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RINGKASAN 

           Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam salah satu 

upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan salah satu tridarma perguruan 

tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya 

terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan 

teknologi kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan Pengabdian 

Masyarakat di di Desa Banyuasin Tahun 2019 dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan 

bekal pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memiliki pemahaman Pendidkan Kesehatan 

Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKATA  

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atasizin dan rahmat-Nya kegiatanPengabdian kepada 

Masyarakat ini yang berjudul Sukseskan Keluarga Berencana di Wilayah kerja Desa Banyuasin 

Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak 

akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Dr. dr Ibrahim Edy Sapada, M.Kesselaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang 

2. Ns. Ruri  selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan 

4. Warga masyarakat di Desa Banyuasin Tahun 2019  

5. Semua pihak yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin... 

 

         Palembang,   Oktober 2019 

         Ketua Pelaksana, 

 

 

       

         Ika Savitri,M.Epid 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

Laporan pengabdian kepada masyarakat dibuat sebanyak 2 eksamplar untuk PPkM STIK 

Siti Khadijah Palembang dengan format sebagai berikut : 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Ringkasan  

Prakata 

Daftar Isi  

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran  

BAB I PENDAHULUAN  

BAB II TARGET DAN LUARAN 

BAB III METODE KEGIATAN  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran terdiridari : (1) Surat tugas dosen; (2) Surat tugas mahasiswa; (3) Kontrak 

pengabdian; (4) Satuan Acara Penyuluhan (SAP beserta Materi); (5) Dokumentasi ( foto,leaflet, 

daftar hadir peserta kegiatan); (6) Anggaran biaya 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

1. Surat tugasdosen 

2. Surat tugas mahasiswa 

3. Kontrak pengabdian 

4. Satuan Acara Penyuluhan( SAP beserta materi) 

5. Dokumentasi 

- Foto 

- Leaflet 

- Daftar hadir peserta kegiatan 

6. Anggaran biaya 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan cerminan pola hidup keluarga yang 

senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Semua 

perilaku kesehatan yang di lakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau 

keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan dapat berperan aktif 

dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat merupakan pengertian lain dari PHBS. 

 Berdasarkan hasil riset masih cukup banyak penduduk yang belum menerapkan 

perilaku hidup bersih dan sehat, walaupun ada kecenderungan perbaikan. Berdasarkan 

analisis kecenderungan secara rerata nasional, terdapat peningkatan proporsi penduduk 

berperilaku cuci tangan secara benar pada tahun 2013 yaitu 47,0% dibandingkan tahun 

2007 yaitu 23,2%. Demikian pula dengan perilaku BAB benar terjadi peningkatan dari 

71,1% pada tahun 2007 menjadi 82,6% pada tahun 2013. Untuk perilaku benar dalam 

menyikat gigi berkaitan dengan faktor gender, ekonomi, dan daerah tempat tinggal, 

ditemukan sebagian besar penduduk Indonesia menyikat gigi pada saat mandi pagi 

maupun mandi sore, (76,6%). Menyikat gigi dengan benar adalah setelah makan pagi dan 

sebelum tidur malam, untuk Indonesia ditemukan hanya 2,3 %.  

2. RumusanMasalah 

 Pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih 

belum baik, sehingga memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami masalah kesehatan. 

Untuk mengurangi resiko masyarakat mengalami penyakit maka perlu diberikan 

pengetahuan dan pemahanan tentang PHBS sehingga  bisa secara mandiri menjaga 

kesehatannya. Kebiasaan hidup bersih dan sehat dilingkungan diharapkan akan diterapkan 

juga dikeluarga sehingga masyarakan secara keseluruhan akan mengalami peningkatan 

dalam perilaku hidup bersih dan sehat. 

 

 



3. Tujuan Kegiatan 

 Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahanan di Desa Banyuasin Tahun 2019 tentang perilaku hidup bersih 

dan sehat, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Indikator capaian Program Pengabdian masyarakat yang di tunjukan adalah: 

1. Masyarakat di Desa Banyuasin Tahun 2019 mampu dan memiliki pengetahuan tentang 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

2. Masyarakat di Desa Banyuasin Tahun 2019 mampu dalam pemantauan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat. 

2.2 Luaran 

Buletin Ahsanul Khitmah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di Desa Banyuasin Tahun 2019. 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Selasa, 08 Oktober  2019  

Waktu  : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat : Balai Pertemuan Desa Banyuasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 

Desa Banyuasin Tahun 2019 berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, 

pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai 

memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Selama 

kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan  memperhatikan isi materi 

penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi 

pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi 

yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait isi materi. 

Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi 

yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door 

prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto 

bersama antara pemateri dengan peserta seminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami tentang 

pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat . Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan 

penyuluhan di masyarakat Desa Banyuasin Tahun 2019. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya 

jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam 

mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat besarnya  manfaat yang dapat diambil dari kegiatan 

pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan 

setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap 

menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak 

besar di masa yang akan datang.  
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Pasal 1 

Judul Kegiatan Pengabdian 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan 

pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima perintah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan pengabdian yang berjudul: ” Pendidikan kesehatan tentang pola hidup bersih dan 

sehat di desa banyuasin tahun 2019”. 

Pasal 2 

Waktu Kegiatan Pengabdian 

Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei sampai dengan 06 Juli 

2019. 

Pasal 3 

Personalia Kegiatan Pengabdian 

Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana Utama : Ika Savitri,M.Pd 

2. Anggota Pelaksana  : Siti Amalia,SST.,M.Kes 

 

Pasal  4 

Biaya Kegiatan Pengabdian 

 

Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada Anggaran 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan nilai 

kontrak sebesar Rp. 2.500.000,- 

Pasal 5 

Cara Pembayaran 

Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut: 

(1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi/publikasi yang 

diterimakan paling lambat dua minggu setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian kepada 



Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. Publikasi yang 

diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pengumpulan laporan akhir kegiatan 

pengabdian. 

(3) Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi diterimakan PIHAK KEDUA 

setelah  menerima LOA (Letter of Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi 

kegiatan pengabdian. 

Pasal 6 

Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 

 Hak PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian terjadi pelanggaran 

terhadap isi perjanjian oleh pelaksana. 

 Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengabdian 

b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 

 Hak PIHAK KEDUA adalah: 

a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4 

 Kewajiban PIHAK KEDUA adalah: 

a. Memastikan keaslian judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagimana 

disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ini (bukan 

duplikat/jiplakan/plagiat) dari kegiatan pengabdian orang lain. 

b. Menyerahkan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat dua 

minggu setelah berakhir kegiatan 



c. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak kegiatan 

ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang 

telah diterima kepada STIK Siti Khadijah Palembang. 

Pasal 7 

Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain 

atau tidak sedang didanai oleh pihak lain 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh 

PIHAK KEDUA 

Pasal 8 

Monitoring dan Evaluasi 

(1) Pelaksanaan kemajuan kegiatan pengabdian dijadwalkan pada bulan pertama setelah Kontrak 

Hibah Internal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani (Juni 2019) 

(2) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA 

Pasal 9 

Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian 

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: 

(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 eksamplar (dijilid): Laporan 

Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah Publikasi jika ada. 

(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Buku 

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata 

tulis maupun urutan masing-masing komponen. 

Pasal 10 

Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian 

 

(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi 

milik STIK Siti Khadijah Palembang. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut: 

(a) Barang atau alat berupa cartridge, printer alat perekam, akses internet dan sejenisnya pada 

dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan pengabdian selama masih dapat 

menggunakan fasilitas STIK Siti Khadijah Palembang. 



(b) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku jurnal. CD, VCD. 

DVD, cassete, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi 

kegiatan pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Software dan/atau hardware yang merupakan hasil kegiatan pengabdian harus tak terpisahkan 

dari pekerjaan kegiatan pengabdian. 

(3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui 

PIHAK PERTAMA. 

Pasal 11 

Sanksi 

Segala kelalaian disengaja maupun tidak, yang meyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan 

hasil kegiatan pengabdian pada batas waktu dalam pasal 2 yang telah ditentukan akan 

mendapatkan sanksi sebagai berikut: 

(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan pengabdian STIK Siti Khadijah palembang 

pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana. 

(2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu kegiatan pengabdian selama 2  (dua) 

minggu sampai dengan 20 Juli 2019 

(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan 

pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima 

kepada STIK Siti Khadiah Palembang dengan cara: 

a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau  

b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran 

 

 

  



 



SATUAN ACARA PENYULUHAN 

Pokok Pembahasan  : Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 

Sub pokok pembahasan : Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat 

Sasaran   : Masyarakat Desa Banyuasin 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 08 Oktober  2019  

Tempat   : Balai Pertemuan Desa Banyuasin 

Jam / Waktu   : 09:00- 10:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit di Desa Banyuasin 

mengetahui tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh di 

Masyarakat Desa Banyuasin, Mampu: 

1. Menyebutkan pengertian PHBS dengan benar 

2. Menyebutkan bidang PHBS dengan benar 

3. Menyebutkan manfaat PHBS dengan benar 

4. Menyebutkan indikator PHBS dengan benar 

5. Menyebutkan Indikator PHBS di tiap tatanan 

6. Menyebutkan jenis perilaku hidup sehat terhadap diri sendiri. 

2) Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian PHBS 

2. Bidang PHBS 

3. Manfaat PHBS 

4. Indikator PHBS 

5. Indikator PHBS di Tiap Tatanan 

6. Jenis  Perilaku Hidup Sehat terhadap diri sendiri. 

3) Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 



4) Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 

  



5) Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 



6) Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang 

Perilaku Hidup Bersih 

Sehat 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian PHBS 

2. Bidang PHBS 

3. Manfaat PHBS 

4. Indikator PHBS 

5. Indikator PHBS di 

Tiap Tatanan 

6. Jenis  Perilaku 

Hidup Sehat 

terhadap diri 

sendiri. 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 



4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

 

 

7) Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN MATERI 

A. Pengertian PHBS 

Perilaku sehat adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara 

dan mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta 

berperan aktif dalam Gerakan Kesehatan Masyarakat. 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang 

atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakatnya (Dinkes Provinsi Jawa Barat, 2008). 

Jadi PHBS adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara dan 

mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang 

atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakatnya. 

 

B. Bidang PHBS 

Bidang PHBS yaitu : 

1. Bidang kebersihan perorangan, seperti cuci tangan dengan air bersih yang mengalir 

dengan sabun, mandi minimal 2x sehari, dan lain-lain. 

2. Bidang gizi, seperti makan sayur dan buah tiap hari, mengkonsumsi garam beryodium, 

menimbang berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) setiap bulan, dan lain-lain. 

3. Bidang kesling, seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban, 

memberantas jentik, dan lain-lain. 

C. Manfaat PHBS 

Manfaat dari PHBS diantaranya : 

1. Setiap rumah tangga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit 

2. Rumah tangga sehat dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota keluarga 



3. Dengan meningkatnya kesehatan anggota rumah tangga maka biaya yang tadinya 

dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk biaya investasi seperti biaya 

pendidikan dan usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota rumah 

tangga 

4. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

di bidang kesehatan 

5. Meningkatnya citra pemerintah daerah dalam bidang kesehatan 

6. Dapat menjadi percontohan rumah tangga sehat bagi daerah lain. 

 

D. Indikator PHBS 

Mengacu pada pengertian perilaku sehat, indikator ditetapkan berdasarkan area/ wilayah : 

a. Indikator Nasional 

Ditetapkan tiga indikator, yaitu : 

1. Persentase penduduk tidak merokok 

2. Persentase penduduk yang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan 

3. Persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik/olahraga. 

Alasan dipilihnya ketiga indikator tersebut berdasarkan isu global dan regional 

(Mega Country Health Promotion Network, Healthy Asean Life Styles), seperti 

merokok telah menjadi isu global, karena selain mengakibatkan penyakit seperti 

jantung dan kanker paru-paru juga disinyalir menjadi entry point untuk narkoba. Pola 

makan yang buruk akan berakibat buruk pada semua golongan umur, bila terjadi pada 

usia balita akan menjadikan generasi yang lemah/ generasi yang hilang di kemudian 

hari. Bagi usia produktif akan mengakibatkan produktivitas menurun. Kurang aktivitas 

fisik dan olahraga mengakibatkan metabolisme tubuh terganggu, apabila berlangsung 

lama akan menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 

b. Indikator Lokal Spesifik 



Yaitu indikator Nasional ditambah indikator lokal spesifik masing-masing 

daerah sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Ada 16 indikator yang dapat 

dipergunakan untuk mengukur perilaku sehat, yaitu : 

1. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya 

2. Ibu melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan 

3. Pasangan usia subur (PUS) memakai alat KB 

4. Balita ditimbang 

5. Penduduk sarapan pagi sebelum melaksanakan aktivitas 

6. Bayi diimunisasi lengkap 

7. Penduduk minum air bersih yang masak 

8. Penduduk menggunakan jamban sehat 

9. Penduduk mencuci tangan memakai sabun 

10. Penduduk menggosok gigi sebelum tidur 

11. Penduduk tidak menggunakan napza 

12. Penduduk mempunyai Askes/ tabungan/ uang/ emas 

13. Penduduk wanita memeriksakan kesehatan secara berkala dan SADARI 

(Pemeriksaan Payudara Sendiri) 

14. Penduduk memeriksakan kesehatan secara berkala untuk mengukur hipertensi 

15. Penduduk wanita memeriksakan kesehatan secara berkala dengan Pap Smear 

16. Perilaku seksual dan indikator lain yang diperlukan sesuai prioritas masalah 

kesehatan yang ada di daerah 

 

E. Indikator PHBS di Tiap Tatanan 

Indikator tatanan sehat terdiri dari indikator perilaku dan indikator lingkungan di 

lima tatanan, yaitu tatanan rumah tangga, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, 

tatanan sekolah, dan tatanan institusi kesehatan.  

 

 

a. PHBS Di Tatanan Rumah Tangga 

PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah 

tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan hidup bersih dan sehat, serta 

berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.  



Indikator PHBS di tatanan rumah tangga: 

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 

2. Memberi bayi ASI ekslusif 

3. Menimbang bayi dan balita setiap bulan 

4. Mencuci tangan dengan air bersih dan memakai sabun 

5. Menggunakan air bersih 

6. Menggunakan jamban sehat 

7. Memberantas jentik di rumah 

8. Makan sayur dan buah setiap hari 

9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari 

10. Tidak merokok di dalam rumah (Depkes RI, 2007). 

b. PHBS Di Tatanan Tempat Umum 

PHBS di tempat-tempat umum adalah upaya untuk memberdayakan 

masyarakat pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau dan 

mampu untuk mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan 

tempat-tempat umum yang ber-PHBS. 

Melalui penerapan PHBS di tempat umum ini, diharapkan masyarakat yang 

berada di tempat-tempat umum akan terjaga kesehatannya dan tidak tertular atau 

menularkan penyakit  

Indikator tatanan tempat-tempat umum : 

a) PHBS di pasar 

1. Menggunakan air bersih 

2. Menggunakan jamban 

3. Membuang sampah pada tempatnya 

4. Tidak merokok di pasar 

5. Tidak meludah sembarangan 

6. Memberantas jentik nyamuk 

b) PHBS di tempat ibadah 

1. Menggunakan air bersih 

2. Menggunakan jamban 

3. Membuang sampah pada tempatnya 



4. Tidak merokok di tempat ibadah 

5. Tidak meludah sembarangan 

6. Memberantas jentik nyamuk 

c) PHBS di rumah makan 

1. Menggunakan air bersih 

2. Menggunakan jamban 

3. Membuang sampah pada tempatnya 

4. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 

5. Tidak merokok di rumah makan 

6. Menutup makanan dan minuman 

7. Tidak meludah sembarangan 

8. Memberantas jentik nyamuk 

d) PHBS di angkutan umum 

1. Menggunakan air bersih 

2. Menggunakan jamban 

3. Membuang sampah pada tempatnya 

4. Tidak merokok di angkutan umum 

5. Tidak meludah sembarangan 

 

F. Jenis  Perilaku Hidup Sehat terhadap diri sendiri. 

a. Mandi  

Mandi menggunakan sabun mandi dilakukan minimal 2x sehari pada pagi dan 

sore hari yang bertujuan untuk: 

1. Menjaga kebersihan kulit. 

2. Mencegah penyakit kulit/ gatal-gatal. 

3. Menghilangkan bau badan 

 

b. Mencuci rambut  

Dilakukan 2x seminggu menggunakan sampho, bertujuan untuk membersihkan 

rambut dan kulit kepala dari kotoran dan memberikan rasa segar. 

c. Membersihkan hidung  



Lubang hidung perlu dibersihkan pada setiap kali mandi guna membuang 

kotoran yang ada dan melancarkan jalan untuk bernafas. 

d. Gosok gigi 

Dilakukan minimal 2 x sehari dengan memakai pasta gigi/ odol yang 

dilakukan  setelah   akan  dan  sebelum tidur malam. Gosok gigi ini bertujuan 

untuk : 

1. Menjaga kebersihan gigi dan mulut. 

2. Mencegah kerusakan pada gigi dan gusi. 

3. Mencegah bau mulut yang tidak sedap. 

e. Kesehatan mata 

Untuk kesehatan mata perlu diperhatikan cahaya pada saat membaca dimana 

cahaya harus cukup terang, jarak pembaca dengan buku sepanjang penggaris (30 

cm), yang dibaca tidak boleh bergerak/ bergoyang, membaca tidak boleh sambil 

tiduran.  

f. Mencuci tangan. 

Dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan dari kotoran dan kuman yang dapat 

menyebabkan penyakit. Cuci tangan dapat dilakukan pada saat : 

1. Sebelum dan sesudah makan 

2. Sebelum tidur 

3. Sebelum dan memegang benda-benda kotor. 

4. Setelah pulang dari bepergian 

g. Memotong kuku 

Dilakukan minimal 1x seminggu dengan tujuan untuk : 

1. Mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui tangan saat makan (misalnya 

cacingan,menceret, dll). 

2. Mencegah luka akibat garukan kuku. 

Perlu diperhatikan bahwa tidak boleh mengkorek hidung dengan jari/ kuku 

tangan yang kotor, tidak memasukkan jari kemulut atau menggigiti kuku. 

h. Pakai alas kaki 

 Anak-anak terkadang dalam bermain tidak meggunakan alas kaki, penggunaan alas 

kaki perlu dilakukan agar : 

1. Kaki tidak terluka atau tertusuk benda tajam. 



2. Mencegah penyakit, misalnya penyakit cacingan akibat menginjak kotoran. 

i. Kebersihan pakaian. 

Pakaian dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pakaian sekolah, pakaian 

bermain dan pakaian tidur. Pakaian harus selalu bersih dan diganti dalam setiap hari, 

hal ini bertujuan agar kita terhindar dari penyakit kulit yang diakibatkan pakaian 

basah atau kotor. 

j. Belajar makan sehat 

Makan adalah kebutuhan pokok setiap orang, makan sebaiknya 3x sehari 

dengan menu yang seimbang yaitu empat sehat lima sempurna yang terdiri dari nasi, 

sayur, lauk, buah dan susu. Makan pagi atau sarapan sangat penting setiap harinya 

guna menjadi sumber tenaga kita pada siang harinya, perlu diingat juga untuk 

menghindari jajan sembarangan karena kebersihan dari makanan yang dijual tidak 

terjamin dan mungkin dapat menyebabkan penyakit seerti sakit perut, diare, muntah 

dan lain-lain.  
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ANGGARAN BIAYA 

 

NO URAIAN JUMLAH (Rp) 

1. Honor 880.000 

2. Bahan/Perangkat/Peralatan 400.000 

3. Perjalanan 1.000.000 

4. 
Pengumpulan dan 

Pengelolaan Data 
720.000 

 Jumlahbiaya 3.000.000 

 

1. Honor  

No. PelaksanaKegiatan Jumlah 
Jumlah 

Jam/Minggu 
Honor/Jam Biaya (Rp) 

1 KetuaPelaksana 1 12/3 35.000 420.000 

2 Pelaksana 1 12/3 35.000 420.000 

3 Teknisi 1 2/3 70.000 140.000 

4 Tenaga Harian 2 2/3 150.000 300.000 

JumlahBiaya 880.000 

 

2. Bahan/Perangkat/Peralatan 

No Bahan 
BiayaSatuan 

(Rp) 
Banyak Biaya (Rp) 

1 Bahan Ajar 6.000 50 300.000 

2 Pulpen 2.000 50 100.000 

JumlahBiaya 400.000 

 

3. Perjalanan 

No Jenis BiayaSatuan (Rp) Banyak Biaya (Rp) 

1 
Transportasi 

KetuaPelaksana 
1 200.000 200.000 

2 AnggotaPelaksana 1 1 200.000 200.000 

3 AnggotaPelaksana 2 1 100.000 100.000 

4 AnggotaPelaksana 3 1 100.000 100.000 



JumlahBiaya 600.000 

 

4. Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

No Tujuan BiayaSatuan (Rp) Banyak Biaya (Rp) 

1 Copy dan Jilid 5 50.000 250.000 

2 Biayatakterduga - - 470.000 

JumlahBiaya 720.000 

 

 

 


