bahan padat dan suspensi. 

Terutama air limbah rumah tangga, biasanya 

berwarna suram seperti larutan sabun, sedikit 

berbau.Kadang-kadang mengandung sisa-sisa kertas, 

berwarna bekas cucian beras dan sayur, bagian-bagian 

tinja, dan lain-lain. 

2) Karakter kimiawi : 
Biasanya air buangan ini mengandung campuran 

zat-zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih 

serta bermacam-macam zat organik berasal dari 

penguraian tinja, urine dan sampah-sampah 

lainya.Oleh sebab itu, pada umumnya bersifat basah 

pada waktu masih baru, dan cenderung ke asam 

apabila sudah memulai membusuk. 

Substansi organic dalam air buangan terdiri dari 

dua gabungan, yakni : 

a) Gabungan yang mengandung nitrogen, misalnya: 
urea, protein, amine, dan asam amino. 

b) Gabungan yang tak mengandung nitrogen, 
misalnya: lemak, sabun, dan karbuhidrat, 
termasuk selulosa. 

3) Karakteristik bakteriologis 
Kandungan bakteri pathogen serta organisme 

golongan coli terdapat juga dalam air limbah 
tergantung darimana sumbernya, namun keduanya 
tidak berperan dalam proses pengolahan air 
buangan.Sesuai dengan zat-zat yang terkandung di 
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dalam air limbah ini, maka air limbah yang tidak 
diolah terlebih dahulu akan menyebabkan berbagai 
gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan 
hidup antara lain : 
a) Menjadi transmisi atau media penyebaran 

berbagai penyakit, terutama: kholera, typhus 
abdominalis, desentri baciler. 

b) Menjadi media berkembang biaknya mikro-
organisme pathogen. 

c) Menjadi tempat-tempat berkembang biaknya 
nyamuk atau tempat hidup larva nyamuk. 

d) Menimbulkan bau yang tidak enak serta 
pandangan yang tidak sedap. 

e) Merupakan sumber pencemaran air permukaan, 
tanah, dan lingkungan hidup lainya. 

f) Mengurangi produktivitas manusia, karena orang 
bekerja dengan tidak nyaman, dan sebagainya. 

5) Pengolahan air limbah 
Pegolahan air limbah dimaksudkan untuk melindungi 

lingkungan hidup terhadap pencemaran air limbah 
tersebut. Secara ilmiah sebenarnya lingkungan 
mempunyai daya dukung yang cukup besar terhadap 
gangguan yang timbul karena pencemaraan air limbah 
tersebut. Namun demikian, alam tersebut mempunyai 
kemampuan yang terbatas dalam daya dukungnya, 
sehingga air limbah perlu dibuang.  

Beberapa cara sederhana pengolahan air buangan 
antara lain sebagai berikut : 
a) Pengenceran (dilution) 

Air limbah diencerkan sampai mencapai 
konsentrasi yang cukup rendah, kemudian baru 
dibuang ke badan-badan air. Tetapi, dengan makin 
bertambahnya penduduk, yang berarti makin 
meningkatnya kegiatan manusia, maka jumlah air 
limbah yang harus dibuang terlalu banyak, dan 
diperluka air pengenceran terlalu banyak pula, maka 
cara ini tidak dapat dipertahankan lagi. Disamping 
itu, cara ini menimbulkan kerugian lain, diantaranya 
bahaya kontaminasiterhadap badan-badan air masih 
tetap ada, pengendapan yang akhirnya menimbulkan 
pendangkalan terhadap badan-badan air, seperti 
selokan, sungai, danau, dan sebagainya.  Selanjutnnya 
dapat menimbulkan banjir. 

b) Kolam Oksidasi (Oxidation ponds) 
Pada prinsipnya cara pengolahan ini adalah 

pemanfaatan sinar matahari, ganggang  (algae), bakteri 
dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Air 
limbah dialirkan kedalam kolam berbentuk segi empat 
dengan kedalaman antara 1-2 meter. Dinding dan 
dasar kolam tidak perlu diberi lapisan apapun. Lokasi 
kolam harus jauh dari daerah pemukiman, dan 
didaerah yang terbuka, sehingga memungkinkan 
memungkinkan sirkulasi angin dengan baik. 

c) Irigasi  
Air limbah dialirkan ke parit-parit terbuka yang 

digali, dan air akan merembes masuk kedalam tanah 
melalui dasar dan dinding parit tersebut. Dalam 
keadaan tertentu air buangan dapat digunakan untuk 
pengairan ladang pertanian atau perkebunan dan 
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sekaligus berfungsi untuk pemupukan. Hal ini 
terutama dapat dilakukan untuk air limbah dari 
rumah tangga, perusahaan susu sapi, rumah potong 
hewan, dan lain-lainya dimana kandungan zat-zat 
organik dan protein cukup tinggi yang diperlukan 
oleh tanam-tanaman. 

3. Kesimpulan 
Rumah yang sehat minimal memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: terdapat dua ventilasi pada bagian depan, 
cahaya matahari cukup, jauh dari polusi yang ditimbulkan 
dari pabrik, pembuangan air limbah rumah tangga lancar, 
MCK terawat, luas bangunan sebanding dengan penghuni 
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BAB II 
BIDANG EKONOMI 

 
Kondisi ekonomi lemah juga diakibatkan pada situasi yang 

tidak menentu, seperti halnya terjadi PHK besar-besaran, biaya 
sekolah mahal yang berdampak pada angka penggangguran 
meningkat. 

Solusi strategis untuk pemecahan masalah tersebut antara 
lain: pelatihan service sepeda motor, pelatihan sablon, pelatihan 
usaha cuci sepeda motor, dan lain-lain. Sasaran kegiatan kelompok 
pemuda atau karang taruna, pemuda pengganguran/putus sekolah, 
dan kelompok usai produktif korban PHK. 

Peran mahasiswa dalam kegiatan ini, apabila dari potensi 
kelompok mahasiswa tidak ada  yang mempunyai keahlihan yang 
berhubungan kegiatan usaha tersebut, maka mahasiswa dapat 
melakukan kerjasama dengan stakeholders yang mempunyai 
keahlihan di bidang usaha jasa tersebut. Dengan demikian 
mahasiswa akan mendapat pengalaman dan pengetahuan terhadap 
usaha di bidang jasa. 

 
A. Pelatihan Olahan Ikan 

1. Pendahuluan 
Ikan laut merupakan hewan (bahan pangan) yang 

hidupnya di perairan laut dan mengandung protein tinggi 
yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sebagai bahan 
pangan, tentunya ikan laut memiliki manfaat yang luar biasa 
bagi tubuh manusia. 

Fungsi daging ikan untuk tubuh manusia adalah: 
a. Sebagai sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam 

menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. 
b. Membantu pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. 
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c. Mempertinggi daya tahan tubuh terhadap serangan 
penyakit dan juga memperlancar proses-proses fisiologis 
di dalam tubuh. 
Kelebihan produk perikanan dibandingkan dengan 

produk hewani lainnya adalah sebagai berikut:  
a. Kandungan protein yang cukup tinggi (20%) dalam 

tubuh ikan tersusun oleh asam amino yang berpola 
mendekati pola kebutuhan asam amino dalam tubuh 
manusia. 

b. Daging ikan mudah dicerna oleh tubuh, karena 
mengandung sedikit tenunan pengikat. 

c. Daging ikan mengandung asam lemak tak jenuh dengan 
kadar kolesterol sangat rendah yang dibutuhkan oleh 
tubuh manusia. 

d. Daging ikan mengandung sejumlah mineral seperti K, Cl, 
P, S, Mg, Ca, Fe, Ma, Zn, F, Ar, Cu dan Y, serta vitamin A 
dan D dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan 
manusia. 
Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh ikan adalah: 
1) Kandungan air yang tinggi (80%), pH ikan yang 

mendekati netral, dan daging ikan yang sangat 
mudah dicerna oleh enzim autolysis menyebabkan 
daging sangat lunak, sehingga menjadi media yang 
baik untuk pertumbuhan bakteri pembusuk. Proses 
pembusuka pada ikan disebabkan oleh aktifitas 
enzim, mikroorganisme, dan oksidasi dalam tubuh 
ikan itu sendiri dengan perubahan seperti bau busuk, 
daging menjadi kaku, sorot mata pudar, serta adanya 
lendir pada insang maupun tubuh bagian luar. 

2) Kandungan asam lemak tak jenuh mengakibatkan 
daging ikan mudah mengalami proses oksidasi 
sehingga menyebabkan bau tengik.  

Ciri-ciri kesegaran ikan secara fisik dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

 
Tabel 1 Ciri-Ciri Ikan Segar dan Ikan yang Mulai Busuk 

 

Ikan Segar Ikan Mulai Busuk 

Kulit  
 Warna kulit terang dan jernih  

 Kulit masih kuat membungkus 
tubuh, tidak mudah sobek, 
terutama pada bagian perut  

 Warna-warna khusus yang 
masih ada terlihat jelas  

 Kulit berwarna suram, 
pucat dan berlendir 
banyak  

 Kulit mulai terlihat 
mengendur dibeberapa 
tempat tertentu  

 Kulit mudah sobek dan 
warna-warna khusus 
sudah hilang  

Sisik  
 Sisik menempel kuat pada 

tubuh sehingga sulit dilepas  

 
 Sisik mudah terlepas 

dari tubuh  

Mata 
 Mata tampak terang, jernih, 

menonjol dan cembung  

 
 Tampak suram, 

tenggelam dan berkerut  

Insang  
 Insang berwarna merah sampai 

merah tua, terang, dan lamella 
insang terpisah  

 Insang tertutupeh lendir 
berwarna terang dan berbau 
segar seperti bau ikan  

 

 
 Insang berwarna coklat 

suram atau abu-abu dan 
lamella insang 
berdempetan  

 Lendir insang keruh dan 
berbau asam, menusuk 
hidung  
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Ikan Segar Ikan Mulai Busuk 

Daging  
 Daging kenyal, menandakan 

rigormortis masih berlangsung  

 Daging dan bagian tubuh lain 
berbau segar  

 Bila daging ditekan dengan jari 
tidak tampak bekas lekukan  

 Daging melekat pada tulang  

 Daging perut utuh dan kenyal  

 Warna daging putih  

 

 
 Daging lunak, 

menandakan rigormortis 
telah selesai  

 Daging dan bagian 
tubuh lain mulai berbau 
busuk  

 Bila ditekan dengan jari 
tampak bekas lekukan  

 Daging mudah lepas 
dari tulang  

 Daging lembek dan isi 
perut sering keluar  

 Daging berwarna kuning 
kemerah-merahan 
terutama disekitar tulang 
punggung  

 Bila ditaruh dlm air, Ikan segar 
akan tenggelam  

 

 Ikan yang sudah sangat 
membusuk akan 
mengapung 
dipermukaan air  

 
Sebelum dilakukan pengolahan, ikan harus dipersiapkan 

terlebih dahulu, mulai dari pembersihan hingga ikan dalam 
keadaan siap diolah. 

Tahapan proses penyiapan ikan: 
a. Proses pengelupasan sisik ikan 

 Pengelupasan sisik ikan dilakukan dengan cara: 

 Letakkan ikan di atas talenan. 

 Pegang bagian ekor, sisiki kedua sisinya dari bagian 
ekor ke kepala dengan menggunakan bagian punggung 
pisau. 

 Cuci ikan sampai bersih, dan pastikan sisiknya benar-
benar telah mengelupas semuanya. 

b. Proses pembersihan 

Pembersihan bagian –bagian ikan yang tidak 
dipergunakan misalnya: sirip, isi perut, dan ekor. Cara 
pembersihan ikan: 

 Cuci ikan yang akan dibersihkan. 

 Potong bagian sirip dan ekor.Keluarkan insang. 
 Buat torehan dari ujung dubur ikan menuju bagian 
kepala. 

 Tarik dan keluarkan semua bagian perut. 

 Keluarkan kantong darah yang melekat pada tulang 
belakang. 

 Cuci dan bilas dengan air bersih, kemudian tiriskan. 
c. Proses Menguliti 

Proses ini dilakukan untuk memisahkan daging dari 
kulit ikan dengan cara: 

Untuk jenis ikan yang berbentuk bulat lonjong 
• Letakkan ikan di atas talenan, bagian kepala 

menghadap ke badan. 
• Garuk bagian ekor ikan sampai kulitnya mulai 

terangkat.  Untuk lebih mudah mengangkat kulitnya, 
selipkan ibu jari di atas mata pisau yang tumpul yang 
diletakkan di bawah kulit  ikan. Kemudian angkat 
kulitnya sampai pada bagian kepala. Lakukan hal yang 
sama untuk sisi lainnya. 
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Untuk jenis ikan yang berbentuk pipih  

 Letakkan ikan pada sisi vertical dengan bagian kepala 
menghadap ke kiri. 

 Mulailah pada satu bagian sisinya dengan mengangkat 
bagian kulitnya dari bagian sirip perut yang terletak di 
bagian bawah kepala. Secara perlahan-lahan dorong 
kearah ekornya. Hati-hati jangan sampai mengenai 
bagian dagingnya. 

 Cara ini dapat dipermudah dengan menekan bagian 
daging dengan sisi mata pisau dengan jari tangan. 
Lumuri jari dengan garam agar dapat memperkuat 
tekanan. Lakukan hal yang sama dengan sisi yang 
lainnya. 

d. Proses Pelepasan Daging Dari Tulang Ikan (Filleting) 

Bagian daging ikan yang berada pada kedua sisi ikan 
atau mengapit tulang belakang disebut fillet ikan. 

 
2. Materi 

a. Deskripsi  
1) Nugget 

Nugget adalah daging yang dicincang, kemudian 
diberi bumbu-bumbu (bawang putih, garam, bumbu 
penyedap, dan merica), dicetak dalam suatu wadah 
dan dikukus. Selanjutnya, adonan didinginkan dan 
dipotong-potong atau dicetak dalam bentuk yang 
lebih kecil, kemudian dicelupkan dalam putih telur 
dan digulingkan ke dalam tepung panir sebelum 
digoreng. 

2) Otak-otak Ikan 
Otak-otak adalah sejenis makanan yang dibuat dari 
ikan yang dibungkus dengan daun pisang dan 

dibakar menggunakan api arang kayu ataupun sabut 
kelapa. Otak-otak padaumumnya terbuat dari ikan, 
santan, sagu, bumbu, dan gula. 

3) Rolade 
Rolade adalah salah satu masakan olahan dari 
daging sapi yang dibentuk gulungan memanjang 
lalu dipotong potong. 

4) Bakso ikan 
Bakso adalah suatu makanan berbentuk bola-bola 
yang terbuat dari tepung dan daging. Untuk 
menambah selera dan rasa 

5) Kornet 
Corned beef adalah daging sapi yang diawetkan 
dalam air garam dan kemudian dimasak dengan cara 
direbus 

6) Sosis 
Sosis adalah suatu makanan yang terbuat dari 
daging cincang, lemak hewan, terna dan rempah, 
serta bahan-bahan lain. Sosis umumnya dibungkus 
dalam suatu pembungkus. 

7) Abon ikan 
Abon adalah makanan yang yang terbuat dari serat 
daging hewan. Penampilannya biasanya berwarna 
cokelat terang hingga kehitam-hitaman 

8) Amplang 
Amplang adalahsejenis krupuk yang terbuat dari 
campuran tepung tapioka, bumbu rempah, dan ikan 
pipih atau ikan bandeng. Ikan bandeng inilah yang 
menjadikan amplang begitu gurih dan kriuk-kriuk 
ketika digigit.  
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Air_garam
https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Daging
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Terna
https://id.wikipedia.org/wiki/Rempah
https://id.wikipedia.org/wiki/Daging
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9) Kerupuk 
kerupuk merupakan jenis makanan kecil yang 
mengalami pengembangan volume membentuk 
produk yang porus dan mempunyai densitas rendah 
selama proses penggorengan. Demikian juga produk 
ekstrusi akan mengalami pengembangan pada saat 
pengolahannya. 

b. Aneka Resep 
1) Nugget Ikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Bahan: 

1. Ikan giling 300 gram 

2. Wortel 50 gram 

3. Singkong parut 100 gram 

4. Tepung panir 50 gram 

5. Telor kocok lepas 2 butir 

6. Garam 1 sendok makan 

7. Gula pasir ½ sendok 

8. Merica bubuk ¼ sendok 

9. Bawang putih halus ½ sendok 

10. Pala bubuk ½ sendok 

 

b) Bahan Pelapis 

1. Telur kocok lepas, 
untuk pencelup 

2 butir 

2. Tepung panir, 
untuk pelapis 

500 gram 

3. Minyak goreng secukupnya 

 
c) Cara Membuat : 

 Siapkan alat dan bahan  sesuai dengan resep 
yang dibutuhkan. 

 Siangi, cuci dan giling daging ikan  

 Potong wortel kecil-kecil 0.5cm x 0.5cm 

 Aduk rata ikan  giling, tepung panir, singkong 
parut, telur, gula pasir, garam, merica bubuk, 
pala bubuk dan bawang putih bubuk. 
Tambahkan daun wortel lalu aduk rata. 

 Tuang di loyang 20x20x4cm yang dioles minyak 
dan diberi alas plastik. 

 Kukus tiga puluh menit dengan api sedang 
sampai matang. Biarkan dingin. Potong sesuai 
selera. 

 Celupkan ke putih telur lalu gulingkan di 
tepung panir kasar. Goreng dalam minyak yang 
sudah dipanaskan dengan api sedang sampai 
kuning kecoklatan. 

 
 
 
 
 



  33   

 

2) Nugget Udang Sayuran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Bahan: 

1. Daging udang 150 gram 

2. Sayuran: jamur, wortel, seledri 100 gram 

3. Tepung tapioka 12,5 gram 

4. Tepung roti 22,5 gram 

5. Baking powder 4 gram 

6. Margarin 14 gram 

7. Susu cair 80 ml 

8. Minyak wijen 2 gram 

9. Minyak goreng sck 
 

b) Bumbu : 

1. Pala bubuk 1 gram 

2. Lada bubuk 100 gram 

3. Bawang putih 12,5 gram 

4. Bawang bombany 22,5 gram 

5. Garam 4 gram 

6. Gula putih 14 gram 

7. Penyedap/saus tiram 80 ml 
 

c) Bahan Pelapis/Coating: 

1. Telur ayam 3 butir 

2. Susu cair 15 ml 

3. Tepung roti 100 gram 
 

d) Cara Membuat : 

 Bersihkan udang dan haluskan 

 Bersihkan jamur tiram,rebus 2 menit, tiriskan. 

 Cincang halus jamur tiram, wortel dan seledri  

 Tambahkan minyak wijen pada jamur tiram, 
aduk rata. 

 Campur daging udang dan sayuran, tambahkan 
bumbu-bumbu.Aduk rata. 

 Tambahkan susu cair terakhir, aduk sampai 
rata. 

 Olesi loyang dengan minyak, ratakan adonan 
pada loyang sesuai ketebalan yang dikehendaki 

 Kukus adonan selama 20 menit  

 Dinginkan adonan, cetak sesuai selera 

 Kocok telur, tambahkan susu cair, aduk rata 

 Masukkan nugget dalam kocokan telur, angkat 
lalu masukkan dalam tepung roti sambil 
digulingkan hingga terlapis merata. Bisa 
diulangi agar lapisan tebal. 

 Panaskan minyak, goreng nugget hingga coklat, 
angkat, tiriskan dan sajikan. 

 Atau goreng setengah matang dan kemas.  
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3) Otak-Otak Ikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Bahan   

1. Ikan giling 300 gram 

2. Singkong parut 100 gram 

3. Daun bawang 50 gram 

4. Santan kental 75 ml 

5. Telur kocok lepas 2 butir 

6. Garam 1 sdm 

7. Gula pasir ½ sdm 

8. Merica bubuk ¼ sdm 

9. Bawang putih halus ½ sdm 

10. Daun pisang sck 

 
b) Cara Membuat 

 Siapkan alat dan bahan sesuai dengan resep 
yang dibutuhkan. 

 Siangi, cuci dan giling daging ikan 

 Potong daun bawang kecil-kecil 0.5cm x 0.5cm 

 Aduk rata ikan giling, singkong parut, telur, 
santan kental, gulapasir, garam, merica bubuk, 

dan bawang putih halus. Tambahkan daun 
bawang lalu aduk rata. 

 Bungkus dengan daun ukuran 7 x 10 cm,  

 Kukus tiga puluh menit dengan api sedang 
sampai matang. Biarkan dingin. Kemudian 
panggang 

 
4) Siomay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Bahan   

1. Ikan giling 300 gram 

2. Tapioka 100 gram 

3. Daun bawang 50 gram 

4. Wortel 50 gram 

5. Telur kocok lepas 2 butir 

6. Garam 1 sdm 

7. Gula pasir ½ sdm 

8. Merica bubuk ¼ sdm 

9. Bawang putih halus ½ sdm 

10. Pala bubuk ½ sdt 

11. Minyak ikan 1 sdm 

12. Kulit siomay 30 lembar 
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b) Cara Membuat 

 Siapkan alat dan bahan sesuai dengan resep 
yang dibutuhkan. 

 Siangi, cuci dan giling daging ikan 

 Potong daun bawang dan wortel kecil-kecil 
0.5cm x 0.5cm 

 Aduk rata ikan giling, tapioka, telur,  gula pasir, 
garam, merica bubuk,pala bubuk, minyak ikan 
dan bawang putih halus. Tambahkan daun 
bawang dan wortel lalu aduk rata. 

 Bungkus dengan kulit pangsit, sampai adonan 
isi habis 

 Olesi alas kukusan dengan minyak, percikkan 
air diatas kulit lumpia 

 Kukus tiga puluh menit dengan api sedang 
sampai matang. Siomay bisa dihidangkan 
dalam bentuk kukus atau digoreng 

 
5) Rolade Ikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Bahan   

1. Ikan giling 150 gram 

2. Tapioka 50 gram 

3. Wortel parut 50 gram 

4. Daun bawang 50 gram 

5. Wortel 50 gram 

6. Telur kocok lepas 2 butir 

7. Garam ½ sdm 

8. Merica bubuk ¼ sdm 

9. Bawang putih halus ½ sdm 

10. Pala bubuk ½ sdt 

11. Minyak ikan 1 sdm 

12. Dadar telur 4 lembar 
 

b) Cara Membuat 

 Siapkan alat dan bahan sesuai dengan resep 
yang dibutuhkan. 

 Siangi, cuci dan giling daging ikan 

 Potong daun bawang dan wortel kecil-kecil 
0.5cm x 0.5cm 

 Aduk rata ikan giling, tapioka, wortel parut, 
telur,  gula pasir, garam, merica bubuk,pala 
bubuk, minyak ikan dan bawang putih halus. 
Tambahkan daun bawang dan wortel lalu aduk 
rata. 

 Oleskan adonan diatas dadar telur hingga rata, 
kemudian gulung dan padatkan, setelah 
terbentuk padat bungkus dengan daun, 
lakukan sampai adonan isi habis 
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 Kukus tiga puluh menit dengan api sedang 
sampai matang, dinginkan, kemudian potong 
menyerong. Rolade siap dihidangkan 

 
6)  Sosis Ikan 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Bahan : 

1. Daging ikan 200 gram 

2. Bubuk angkak 2 gram 

3. Salpater 0.06 gram 

4. Garam 2 gram 

5. Gula 50 gram 

6. Susu skim 15 gram 

7. Minyak jagung 20 gram 

8. Es batu 70 gram 

9. Bawang putih  2 gram 

10. Lada  2 gram 

11. Pala 1 gram 

 
b) Cara Membuat : 

 Daging dicuci, ditiriskan dan dipisahkan dari 
durinya 

 Daging ikan dipotong dadu 1 cm3 

 Daging dicampur dengan bahan kuring 
(salpeter, angkak, garam dan gula) mengguna-
kan sendok hingga merata dalam wadah, 
kemudian wadah ditutup. 

 Daging dikuring dengan menyimpan dalam 
refrigerator suhu 2-5oC  selama 2 hari 

 Daging kuring dicampur dengan bahan-bahan 
lain (susu skim, tapioka, minyak, air dingin, 
lada, pala dan bawang putih) kemudian 
dicincang menggunakan chopper. 

 Isikan adonan sosis kedalam selongsong plastic 
sepanjang 7 cm dengan bantuan stuffer dan ikat 
dengan menggunakan benang.  

 Masak sosis dengan media air dengan suhu 85 
0C selama 30 menit 

 Dinginkan sosis dengan cara direndam dalam 
air dingin. 

 Potong tali simpul pengikat di antara setiap 
potongan sosis. Simpan sosis dalam wadah 
bertutup dalam refrigerator pada suhu 3-4oC. 

 
7) Kornet Ikan 
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a) Bahan 

1. Daging ikan 200 gram 

2. Air 20 gram 

3. Karagenan 1 gram 

4. Minyak goreng 20 gram 

5. Susu skim bubuk 3.5 gram 

6. Tapioka 2 gram 

7. Gula 4 gram 

8. Garam  2 gram 

9. Saltpeter 2 gram 

 
b) Cara Pembuatan 

 Cuci dan bersihkan ikan, lalu fillet untuk 
mengambil duri bagian dalam 

 Potong-potong ikan  berbentuk menjadi 
potongan dadu. 

 Pindakan kedalam wadah yang bertutup lalu 
tambahkan angkak, saltpeter, gula dan garam. 
Kemudian aduk hingga menjadi rata. 

 Tutup rapat-rapat wadah. 

 Simpan kedalam refrigerator selama 48 jam 
atau kurang lebih 2 hari dengan suhu 4oC 
untuk mendapatkan hasil. 

 Setelah proses penyimpanan, keluarkan ikan 
bandeng lalu cuci dan kemudian cincang 
menggunakan pisau. 

 Campur semua sisa bahan, tuang dalam  

 Kukus kornet. 
 
 

8) Batagor 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Bahan 

1. Tahu putih 2 buah 

2. Udang kupas, lumatkan 125 gram 

3. Daging ikan tengiri, lumatkan 175 gram 

4. Telur  1 butir 

5. Tepung tapioca 50 gram 

6. Daun bawang, iris halus 100 gram 

7. Bawang putih, haluskan 8 gram 

8. Bumbu penyedap 2 gram 

9. Garam  3 gram 

10. Minyak goreng 500 ml 
b) Adonan tepung 

1. Tepung terigu 150 gram 

2. Tepung beras 50 gram 

3. Telur 1 butir 

4. Air 350 ml 

5. Garam halus 2 gram 

 
c) Pelengkap: 

 Jeruk  

 Kecap manis 
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d) Cara membuat: 

 Potong tahu bentuk segitiga (diagonal) menjadi 
8 bagian. Kerat bagian tengah tahu dan 
keluarkan sedikit isinya. Sisihkan tahu yang 
berbentuk segitiga. 

 Campurkan isi tahu, udang, ikan tenggiri, telur, 
tepung sagu, bawang putih, daun bawang dan 
garam, aduk  hingga rata, sisihkan. 

 Buat adonan tepung: Aduk telur, garam, 
tepung terigu dan tepung beras hingga rata, 
tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus 
diaduk. 

 Ambil potongan tahu, beri adonan isi atasnya, 
ratakan. Celupkan tahu dalam adonan tepung, 
goreng hingga kuning kecokelatan, angkat, 
tiriskan. 

 Sajikan batagor dilengkapi sambal kacang, 
jeruk limau dan kecap.  

Cara membuat Sauce: 

 Goreng cabe dan bawang hingga matang 

 Giling  semua bahan dan bumbu hingga halus, 
kecuali kecap asin dan sauce tomat. 

 Tambahkan air secukupnya, aduk semua bahan 
jadi satu, rebus hingga matang dan tanak. 
 

 
 
 
 
 

9) Bakso Ikan 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Alat: 

 Pisau 

 Kom adonan 

 Panci 

 Sendok makan 

 Mincer/Food Processor 

 Saringan 

 Kompor 
b) Bahan: 

1. Daging ikan tanpa kulit dan 
duri(tengiri, kakap putih, 
payus, dll) 

500 gram 

2. Pengenyal (STPP/Phosmix 
MP)  

2,5 gram 

3. Tepung tapioca 75 gram 

4. Lada halus 1 gram 

5. Penyedap rasa 1 gram 

6. Garam sck 

7. Bawang putih goreng 7,5 gram 

 



  39   

 

 
Es batu putih telur, dibuat dari: 

 

1. Putih telur 2 butir 

2. Air 150 gram 

3. Air Jahe (menghilangkan amis) ¼ sdm 

4. Minyak goreng ½ sdt 
 

c) Cara membuat: 

 Buat es batu putih telur: Campurkan putih telur 
dan air, aduk rata dan simpan dalam freezer 
sampai beku. 

 Campurkan daging ikan, pengenyal, bawang 
putih goreng yang telah dihaluskan, dan es 
batu putih telur, blender sampai halus. 

 Masukkan tepung tapioca, lada, penyedap, air 
jahe, garam, dan minyak goreng, blender 
kembali hingga rata.  

 Diamkan adonan sebentar sekitar ± 15-30 menit. 

 Bentuk bulat adonan bakso ikan dengan 
menggunakan tangan atau menggunakan 
sendok. 

 Masukkan bola-bola ke dalam air hangat, 
lakukan hingga adonan habis. 

 Rebus bola-bola/bakso ikan hingga mengapung 
dan matang. 

 Angkat bakso dan tiriskan. 
 
 
 

10) Abon Ikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Bahan: 

 

1. Daging ikan 500 gram 

2. Santan kental 200 ml 

3. Minyak goreng 250 gram 
 

b) Bumbu : 

 

1. Gula pasir 100 gram 

2. Garam 15 gram 

3. Bawang merah 125 gram 

4. Bawang putih 125 gram 

5. Ketumbar 5 gram 

6. Lengkuas 10 gram 

7. Kunyit 5 gram 

8. Jahe 7 gram 

9. Daun salam 3 lembar 

10. Sereh 1 batang 
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c) Cara Membuat: 

 Bersihkan dan potong ikan dengan ukuran 
besar  

 Kukus/rebus daging ikan 10-15 menit (mulai 
air mendidih) 

 Cabik-cabik daging ikan menjadi serat halus 

 Haluskan semua bumbu, kecuali lengkuas, 
sereh dan daun salam 

 Tumis bumbu sampai harum, tambahkan 
santan  

 Masukkan cabikan daging ikan beserta bumbu 
lain, masak sampai santan habis 

 Tambahkan minyak goreng, goreng sampai 
kecoklatan, angkat dan dinginkan 

 Keluarkan minyak dari abon dengan 
mengepres atau memerasmenggunakan kain 
bersih 

 Sajikan atau kemas. 
 

11)  Krupuk Bandeng Wortel 
a) Bahan : 

 

1. DagingBandeng 100 gram 

2. Tepung tapioca 180 gram 

3. Tepung terigu 20 gram 

4. Bawang putih 30 gram 

5. Air panas 50 ml 

6. Wortel parut 30 gram 

7. Garam 7 gram 

8. Gula 7 gram 

b) Cara Membuat : 

 Pisahkan daging dengan kulit bandeng 

 Lumatkan daging bandeng dengan saringan 

 Campur sebagian tepung tapioca dengan air 
panas, sambil diuleni 

 Campur sisa tepung hingga kalis 

 Bungkus menyerupai lontong dengan daun 

 Kukus selama 1,5 jam 

 Setelah matang dinginkan dalam lemari es 

 Selanjutnya potong-potong kerupuk 

 Jemur hingga kering 
 

12) Amplang Bandeng 
 

a) Bahan 

 

1. DagingBandeng 80 gram 

2. Tepung tapioca 80 gram 

3. Telur 1 butir 

4. Bawang putih 3 siung 

5. Seledri 2 gram 

6. Garam 5 gram 

7. Soda kue 1/3 sdm  

8. Baking powder ½ sdm 

9. Minyak goreng  

 
b) Cara Membuat  

 Kerok daging ikan bandeng dengan sendok, 
lalu haluskan dengan ulekan diatas saringan 

 Haluskan bawang putih 
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 Campur semua bahan kecuali air uleni adonan 
sampai kalis 

 Bentuk adonan bulat memanjang, potong 
sepanjang 0,5 cm 

 Masukkan potongan adonan dalam wadah 
minyak dingin 

 Kemudian goreng sampai kecoklatan 
 

c) Harga Jual 
 

Beberapa contoh perhitungan harga jual 
Harga jual terdiri dari beberapa unsur, yaitu :  

1. Biaya bahan 
2. Biaya tenaga kerja 
3. Biaya umum (gas, air, listrik dan susu talat) 

Penentuan biaya bahan, dengan cara berikut : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Budidaya Lele 

 
1. Pendahuluan 

Ikan lele mempunyai 
beberapa nama daerah, antara 
lain: ikan kalang (Padang), 
ikan maut (Gayo, Aceh), ikan 
pintet (Kalimantan Selatan), 
ikan keling (Makasar), ikan 
cepi (Bugis), ikan lele atau 
lindi (Jawa Tengah). Sedang di negara lain dikenal dengan nama 
mali (Afrika), plamond (Thailand), ikan keli (Malaysia), gura 
magura (Srilangka), ca tre trang (Jepang). Dalam bahasa Inggris 
disebut pula catfish, siluroid, mudfish dan walking catfish. 
Hewan yang di Amerika Serikat disebut Cat Fish ini benar-benar 
berpotensi memuaskan hobi memelihara binatang dan 
mendatangkan pemasukan tambahan bagi Anda. Modal yang 
dibutuhkan juga kecil koq, 300-500 ribuan. 

Syaratnya punya tanah/lahan yang kosong agak cukup luas, 
minimal 3x6 meter. Ukur tanah samping/depan/ belakang 
rumah anda atau bisa buat 1 kolam ukuran kecil 2m x 3m, gali 
tanah sedalam 30 cm, tanah galian lalu urugkan saja ke sekitar 
pinggir calon kolam. Terus beli terpal plastik yang banyak dijual 
di toko, seharga 50 ribuan (yang lebih mahal juga ada), tapi ini 
kualitasnya sudah cukup bagus. Pasang terpal plastik ke lubang 
kolam yang telah digali, kedalaman tanah 30 cm, tinggi 
permukaan tanah (dengan tanah urug sebelumnya) naik kan jadi 
20-30 cm lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Sebagian di atas 
kolam dibuat atap pelindung, juga bagus. Sebagian terkena 
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cahaya langsung matahari.info: Kalau air terlalu dangkal ukuran 
lele menjadi pendek karena ikan kurang bergerak. 

Isi kolam dengan air bebas pencemaran bisa berasal dari air 
sungai, sumur, PAM yg sudah diendapkan. kolam sebaiknya 
diberi pupuk kandang,urea,tsp dan didiamkan minimal 1 
minggu agar terbentuk pakan alami berupa plankton, kolam 
harus dalam kondisi air tdk jalan krn lele rentan terhadap 
perubahan air yg terus menerus dan lele akan selalu meloncat 
kearah sumber air mengalir. kedalaman kolam sebaiknya 120 cm 
dgn ketinggian air 80 cm. Air kondisikan alami seperti di 
rawa/sungai, perbanyak tanaman air. Beri tanam-tanaman air 
juga bagus, misal teratai, ganggang air, kangkung, dsb. sampai 
satu minggu jangan dulu kasih pakan (biarkan lele makan pakan 
alami tadi) 

Berikutnya, tinggal beli 
benih ikan lele, dengan ukuran 
sebesar ibu jari orang dewasa, 
harganya sekitar 100-150 
rupiah per ekor. (terkadang 
kalo beli bibit ada minimal 
order) 

Isi kolam tadi dengan 300-
400 ekor benih ikan lele. 
Sebelum benih ditebarkan sebaiknya benih disuci hamakan dulu 
dengan merendamnya didalam larutan KM5N04 (Kalium 
permanganat) atau PK dengan dosis 35 gram/M2 selama 24 jam 
atau formalin dengan dosis 25 mg/l selama 5-10 menit. 
Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari 
atau pada saat udara tidak panas. Sebelum ditebarkan ke kolam, 
benih diaklimatisasi dulu (perlakuan penyesuaian suhu) dengan 

cara memasukan air kolam sedikit demi sedikit ke dalam wadah 
pengangkut benih. Benih yang sudah teraklimatisasi akan 
dengan sendirinya keluar dari kantong (wadah) angkut benih 
menuju lingkungan yang baru yaitu kolam. 

 
2. Materi 

Pada proses pemeliharaan yang banyak menjadi perhatian 
adalah pakan. Berikan pakan dua kali dalam sehari. Pakannya 
adalah pelet dan menu tambahan cacahan jeroan ayam. Menu 
tambahan ini ikan bisa cepat besar. Menu tambahan ini juga 
meningkatkan pertumbuhan lele. “Kalau biasanya sekilo ada 7 
ekor, setelah diberi pakan tambahan sekilo cuma enam ekor,” 

Kalau ada sisa nasi makan malam/siang, masukkan saja ke 
kolam, biar nambah-nambah zat makanan. atau bisa juga pakan 
utama menggunakan pakan pabrik dengan kandungan protein 
>32% dan dapat diberi pakan tambahan berupa limbah 
peternakan ayam seperti bangkai ayam, usus,telur yang gagal 
tetas dengan terlebih dahulu dibakar/direbus. atau dengan 
jeroan ikan, atau ikan-ikan buangan. Untuk tambahan pakannya 
sediakan seperti di bawah ini; 
a. Ampas tahu 
b. Katul (dedek halus) dari padi 
c. Ikan asin BS(dihaluskan) lebih bagus di rebus dengan 

perbandingan 10:5:1 jadi setiap 10 kg ampas tahu,+ 5kg 
katul,+ 1kg ikan asin bisa aduk jadi satu, berikan sesuai 
kebutuhan. 
Kalau di awal-awal menabur benih, sebagian ikan mati, 

jangan panik, ambil saja, buang. 1 minggu mungkin sekitar 20-30 
ekor. 3-4 hari berikutnya ikan akan bertahan hidup normal. 
Sekitar 3 bulan, ikan sudah cukup besar untuk bisa dipanen, 
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dijual dengan harga sekitar Rp.1.500 per ekor. (asumsi sekilo 
Rp.9.000, biasanya ada 7 ekor lele). 

Bibit lele biasanya dibeli dari pasar atau peternak lele (yang 
memproduksi benih), hati-hati dengan bibit yang kuntet (kaga 
bisa gede). atau kalau kita sendiri punya lahan sangat luas, bisa 
membeli 3-4 pasang induk yang siap bertelur (harga mungkin 
sekitar 100 ribu per pasang), sekali bertelur jumlahnya bisa 
mencapai ratusan ribu, kalau cara merawatnya berhasil banyak 
yang berhasil hidup dan tumbuh besar, mungkin butuh kolam 
ukuran 3×4 m sebanyak 3-4 buah kolam untuk menampung 
telur.  

Sebenarnya budi daya lele tidak terlalu direpotkan dengan 
masalah air. Daya tahan lele sangat tinggi. “Asalkan air selalu 
penuh dan cukup pakan,” kata semua pakar lele, Syarat 
teknisnya: 
1) Budidaya lele dapat dilakukan di areal dengan ketinggian 1 

m – 800 m di atas permukaan laut (dpl). 
2) Suhu air yang ideal untuk pertumbuhan ikan lele berkisar 

antara 22-32°C. Suhu air akan mempengaruhi laju 
pertumbuhan, laju metabolisme ikan dan napsu makan ikan 
serta kelarutan oksigen dalam air. 

3) pH air yang ideal berkisar antara 6 – 9. 
4) Oksigen terlarut di dalam air harus > 1 mg/l. 

Satu bulan setelah bibit dilepas, kolam dijarangkan, lele 
disortir lele yang besar-besar sebesar batu baterai. Sekitar empat 
kwintal lele sebesar batu baterai itu dipindahkan ke kolam lain. 
Tujuannya supaya dalam satu kolam ukuran ikan lele seragam. 
Kalau tidak seragam lele yang kecil dimakan lele yang lebih 
besar. sortir secara kontinue (2 atau 3minggu sekali) untuk 

memisahkan ukuran yang besar dan yang kecil untuk mencegah 
kanibalisme dan kerugian panen. 

Tehniknya: mungkin perlu punya lebih dari satu kolam, atau 
ada yang disekat dengan jaring. Bila perlu pakan harus 
dikombinasi dengan jeroan ayam, satu periode panen 
memerlukan 30 karung pelet. Karena dengan ditambah jeroan 
ayam sebanyak 50 kg dalam satu periode pemeliharaan, dapat 
menghemat pelet kurang dari separuhnya. 
 

3. Gambaran Peluang Agribisnis 
Budidaya ikan lele, baik dalam bentuk pembenihan maupun 

pembesaran mempunyai prospek yang cukup baik. Permintaan 
konsumen akan keberadaan ikan lele semakin meningkat. 
Dengan teknik pemeliharaan yang baik, maka akan diperoleh 
hasil budidaya yang memuaskan dan diminati konsumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38 
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BAB IV 
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

 
Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan 
manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan 
bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika misal 
berada di lingkungan masyarakat, lingkungan biotiknya berupa 
manusia, dan juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di 
lingkungan masyarakat serta hewan-hewan yang ada di 
sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, 
papan tulis, rumah, dan berbagai macam benda mati yang ada di 
sekitar. 

 
A. Daur Ulang Limbah Ternak Menjadi Energi Alternatif untuk 

Kebutuhan Rumah Tangga. 
 

1. Pendahuluan 

Di pedesaan sumber energy cukup tersedia, tetapi belum 
dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat pedesaan umumnya 
hanya menggunakan sumber energy yang mudah diperoleh saja, 
seperti kayu bakar.  

Dibandingkan sumber energy lainnya, kayu bakar paling 
banyak digunakan. Padahal ketersediaan kayu bakar di pedesaan 
lama-kelamaan akan semakin menipis. Misalnya, bila ada satu 
keluarga dalam satu hari membutuhkan 10 kg kayu bakar, maka 
dalam satu desa apabila diambil rata-rata 400 KK maka dalam 
satu hari dibutuhkan 400 kg kayu bakar. Hal berdampak pada 
perkembangan lingkungan hidup terutama populasi pohon akan 
terus-meneus berkurang, dan akhirnya terjadi pengundulan 
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hutan. Hutan akan semakin tandus dan bahaya banjir akan selalu 
mengancam kehidupan manusia. 

Alangkah bijaknya apabila energy untuk keperluan rumah 
tangga memanfaatkan limbah ternak untuk bahan baku biogas, 
karena sumber energy yang paling banyak terdapat dipedesaan 
adalah limbah pertanianan terutama peternakan sapi. Pada umumnya, 
masih sedikit masyarakat yang pedesaan yang memanfaatkan limbah 
tersebut, yaitu sebagai pupuk atau kompos. Suatu hal yang dilupakan 
ialah pertanian sebenarnya menyimpan energy dalam bentuk gas yang 
sering disebut biogas. Dari limbah pertanian yang sering dibuang 
tersebut dapat diperoleh biogas sekaligus dengan pupuk atau kompos, 
demikian permasalahan lingkungan hidup juga teratasi terutama dari 
dampak timbulnya bibit-bibit penyakit. 

 
2. Materi 

a. Deskripsi  

Biogas merupakan salah satu sumber energy terbarukan 
yang dapat menjawab kebutuhan energy alternative. Biogas 
adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-
bahan organic oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob. 
Untuk menghasilkan biogas dibutuhkan reactor biogas 
(digester) yang merupakan suatu instalasi kedap udara 
sehingga proses dekomposisi bahan organic dapat berproses 
secara optimum. Di samping itu, digester biogas dapat 
mengurai emisi gas metana (CH4) yang merupakan salah satu 
gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca yang 
menyebabkan terjadinya fenomena pemanasan. Biogas adalah 
energy alternative yang relative sederhana dan sangat cocok 
untuk kebutuhan rumah tangga di masyarakat. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Proses produksi biogas sampai pada 
kebutuhan rumah tangga. 

 
Biogas adalah campur gas yang dihasilkan oleh bakteri 

metanogenik yang terjadi pada material-material yang dapat 
terurai secara alami dalam kondisi anaerobik. Pada umumnya 
biogas terdiri atas gas metana (CH4) 50-70%, karbondioksida 
(CO2) 30-40%, hidrogen (H2) 5-10% dan gas-gas lainnya dalam 
jumlah sedikit. Biogas kira-kira memiliki berat 20% lebih ringan 
dibandingkan dengan udara dan memiliki suhu pembakaran 
antara 650 sampai 750oC. Biogas tidak berbau dan tidak 
berwarna yang apabila dibakar akan menghasilkan nyala api 
biru cerah seperti LPG. Nilai kalor gas metana adalah 20 MJ/m3 
dengan efisiensi pembakaran 60% pada konvensional kompor 
biogas. 

Teknologi biogas merupakan salah satu teknik tepat guna 
untuk mengolah limbah, baik limbah peternakan, pertanian, 
limbah industri, dan rumah tangga untuk menghasilkan energi. 
Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme yang tersedia di 
alam untuk merombak dan mengolah berbagai limbah organik 
yang ditempatkan pada ruang kedap udara (anaerob). 
Selanjutnya hasil pengolahan limbah tersebut dengan konsep 
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hasil akhir menjadi produk berdaya guna sebagai bahan bakar 

gas (biogas) dan pupuk organic padat/cair bermutu baik (limbah 

keluaran dari digester). 
Pemanfaatan kotoran ternak sangat berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai sumber biogas. Kebijakan pemerintah 
terhadap regulasi di bidang energy seperti kenaikan harga 
listrik, LPG (Liquefied Petrolium Gas), premium, minyak tanah, 
dan bahan bakar lainnya telah mendorong sumber energy 
alternative yang murah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. 
Berikut merupakan produksi biogas dari berbagai bahan 
organik. 

 
Tabel 1. produksi biogas dari berbagai bahan organik 
 

 
 

Sumber: Dit.Bina Program Dirjen Peternakan 
 
Pada dasarnya penggunaan biogas memiliki keuntungan 

ganda, yaitu gas metan yang dihasilkan bisa berfungsi sebagai 
bahan bakar, sedangkan limbah cair dan limbah padat yang 
dihasilkan bisa digunakan sebagai pupuk organik. Salah satu 
dari beberapa hal yang menarik pada teknologi biogas adalah 
kemampuannya untuk membentuk biogas dari limbah organik 
yang jumlahnya berlimpah dan tersedia secara bebas.  
 

b. Lokasi 

Lokasi yang akan dibangun sebaiknya tidak jauh dari 
sumber bahan organic. Hal ini dimaksudkan agar ketika 
bahan baku dibutuhkan tidak repot pengadaannya. 
Sebagai gambaran, jika ingin dibangun digester dengan 
bahan organic dari kotoran sapi, sebaiknya ditempatkan 
dekat kandang. Kalau memungkinkan, saluran 
pembuangan kotoran ternak dihubungkan dengan saluran 
pemasukan (inlet) digester. Dengan demikian kotoran 
ternak dapat langsung dimasukan ke digester. Lahan yang 

akan digunakan untuk instalasi reaktor biogas  idealnya seluas 

18 m
2
 (3 m x 6 m). 

 

 

Gambar 2.  Model penempatan digester 

biogas, (A) dibangun di atas 

permukaan tanah, atau (B) 

ditanam dalam tanah . 
 

 

 

 

 

 

c. Penyediaan Bahan dan Alat 

Sejumlah bahan dan alat yang diperlukan adalah  dalam 
membangun digester adalah sebagai berikut. 

Digester (tangki reaktor biogas) yang terbuat dari 
fiberglass, dengan kapasitas sesuai bahan organik yang tersedia 
dengan ukuran kapasitasnya 5m3 (tergantung kapasitas yang 
diperlukan). 

No Bahan Organik Jumlah (Kg) Biogas (lt) 

1 Kotoran Sapi 1 40 

2 
Kotoran 
Kerbau 

1 30 

3 Kotoran Babi 1 60 

4 Kotoran ayam 1 70 
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1. Pipa paralon PVC ukuran ½ inci sebanyak 10 batang. 
2. Kne L ukuran ½ inci sebanyak 6 buah. 
3. Kne L drat sebanyak 2 buah. 
4. Kran gas sebanyak 3 buah. 
5. Klem paralon/selang sebanyak 24 buah. 
6. Klem selang sebanyak 2 buah. 
7. Lem paralon 4 tube. 
8. Selang khusus ke kompor sekitar 2 m. 
9. Alat control fiberglass. 
10. Kompor biogas portable siap pakai. 
11. Semen 8 sak, disesuaikan dengan kebutuhan. 
12. Pasir sesuai kebutuhan. 
13. Batu kali dan batu bata disesuaikan kebutuhan. 

 

d. Membuat Lubang Digester 

Digester biogas dibangun atau ditanam dalam tanah 
atau cukup di atas permukaan tana. Namun, pada 
umumnya digester ditanam dalam tanah untuk 
memudahkan bahan baku dari kotoran ternak mudah 
dimasukan melalui lubang inlet dari digester. Dengan 
demikian, bahan organic yang akan dimasukkan secara 
otomatis mengalir masuk ke dalam digester karena 
digester posisinya lebih rencah dari lubang pemasukan. 

Dalam pembuatan lubang atau sumur digester 
sebaiknya memperhatikan luas dan kedalamannya. 
Lubang sebaiknya dibuat sesuai ukuran digester, 
sedangkan ukurannya dapat pada tabel berikut: 
 
 
 
 
 

Tabel 2. Kapasitas digester sesaui dengan kebutuhannya 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber: Dit.Bina Program Dirjen Peternakan 

 
Digester biogas ditempatkan dan ditanam pada 

sebidang tanah yang sudah dikondisikan dan diposisikan 
berdekatan dengan kandang, tepatnya pada saluran 
pembuangan kotoran ternak. 

Untuk model digester tetap kontinu memerlukan 
bahan bangunan seperti pasir, semen, batu kali, batu bata, 
besi konstruksi, cat, dan pipa paralon. Penempatan 
digester dipastikan tidak bergeser-geser disaat kegiatan 
sudah mulai beroperasional. 

 
e. Membuat Saluran Pemasukan (inlet) 

Inlet adalah saluran pemasukan bahan organik ke 
dalam disgester. Saluran pemasukan ini dibuat dengan 
lebar antara 20-30 cm menghubungkan antara tempat 
bahan organic dengan digester. Saluran pemasukan dibuat 
miring agar bahan-bahan organik tersebut dapat masuk 
dengan mudah. Sedangkan bak pemasukan dibuat 100 cm x 

25 cm. 

 

No. 
Kapasitas 
digester 

Diameter lubang 
digester 

Kedalaman 
tempat digester 

1 5 m3 2,10 m 2 m 

2 6,4 m3 2,40 m 2 m 

3 7 m3 2,40 m 2 m 

4 17 m3 3,00 m 2,50 m 
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f. Membuat Saluran Pengeluaran (outlet) 

Oulet adalah saluran pengeluaran yang menghu-
bungkan digester dengan bak penampungan pupuk 
organik (limbah setelah melalui proses di dalam digester). 
Saluran pengeluaran adalah saluran yang meng-
hubungkan lubang pengeluaran bahan organic yang 
sudah tidak mengandung biogas (keluaran-sludge). 

Bak penampungan dibuat persegi panjang dengan 
ukuran 1 m x 1 m x 1 m (bahan dari batu bata yang 
diplester) dan bisa dibuat lebih dari satu kotak. Jarak 
lubang biodigester sekitar 20 cm, dengan posisi searah 
dengan lubang masuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Lubang pemasukan (inlet), dan 
lubang pengeluaran (outlet) 

 
 

 
g. Pemasangan/Instalasi 

Setelah dibuat saluran pemasukan dan pebgeluaran 
seta bak penampungan maka digester langsung 
dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Caranya digester 
secara perlahan dimasukkan ke dalam lubang/sumur. 
Pastikan posisi lubang inlet (pemasukan) dan outlet 
(pengeluaran) sudah pas. 

Untuk penimbunan di sekeliling digester, disarankan 
dilakukan apabila digester sudah terisi bahan organic. Hal 
ini dimaksudkan untuk menghindari kerusakan atau pecahnya 

digester. 

 
h. Pemasangan Saluran Gas 

Pipa saluran gas yang digunakan diusahakan terbuat 
dari bahan polimer (seperti pipa PVC) atau selang PVC, 
dan ukuran pipa yang digunakan berdiameter 0,5 inci. 

Adapun cara pemasangannya sebagai berikut. 
Pasang kran gas control pada salah satu pipa paralon yang 
ada di bagian atas kubah digester, sedangkan satu pipa 
paralon lainnya disambungkan dan diarahkan ke dapur 
(tempat memasak) atau ke generator untuk menghasilkan 
listrik. Pada bagian ujung paralon di dapur kemudian 
dipasang kran gas dan diklem.  

Berikut ini menunjukan informasi dasar mengenai 
ukuran reaktor biogas yang dibangun dan kualitas bahan 
baku yang dibutuhkan. 
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Tabel 3. Kapasitas digester sesaui dengan kebutuhannya 

No 

Kapasitas 

tempat 

pengolaha

n* (m
3
) 

Produksi 

gas per 

hari (m
3
) 

Kotoran 

hewan yang 

dibutuhkan 

per hari** 

(kg) 

Air yang 

dibutuhkan 

setiap hari 

(liter) 

 

Jumlah 

ternak 

yang 

dibutuh

kan 

1 2 

3 4 

5 

5 

6 

8 

10 

12 

0,8 - 1,6 

1,6 – 2,4 

2,4 – 3,2 

3,2 – 4,2 

4,2 – 4,8 

20 – 40 

40 – 60 

60 – 80 

80 – 100 

100 - 120 

20 – 40 

40 – 60 

60 – 80 

80–100 

100 - 120 

3 – 4 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

11 – 12 

Sumber : Model instalasi biogas indonesia, panduan 

konstruksi_Hivos  
*  Kapasitas tempat pengolahan artinya adalah volume reaktor 

biogas dan kubah penyimpanan gas 

 ** Rata-rata waktu penyimpanan : 50 hari 

 
Ukuran dan dimensi reaktor biogas telah diputuskan 

berdasarkan jangka waktu penyimpanan 50 hari dari 60 % 
penyimpanan gas. Bahan baku segar yang diisikan 
kedalam reaktor harus berada di dalam reaktor setidaknya 
50 hari sebelum dikeluarkan. Tempat pengolahan harus 
dapat menampung 60% gas yang diproduksi dalam waktu  
24 jam. Ukuran reaktor biogas diputuskan berdasarkan 
jumlah bahan harian yang akan tersedia. Sebelum 
memutuskan ukuran reaktor yang akan dipasang, seluruh 
kotoran hewan (slurry) harus dikumpulkan kemudian 
bahan baku setiap harinya. Tabel berikut ini menunjukkan 
kapasitas reaktor biogas yang akan ditetapkan 
berdasarkan ketersedian bahan baku. 

   

 

Tabel 4. Kapasitas reaktor biogas berdasarkan ketersediaan 

bahan baku. 

 

Kuantitas bahan 

baku yang tersedia 

setiap harinya (kg) 

Ukuran Tempat 

pengolahan yang 

disarankan (m
3
) 

Kuantitas bahan 

bakar kayu yang 

dapat dihemat per 

hari (kg) 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

6 

8 

10 

12 

0,8 - 1,6 

1,6 – 2,4 

2,4 – 3,2 

3,2 – 4,2 

4,2 – 4,8 

Sumber : Model instalasi biogas indonesia, panduan 

konstruksi_Hivos  

 

Jika tempat pengolahan tidak sesuai kebutuhan, 
pruduksi gas akan kurang dari perkiraan secara teori.  
Apabila produksi gas berkurang, gas akan dikumpulkan 
dalam penampung tidak akan memiliki tekanan yang 
cukup untuk mendorong bio-slurry yang telah  melalui 
proses percenaan anerob ke dalam outlet. Pada kasus 
seperti ini, tingkat utama dibuka dalam keadaan seperti 
ini, bio-slurry bisa melintasi saluran pipa dan bercampur 
dengan gas. Oleh karena itu, ukuran reaktor harus 
disesuaikan  dengan banyaknya slurry yang tersedia. 
Tempat pengolahan yang kurang bahan baku dan terlalu 
besar hanya akan meningkatkan biaya konstruksi dan 
akan menimbulkan masalah dalam pengoperasian 
nantinya. 
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3. Kesimpulan 

Biogas merupakan salah satu sumber energy 
terbarukan yang dapat menjawab kebutuhan energy 
alternative tertutama untuk memenuhi kebutuhan rumah 
tangga. 

Sedangkan untuk kebutuhan dalam pembuatannya 
disesuaikan dengan kondisi yang diperlukan misalnya untuk 
skala besar diperlukan untuk kebutuhan masyarakat banyak, 
maka segala kebutuhan lokasi dan anggaran harus 
dipersiapkan secara matang. 
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B. Daur Ulang Sampah sebagai Langkah Meminimalisir Kerusakan 
Lingkungan  

 

1. Pendahuluan 

Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak 
dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, 
yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh 
manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis 
(karena human waste tidak termasuk didalamnya) dan 
umumnya bersifat padat. 

Sumber sampah bisa bermacam-macam, diantaranya 
adalah: dari rumah tangga, pasar, warung, kantor, bangunan 
umum, industri, dan jalan. Berdasarkan komposisi kimianya, 
maka sampah dibagi menjadi sampah organik dan sampah 
anorganik. Penelitian mengenai sampah padat di Indonesia 
menunjukkan bahwa 80% merupakan sampah organik, dan 
diperkirakan 78% dari sampah tersebut dapat digunakan 
kembali. 

Namun apabila dikelola dengan baik dan benar, maka 
sampah dapat dijadikan sumber daya untuk diaur ulang 
menjadi energy atau barang-barang yang dapat memberikan 
nilai tambah terhadap kebutuhan manusia. 

Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu 
bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah 
adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu 
yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang 
baru, mengurangi penggunaan energi, mengurang-
i polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika 
dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur 
ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat 
yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Polusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusakan_lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah
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pemprosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/ 
material bekas pakai, dan komponen utama dalam 
manajemen sampah modern dan bagian ketiga dalam proses 
hierarki sampah 4R (Reduce, Reuse, Recycle, and Replace). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.  Tempat pembuangan sampah 

yang tidak dikelola dengan 
baik. 

 
2. Materi 

a. Deskripsi 
Jenis-jenis sampah jenis sampah yang ada di sekitar kita 

cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah 
tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, 
sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, 
sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.  

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan 
menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut : 

1) Sampah organic, adalah sampah yang dihasilkan dari 
bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh 
mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan 
mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah 
rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. 
Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, 
sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan 
plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. 
Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbang-
kan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-
buahan dan lain-lain. 

2) Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari 
bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik 
maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan 
tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : 
sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah 
plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, 
sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat 
diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan 
(unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya 
dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis 
ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, 
botol gelas, tas plastik, dan kaleng. (Gelbert dkk, 1996). 

b. Daur Ulang Sampah Basah 

Salah satu bentuk daur ulang sampah basah yang 
sering dilakukan antara lain menggunakan teknologi 
komposter aerob dan tempat sampah Takakura. 
1) Komposter Aerob 

Teknologi komposter aerob menggunakan alat berupa 

tong bekas yang dan bagian bawahnya dilubangi. 
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Adapun untuk pengoperasionalnya pada bagian bawah 

tong diberikan batu koral, dan di atasnya diberikan 

pupuk kompos yang sudah jadi sebagai staternya. 

Sampah yang boleh dibuang dalam komposter aerob 

adalah sampah dapur (sayur, nasi, dll) dan sampah 

kebun (rumput, daun-daunan, dll), tiap harinya dalam 

kondisi tertutup. 

Komposter aerob biasanya diletak di luar ruangan 

(outdoor) misalnya di depan rumah, pos kamling, pos 

RT, dan lain-lain, adapun masa panen 3-4 minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Tempat pembuangan sampah 
yang tidak dikelola dengan 
baik. 

2) Tempat Sampah Takakura 

Keranjang Takakura merupakan alat pengomposan skala 
rumah tangga yang ditemukan Pusdakota bersama 
Pemerintah Kota Surabaya, Kitakyusu International 
Techno-cooperative Association, dan Pemerintahan 
Kitakyusu Jepang pada tahun 2005. Keranjang ini dirakit 
dari bahan-bahan sederhana di sekitar kita yang mampu 
mempercepat proses pembuatan kompos. 
Satu keranjang standar dengan starter 8 kg dipakai oleh 
keluarga dengan jumlah total anggota keluarga sebanyak 
7 orang. Sampah rumah tangga yang diolah di keranjang 
ini maksimal 1,5 kg per hari. 
Pada bagian atas sebelum ditutup dengan tutup tempat 

sampah terlebih dahulu ditutup dengan kain hitam 

untuk menahan bau yang tidak sedap. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7.  Tempat sampah Takakura. 

 

Berikut ini adalah contoh penggunaan komposter 
Takakura. 
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Bahan: 

 Keranjang sampah plastik& tutup 

 Kain hitam berpori 

 Bantal sekam atas 

 Kardus 

 Sampah rumah tangga ( sawi, bayam, kangkung dll) 

 Bantal sekam bawah 

 Pisau 

 Telenan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8.  Bagian yang ada di tempat 
sampah Takakura. 

 

Fungsi alat dan bahan: 

 Agar proses aurob berlangsung dengan baik, pilihlah 
keranjang yang berlubang dan berlapis dengan 
kardus. Fungsi kardus sendiri adalah untuk 
membatasi gangguan serangga, mengatur kelembaban 
dan berpori- pori, sehingga dapat menyerap serta 
membuang udara dan air. 

 Letakkan bantal sekam dibawah dan diatas keranjang. 
Fungsi dari bantal sekam adalah sebagai tempat 
pembusukan bantal organik, karena berongga besar 
sehingga bantal sekam dapat segera menyerap air dan 
bau sampah,sifat sekam yang kering akan 
memudahkan pengontrolan kelembaban sampah yang 
akan menjadi kompos. 

 Media kompos jadi yang berasal dari sampah rumah 
tangga diisikan ½ sampai 2/3 bagian keranjang. 
Kompos yang ada dalam keranjang berfungsi sebagai 
aktivator/ ragi bagi sampah baru. 

 Pilih kain penutup yang serat atau berpori besar. 
Tutupkan kain di atas bantal sekam, agar lalat tidak 
masuk dan bertelur dalam keranjang, serta mencegah 
metamorfosis ( perubahan) dari belatung menjadi 
lalat, karena lalat tidak dapat keluar dan mati di 
dalam keranjang. 

 Tutup keranjang bagian atas sebagai pemberat agar 
tidak di ganggu oleh predator ( kucing/ anjing). Pilih 
tutup yang berlubang agar udara dapat keluar masuk. 
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Catatan: 

 Hindari dari hujan ( taruh di tempat yang teduh) 

 Sampah yang dimasukkan berumur maksimal 1 hari 

 Sampah yang dalam ukuran besar harap di cacah 
terlebih dahulu 

 Cara perawatan: 

 Cuci kain penutup satu minggu sekali 

 Bila kompos kering, cipratkan air bersih, sambil di 
aduk 

 Bila sudah lapuk, kardus harus di ganti agar tidak 
robek dan menyebabkan lalat/serangga masuk. 

Cara pemanenan kompos: 

 Bila keranjang penuh, diamkan selama 2-4 minggu 
agar kompos benar- benar matang. Sementara itu 
guanakan keranjang lain untuk memulai proses baru 

 Setelah matang, kompos dikeluarkan sari keranjang 
diangin angini terlebih dahulu dan kemudian di ayak. 
Bagian yang halus dapat dijual/ diberikan ke 
tanaman, sedangkan bagian yang kasar dapat 
digunakan sebagai “ starter” awal proses komposting 
berikutnya. 
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BAB V 
BIDANG SENI DAN BUDAYA 

 
Posdaya bidang seni dan budaya senantiasa terkait 

dengan aktivitas sosial masyarakat yang mempunyai potensi 
terhadap kesenian masyarakat dan juga seni yang dipengaruhi 
oleh budaya, maka muncul istilah seni modern, atau seni kreasi 
baru. 

Setiap wilayah atau daerah mempunyai seni dan budaya 
yang berbeda-beda, misalnya di Bali terkenal dengan seni 
patung, tari Bali, sehingga menjadi budaya masyarakat bali. Di 
Gresik banyak ditemui seni Banjari (rebana) yang dipengaruhi 
oleh budaya agama Islam. 

Tetapi seni juga dapat diciptakan dalam situasi tertentu 
tanpa melanggar etika sosial masyarakat, dan berfungsi untuk 
menghibur, untuk keindahan, untuk mengkritik secara sosial, 
dan lain-lain. 

 
A. Seni Patomin. 

 
1. Pendahuluan 

Bakdi Sumanto (1992:1) dalam makalahnya menuliskan 
bahwa: Istilah pantomim berasal dari bahasa Yunani yang 
artinya serba isyarat. Berarti secara etimologis, pertunjukan 
pantomim yang dikenal sampai sekarang itu adalah sebuah 
pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal. 
Pertunjukan itu bahkan bisa sepenuhnya tanpa suara apa-
apa. Jelasnya, pantomim adalah pertunjukan bisu. 

Rendra (1984:46) menuliskan bahwa : Pengertian 
pantomim sebagai penggambaran semua kegiatan manusia 
yang hanya dengan gerak semata samapai sedetil-detilnya. 
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Pantomin sebuah seni bercerita dengan gerak semata. Maka 
penguasaan seni gerak sangat mutlak diperlukan, malahan 
dalam perkembangan dewasa ini pantomim itu bisa dipakai 
tidak hanya bercerita tetapi juga berekpresi secara liris 
ataupun abstrak.  

A. Adjib Hamzah (1985:51) menuliskan bahwa, Dalam 
Grolier Academik Encylopedia dituliskan bahwa pantomim 
ialah suatu cerita, suatu tema, yang diceritakan atau 
dikembangkan melalui gerak tubuh dan wajah yang 
ekspresif. Sedanagkan Richard Levin (1960:131) dalam 
bukunya Plays, Theory, and Criticism, menuliskan bahwa : 

Aristoteles dalam ‘Poetics’ memberikan pengertian pantomim 
dengan ciri-ciri dasarnya lahir dari aktivitas manusia karena 
gerak menirukan yang tidak mendasarkan pada rhytm secara 
dominan. Maka seni gerakan tubuh ini wujud sebagai suatu 
gerakan isyarat, sehingga seni pertunjukannya disebut 
pantomime. Lebih lanjut Aristoteles menuliskan bahwa 
istilah pantomim sudah ada sejak lama dari masa Mesir Kuno 
dan India, jauh sebelum dikenali di Yunani. Ini artinya seni 
pertunjukan pantomim umurnya sudah tua, mengingat apa 
yang dikatakan Aristoteles dalam Poetics ditulis 500 tahun 
sebelum Masehi. 
Jika dipahami sebagai bagian latihan keaktoran maka 

pantomim merupakan salah satu kajian yang sangat 
diperlukan seorang aktor. Pantomim merupakan salah satu 
cara yang bakal mengantar seseorang menjadi pemeran 
berkualitas. Dengan memahami dan mengamalkan pantomin 

calon aktor akan mampu menjadi sempurna dalam profesinya, ia 

setidaknya akan enak dipandang mata jika mau berlatih pantomime 

(Harymawan,RMA.,1993:31). 

Charles Aubert dalam bukunya The art of Pantomime 
(1970) mendefinisikan pantomim adalah seni pertunjukan 
yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yakni ketika 
seseorang melakukan gerak isyarat atau secara umum bahasa 
bisu. Bahasa gerak sang pantomimer adalah Universal 
menjalankan ekspresi emosi yang serupa diantara berbagai 
umat manusia. Pantomim merupakan pertunjukan teatrikal 
dalam sebuah permainan dengan bahasa gerak. Kemudian 
dalam Encyclopedia Britanica dijelaskan bahwa pantomim 
sebagai seni yang mengandalkan olah tubuh dan kebisuan 
ini ada di Yunani sejak tahun 600 Sebelum Masehi. Kini, 
pantomim sering diasosialisasikan sebagai gaya akting 
komedi tanpa kata-kata. Berkaitan dengan akting, pantomim 
pada awalnya untuk menyebut aktor komedi di masa Yunani 
yang menggunakan gerak tubuh untuk berkomunikasi. 
Kemudian, kedua dipakai untuk menyebut aktor di Romawi 
yang menyampaikan perannya melalui tari dan lagu. 
a. Peranan Pendidikan Kesenian Untuk Anak 

Gray (1989:86-88) mengungkapkan bahwa 
pendidikan seni sangat berperan dalam pembelajaran 
anak di sekolah, oleh karena itu dia menyatakan dalam 
booklet Performing Together : The Arts in Educations, 
yang meliputi aspek  
1) Seni adalah dasar untuk berkomunikasi 

Kesenian merupakan bentuk komunikasi 
manusia sebagaimana kata-kata membentuk bahasa. 
Kesenian mengajarkan suatu cara lain untuk 
berinteraksi, mengungkapkan pikiran, emosi 
ataupun aspirasi anak. Seperti halnya di dalam seni 
pantomim, ungkapan gerak dan ekspresi wajah 
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merupakan bahasa non verbal yang dikomunika-
sikan pada orang lain untuk menyampaikan maksud 
yang diinginkan. 

2) Seni membantu siswa membangun kreativitas dan bakat 

kreatifnya. 

Kesenian memberikan kesempatan yang luas 
kepada anak untuk berfantasi dan mengembangkan 
kreativitas. Hal mana telah dibuktikan pada 
penelitian Gray yang menunjukan bahwa anak yang 
mempelajari seni pada umumnya memperlihatkan 
orisinalitas dan kreativitas dalam hal lain. 

3) Mempelajari seni juga membantu siswa memahami 

pelajaran yang lain. 

Dalam kesenian terkandung makna dasar 
untuk berkomunkasi, selain itu kesenian 
memberikan pemahaman (insight) kepada cara 
berfikir yang berbeda, maka mempelajari kesenian 
dapat membantu anak untuk belajar memecahkan 
masalah dalam memahami mata pelajaran lain. 

4) Mempelajari seni adalah jalan yang terbaik untuk 

memahami peradaban manusia. 

Kesenian merupakan bagian yang sangat 
penting dari peradaban manusia yang mencermin-
kan secara langsung siapa pencipta-penciptanya, 
dengan demikian kesenian memberikan ruang 
kepada siswa untuk belajar komunikasi langsung 
dengan masa lalu dan mengantar wawasan anak 
kemasa depan. 

 
 

5) Mempelajari seni membantu anak membangun disiplin. 

Ketika anak mempelajari sebuah cabang 
kesenian anak akan menyadari bahwa mereka harus 
bekerja keras untuk menyempurnakan keterampilan 
mereka. Dari para seniman profesional anak dapat 
belajar sesuatu yang sangat berguna bagi dirinya 
sendiri, yaitu; mengenal disiplin diri, baik untuk 
berlatih dalam mempelajari bidang kesenian yang 
telah dipilihnya maupun untuk manfaat lain dalam 
kehidupanya. Para seniman memiliki disiplin tinggi 
untuk berlatih guna mencapai hasil akhir yang 
optimal dan selalu berjuang menyempurnakan 
karya-karyanya.  

6) Mempelajari seni di sekolah membantu anak memper-

siapkan masa dewasanya. 

Mempelajari kesenian di sekolah mengembang-
kan minat anak untuk memilih kesenian sebagai 
minat mereka untuk mengembangkan kreativitas 
dan mempersiapkan masa dewasa. Tidak hanya 
untuk menjadi seniman saja tapi kesenian juga 
memberi peluang yang luas untuk bidang-bidang 
terkait seperti guru kesenian, penata panggung, 
pertelevisian, penegelola bidang seni dan lain-lain. 

7) Mempelajari seni membantu anak meumbuhkan 

penilaian artistik (Artistic Judgement) 

Artistic Judgement banyak ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari, misalnya yang berkaitan 
dengan pemilihan warna, tekstur, bentuk, pola, 
urutan gerak, garis dan skala. Dalam hal ini kesenian 
menjadi integral dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dengan demikian, peran penting pendidikan seni di 
dalam pembelajaran di sekolah harus diwujudkan 
dengan serius sebagai integral dalam pendidikan 
anak melalui seni dan pendidikan dengan seni. 

b. Pendidikan Seni Untuk Anak Usia Dini. 

Pendidikan bagi anak usia dini atau usia 0-8 tahun 
telah menjadi perhatian orang tua, para ahli dibidang 
anak usia dini, pendidik, masyarakat dan pemerintah. 
Hal ini seiring dengan kesadaran orang tua akan 
pentingnya pendidikan anak usia dini. Masa usia dini 
merupakan usia keemasan. Pada masa inilah 
pertumbuhan dan perkembangan ranah, baik fisik, 
motorik, sosial, emosional dan kognisi berkembang 
pesat, dan saling berhubungan erat satu sama lain. 
Perkembangan disatu ranah berpengaruh dan 
dipengaruhi oleh perkembangan ranah lainnya 
(Gettwicki, 2007:12). Masa ini akan menentukan 
perkembangan dan pertumbuhan tahun-tahun 
berikutnya. 

 Fase pra operasional kongkrit. Pada masa ini anak 
sudah dapat berfikir secara logis, namun dengan objek 
sumber berfikir tersebut hadir secara kongkrit, 
khususnya pada anak sekolah dasar kelas awal masih 
diperlukan berbagai media yang nyata untuk membantu 
siswa dalam pengenalan konsep, dalam hal ini media 
dapat dicari di lingkungan yang dekat dengan anak. 

Fase oprasional formal. Fase ini ditandai dari cara 
berfikir kongkrit ke berfikir abstrak. Anak telah mampu 
mengemukakan ide-ide serta memprediksi dan 

mengemukakan hipotesis dan menentukan cara untuk 
membuktikan kebenarannya. 

 
2. Materi 

a. Deskripsi 

Materi yang disiapkan dan diberikan lebih 
diarahkan untuk mengembangkan eksplorasi, imajinasi, 
atau fantasi, serta dalam upaya membangun keper-
cayaan diri mereka. Oleh karena itu materi di pusatkan 
pada apresiasi dan respon yang muncul dari diri anak 
ketika materi disampaikan. 

b. Tema Hewan 

Materi yang disiapakan merupakan materi tentang 
pembelajaran pantomim, kali ini Materi Pantomim 
dengan menggunakan Tema Hewan. Tema ini dipilih 
oleh peneliti dengan alasan agar pengetahuan anak akan 
hewan bertambah, kedekatan dan ketertarikan anak akan 
hewan lebih besar serta gerakan-gerakan hewan 
merupakan geraka yang sederhana, menarik serta anak 
dapat lebih mengekspor gerakan sesuai dengan 
keinginan dan imajinasinya. Selain gerakan sesuai 
dengan pembelajaran pantomim anak juga dapat 
mengeksplorasi ekspresi hewan melalui mimiknya. 
Seperti yang halnya pada eksplor gerak ekspresi mimik 
tentang hewan yang ditentukan materi dapat dengan 
bebas di ekpresikan oleh anak sesuai dengan keinginan 
dan imajinasinya. 

Tiga hewan yang digunakan peneliti pada materi 
pantomim yaitu; pertama hewan kodok, ketiga hewan 
anjing, keempat hewan monyet. Dari ketiga hewan ini 
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memberikan peluang gerakan-gerakan dan ekspresi 
wajah anak, dimulai dari gerakan kepala, gerakan 
tangan, gerakan kaki dan gerakan hewan secara 
keseluruhan. Untuk mempermudah anak mengingat dan 
lebih menarik maka semua gerakan dan ekspresi wajah 
anak  dari semua materi yang diberikan peneliti 
menggunakan hitungan dan gerakan tambahan sebagai 
gerakan variasi. 

c. Langkah-langkah 

Pembelajaran pantomim tahap pertama ini 
merupakan pemebelajaran tahap awal untuk meng-
eksplor gerakan-gerakan keenam hewan tersebut mulai 
dari gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki serta 
gerakan kombinasi serta ekspresi wajah/mimiknya. 

Pada tahapan ini pembelajaran pantomim dibagi 
empat langkah, yang masing-masing langkah pem-
belajaran terdiri dari gerakan dan ekspresi ketiga hewan 
tersebut. 
1) Langkah ke 1 

Hitungan 1 x 8 pertama gerakan kepala kodok. 
Hit 1  x 4 hit :  jalan di tempat dengan tangan di 

pinggang, dari kepala tegak  
kedepan dengan ekspresi kodok 
mengelembungkan mulut/pipi lalu 
kebelakang dengan mengempiskan 
mulut/pipi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Gerakan kepala hewan kodok, 
kepala kebelakang dan kedepan  

 
Hitungan 1 x 8 kedua gerakan kepala anjing. 
Hit 1 – 4 : jalan di tempat dengan tangan di 

pinggang, dari kepala tegak di dorong 
ke depan seperti anjing melolong, 
kemudian kembali sikap awal. 

Hit 5 – 8 : lakukkan gerakan seperti pada hit 1-2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10. Gerakan kepala hewan Anjing, 

kepala kebelakang dan kedepan 
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Hitungan 1 x 8 ketiga gerakan kepala monyet.  
Hit 1 – 4 : jalan di tempat dengan tangan di 

pinggang, dari kepala tegak ditoleh-
kan  ke kanan  dan kekiri bergantian 
dengan ekspresi monyet. 

Hit5 – 8 : lakukan gerakan seperti pada hit 1-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Gerakan kepala hewan Anjing, 

kepala kebelakang dan kedepan 
 

2) Langkah ke 2 

5 X 8 hitungan. 
Hitungan 1 x 8 pertama gerakan tangan kodok. 
Hit 1 – 2 : jalan di tempat dari tangan di ping-

gang luruskan ke bawah di depan 
badan dan rapatkan. Kemudian 
tangan dibuka ke samping dengan siku 

di tekuk 40 derajat, lalu tutup  seperti 

sikap awal posisi kaki tetap jalan di 

tempat. 

Hit 3 – 8 : lakukan gerakan seperti pada hit 1-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Gerakan tangan hewan Monyet, 
Tangan membuka dan menutup 

 
Hitungan 1 x 8 ketiga gerakan tangan anjing. 
Hit 1 – 2 : ruas jari-jari rapat ditekuk seperti 

tangan anjing. Bahu di gerakkan ke 
atas dan bawah sambil melangkah-
kan  kaki ke kanan dan kiri bergan-
tian. 

Hit 3 – 8 : lakukan gerakan seperti pada  hit 1-2.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12.  Gerakan tangan hewan Anjing, 

tangan di tekuk kedepan 
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Hitungan 1 x 8 keempat gerakan tangan monyet. 
Hit 1 – 2 : menggerakkan tangan kiri di angkat 

ke atas dan tangan kanan digerakkan 
kebelakang badan membentuk huruf 
“S” sambil melangkahkan kaki ke 
kanan dan kiri bergantian. 

Hit 3 – 8 : lakukan gerakan seperti pada  hit 1-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 13.  Gerakan Tangan hewan Monyet, 

tangan membentuk huruf S 
 

3) Langkah ke 3 

5 X 8 Hitungan. 
Hitungan 1 x 8 pertama gerakan kaki kodok. 
Hit 1 – 2 : tangan di pinggang, dirapatkan. 

Gerakkan kaki jinjit kemudian badan 
diturunkan sambil membuka kaki 
kesamping membentuk huruf “O”. 

kemudian angkat badan kembali ke 

posisi jinjit dan kembali posisi badan  

seperti semula. 

Hit 3 – 8 : lakukan gerakan seperti pada  hit 1-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14.  Gerakan Gerkan kaki hewan 
kodok, kaki di tekuk kesamping 

 
Hitungan 1 x 8 ketiga gerakan kaki anjing. 
Hit 1 – 4 : tangan di pinggang dan kaki rapat, 

langkahkan kaki kanan melangkah 
serong kanan depan dengan posisi 
lutut ditekuk dan kaki kiri lurus. 
Kemudian  kembali ke sikap awal, 
diteruskan kaki kiri 

Hit 5 – 8 : lakukan gerakan seperti pada  hit 1-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15.  Gerakan kaki hewan Anjing 
kaki ditekuk kedepan 
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Hitungan 1 x 8 keempat gerakan kaki monyet. 
Hit 1 – 4 : tangan di pinggang posisi kaki rapat, 

angkat paha kanan sampai lutut 
menghadap kekanan posisi ujung 
kaki point menghadap kearah kanan. 
Kembali lagi pada sikap awal 
kemudian dilanjutkan kaki kiri 
kearah kiri 

Hit 5 – 8 : lakukan gerakan seperti pada  hit 1-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Gerakan kaki hewan Monyet, kaki 

di tekuk kesamping kiri dan kanan 
3. Penutup 

 Ketiga tapan tersebut diatas kemudian di rangkai 
menjadi satu gerakan tiap hewan hingga terbentuk gerakan 
hewan kodok, hewan anjing dan hewan monyet di tambah 
dengan ekspresi tiap hewannya. Kombinasi tersebut 
kemudian di aplikasikan pada tiap anak didik melalui 
metode unjuk kerja dan demonstrasi di depan teman-
temannya agar terbentuk kepercayaan diri pada sang anak. 

 Modul tersebut di atas merupakan salah satu contoh 
dari pembelajaran seni pantomim pada anak, pengembangan 
perlu dilakukan oleh mahasiswa KKN untuk mengembang-
kan pada hewan lain dan atau pada tema yang berbeda. 

 
B. Seni Sablon 

1. Pendahuluan 

Teknik menyablon bagian dari seni, sama dengan 
membatik berhubungan dengan kerajinan seni. Jadi sablon 
dapat dikategorikan sebagai aktivitas seni, karena 
memerlukan desain dan mode yang nantinya akan 
diterapkan pada kain, kertas, atau kulit (hewan). 

Pada jaman computer, meski kebutuhan sablon sudah 
berkurang namun beberapa pengusaha masih banyak yang 
memerlukan. Karena kalau computer memerlukan bahan 
dan alat yang khusus dan relative mahal, beda dengan 
sablon bahan-bahan relative murah dan dapat dikerjakan 
pada kelompok pengusaha dengan peralatan terbatas dan 
kerjakan secara manual pada proses cetaknya. 

 
2. Materi 

a. Deskripsi 

Sebelum melakukan praktek penyablonan ada 3 hal 
penting yang perlu diketahui tentang Cara Sablon Kaos 
atau Baju, Kertas, Plastik dengan Peralatan Manual. 
Untuk selanjutnya adalah proses dari pada prakter 
menyablon. 
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Gambar 16. Screen, fungsinya 
untuk klise gambar 

b. Bahan dan alat 

Di bawah ini adalah berbagai macam ukuran screen dan 
kegunaannya, ukuran screen biasa disebut Thick 
disingkat T yaitu kerapatan pada anyaman benang-
benang screen, dan masing-masing screen mempunyai 
ukuran jenis. 
1) Bahan 

 Kain (kaos, baju, dll) 

 Kertas (semua jenis kertas) 

 Kulit (kulit yang sudah disamak) 

 Proselen 

 Gelas, dll 

 Tinta sablon 

 Ulano afdruk 

 Ulano remove 

2) Alat 

 Secreen 

 Rakel 

 Meja sablon 

 Busa 

 Kain hitam 

 Lampu 

 Kaca 

 Kapi 

 Semprotan 

 Hair drayer 

 Papan 

 Film dari kertas kalkir atau plastic transparan 

3) Jenis- jenis screen 

 ScreenT48 

Screen kasar ini memiliki lubang pori-pori cukup 

besar, sehingga mampu menyalurkan tinta dalam 

jumlah yang cukup banyak dan tebal. Biasa 

digunakan untuk media handuk, selimut, karpet, 

karung, aku sendiri biasa menggunakan 48 T untuk 

blok/dasar pasta rubber putih pada kaos warna gelap. 

 ScreenT61 

Ukuran ini lubang pori-porinya juga lumayan 

besar maka baik digunakan untuk sablon pasta 

rubber/karet pada warna kedua pada kaos, juga 

biasa dipakai sablon dengan teknik foaming 

(sablon untuk mendapatkan ketebalan tertentu), 

juga baik untuk sablon lem stiker. 
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 ScreenT77 

Digunakan untuk menyablon kaos dengan 

menggunakan tinta Extender terutama untuk desain 

yang besar, baik juga digunakan untuk membuat 

spanduk. 

 ScreenT90 

Digunakan untuk menyablon kaos dengan tinta 

Extender terutama untuk desain yang kecil atau desain 

raster, baik juga digunakan untuk kain tekstil yang 

bertekstur halus seperti kain saten,pelesdansutera. 

 ScreenT120 

Digunakan untuk menyablon karton, seng, kayu, kulit, 

dan kayu. karung plastik (glangsi) 

 ScreenT150 

Digunakan untuk sablon kertas daya serap tinggi, 

seperti kertas Hammer, Hawai yang biasa 

digunakanuntukundangan. 

 ScreenT165 

Screen ini tergolong screen dengan lubang pori-

pori halus, biasa untuk sablon kertas dengan daya 

serap rendah, baik juga untuk sablon plastik, 

logam dan kaca. 

 ScreenT180 

Biasa digunakan untuk mencetak plastik dan 

bahan-bahan yang bertekstur sangat halus. 

 ScreenT200 

Biasa digunakan untuk mencetak pada media plastik, 

kaca dengan teknik raster. 

4) Rakel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17. Rakel, alat penyaput 
tinta. 

 
Rakel adalah alat untuk mendorong dan 

menekan (menyaput) tinta dari kain screen agar 
menempel pada media yang disablon seperti kain, 
kertas, plastik dan sebagainya. Rakel juga 
merupakan peralatan utama dalam sablon manual.  
 Rakel bentuk kotak/papak 

Digunakan untuk menggesut tinta solvent. Screennya 

T61, T77,T90, T100,T120,T150. Dapat untuk mencetak 

di bahan tekstil dan lainya seperti plastik, panel listrik, 

dsb. dan diperlukan untuk menghasilkan gambar yang 

mengandalkan ketajaman, dan juga rakel papak/kotak 

ini harus tahan minyak. 

 Rakel bentuk lancip 
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Digunakan untuk menggesut tinta di bahan tekstil. 

Dibuat permukaannya lancip dengan maksud agar 

tintanya lebih masuk banyak. Cocok digunakan untuk 

mencetak tinta secara tipis. Untuk kekerasannya 

sekitar 65 dan cocok untuk menggesut di screen: 

T24,32,36,40,48,54,61,77, dan 90. 

 Rakel lancip tapi datar ujungnya 

Digunakan untuk mengesut tinta di bahan tekstil, lebih 

cocok digunakan untuk mendapatkan hasil cetak 

tebal/block, screenya T24 - T48. 

 Rakel lancip sebelah 

Biasanya digunakan untuk mesin karena mengesut 

dengan 1 arah makanya dibuatlah lancip 1 sisi. untuk 

hasil cetaknya hampir sama dengan yang dihasilkan 

oleh rakel lancip biasa. 

 Rakel kotak sebelah 

Biasanya digunakan untuk mesin karena mengesut 

dengan 1 arah makanya dibuatlah kotak 1 sisi. untuk 

hasil cetaknya hampir sama dengan yang dihasilkan 

oleh rakel kotak biasa. 

5) Tinta 

Tinta di atas bahan kaos terdiri dari 2 jenis tinta, 
yaitu tinta yang berbasis air atau waterbase inks dan 
tinta yang berbasis minyak atau solvenbase. Tinta 
solvenbase sering disebut dengan istilah plastisol. 
a) Jenis Cat/Tinta Waterbase  

 Cat rubber 

Tinta ini digunakan khusus untuk sablon diatas 

kain gelap. Sebab tinta ini bersifat pekat, dapat 

menutup permukaan warna kain dengan baik. 

Tinta rubber umumnya digunakan untuk 

underbase, underbase sendiri difungsingkan 

sebagai penutup warna kain sebelum penyablonan 

warna-warna diatasnya. Tinta rubber sendiri 

dibagi menjadi dua jenis untuk dua fungsi 

kegunaan. Jenis pertama adalah tinta rubber white 

yang digunakan untuk underbase/dasar, bisa juga 

digunakan untuk mendapatkan warna-warna 

pastel/muda. Jenis kedua adalah rubber color 

yang digunakan untuk pencampuran warna-

warna tua. Untuk mendapatkan warna putih yang 

bersih dan cemerlang, campurkan tinta rubber 

white dengan sedikit pigmen/pewarna berwarna 

nila atau ungu. 

 Cat transparan 

Umumnya disebut dengan coating, karena dapat 

difungsikan sebagai pelapisan hasil sablon, 

sehingga hasil sablon lebih cemerlang atau 

mengkilap. Tinta ini memiliki bentuk seperti tinta 

extender yang transparan, tetapi memiliki 

kandungan yang lebih kuat atau lebih keras. Tinta 

ini baik sekali untuk teknik penyablonan separasi 

empat warna dengan terlebih dahulu memberikan 

rubber white pada permukaan bahannya. 

 Cat extender 

Tinta ini bersifat transparan, hanya cocok untuk 

penggunaan di atas bahan putih atau bahan-bahan 
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berwarna terang. Sifat dari cat ini adalah 

menyatu/menyerap pada bahan. 

 Cat super white 

Tinta ini hampir sama jenisnya dengan tinta 

rubber, terdiri dari dua jenis yaitu white dan color. 

Tinta ini sifatnya lebih mendekati tinta extender 

yaitu menyatu dengan bahan dan transparan, serta 

dapat disablon diatas dasar bahan berwarna gelap. 

 Cat puff/timbul 

Tinta ini terdapat pada kedua jenis tinta baik 

underbase maupun plastisol. Tinta ini memer-

lukan pemanasan yang akan mengakibatkan tinta 

ini mengembang dengan efek timbul. 

 Cat solven base/plastisol 

Tinta ini berbahan dasar PVC dan harganya cukup 

mahal serta membutuhkan peralatan khusus 

untuk pengeringannya. Sebab tinta ini tidak dapat 

kering dengan sendirinya seperti tinta waterbase 

pada umumnya. Untuk dapat kering dengan baik, 

tinta ini memerlukan suhu mencapai 160 derajat 

celcius serta membutuhkan beberapa peralatan 

seperti conveyor curing dan flash curing. Setelah 

pengeringan dengan benar, tinta plastisol ini 

memiliki daya rekat yang sangat baik. Tinta ini 

sering digunakan untuk menciptakan efek-efek 

yang menakjubkan seperti high density. Dan t-

shirt yang menggunakan tinta plastisol selalu 

diberi peringatan ”Do not iron on design”, sebab 

tinta ini akan meleleh jika terkena panas secara 

langsung dari setrika. 

b) Jenis cat plastisol 

 Cat All Pupose 

Tinta ini berbentuk transparan, bersifat seperti 

extender pada tinta waterbase. Sebab tinta ini 

hanya baik digunakan pada kain berwarna putih 

atau terang. 

 Cat Highopa City 

Tinta ini mempunyai sifat seperti rubber dalam 

waterbase, hanya saja tinta ini mempunyai daya 

tutup yang lebih baik pada permukaan bahan jika 

dibandingkan dengan tinta rubber. Tinta ini dapat 

digunakan untuk teknik high density. 

 Cat Athletic Plastisol 

Tinta ini bersifat lentur atau elastis sehingga 

sangat cocok untuk penyablonan diatas kain 

polymesh, spandex atau kain dengan motif 

berlubang-lubang. 

 Cork Base 

Berjenis plastisol, tinta ini dapat digunakan untuk 

teknik high density yang akan menghasilkan efek 

seperti busa atau gabus. Tinta ini memiliki 

kelenturan dan fleksibelitas yang tinggi sehingga 

cukup baik untuk penyablonan diatas bahan yang 

memiliki kelenturan tinggi seperti bahan Spandek 

dan Rib. Tinta ini juga tidak diperbolehkan untuk 

di dry clean, bleach atau disetrika. 
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 Shimmer Gold & Base 

Tinta dari jenis plastisol ini diformulasikan untuk 

menghasilkan warna seperti metalik. Tinta ini 

berbentuk pasta dan siap pakai. Tinta ini sangat 

baik digunakan untuk heat transfer, baik itu cold 

peel maupun hot peel. Sangat baik digunakan 

pada kain knitting, cotton, polyster dan rayon. Tidak 

disarankan untuk pemakaian pada kain jenis nylon 

atau lycra. 

 High Density Clear 

Tinta yang bersifat transparan, tinta ini 

menghasilkan efek sablon yang mengkilap dan 

terkesan basah. 

 Wil Flex Luna Clear 

Tinta plastisol transparan yang tidak terlihat 

dengan sinar lampu biasa, akan muncul jika 

terkena sinar ultraviolet. 

 Naturalsuade 

Tinta plastisol yang menghasilkan efek kulit yang 

sangat lembut. 

 
c. Proses Penyablonan 

1) Cara Menyablon. 

a) Membuat film/pola gambar 

Klise/pola gambar dibutuhkan untuk membuat 

gambar dibdangan/screen dalam pembuatan 

film/pola gambar kita dapat menggunakan kertas 

kalkir atau kertas HVS dan film/pola gambar itu 

sesuai selera diri sendiri atau sesuai pesanan. Tapi 

dijaman modern seperti sekarang ini pembuatan jarang 

yang menggambar pola atau membuat film dengan 

guratan tangan kebanyakan sudah memakai komputer 

untuk membuat film/pola gambar kalau kita belum 

mempunyai komputer maka jalan lain untuk 

mendapatkan film/pola gambar dengan cara memesan 

pada orang lain (tempat setting) 

b) Mengafdruk. 

Yang dimaksud mengafdruk disini adalah memin-

dahkan gambar yang ada di film/pola gambar ke kain 

kasa/screen. Berikut alat-alat dan bahan-bahan yang 

dibutuhkan dalam proses pengafdrukan : 

 Mangkok dan sendok 

 Mika/penggaris 

 Film 

 Kaca bening 

 Busa 

 Papan 

 Air 

 Semprotan 

 Screen 

 Hairdrayer 

c) Proses Pengafdrukan 

 Buatlah campuran obat afdruk (deima) didalam 

mangkok. 

 Saputkan obat afdruk diatas screen setelah rata lalu 

keringkan dengan hairdryer  atau dengan 
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dipanggang diatas kompor Gas/Minyak dengan 

jarak antara screen dan api ± 25 cm 

 Setelah kering maka dimulailah proses 

pengafdrukan, mika film yang berisi gambar 

diletakan diatas screen dengan posisi film terbalik. 

atasnya diberi  kaca bening 5 cm, jadi posisi film 

antara screen dan kaca 

 Kemudian letakan busa sebagai bantalan alas dari 

bagian dalam dan ditambah papan. 

 Buatlah keseimbangan tekanan antara kaca dengan 

bantalan pengalas 

 Sampai disini semua pekerjaan dilakukan didalam 

ruang tertutup jangan terkena sinar matahari 

langsung. selanjutnya bawalah bidangan yang 

sudah di jepit tadi keluar ruangan lalu ditayangkan 

pada sinarmatahari 

Lama penyinaran tergantung dari cuaca pada saat 

mengfdruk. 

Untuk cuaca yang cukup terik, maka lama 

penyinaran antara 0.5 menit sampai 1 menit, untuk 

cuaca berawan antara 2 menit. 

 Lama penyinaran ini mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap hasil afdrukan, Jika 

penyinarannya terlalu lama maka obat akan terlalu 

keras sehingga hasil gambar yang diperoleh 

buntu/sukar tembus, dan jika penyinarannya 

kurang maka gambar yang dihasilkan mudah 

rontok, maka jelaslah, bahwa tempo penyinaran itu 

harus disesuaikan dengan cuaca untuk memperoleh 

hasil yang sempurna. selain dengan cahaya 

matahari dapat pula dilakukan pengafdrukan 

dengan lampu pijar 

 Bidangan/screen yang sudah selesai disinari tadi, 

lalu dibawa masuk kembali kedalam ruangan 

kemudian lepaskan film dan busanya. 

 Kemudian siram dengan air dan cucilah berulang 

kali dan apabila ada yang tidak jelas atau mampet 

maka semprotlah dengan semprotan air 

 Setelah bersih lalu dijemur dibawah sinar matahari 

ini berfungsi untuk mengeringkan screen sekaligus 

menguatkan hasil afdrukan 

 Proses penyempurnaan, yang dimaksud proses 

penyempurnaan ini adalah jika ada kebocoran maka 

harus ditutup dengan obat afdruk setelah selesai 

maka bidangan/screen siap untuk mencetak/ 

menyablon. 

d) Proses Cetak atau Menyaput 

Sebelum pencetakan dimulai, persipkan lebih dahulu 

segala keperluan yang ada kaitannya dengan pekerjaan 

pencetakan tersebut yaitu : 

 Tinta/cat/pasta disesuaikan dengan sasaran cetak 

 Bahan-bahan pelarut untuk tinta/cat/pasta diatas, 

gunanya ialah apabila terjadi kemampatan pada 

gambar tersebut. 

 Cello tape, sebagai persiapan apabila dalam proses 

penyablonan terjadi kebocoran. 

 Kain pembersih, untuk membersihkan bekas bekas 

penyablonan, pilihlah kain yang halus. 
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 Talk untuk membersihkan mengeringkan tangan 

dari tinta  sablon 

 Kertas bekas untuk percobaan 

 Bidangan dan rakel 

 Bahan-bahan yang akan disablon 

 Setelah itu semua siap barulah langkah selanjutnya 

yang dikerjakan yaitu memasang bidangan di atas 

meja penyaputan (MejaPengecapan)  

e) Cara memasang bidangan/screen di meja cetak 

 Bidangan/screen dijepitkan dengan engsel(catok) 

yang ada dipermukaan meja. 

 Cara pemasangan bidangan/screen tadi harus 

disesuaikan dengan benda yang akan dicetak. 

Setelah selesai mengatur persiapan dan pemasangan 

bidangan/screen, selanjutnya melakukan penyaputan 

yang baik agar hasil cetak bagus. 

f) Teknik Penyaputan 

 Tuangkan tinta yang sudah siap dipakai ke 

bidangan/screen jaga jangan samapai mengenai 

gambarnya. 

 Kemudian turunkan bidangan/scren yang sudah 

ada catnya merapat ke meja. 

 Saputkan tinta yang ada di bidangan/screen itu dari 

atas kebawah dengan menggunakan penyaput 

khusus yang disebut rakel 

 Kemudian bersamaan dengan diangkatnya 

bidangan/screen ke atas, saputkan cat yang ada 

dibawah ke atas, agar gambar yang ada pada 

permukaan kain gasa itu tidak buntu 

 Setelah itu taburkan talk pada gambar yang melekat 

dimeja. usaplah beberapa kali agar kering 

 Buatlah batas untuk benda yang akan disablon Kalo 

kurang terang lampu yang ada di bawah meja 

nyalakan. 

 Apabila pekerjaan penyablonan itu ditunda 

sebentar untuk istirahat, maka gambar yang ada 

dibidangan itu harus dibersihkan dengan M3 

 Setelah penyablonan selesai bidangan/screen 

dibersihkan dari tinta sisa penyablonan, yaitu 

dengan M3 dicampur dengan sabun dan di 

lanjutkan disram dengan air 

3. Penutup 

 Yang perlu diingat dalam cara menyaput ini adalah cara 

memegang alat penyaput (rakel) dan cara menekan dan 

mendorongnya, sebab baik tidaknya hasil sablonan ditentukan 

dari cara memegang dan menekan rakel. 

 Cara mendorong rakel dari satu ujung screen ke ujung lainnya 

hendaklah dengan tekanan yang mantap dan stabil dan tidak 

boleh dihentikan ditengah-tengah screen, apalagi diatas 

gambar. 

Pada saat mendorong rakel, sebaiknya rakel agak dimiringkan 

kira-kira 60° sampai 70°. tujuannya adalah agar lebih ringan 

dan permukaan screen bersih dari tinta 

 Cara membersihkan bidangan/screen 

Setelah proses penyablonan selesai dan tidak akan dipakai lagi, 

mak bidangan/screen harus segera dibersihkan supaya dapat 

dipakai untuk menyablon benda lainnya. Untuk membersihkan 

bidangan/screen dari obat afdruk kita gunakan bayklin yaitu 
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dengan cara menuangkan bayklin secukupnya dan diratakan 

diatas dan bagian bawah bidangan/screen tunggu kira-kira 10 

menit lalu siram dengan air. Setelah bersih bidangan/screen siap 

kembali untuk digunakan mengafdruk film yang lain. 

 


