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LATAR BELAKANG

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri pariwisata berkembang dengan sangat
pesat dan menjadi sumber devisa yang besar bagi Indonesia. Seiring dengan
perkembangan tersebut, perhatian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan
pariwisata seperti infrastruktur, keamanan, kesehatan dan konservasi lingkungan juga
perlu ditingkatkan.

Hubungan antara kesehatan dan pariwisata telah disadari cukup lama.
Pemulihan kesehatan fisik maupun mental adalah salah satu alasan berwisata. Banyak
paket wisata yang menggabungkan program pesiar dengan perawatan spa, meditasi,
penurunan berat badan, rehabilitasi dan relaksasi. Paket semacam ini dikenal dengan
therapeutic travel. Pariwisata juga dapat menimbulkan resiko kesehatan, baik bagi
wisatawan maupun bagi masyarakat lokal. Sebagian besar dampak kesehatan bagi
wisatawan dapat dikurangi melalui peningkatan keamanan makanan dan minuman
serta perbaikan sanitasi lingkungan. Namun dampak kesehatan bagi masyarakat lokal
seperti kerusakan lingkungan, penyakit menular seksual, pemakaian obat-obatan
terlarang memerlukan penanganan yang berbeda.

Sehubungan dengan program “Visit Indonesia Year 2008”, tepatlah saat ini 
untuk membahas tentang kesehatan dalam pariwisata di Indonesia, guna
meningkatkan kesadaran providers (pemberi layanan pariwisata maupun petugas
kesehatan) dan masyarakat untuk memperbaiki mutu pelayanan dan upaya
pencegahan penyebaran peyakit, sehingga dapat meningkatkan kualitas pariwisata
Indonesia. Selayaknyalah tempat tujuan wisata menjadi tempat yang menawarkan
pengalaman menarik yang ditunjang oleh kualitas lingkungan yang sehat dengan
menjauhkan semua faktor resiko kesehatan.

Untuk itu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (PSIKM) Universitas
Udayana memprakarsai sebuah Seminar Nasional dengan tema:

“Kesehatan dalam Pariwisata untuk Meningkatkan Kualitas Pariwisata dalam 
rangka Visit Indonesia Year 2008”

Tujuan
Dengan demikian seminar ini bertujuan untuk:
 Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan

kesehatan dalam pariwisata di Indonesia
 Menggali upaya-upaya penyelesaian masalah kesehatan dalam pariwisata
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PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya proses modernisasi, globalisasi, kemajuan teknologi

komunikasi dan transportasi, orang lebih terpapar pada hal-hal yang terjadi di tempat lain

dan gaya hidup masyarakat di kota, negara bahkan benua lain. Bertambahnya variasi

pekerjaan serta meningkatnya perekonomian masyarakat mendorong orang untuk lebih

sering bepergian, baik untuk pekerjaannya maupun untuk berekreasi dan berwisata. Makin

lama makin bertambahlah jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas atau bisnis.

Kemajuan teknologi transportasi memperkecil jarak geografis antar kota, pulau dan negara.

Masa liburan dihabiskan untuk bepesiar bersama keluarga sampai ke manca negara,

menambah wawasan anak-anak dan orangtuanya.

Sayangnya peningkatan arus perpindahan manusia itu meningkatkan pula resiko

penyebaran penyakit. Individu-individu yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke

tempat lain dapat membawa bibit penyakit (carrier) yang kemudian bisa ditularkan kepada

individu dan masyarakat di tempat/negara asal maupun di tempat tujuan. Ada juga individu-

individu yang mempunyai kebiasaan dan gaya hidup yang tidak sehat (merokok,

mengunakan obat keras dan narkotika) yang menularkannya kepada warga masyarakat di

tempat tujuan. Setiap individu itu sendiri sebenarnya juga rentan terhadap berbagai bibit

penyakit yang dapat memasuki tubuhnya selama melakukan perjalanan dan ketika berada di

tempat tujuannya. Resiko penularan penyakit ini dapat dicegah atau diperkecil oleh individu

itu sendiri, tenaga kesehatan maupun oleh pihak-pihak yang mengatur perjalanan dan

menyiapkan akomodasi.

Di lain pihak, pendatang atau wisatawan dapat memberikan pengaruh positif

terhadap penduduk setempat. Kebiasaan hidup sehat dari warga masyarakat yang ‘lebih 

maju’, dapat ditiru masyarakat setempat.  Contohnya pengolahan makanan dan cara makan 

yang higienis, kebiasaan menjaga kebersihan diri, pembuatan jamban dan sarana kamar
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mandi yang memenuhi syarat kesehatan, pembuangan sampah dan lain-lain. Atau orang-

orang yang datang dari wilayah yang ‘kurang maju’ akan meniru kebiasaan yang lebih sehat 

di tempat huniannya yang baru, untuk kemudian dibawa pulang dan diajarkan kepada

lingkungannya. Pendek kata, interaksi antara wisawatan/pendatang dengan penduduk lokal

bersifat timbal balik. Oleh karenanya keduanya dapat saling mempengaruhi atau menularkan

hal-hal yang buruk maupun yang baik, termasuk yang berhubungan dengan kesehatan.

Makalah ini akan membahas dengan singkat beberapa model yang memperlihatkan

proses perubahan perilaku kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya

akan diuraikan cara-cara yang dapat dipakai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan

kesehatan dan pariwisata untuk mencegah penyebaran penyakit melalui kegiatan pariwisata,

serta meningkatkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PERILAKU KESEHATAN

Pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan belum tentu menjamin perilaku

hidup sehat. Tidak sedikit individu yang berpendidikan tinggi dan tergolong bertingkat

ekonomi tinggi (termasuk dokter dan perawat), yang memperlihatkan perilaku yang tidak

sehat (misalnya merokok, makan banyak lemak, kurang berolahraga, sering tidur larut

malam). Berbagai promosi hidup sehat dan pencegahan penyakit yang dilakukan liwat media

massa maupun dengan menggunakan teknik-teknik lain, seringkali tidak tampak dampaknya.

Terdapat berbagai faktor yang menghambat atau justru mendorong motivasi individu

untuk memperbaiki perilaku dan kebiasaannya agar dapat hidup lebih sehat. Faktor-faktor itu

termasuk faktor sosial, budaya, ekonomi, psikologi, disamping tingkat kemudahan

(aksesibilitas) untuk memperoleh obyek atau alat bantu yang dianjurkan bagi perbaikan

perilaku sehat. Dengan mengidentifikasi faktor mana yang merupakan penghambat utama

dalam proses perubahan suatu perilaku maka diharapkan dapat dicari cara/teknik dan saat

(momentum) yang paling tepat bagi individu itu untuk mengubah perilakunya.

Keputusan individu untuk mengambil tindakan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor,

baik dari dalam (faktor psikologis) maupun dari luar dirinya.

Faktor pendorong dari dalam diri individu:

Menganggap kondisi sekarang tidak ideal (tidak sehat, terlalu gemuk/kurus)

Menganggap dirinya terancam oleh suatu penyakit

Persepsi tentang keparahan kondisi penyakitnya

Mendapat ajakan dari luar (ajakan teman, iklan, promosi dagang)

Mendapat tekanan/paksaan dari luar (keluarga, teman, norma sosial-budaya)

Menganggap dirinya mampu untuk melakukan tindakan yang dianjurkan
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Persepsi bahwa perilaku baru itu berharga (bernilai tinggi)

Ingin menyamai atau melebihi kelompok setara/peer group (ikut mode fitness

training, program diet weight watcher, medical check up, dsb)

Faktor penghambat dari dalam diri individu:

Persepsi tentang hambatan-hambatan untuk melakukan tindakan yang dianjurkan

Rasa takut/malu menerapkan perilaku baru atau menggunakan obyek baru

Kurang disiplin, malas

Tidak punya waktu

Faktor-faktor di luar individu yang dapat menjadi pendorong atau penghambat

perubahan perilaku kesehatan :

Kondisi ekonomi

Nilai dan norma sosial-budaya dan agama (kebiasaan, tradisi, adat, kepercayaan,

dsb)

Lingkungan sosial (keluarga, teman, tokoh masyarakat dan masyarakat luas)

Aksesibilitas terhadap obyek atau alat bantu untuk mengadopsi perilaku baru (harga,

kemudahan memperoleh obyek itu, kenyamanan pemakaiannya, dsb)

Perilaku sehat yang diperkenalkan (kemudahan/kesulitan untuk diingat, tingkat

disiplin yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan).

MODEL PERUBAHAN PERILAKU KESEHATAN

Di Amerika dan Eropa sudah lebih dari setengah abad lamanya para ahli ilmu perlaku

dan sosial menelaah dan mencoba memahami proses perubahan perilaku kesehatan dan

faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Berbagai eksperimen dan penelitian telah dilakukan

dan dibuat kesimpulannya dalam bentuk model. Model-model itu terus dikembangkan,

direvisi dan disempurnakan oleh ahli-ahli lain bertahun-tahun kemudian. Di bawah ini

disajikan hanya beberapa contoh model perubahan perilaku yang dikembangkan sejak 1950-

an dan masih sering dipakai.

A. Model Kepercayaan dalam Kesehatan (Health Belief Model)

Model ini dikreasi oleh Rosenstock dan kawan-kawannya pada tahun 1950 serta

dikembangkan lagi pada tahun 1994 yang mencakup aspek-aspek pokok s.b.b:

Ancaman - Persepsi tentang kerentanan diri terhadap penyakit (atau kesediaan

menerima diagnosa penyakit)

- Persepsi tentang keparahan penyakit/kondisi kesehatannya

Harapan - Persepsi tentang keuntungan suatu tindakan
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- Persepsi tentang hambatan-hambatan untuk melakukan tindakan itu

Pencetus tindakan: - Media

- Pengaruh orang lain

- Hal-hal yang mengingatkan (reminders)

Faktor-faktor Sosio-demografi (pendidikan, umur, jenis kelamin/gender, sukubangsa)

Penilaian diri - Persepsi tentang kesanggupan diri untuk melakukan tindakan itu

Health Belief Model kreasi Rosenstock dkk1

Ancaman suatu penyakit dipersepsikan secara berbeda oleh setiap individu. Contoh:

kanker. Ada yang takut tertular penyakit itu, tapi ada juga yang menganggap penyakit itu

tidak begitu parah, ataupun individu itu merasa tidak akan tertular olehnya karena diantar

anggota keluarganya tidak ada riwayat penyakit kanker. Keputusan untuk mengambil

tindakan/upaya penanggulangan atau pencegahan penyakit itu tergantung dari persepsi

individu tentang keuntungan dari tindakan tersebut baginya, besar/kecilnya hambatan untuk

melaksanakan tindakan itu serta pandangan individu tentang kemampuan diri sendiri.

Persepsi tentang ancaman penyakit dan upaya penanggulangannya dipengaruhi oleh latar

belakang sosio-demografi si individu. Untuk menguatkan keputusan bertindak, diperlukan

faktor pencetus (berita dari media, ajakan orang yang dikenal atau ada yang mengingatkan).

Jika faktor pencetus itu cukup kuat dan individu merasa siap, barulah individu itu benar-

1 Sumber : Rosenstock I., Strecher, V., and Becker, M. (1994). The Health Belief Model and
HIV risk behavior change.
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benar melaksanakan tindakan yang dianjurkan guna menanggulangi atau mencegah

penyakit tersebut.

B. Teori Tindakan Beralasan dan Perilaku Berencana (Theory of Reasoned Action and

Planned Behavior)

Melanjutkan teori yang dikembangkan oleh Rosenstock tentang Kepercayaan dalam

Kesehatan, Fishbein dan Ajzen di tahun 1975 membentuk teori yang memisahkan antara

perilaku dan niat / rencana untuk berperilaku. Dasar pemikirannya adalah bahwa tidak

semua orang yang berniat / berencana melakukan sesuatu, akan benar-benar

melaksanakan niat itu. Niat untuk bertindak itu dipengaruhi oleh sikap individu (kepercayaan

bahwa setiap perilaku akan membawa hasil baik atau buruk), norma-norma subyektif

(individu percaya bahwa orang harus menyesuaikan diri dengan perilaku yang biasa

dilakukan oleh kelompoknya) serta persepsi tentang kemampuan dirinya untuk

melaksanakan tindakan tersebut.

Secara skematis model itu digambarkan di bawah ini:

Theory of Reasoned Action and Planned Behavior oleh Fishbein2

Secara singkat teori Fishbein ini menyatakan bahwa manusia melakukan suatu

tindakan berdasarkan atas alasan tertentu dan mempunyai niat/rencana untuk

melaksanakannya. Oleh karenanya upaya perubahan perilaku kesehatan perlu memberikan

alasan yang kuat, tidak hanya untuk membentuk sikap yang positif dan niat untuk berubah,

tetapi berupaya sampai terjadinya perubahan/perbaikan perilaku yang permanen. Misalnya

orang yang berolahraga untuk mengurangi kegemukannya perlu diyakinkan untuk

meneruskan kebiasaan berolahraga itu meski berat tubuhnya sudah turun, untuk menjaga

kondisi tubuhnya.

2 Sumber : Ajen,I., Fishbein, M. (1980) Understanding attitudes and predicting social behavior.
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C. Proses Difusi/Adopsi Inovasi

Rogers pada tahun 19623 membentuk teori yang meninjau perubahan perilaku dari

prosesnya. Proses adopsi suatu inovasi atau perilaku baru itu berlangsung melalui melalui 5

tahap, yaitu:

1. memperoleh pengetahuan/kesadaran tentang adanya hal/perilaku baru.

2. membentuk sikap positif atau negatif terhadap hal baru (inovasi) tersebut.

3. memutuskan untuk menerima (adopt) atau menolak (reject) hal/perilaku baru.

4. implimentasi : menggunakan/melaksanakan inovasi/perilaku baru.

5. konfirmasi : memutuskan untuk terus atau justru menghentikan perilaku baru.

Tahap-tahap proses Difusi Inovasi menurut Rogers

Sebagai contoh promosi penggunaan kondom sebagai alat KB dan untuk

pencegahan penularan HIV/AIDS. Pada tahap pertama individu diberi paparan yang bersifat

rasional tentang kondom. Informasi yang lengkap diberikan untuk meyakinkan individu

tentang manfaat pemakaian kondom. Pada saat individu mulai menilai dan

mempertimbangkan untung-rugi penerimaan inovasi yang ditawarkan, aspek emosinya lebih

berperan (mempertimbangkan penggunaan kondom dari segi agama; membandingkan

kenyamanan hubungan seks dengan dan tanpa kondom). Keputusan untuk

menerima/menolak inovasi itu tergantung dari kemudahan memperolehnya, harganya,

kredibilitas si penawar, besar/kecil resiko kerugian/kegagalannya dan kecocokan inovasi

3 Rogers, Rogers E. And E. Shoemaker (1971) Communication of Innovations, A cross-cultural
approach,

Karakteristik
Individu Menerima

Tetap
Menerima

Menolak

Pengetahuan Sikap Keputusan Implementasi Konfirmasi

Tetap
Menolak

Menerima

Menolak-Karakteristik
obyek/prilaku
-Kredibilitas
pemberi saran
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tersebut dengan norma sosial-budaya-agama. Pertimbangan yang positif akan

menyebabkan individu bersedia menggunakan kondom, sedangkan pandangan negatif

terhadap kondom akan diakhiri dengan penolakan. Namun sekalipun keputusan sudah

diambil dan inovasi sudah diterima/dilaksanakan, belum tentu hal ini akan tetap

dipertahankan. Pengalaman yang kurang menyenangkan dalam penggunaan kondom dapat

mengubah sikap positifnya. Juga pandangan negatif dari orang-orang disekitarnya akan

menyebabkan individu urung meneruskan kebiasaan yang baru dimulainya itu. Sebaliknya,

kenyamanan memakai dan dukungan dari sekitarnya akan memperkuat keputusan untuk

menerima inovasi. Bahkan yang tadinya menolak, dapat berubah pandangan menjadi

menerima obyek/ perilaku baru tersebut.

D. Teori Perubahan Bertahap (Stages of Change)

Sejalan dengan teori Rogers pada awal 1980 psikolog Prochaska dan kawan-

kawannya mengembangkan teori Perubahan Bertahap yang mereka pakai untuk mengubah

perilaku perokok. Dasar pemikirannya adalah bahwa kebiasaan merokok tidak dapat

langsung diubah/dihilangkan, namun melalui pentahapan. Teori itu dikembangkan lebih

lanjut di tahun 1990-an. 4

1. Pra-pengakuan (Precontemplation)

Individu mempunyai masalah kesehatan tetapi tidak mau mengambil tindakan

2. Pengakuan/perenungan (Contemplation)

Individu mengakui mempunyai masalah dan mulai berniat sungguh-sungguh untuk

berubah/mengambil tindakan

3. Persiapan untuk berubah (Preparation for Action)

Individu mengakui punya masalah dan berniat melakukan perubahan dalam bulan

mendatang. Dia mulai mencobakan perilaku baru itu, sekalipun belum konsisten

4. Pelaksanaan tindakan (Action)

Individu menerapkan perilaku baru itu secara konsisten, tidak sampai 6 bulan

5. Kelanjutan/pembinaan (Maintenance)

Individu tetap menerapkan perilaku baru selama 6 bulan atau lebih.

Teori Perubahan Bertahap ini telah berhasil diterapkan di Amerika dan Eropa untuk

merubah perilaku pecandu rokok; peminum alkohol; orang yang punya masalah kelebihan

berat badan (obesitas) dan penderita HIV/AIDS. Penyuluhan dan latihan yang dilakukan

4 Prochaska, J.O, et al (1994). Stages of change and decisional balance for twelve problem
behaviors. Health Psychology, 13(1), 39-46.
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secara berkesinambungan dapat menimbulkan perilaku baru yang lebih sehat dan sifatnya

permanen.

ANEKA STRATEGI PERUBAHAN PERILAKU

Setelah kita tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku dan

tahap-tahap dalam proses perubahan tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk

mengubah perilaku individu kearah perilaku sehat?

Ditinjau dari proses terjadinya perubahan perilaku, terdapat dua golongan pendapat/

model:

Perubahan dari dalam ke luar

Perilaku akan berubah jika individu diberikan pemahaman tentang keuntungannya.

Yang mulai adalah Freud dengan teori psikoanalisa. Dicari dulu penyebab dari suatu perilaku

yang kurang baik lalu diberikan penyuluhan serta informasi yang terinci tentang keuntungan

dari perbaikan perilakunya. Diperlukan waktu yang lama untuk meyakinkan individu.

Perubahan dari luar ke dalam

Perilaku dapat diubah dengan memberikan stimulus dari luar, disertai hukuman dan

hadiah, tanpa perlu memahami lebih dulu manfaat perilaku baru tersebut. Teori behaviorism

ini dimulai oleh Pavlov, disusul oleh Watson dan Skinner. Contohnya: anak kecil yang dilatih

berulang-ulang untuk menyikat giginya sehabis makan, tanpa diberi pemahaman yang rinci

tentang kegunaan menyikat gigi. Karena tindakan itu diulang-ulang terus maka lama-lama

timbullah kebiasaan pada anak itu untuk menyikat giginya sehabis makan, tanpa

sepenuhnya mengerti alasan dari tindakannya.

Kepribadian manusia itu berbeda-beda, sehingga untuk mengubah perilaku

seseorang, selain pemberian informasi/pengetahuan tentang hidup sehat, diperlukan pula

strategi perubahan yang cocok untuk pribadi masing-masing individu. Terdapat tiga macam

pendekatan pokok:

1. Rasional empiris.

Dasar asumsinya : manusia adalah mahluk yang memiliki rasio dan logika

berpikir. Untuk mengubah individu yang bertipe rasional diperlukan bukti-bukti yang

meyakinkan dan individu itu dibiarkan mencoba sendiri (eksperimen) melalui

pengalaman. Pemaparan hasil-hasil riset ilmiah digabungkan dengan pengalaman

pribadi biasanya akan dapat membuat individu menerima dan menerapkan perilaku

yang disarankan.

2. Kekuasaan–pemaksaan

Ada juga strategi yang menggunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang

berubah. Individu akan disudutkan pada situasi dimana tidak ada pilihan lagi selain
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menerima dan melakukan perilaku baru itu. Orang yang menggunakan strategi ini

akan mencari dulu kelemahan individu tersebut, dan menggunakan titik lemah itu

untuk menyudutkannya. Tidak jarang strategi ini disertai dengan ancaman hukuman/

kerugian jika anjurannya tidak dipatuhi. Contoh penggunaan strategi ini adalah

pemasangan pagar besi dipinggir jalan yang memaksa pejalan kaki menyeberang

jalan liwat jembatan penyeberangan yang disediakan. Pelanggarnya akan didenda

oleh polisi.

Karena dipaksa, seringkali perubahan perilaku ini bersifat tidak langgeng/

permanen. Perilaku baru (kepatuhan) itu dilakukan hanya untuk menghindari

hukuman, bukan karena dipahami manfaatnya. Segera setelah kontrol/ pengawasan

pelaksanaannya ditiadakan maka individu cenderung kembali lagi ke pola perilaku

yang lama.

3. Normatif–re-edukatif

Dasar dari strategi ini adalah pandangan bahwa manusia tidak hanya

mempunyai rasio, tetapi juga emosi/perasaan. Keputusan untuk mengambil atau

menolak perilaku baru tidaklah hanya menyangkut pertimbangan rasional, namun

juga tergantung dari motivasi pribadi dan motivasi sosialnya. Norma sosial-budaya

berkaitan erat dengan emosi individu. Biasanya orang akan berusaha mengikuti

norma yang berlaku dalam masyarakat agar tidak malu atau dianggap aneh. Strategi

ini menggunakan metode pendidikan/ penyuluhan yang kontinyu untuk mengubah

perilaku individu. Di samping itu dilakukan pula adaptasi dari perilaku yang

disarankan, agar sesuai dengan norma masyarakat di mana individu itu tinggal.

Untuk mempercepat proses penerimaan perilaku baru, seringkali diberikan imbalan

kepada individu yang memperlihatkan perilaku positif. Strategi ini memakan waktu

lama, tetapi hasilnya lebih langgeng karena perilaku baru itu diinternalisasi sebagai

norma baru dan si individu melaksanakannya dengan suka rela.

Cara yang lebih sering dipakai adalah metode penyuluhan atau KIE (komunikasi,

informasi dan edukasi). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memperbaiki

perilaku individu. Metode KIE ini menggunakan berbagai cara untuk mencapai sasarannya,

baik sasaran perorangan, kelompok kecil/ besar maupun masyarakat luas.
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Efektivitas dari masing-masing jenis metode KIE itu disajikan dalam tabel dibawah:

Sasaran
Metode KIE Individu Kelompok Masyarakat

Komunikasi antar pribadi +
Ceramah + +
Demonstrasi + +
Persuasi kelompok setara
(peers)

+ +

Beri teladan/contoh + + +
Pasang poster/leaflet + + +
Pengorganisasian masyarakat + +
Media massa (cetak dan
elektronik)

+ +

Adalah tugas penyuluh kesehatan untuk memilih metode KIE yang paling

tepat/mengena bagi sasarannya. Kombinasi beberapa metode dapat memperkuat

pemberian pesan dan mendukung keputusan individu untuk mengadopsi perilaku yang

dianjurkan. Penyuluhan tentang penanggulangan/pencegahan demam berdarah misalnya,

dapat disebarkan melalui televisi, radio dan koran, pemasangan poster di tempat-tempat

umum (untuk masyarakat luas), penyuluhan di tingkat desa/banjar, dan bersama-sama

melakukan pembersihan lingkungan (untuk kelompok) dan penyuluhan oleh petugas

kesehatan di Puskesmas atau tempat praktek dokter (untuk individu).

PENUTUP

Manusia yang bepergian (untuk urusan pekerjaan atau berpariwisata) seorang diri

ataupun dalam kelompok kecil dan besar, serta yang berpindah tempat tinggalnya selalu

membawa resiko menularkan dan ditulari penyakit sebagai akibat dari interaksinya dengan

teman seperjalanan maupun dengan masyarakat di tempat tujuan. Penyakit yang diperoleh

selama bepergian itu akan dibawa pulang dan mungkin dapat menulari anggota keluarga

dan masyarakat disekitarnya. Sebaliknya, interaksi antara travelers atau pendatang dengan

masyarakat setempat dapat juga saling menularkan kebiasaan-kebiasaan yang positif,

seperti pemeliharaan higiene sanitasi, makan makanan sehat, berolahraga, dan sebagainya.

Guna mengurangi resiko penyebaran penyakit dan memperbaiki perilaku sehat

mereka yang bepergian maupun anggota masyarakat pada umumnya, diperlukan

peningkatan kesadaran travelers dan warga masyarakat akan pentingnya perilaku sehat

untuk mencegah penyakit.

Kesadaran akan kesehatan saja belum cukup. Telah dijelaskan bahwa banyak faktor

di luar maupun di dalam diri individu yang mempengaruhi motivasi untuk mengubah dan

memperbaiki perilakunya. Juga terdapat beraneka metode untuk mengubah perilaku
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individu. Efektivitas dari metode-metode itu berbeda-beda, tergantung dari karakter

individu/kelompok sasaran, kredibilitas orang yang menganjurkan perubahan dan dari

momentum upaya perubahan itu.

Siapakah yang bertanggung jawab atau memegang peran penting dalam kesehatan

dalam pariwisata? Bukan hanya individu itu sendiri dan petugas kesehatan saja. Semua

pihak yang bergerak di bidang jasa pelayanan pariwisata ikut bertanggung jawab. Bukan

hanya di negara tempat tujuan, tapi juga petugas kesehatan dan biro perjalanan di negara

asal wisatawan perlu memberikan informasi tentang masalah-masalah kesehatan yang

mungkin dijumpai di tempat tujuan.

Upaya perbaikan perilaku itu dapat dilaksanakan sesuai dengan bidang kerja atau

jenis layanan masing-masing pihak, dengan menggunakan strategi dan momentum yang

paling cocok bagi individu/kelompok sasaran. Selain itu upaya perbaikan tersebut perlu

dilakukan berulang-ulang, secara kontinyu, agar terbentuk perilaku sehat yang menetap,

menjadi kebiasaan sehari-sehari. Jika setiap orang sudah biasa berperilaku sehat maka

orang yang bepergian akan terlepas dari rasa was-was akan terlibat dalam ‘wisata penyakit’, 

dan dapat menikmati pariwisata dengan lebih nyaman.
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Pendahuluan

Setiap mahluk dan benda mempunyai potensi untuk membawa atau memindahkan

penyakit. Contoh: ayam (flu burung), nyamuk (malaria), sapi (penyakit sapi gila), manusia

(HIV/AIDS, TBC), tumbuh-tumbuhan (bambu hias yang hijau) dan benda-benda di mana

nyamuk, lalat dan serangga menempel/bersarang.

Setiap individu, terlepas dari karakteristiknya (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan

dan sosial ekonomi, gaya hidup, sukubangsa/ras, tempat tinggal, dsb), dapat membawa

penyakit dan menularkan kepada orang dengan siapa dia bergaul di semua tempat yang

dikunjunginya. Contohnya dalam periode perang Vietnam abad ke 20 terjadi peledakan

penyakit karena hubungan seks/STD (venereal diseases) di kawasan sekitar pemukiman

serdadu Amerika Serikat di Saigon. Para serdadu menghibur diri di bar dan pendirian bar-bar

itu menarik pekerja seks komersial/PSK.

Perpindahan lintas-batas (cross border) adalah perpindahan dari satu tempat (yang

jelas perbatasannya) ke tempat lain (misalnya desa, kabupaten, kota), atau dari satu wilayah

ke wilayah lain (pulau, negara, benua). Perpindahan lintas-batas dalam negeri pada

umumnya bebas dan tidak dihambat oleh peraturan yang bersangkutan dengan pencegahan

penularan penyakit. Dalam perpindahan antar negara, khususnya ke negara-negara

berkembang, orang dianjurkan untuk melindungi diri sebelum memasuki negara lain, dengan

mengambil vaksinasi. Sedangkan pemerintah negara maju membuat peraturan seleksi

kesehatan (medical screening) bagi warga yang datang dari negara berkembang.

Kenyataannya, anjuran dan peraturan itu sering diabaikan. Apabila pemerintah suatu negara

mempersyaratkan bukti vaksinasi untuk meminta visa, ternyata pejabat di kedutaan besar

negara tersebut seringkali tidak menghiraukan ada/tidaknya surat keterangan vaksinasi

tersebut (misalnya Kedutaan Besar Nigeria di Negeri Belanda). Jadi pentingnya vaksinasi

untuk melindungi diri wisatawan/tamu/pendatang dari penularan penyakit selama berada di
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negara itu, diabaikan. Keengganan orang untuk melakukan vaksinasi sebelum bepergian

biasanya menyangkut masalah biaya. Vaksinasi untuk bepergian dan pembelian obat-obat

lain yang bersifat pencegahan penyakit seperti pil malaria, sering tidak dibayar oleh asuransi.

Padahal biaya itu tidak sedikit. Di Negeri Belanda salah satu jenis pil malaria adalah malaron

yang harganya sekitar Euro 3,- atau 40.000 Rupiah per butirnya.

Alasan Melintas Batas Dan Lama Tinggal

Orang pergi melintasi suatu batas wilayah atau Negara dengan berbagai alasan,

seperti berlibur, urusan bisnis, kongres, belajar, mengunjungi keluarga, berobat, merantau,

mencari pekerjaan untuk sementara maupun selamanya (misalnya TKI, TKW, perawat dan

ahli komputer/IT dari Indonesia ke Belanda, staf kedutaan/ perwakilan negara), pencari

suaka, dan kelompok migran yang kembali ke negara asalnya sesudah tinggal beberapa

tahun di negara lain.

Di negara2 maju pada umumnya berwisata tidak dianggap lagi sebagai suatu

kemewahan atau keistimewaan/privilege melainkan merupakan hak setiap orang. Tidak

jarang orang mengambil cuti lebih dari satu kali setahun untuk pergi berlibur. Bahkan tampak

kecenderungan orang untuk pergi liburan ke luar negeri, malah ke tempat-tempat yang

belum banyak didatangi wisatawan, yang kondisinya masih alami dan ‘primitif’.  Dengan tren 

ini maka kemungkinan untuk menyebarkan penyakit ke negara lain dan membawa penyakit

dari tempat kunjungan akan lebih besar.

Lamanya wisatawan menetap di satu tempat, bervariasi. Mulai dari sehari atau

beberapa hari, sampai beberapa bulan (untuk definisi wisatawan lihat hal. 8). Juga ada

wisatawan yang tinggal beberapa bulan di suatu tempat lalu kembali lagi secara berkala

(repetitor). Jenis akomodasi mereka pun beragam: hotel berbintang dan tidak berbintang,

homestay, menyewa villa atau membangun rumah sendiri. Ada kelompok OBI yaitu lansia

Belanda yang sudah pensiun dan menetap dua bulan di Bali untuk menghindari hawa dingin

di negaranya. Ada juga orang asing yang punya rumah dan tinggal di kawasan tertentu,

seperti di “daerah bule” di Tabanan dan Jimbaran. Makin lama wisatawan tinggal di tempat 

kunjungan, makin besar kemungkinannya untuk tertular penyakit. Sebaliknya mereka pun

dapat menyebarkan penyakit terhadap penduduk setempat (penyebaran penyakit kelamin

diantara pria, wanita dan anak) dan merusak ecosystem seperti pencemaran air dan

peningkatan sampah. Gaya hidup yang berbeda bisa mempunyai dampak berlainan

terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan. Misalnya, di Belanda telah ditemukan bahwa air

sungainya tercemar dengan limbah kimia dari berbagai obat yang diminum oleh golongan

lansia yang jumlahnya terus meningkat.
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Pariwisata “sebagai salah satu komoditi ekspor yang tidak bisa dilihat secara nyata” 

akan terus berkembang menjadi bisnis besar (BPS, 2006:2). Perannya dalam perekonomian

Indonesia akan terus menguat. Jumlah tamu dengan tujuan berlibur akan terus meningkat di

masa depan. Di tahun 2005 jumlah penduduk Bali adalah sekitar 3,4 juta sedangkan jumlah

tamu asing dan domestik pada tahun yang sama sekitar 3,3 juta. Wisatawan datang secara

berkelompok atau sendiri-sendiri. Makin ramainya kunjungan wisata makin besar pula

kecenderungan penduduk untuk menjual dan mengubah tanah petanian menjadi hotel, villa,

tempat penginapan atau tempat rekreasi (lapangan golf) Dengan tersebarnya lokasi

penginapan dan tempat hiburan, makin luas juga areal yang mungkin terjangkiti penyakit

menular. Disamping wisata berlibur juga terdapat wisata bisnis, ecotourism atau wisata yang

menjelajahi hutan, laut (snorkling), dsb. Perjalanan seperti ini memperbesar kemungkinan

penyebaran dan penularan penyakit. Sangat dikhawatirkan bahwa ecotourism akan

mengakibatkan penyebaran penyakit di lingkungan yang masih murni, karena pariwisata

tidak bebas dari risiko terhadap kesehatan wisatawan sendiri maupun terhadap lingkungan

yang dikunjungi.

Wisatawan yang tujuannya berlibur hanyalah sebagian dari kelompok manusia yang

melakukan perpindahan lintas-batas (lihat Skema, hal.7). Wisatawan yang berlibur

merupakan kelompok khusus dalam kasus perpindahan lintas-batas. Pada saat memasuki

suatu negara orang diharuskan mengisi kartu kedatangan/keberangkatan berisi pertanyaan

tentang maksud kedatangannya. Dari registrasi ini dibuat statistik jumlah orang yang masuk

ke negara tersebut. Banyak orang yang datang tidak dengan maksud berlibur, melainkan

untuk bisnis, studi atau mengunjungi keluarga. Pada tahun 2005, tamu mancanegara di

seluruh Indonesia yang berkunjung dengan maksud berlibur berjumlah 2,8 juta orang atau

56,7 % dari seluruh kedatangan (5,0 juta tamu mancanegara). Jumlah yang datang untuk

kunjungan bisnis adalah 1,9 juta atau 38,4 %. Dengan demikian jumlah pengunjung/travelers

bisa lebih besar dari jumlah wisatawan/tourists yang berlibur. Dengan kata lain statistik

wisatawan dengan maksud berlibur tidaklah mencakup seluruh kelompok pengunjung. Dan

semua pengunjung dapat menjadi korban tertular penyakit atau justru menyebarkan suatu

penyakit. Oleh karena itu jika dilakukan analisa dampak kedatangan ‘orang luar’ terhadap 

penyebaran penyakit dan peningkatan upaya pencegahan penyakit menular, lebih baik

digunakan statistik dari jumlah total pengunjung pada suatu periode, guna mendapatkan

jumlah “population at risk”. Inilah kelompok sasaran yang harus digarap oleh 

Departemen/Dinas Kesehatan setempat.
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Contoh Penyebaran Penyakit Karena Perpindahan Lintas Batas

Penyebaran penyakit melalui perpindahan lintas-batas ini menjelaskan gejala

meningkatnya penyakit-penyakit tropis di negara-negara empat musim. Contohnya kasus

malaria di Negeri Belanda. Dari contoh ini kelihatan bahwa data registrasi malaria tidak

konsisten :

 Menurut estimasi setiap tahun tercatat rata-rata 850 kasus malaria baru.

 Laporan pencatatan oleh dokter dan laboratorium menyatakan 30 % under reporting

dari kasus malaria.

 Pada tahun 1995-2003 2.886 kasus malaria dirawat di rumah sakit.

 Pada tahun 1995-1999 11 % dari kasus malaria yang dilaporkan berasal dari

Indonesia (jumlah total 802).

 Pada tahun 2002: dari total jumlah kasus malaria, sebesar 40 % dibawa oleh migran,

18 % oleh wisatawan mancanegara (jumlah total yang dilaporkan 398).

Terjangkitnya Penyakit

Tamu tamu mancanegara dapat menyebabkan berjangkitnya dan berjangkit

kembalinya suatu penyakit (contoh TBC). Ini terjadi di misalnya Negeri Belanda. Penyakit

TBC masuk ke Belanda dibawa oleh migran dan pencari suaka dari Afrika. Penularan sering

terjadi di tempat penampungan pencari suaka dan tempat-tempat hiburan misalnya disko.

Pemerintah Belanda sekarang melakukan pemeriksaan TBC bagi terhadap migran dan

pencari suaka yang baru datang.

Resiko penyebaran penyakit dapat dikurangi dengan strategi promosi kesehatan dan

perkembangan teknologi kesehatan lingkungan serta upaya pencegahan penyakit oleh dinas

kesehatan. Pemerintah negara asal dan yang dikunjungi, serta organisasi2 yang

bersangkutan dengan pariwisata (biro2 pariwisata, agen perjalanan dan

perhotelan/homestay) pun perlu diikut sertakan menanggulangi masalah penyebaran

penyakit ini agar pariwisata dapat dinikmati dengan nyaman oleh wisatawan dan penduduk

dan warga lingkungan tempat yang dikunjungi. Contoh: kasus penyelundupan satwa dari

Asia/Afrika ke Eropa dan Amerika, terutama satwa yang dianggap eksotis. Misalnya di Bali

telah dimulai prakarsa kerjasama dinas imigrasi di bandara dan dinas kesehatan untuk

memasukkan satwa itu kedalam karantina. Penyelundupan satwa yang langka dan

terlindungi itu sekarang sangat meningkat di Eropa. Di khawatirkan hal ini akan

menyebabkan penyebaran penyakit.
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Usulan Solusi

Apakah yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit melalui

perpindahan lintas-batas?

II.1 Dibuat kebijakan menutup perbatasan wilayah dan membuat sistem kontrol (pemeriksaan

kesehatan) di sepanjang perbatasan atau di tempat-tempat masuknya orang luar (entry

points). Aturan seperti ini harus diberlakukan bagi setiap orang yang memasuki wilayah

itu, termasuk wisatawan, karena semua orang yang masuk ke suatu wilayah mempunyai

potensi membawa penyakit.

Timbul pertanyaan:
 Apakah mungkin dilakukan penutupan batas wilayah-wilayah dalam satu negara

seperti Indonesia? Apakah cara ini efektif? Aturan ini berarti melakukan penjagaan

terus-menerus di sepanjang perbatasan.

 Apakah pembentukan pos-pos pemeriksaan kesehatan bagi wisatawan disetiap entry

point realistis? Tindakan itu dapat berdampak besar terhadap hubungan antar

wilayah dalam satu negara atau antar negara.

 Apakah negara-negara asal wisatawan bersedia mengeluarkan sertifikat kesehatan

bagi setiap warganya yang akan pergi berwisata ke luar negeri?

 Apakah wilayah/negara yang ekonominya tergantung dari pariwisata (misalnya Bali,

Barbados, Perancis Selatan, Spanyol, Hawaii, dll) bersedia menutup perbatasan atau

memeriksa kesehatan semua wisatawan?

12. Tindakan alternatifnya adalah membuat sistem peningkatan kewaspadaan (‘warning 

system’) ditempat yang dikunjungi untuk mencegah penyebaran suatu penyakit, segera

setelah terdeteksi berjangkitnya suatu penyakit menular dengan cara:

 memberi informasi kepada para dokter dan petugas kesehatan serta meningkatkan

kewaspadaan mereka;

 membuka pos-pos kesehatan (untuk pengobatan dan penyuluhan);

 membuat sistem informasi (bagi petugas kesehatan maupun masyarakat);

 menghilangkan rasa malu dan stigma bahwa jenis penyakit tertentu dapat menyebar

di wilayah itu;

 menghilangkan prasangka terhadap kelompok tertentu (terutama kelompok dengan

status sosial ekonomi rendah) sebagai pembawa penyakit (misalnya asalnya demam

berdarah adalah dari golongan warga tidak mampu);

 mencari titik-titik lokasi dimana dapat terjadi outbreak dari suatu penyakit (misalnya

disco, panti-panti pijat dan tempat-tempat wisata yang ‘hangat’, warung dan kaki lima 

dll.);
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 membuat upaya penjagaan kebersihan/hygiene di lokasi yang rawan penyakit dan

memberikan penyuluhan kepada warga di lokasi itu dan para pengunjung tetapnya.

Penutup

 Semua orang yang datang ke suatu tempat berpotensi menulari dan/atau tertular

penyakit.

 Lama tinggal dan lokasi pemukiman di suatu negara memperbesar kemungkinan

menularkan penyakit kepada penduduk setempat dan lingkungan disekitarnya serta

membesarkan kemungkinan tertular penyakit.

 Pariwisata dan jumlah pengunjung akan terus meningkat, sehingga peluang penyebaran

penyakit yang dibawa oleh pengunjung pun akan meningkat.

 Semua pengunjung yang datang ditempat tujuan adalah population at risk. Dengan kata

lain kelompok ini merupakan kelompok sasaran yang harus digarap oleh

Departemen/Dinas Kesehatan setempat agar tidak menjadi penyebar dan korban

penyakit.

 Melakukan pemeriksaan dan screening kesehatan terhadap wisatawan di pintu gerbang

wisata tidaklah realistis. Tindakan ini dapat berdampak negatif di tingkat nasional

maupun internasional.

 Solusi lainnya adalah membuat warning system, meningkatkan kewaspadaan petugas

kesehatan dan masyarakat tentang kemungkinan timbulnya outbreak.
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Skema

Sumber: BPS, Statistik Kunjungan Tamu Asing 2005. Jakarta, 2006:6.
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Definisi Parawisata dan Wisatawan menurut

World Tourism Organization/WTO dan International Union of Office Travel

Organization:

“Tourism is: the activities of persons traveling to and staying in places outside their 

usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other

purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited.”

“Business tourists may go to this place for a conference, a workshop or further 

education. Private tourists may go there for adventure, recreation, education, pilgrimage or

other purposes.”

Badan Pusat Statistik/BPS, Statistik Kunjungan Tamu Asing 2005:

Tamu mancanegara mencakup dua kategori, yatu

1. Wisatawan: setiap pengunjung seperti definisi diatas yang tinggal paling sedikit
24 jam, akan tetap tidak lebih dari 6 (enam) bulan di temat yang dikunjungi
dengan maksud kunjungan antara lain:

a. Berlibur, rekreasi dan olah raga;

b. Bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan,

konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.

2. Pelancong: adalah setiap pengunjung seperti definisi diatas yang tinggal kurang

dari 24 jam ditempant yang dikunjungi.
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PENDAHULUAN

Pariwisata memiliki sifat yang sangat multidimensi, tidak hanya berkaitan dengan

ekonomi, lingkungan maupun dimensi lainnya, tetapi juga berhubungan dengan masalah

kesehatan. Terutama berbagai resiko kesehatan yang potensial muncul akibat kontak antara

pengunjung dengan lingkungan serta masyarakat lokal. Seiring dengan perkembangan

kegiatan kepariwisataan secara global akibat makin berkembangnya arus kunjungan

wisatawan, maka perkembangan tersebut juga telah membawa perubahan terhadap pola

perjalanan wisatawan. Terlebih pola perjalanan yang bersifat special interest tourism, yang

memiliki resiko kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan old tourism atau sering dikenal

sebagai mass tourism. Sehingga pola perjalanan seperti ini sangat membutuhkan pelayanan

kesehatan yang optimal.

Peranan pariwisata bagi Bali dalam pembangunan tidak perlu dipertanyakan lagi,

bahkan pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam pembangunannya. Peranan

pariwisata dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja

terutama meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu,

pariwisata telah membentuk citra Bali sebagai salah satu destinasi internasional dengan

indikasi bahwa Bali relatif ramai dikunjungi wisatawan asing. Hal ini memberikan tantangan

seiring dengan tuntutan kebutuhan wisatawan yang sarat akan kualitas dan kuantitas

pelayanan jasa pariwisata. Terlebih lagi dengan citra Bali yang telah terbentuk selama ini di

mata wisatawan, sehingga muncul sebutan Bali The Island of Gods, The Island of Paradise

ataupun The Island of Thousand Temples. Dengan kunjungan wisatawan asing dan

domestik yang rata-rata mencapai 1,5 juta orang per tahunnya, sangat tidak berlebihan kalau

Majalah Time and Travel Leisure menganugerahkan Bali sebagai pulau wisata terbaik di

dunia.

Pariwisata memiliki sifat yang sangat multidimensi, tidak hanya berkaitan dengan

ekonomi, lingkungan maupun dimensi lainnya, tetapi juga berhubungan dengan masalah

kesehatan. Terutama berbagai resiko kesehatan yang potensial muncul akibat kontak antara
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pengunjung dengan lingkungan serta masyarakat lokal. Seiring dengan perkembangan

kegiatan kepariwisataan secara global akibat makin berkembangnya arus kunjungan

wisatawan, maka perkembangan tersebut juga telah membawa perubahan terhadap pola

perjalanan wisatawan. Terlebih pola perjalanan yang bersifat special interest tourism, yang

memiliki resiko kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan old tourism atau sering dikenal

sebagai mass tourism. Sehingga pola perjalanan seperti ini sangat membutuhkan pelayanan

kesehatan yang optimal.

Peranan pariwisata bagi Bali dalam pembangunan tidak perlu dipertanyakan lagi,

bahkan pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam pembangunannya. Peranan

pariwisata dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja

terutama meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu,

pariwisata telah membentuk citra Bali sebagai salah satu destinasi internasional dengan

indikasi bahwa Bali relatif ramai dikunjungi wisatawan asing. Hal ini memberikan tantangan

seiring dengan tuntutan kebutuhan wisatawan yang sarat akan kualitas dan kuantitas

pelayanan jasa pariwisata. Terlebih lagi dengan citra Bali yang telah terbentuk selama ini di

mata wisatawan, sehingga muncul sebutan Bali The Island of Gods, The Island of Paradise

ataupun The Island of Thousand Temples. Dengan kunjungan wisatawan asing dan

domestik yang rata-rata mencapai 1,5 juta orang per tahunnya, sangat tidak berlebihan kalau

Majalah Time and Travel Leisure menganugerahkan Bali sebagai pulau wisata terbaik di

dunia.

Konsep Kesehatan Wisata

Kesehatan wisata telah menjadi isu utama dalam keselamatan wisata. Dalam konsep

kesehatan wisata dikemukakan bahwa wisatawan yang menikmati liburannya, sekembalinya

ke tempat asalnya, diharapkan dapat merehabilitasi atau membuat dirinya lebih sehat dari

sebelumnya, dan bukan menjadi lebih buruk akibat mendapat penyakit dalam perjalanan

wisatanya (Leggat dalam Laksono, 2001), seperti yang terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. Konsep Kesehatan Wisata
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Salah satu ketentuan WTO dalam Laksono (2001) bahwa negara tujuan wisata

bertanggungjawab dalam mengembangkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan

wisatawan. Pelayanan kesehatan tersebut dapat berupa pelayanan kesehatan milik

pemerintah maupun swasta. Selain itu, negara tujuan wisata memiliki tanggung jawab untuk

memberikan informasi tersebut kepada wisatawan ataupun perwakilan wisata yang ada di

negara tersebut. Guna memenuhi keperluan tersebut, WTO mengeluarkan standar kualitas

untuk pelayanan wisata. WTO menyarankan untuk menerbitkan buku informasi mengenai

pelayanan kesehatan yang disediakan bagi wisatawan maupun melalui cabang atau

perwakilan pusat pelayanan tersebut. Informasi mengenai pelayanan semacam itu

sebaiknya tersedia di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat pemberangkatan untuk

menciptakan rasa aman kepada wisatawan yang akan ke luar negeri (Gromang, 2002).

Informasi tersebut perlu juga disediakan di tempat-tempat tujuan wisata, yang memberi

penjelasan tentang jenis-jenis akomodasi, fasilitas swasta, atraksi wisata, panduan wisata

dan sebagainya agar dapat mengantisipasi masalah kesehatan yang timbul. Kerjasama juga

dibutuhkan antara pusat-pusat pelayanan setempat, pelayanan yang terkait dengan

kesehatan, serta organisasi pendukung perjalanan lainnya yang dapat dihubungi jika

dibutuhkan untuk perawatan medis, pelayanan rumah sakit serta tindakan darurat sampai

pada pemulangan wisatawan ke negara asalnya.

Kasus Kesehatan Wisata di Bali

Dimensi kesehatan memiliki peran yang strategis dalam membentuk citra positif bagi

kepariwisataan Bali. Seperti halnya pada tahun 1995, Bali diguncang oleh isu kolera yang

menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, demikian juga dalam cara penanganan

wisatawan Perancis yang mengalami kecelakaan di Kintamani, menjadi sorotan yang

merusak citra pariwisata Bali (Alit, 2000). Selain itu, tantangan yang sangat besar khususnya

dialami oleh para tenaga medis di Bali, yaitu terjadinya Tragedi Bom Bali pada tahun 2002

dan 2005 yang menimpa Bali, dimana korban sebagian besar berasal dari wisatawan

mancanegara yang sedang menikmati liburannya di Bali. Mereka tiba-tiba dikagetkan oleh

ledakan bom yang sangat dahsyat dan pada akhirnya berdampak luas terhadap berbagai

aspek kehidupan masyarakat Bali khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya.

Kenyataannya bahwa kegiatan pariwisata yang multi sektoral tersebut secara drastis

mengalami keterpurukan. Mata internasional tertuju pada Bali saat itu, penanganan korban

menjadi tantangan tersendiri bagi aspek pelayanan kesehatan di Bali. Secara umum,

persepsi wisatawan asing terhadap pelayanan kesehatan (rumah sakit maupun klinik) di Bali

telah sesuai dengan harapan wisatawan. Seperti kesan positif yang diutarakan wisatawan

asing, diantaranya (Kusuma, 2003) :

 No problems of health in Bali
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 It is already good

 No problems with SARS

 Tell that people in Bali are very friendly and helpful

 I have a few health problems such as food poisoning, that’s not the problem, we really 

enjoy staying here, Bali is such a nice country

 I didn’t go to the doctor or hospital, but we have heard it was a very good hospital and 

clean

Selain kesan positif tersebut, terdapat pula kesan negatif yang justru menjadi

tantangan bagi Bali dalam menciptakan citra pariwisata yang sehat, diantaranya :

 More clean & equipment

 Little problems of health in Bali

 No spit on the street

 Smile, please

Tercermin dari kesan wisatawan asing bahwa mereka tidak terlalu khawatir selama

berwisata di Bali. Dengan mengadopsi konsep tentang persepsi oleh Rangkuti (2002), dapat

diuraikan bahwa persepsi wisatawan asing terhadap pelayanan kesehatan di Bali dapat

dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

a. Harga, bahwa harga yang semakin tinggi mengakibatkan persepsi akan produk (jasa)

semakin berkualitas. Harga produk (jasa) pelayanan kesehatan untuk wisatawan asing di

Bali relatif lebih mahal jika dibandingkan harga pelayanan kesehatan untuk penduduk

lokal (Bali), sehingga mereka memberikan persepsi yang baik dan berkualitas berkaitan

dengan pelayanan kesehatannya.

b. Citra, bahwa citra terhadap suatu produk (jasa) yang semakin tinggi, maka persepsi

terhadap suatu produk (jasa) tersebut akan semakin berkualitas. Tercermin bahwa citra

pelayanan kesehatan di Bali tidaklah begitu buruk. Citra baik tersebut terbentuk dari

optimalnya penanganan korban bom Bali, begitu pula upaya-upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mengusut tuntas oknum pelakunya.

c. Tahap pelayanan, bahwa kepuasan sangat ditentukan oleh berbagai jenis pelayanan

yang didapatkan oleh konsumen selama ia menggunakan beberapa tahapan pelayanan

tersebut. Jika pada tahap awal mendapatkan pelayanan yang baik, maka pada tahap

selanjutnya akan menimbulkan akumulasi persepsi yang baik. Dari hasil temuan yang

ada, persepsi wisatawan asing terhadap pelayanan kesehatan dipandang dari segi

kesopanan dan keramahan oleh staf bertugas, jauh lebih baik dari harapan. Ini

merupakan kunci dari tahap awal untuk sebuah pelayanan kesehatan yang baik,

sehingga akan menimbulkan persepsi yang baik secara akumulatif. Terlebih lagi, citra

masyarakat Bali yang terkenal dengan kesopanan serta keramahannya memberikan
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dampak positif terhadap akumulasi persepsi tentang Bali, khususnya menyangkut

pelayanan kesehatan.

d. Momen pelayanan, dimana penyedia jasa, proses pelayanan, serta lingkungan fisik

dimana pelayanan tersebut diberikan, sangat menentukan baik-buruknya persepsi

konsumen terhadap produk (jasa) tersebut. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa

pengetahuan tenaga medis pada rumah-rumah sakit maupun klinik di Bali, kecepatan

penanganan oleh tenaga medis, maupun objek fisik serta fasilitas penunjang, memiliki

persepsi seperti yang diharapkan wisatawan mancanegara. Kinerja seluruh aspek

pelayanan kesehatan tersebut, sangat menentukan baik-buruknya persepsi wisatawan

asing.

Hingga pada tahun 2007, Bali diterpa kasus flu burung (H5N1) dan menjadi perhatian

internasional, termasuk dari negara-negara yang menjadi pasar potensial wisatawan bagi

Bali. Meski kalangan internasional banyak mengutarakan pertanyaan seputar penanganan

kasus flu burung, namun biro perjalanan wisata (BPW) yang menangani kunjungan

wisatawan ke Bali belum ada yang menerima pembatalan atau penundaan kunjungan turis.

Bahkan kunjungan wisatawan asing ke Bali relatif normal, dengan indikasi bahwa tingkat

hunian hotel di kawasan Sanur, Kuta dan Nusa Dua, rata-rata mencapai sekitar 70 persen.

Kunjungan selama 15 hari pada bulan Agustus pasca Bali dilanda flu burung, tercatat 75.000

orang atau setiap harinya rata-rata 5.700 orang (Antara, 2007). Secara umum, tindakan

represif yang dilakukan pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam mengatasi

kasus flu burung memberikan dampak positif dalam upaya mempertahankan citra pariwisata

Bali.

Rekomendasi

Gambaran singkat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kepariwisataan tidak

terlepas dari resiko kesehatan, untuk itu pencegahan terhadap berbagai resiko kesehatan

menjadi kunci utama membentuk citra pariwisata Bali yang positif. Tidak hanya upaya

pencegahan bagi wisatawan saja, tapi juga masyarakat lokal Bali sendiri. Perlu diwaspadai

juga bahwa terdapat kemungkinan wisatawan yang datang membawa penyakit berbahaya

bagi destinasi yang dikunjunginya. Karena itu diperlukan pengawasan secara intensif dari

pintu masuk utama destinasi oleh pihak-pihak yang terkait. Selain itu, aspek pelayanan

kesehatan kepada wisatawan memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap

kepercayaan wisatawan untuk datang ke Bali. Destinasi wisata diharapkan dapat

memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada wisatawan yang mengalami

musibah. Mulai dari penanganan pertama masuk rumah sakit, perawatan selama di rumah

sakit, hingga akhirnya berhasil sembuh. Harapannya bahwa dengan citra kepariwisataan Bali

yang sehat dapat memberikan proteksi dan sekaligus promosi kesehatan bagi wisatawan.
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I PENDAHULUAN

Dunia pariwisata saat ini perlu mendapatkan perhatian dan upaya serius dari

berbagai pihak untuk terus dikembangkan dan tingkatkan menuju kehidupan pariwisata yang

lebih baik. Perhatian dan upaya tersebut semestinya tidak hanya dari kalangan pemerintah

sendiri tetapi juga dari pelaku industri pariwisata termasuk partisipasi masyarakat.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebenarnya

telah melakukan upaya luar biasa dalam bidang promosi pariwisata, terbukti telah

dicanangkannya“Visit Indonesia Year 2008”.

Upaya tersebut akan dapat tercapai apabila ada dukungan dan keterpaduan upaya

dari berbagai pihak maupun sektor terkait untuk saling berkoordinasi bahu-membahu

membangun citra pariwisata di Indonesia termasuk Bali sebagai salah satu tujuan utama

wisata yang sangat mendapatkan perhatian dunia internasional.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan ke Bali yang penulis dapatkan dari Dinas

Pariwisata Provinsi Bali menyebutkan bahwa terdapat peningkatan kunjungan wisatawan

asing dari tahun 2006 yang berjumlah 1.260.317 wisatawan meningkat di tahun 2007

menjadi 1.664.854 wisatawan.

Namun demikian, kita tidak boleh puas dengan angka tersebut, karena angka

tersebut dapat saja mengalami peningkatan atau bahkan menurun di tahun 2008. Hal

tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor keamanan maupun

kenyamanan wisatawan selama berada di daerah wisata. Faktor lainnya yang masih ada

kaitannya adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan tersebut termasuk tersedia-tidaknya

pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, cepat dan tepat. Selain itu faktor kesehatan

masyarakat juga memiliki andil mempengaruhi kemajuan pariwisata, misalnya angka

kesakitan maupun kematian penduduk yang diakibatkan oleh berbagai macam penyakit

menular seperti penyakit demam berdarah, flu burung, SARS dan HIV/AIDS.
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Kunjungan wisatawan asing ke Indonesia khususnya di Bali, tidak hanya berwisata di

daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan yang jauh dari sarana prasara kesehatan

seperti layaknya di kota. Dalam kunjungannya tersebut tidak tertutup kemungkinan para

wisatawan akan mengalami masalah-masalah kesehatan baik yang diakibatkan karena

kecelakaan maupun akibat lainnya. Menurut Wirawan (2008), aktivitas pariwisata tidak

bebas dari risiko terhadap kesehatan. Pariwisata dapat mempengaruhi tidak hanya

kesehatan pengunjung tetapi juga kesehatan masyarakat penjamu. Kondisi lingkungan

tempat wisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan wisatawan. Wisatawan

umumnya rentan tehadap mikroorganisme karena mereka tidak pernah terpapar di daerah

tempat mereka berasal. Kejadian yang muncul umumnya berhubungan dengan konsumsi

makanan atau minuman yang tidak higienis yang mengakibatkan gangguan saluran

pencernaan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Rumah Sakit Ari Canti-Gianyar, selama

tahun 2007 terdapat 17 wisatawan asing yang dirawat dengan berbagai macam penyakit

seperti diare (6 orang), DHF (5 orang), DM (2 orang), CKR (2 orang) dan post partum (2

orang). Sedangkan pelayanan kesehatan lainnya berupa on call selama tahun 2007

sebanyak 215 wisatawan asing serta rawat jalan melalui poliklinik rata-rata per bulan

sebanyak 5-6 wisatawan.

Masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh para wisatawan terutama di tempat

wisata yang berada di pedesaan, memerlukan pelayanan kesehatan segera secara

berkualitas (ramah, cepat dan tepat). Pelayanan kesehatan tersebut mestinya bisa

didapatkan di puskesmas terdekat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di wilayah

kerjanya. Puskesmas mestinya dapat memberikan pelayanan kesehatan tersebut,

mengingat puskesmas sekarang telah mengalami perubahan yang signifikan di era

reformasi, yang tadinya bersifar sentralistik menjadi desentralistik dengan program

kesehatan dasar (basic six) dan program kesehatan pengembangan. Program kesehatan

pengembangan dapat di dikembangkan berdasarkan situasi dan kondisi kesehatan di

wilayah puskesmas yang bersangkutan. Salah satu program kesehatan pengembangan saat

ini yang perlu dikembangkan khususnya di Bali dan daerah pariwisata lainnya adalah

program pengembangan puskesmas wisata. Salah satu puskesmas yang telah mengarah ke

puskesmas wisata adalah Puskesmas Kuta I yang berada di tenhah-tengah kawasan wisata

di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Melalui program kesehatan wisata, puskesmas bersangkutan dapat melakukan

berbagai hal untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi wisatawan termasuk menciptakan

kawasan wisata dengan masyarakat yang melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) serta mampu menciptakan lingkungan yang sehat.
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II KESEHATAN DAN PARIWISATA

II.2 Kesehatan untuk Pariwisata

Kesehatan merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh semua orang, karena hanya

dengan kondisi yang sehatlah manusia mampu melakukan aktivitas maupun bekerja sesuai

dengan profesinya masing-masing. Bahkan banyak orang dan ahli mengatakan bahwa sehat

adalah investasi, sedangkan sakit diidentikkan dengan pengeluaran (cost).

Berbagai definisi tentang kesehatan dan sehat banyak dikemukakan oleh berbagai

kalangan. Menuru Perkin (1938), sehat adalah suatu keadaan seimbang yang dinamis

antara bentuk dan fungsi tubuh dengan berbagai faktor yang berusaha mempengaruhinya.

Sehat adalah keadaan yg sempurna dari fisik, mental, sosial, tidak hanya bebas dari

penyakit atau kelemahan. (WHO, 1974). Sedangkan menurut UU Kesehatan No. 23 tahun

1992 menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sementara itu

kesehatan adalah proses yang kreatif, dimana individu secara aktif dan terus menerus

mengadaptasi lingkungan (Dubois, 1978).

Blum (1974) mengatakan bahwa kesehatan individu, kelompok maupun masyarakat

dipengaruhi oleh empat faktor, diantaranya faktor lingkungan yang mencakup lingkungan

fisik, sosial budaya, politik, ekonomi dan sebaginya. Faktor-faktor yang lain adalah prilaku,

pelayanan kesehatan serta hereditas (keturunan).

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar

hisup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang

kompleks, ia juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan

cenderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai

industri (Pendit, 2006).

Kepariwisataan diartikan keseluruhan hubungan antara manusia yang hanya

sementara waktu dalam suatu tempat kediaman dan berhubungan dengan manusia-manusia

yang tinggal di tempat itu (Gluckmann dalam Sudiya, 2004). Kepariwisataan dapat

memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau

perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat,

program-program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelestarian

lingkungan dan sebagainya, yang kesemuanya dapat memebrikan keuntungan dan

kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan

maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar (Pendit, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa individu, kelompok maupun

masyarakat harus tetap mampu menjaga kesehatannya dengan berbagai macam cara

dengan tetap memperhatikan keempat faktor tersebut. Demikian juga halnya dengan
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wisatawan yang datang ke Indonesia, khsusnya di Bali. Mereka sangat rentan mengalami

masalah kesehatan, mengingat kondisi lingkungan baik lingkungan fisik, mental, sosial dan

lainnya sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia termasuk Bali sebagai tujuan wisata

dunia.

Wirawan (2008) menyebutkan bahwa wisatawan umumnya rentan tehadap

mikroorganisme karena mereka tidak pernah terpapar di daerah tempat mereka berasal.

Kejadian yang muncul umumnya berhubungan dengan konsumsi makanan atau minuman

yang tidak higienis yang mengakibatkan gangguan saluran pencernaan. Namun sebenarnya

semua permasalahan tersebut bisa dikontrol secara adekuat melalui penerapan prosedur

standar untuk pengelolaan makanan dan sanitasi lingkungan. Lingkungan yang bersih

dijadikan indikator kualitas oleh wisatawan karena menunjukkan perhatian otoritas setempat

terhadap masalah kesehatan lingkungan.

Lebih jauh Wirawan (2008) mengatakan kelompok penyakit lain yang berisiko

didapatkan oleh wisatawan adalah yang berhubungan atau disebarkan melalui vektor

perantara seperti demam berdarah, malaria, dan penyakit infeksi tropis yang lain. Namun,

meskipun terdapat begitu banyak risiko kesehatan pada perjalanan dan pariwisata, banyak

pula cara yang bisa diterapkan untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko tersebut. Hal ini

memerlukan usaha sungguh-sungguh oleh pemerintah yang didukung oleh masyarakat

sekitar dan wisatawan yang berkunjung. Upaya kedokteran pencegahan, pendidikan dan

promosi kesehatan masyarakat termasuk kesehatan lingkungan adalah fundamental dan

dapat membawa perubahan sikap dan perilaku yang dapat mengurangi risiko-risiko tersebut.

II.3 Puskesmas di Era Desentralisasi

Dalam era reformasi saat ini berbagai bentuk pergeseran paradigma sedang

berlangsung dan ini memerlukan penyesuaian konsep-konsep pembangunan kesehatan,

termasuk puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan di

wilayah kecamatan. Pembangunan kesehatan yang menjadi fokus puskesmas harus

berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta pelayanan

kesehatan. Visi-misi puskesmas diserahkan sepenuhnya ke daerah, asalkan diarahkan pada

kecamatan sehat yang mencakup indikator lingkungan sehat, prilaku sehat, pelayanan

kesehatan bermutu serta derajat kesehatan yang optimal.

Selanjutnya puskesmas dalam era desentralisasi memiliki beberapa fungsi (Depkes

RI, 2002) yaitu :

a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

Fungsi ini dapat dinilai dari seberapa jauh institusi jajaran non-kesehatan

memperhatikan kesehatan bagi institusi dan warganya. Dalam hal ini terdapat tiga

tatanan seperti : tatanan sekolah (SD sampai dengan perguruan tinggi), tempat kerja



Kesehatan Dalam Pariwisata–PS IKM UNUD -2008 32

dan tempat-tempat umum. Misalnya di tatanan sekolah dasar ada 4 indikator

(tersedianya air bersih, tersedianya jamban keluarga, larangan merokok dan adanya

dokter kecil).

b. Memberdayakan masyarakat dan memberdayakan keluarga

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif

guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu

mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannyadengan

memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas

sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Pemberdayaan keluarga adalah segala

upaya fasilitasi non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

keluargaagar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan mengambil

keputusan untuk melakukan pemecahannya dengan benar, tanpa atau dengan

bantuan pihak lain. Hal ini dapat diukur dengan makin banyaknya keluarga sehat di

wilayah kerja.

c. Memberikan pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan puskesmas bersifat holistik,

komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini berkaitan erat dengan program

pokok puskesmas. Selanjutnya program puskesmas di era desentralisasi mencakup :

1) program kesehatan dasar (promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA,

perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan) yang selanjutnya

dikenal dengan basic six dan 2) program kesehatan pengembangan sesuai dengan

situasi, kondisi, masalah dan kemampuan puskesmas setempat. Contoh program

kesehatan pengembangan diantaranya puskesmas perkotaan, puskesmas daerah

wisata, puskesmas daerah industri, puskesmas daerah terpencil dan lain-lain.

III. PERAN PUSKESMAS DALAM MENDUKUNG VISIT INDONESIA YEAR 2008

Dalam rangka mendukung Visit Indonesia Year 2008, sektor kesehatan sangat

penting untuk diperhatikan. Perhatian yang diberikan harus tetap mempertimbangkan bidang

mana di kesehatan atau instansi mana di sektor kesehatan yang patut diajak bekerjasama

agar sektor pariwisata terus berkembang dan maju didukung oleh meningkatnya sektor

kesehatan di negara ini.

Perhatian besar kita selama ini lebih diarahkan pada aspek kuratif dan rehabilitatif

tanpa memperhatikan aspek promotif dan preventif. Seperti misalnya suatu ketika apabila

ada wisatawan yang sakit maka pilihannya adalah klinik atau rumah sakit untuk

mendapatkan perawatan maupun pengobatan atau bahkan dirujuk ke negara lain seperti

Singapura. Lalu bagaimana halnya dengan wisatawan yang masih sehat ? bagaimana

dengan wisatawan yang mengalami masalah kesehatan seperti diare, kecelakaan dan lain-
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lain yang kejadiannya di tempat wisata yang jauh dari kota ? apakah kita menunggu

ambulance ? ataukah kita kirim langsung ke Denpasar atau rumah sakit yang membutuhkan

waktu 1-3 jam tanpa mendapatkan penanganan awal di tempat kejadian ?

Berangkat dari permasalahan dan konsep-konsep yang telah dipaparkan di atas

maka penulis mencoba menyampaikan ide tentang “Peran Puskesmas Wisata Dalam 

Mendukung Visit Indonesia Year 2008”, dengan beberapa alasan diantaranya :

a. Dalam era reformasi, puskesmas berubah menjadi puskesmas era desentralisasi dengan

berbagai perubahan. Perubahan signifikannya adalah adanya basic six dan program

kesehatan pengembangan, yang memungkinkan puskesmas untuk menyelenggarakan

program kesehatan pengembangan sesuai dengan situasi, kondisi dan kultur setempat.

Khususnya di Bali dan Indonesia pada umumnya bagi puskesmas yang berada di daerah

pariwisata yang tinggi kunjungan wisatanya dapat mengembangkan puskesmas wisata,

yang melayani wisatawan apabila wisatawan mengalami masalah kesehatan.

b. Mencegah fatalnya kondisi kesehatan wisatawan yang disebabkan oleh kecelakaan atau

penyakit lainnya di tempat wisata, sehingga memerlukan penanganan awal di puskesmas

sebelum dirujuk ke pelayanan kesehatan lainnya apabila diperlukan.

c. Meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan selama berada di daerah wisata karena

wisatawan mampu menikmati tempat wisata dengan keindahan alam atau lingkungan

yang bersih, nyaman dan sehat. Ini terjadi karena sudah menjadi tugas puskesmas untuk

tetap menggerakkan masyarakat dalam pemberdayaan maupun partisipasi masyarakat

untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Mengingat 35,10 % wisman

punya kesan bahwa lingkungan Bali masih kotor (Pitana dan Gayatri, 2005).

d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat, karena puskesmas mempunyai

tugas untuk tetap melakukan promosi kesehatan demi terjadinya perubahan

pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat yang mengarah ke PHBS.

e. Bila PHBS terjadi di masyarakat, maka masyarakat tidak lagi menjadi sumber masalah

kesehatan, termasuk munculnya penyakit-penyakit menular seperti diare, DHF, flu

burung, HIV-AIDS, tuberculosis dan lain-lain. Akhirnya wisatawanpun merasa aman

berkunjung ke daerah wisata termasuk melakukan wisata desa seperti misalnya desa

wisata yang ada di Bali (Desa Penglipuran, Jati Luih, Lovina dan Tenganan

Pegringsingan).

f. Dengan meningkatnya PHBS di masyarakat, dengan sendirinya wisatawan juga terhindar

dari risiko tertular penyakit khsusnya penyakit menular yang menyerang penduduk

setempat. Karena dalam berwisata akan selalu terjadi interaksi baik antara lingkungan

dengan manusia (wisatawan/masyarakat dengan lingkungan) maupun manusia dengan

manusia (wisatawan dengan masyarakat setempat).
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g. Pada akhirnya puskesmas akan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di

wilayah kerjanya, serta menjadi panutan bagi puskesmas lainnya dalam rangka

mencapai Indonesia Sehat 2010.

IV KESIMPULAN

1. Kesehatan dan pariwisata merupakan dua hal yang saling mendukung, mengingat

pariwisata dapat mendatangkan devisa yang dapat membantu untuk peningkatan

anggran kesehatan masyarakat. Sedangkan kesehatan juga mendukung

meningkatnya kunjungan wisatawan karena wisatawan merasa aman, nyaman dan

tetap sehat selama berada di daerah wisata.

2. Untuk mencapai hal tersebut di atas, puskesmas menjadi salah satu pilihan untuk

dikembangkan terutama puskesmas wisata (puskesmas dengan program kesehatan

pengembangan berupa kesehatan pariwisata).

3. Dengan puskesmas wisata, tidak hanya menguntungkan wisatawan tetapi juga ikut

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lokal yang berada di wilayah kerja

puskesmas.

4. Bila puskesmas bermaksud menjadi puskesmas wisata, diperlukan persiapan-

persiapan baik persiapan SDM (kemampuan bahasa dan profesionalisme serta mutu

tenaga kesehatan), alat dan bahan serta sarana pendukung lainnya.

5. Puskesmas wisata perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, misalnya

dukungan dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pariwisata dan tidak kalah

pentingnya yaitu dukungan dari masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan untuk mewujudkan

puskesmas wisata.

6. Dengan terwujudnya puskesmas wisata kita semua berharap semoga Visit Indonesia

Year 2008 dapat tercapai sesuai dengan harapan kita semua, sehingga mampu

meningkatkan kunjungan wisata, meningkatkan devisa negara, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sehingga pada akhirnya bangsa ini tidak lagi menjadi

bangsa yang terpuruk di mata warganya maupun di mata dunia. Sehingga Indonesia

betul-betul tidak kalah dari negara lain seperti Singapura, Thailand maupun Malasya

dalam berbagai bidang termasuk kesehatan dan pariwisata.
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SEMINAR NASIONAL
KESEHATAN DALAM PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PARIWISATA DALAM RANGKA VISIT INDONESIA
YEAR 2008
Denpasar, 24 Maret 2008

TRAVELER”S  DIARRHEA

Dewa Made Sukrama
Bag. Mikrobiologi klinik Fk Unud/RS Sanglah

Abstrak

Traveler”s diarrhea ( diare pada para pelancong, Flu usus, Grippe, Turista) adalah suatu 
sindroma klinik yang terjadi akibat dari kontaminasi mikroba terhadap makanan dan minuman dan
timbulnya selama atau setelah perjalanan wisata. Gejala yang timbul adalah diare , mual dan muntah
dan disertai kejang pada perut dan diare yang terjadi dalam berbagai macam kombinasi dan
bervariasi dalam berat ringannya. Penyabab Traveler”s Diarrhea (TD) adalah bakteria, virus dan 
parasit. Bakteria sebagai penyebab diare adalah Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC),
Enteroaggregative Eschericia coli (EAEC) ,Cam pylobacter jejuni,Salmonella spp, Shigella spp,
Vibrio spp dan beberapa bakteri lainnya seperti Aeromonas, Plesiomonas dan Yersinea. Sekitar
80%-85% kasus diare disebabkan oleh bakteri dan 10% oleh parasit sedangkan virus hanya 5%.
Parasit sebagai penyebab diare adalah Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum,Entamoeba
hystolitica dan Dientamoeba fragilis sedangkan virus penyebab TD adalah Rota virus dan Noro
virus. Diagnosa dapat ditegakan dengan pemeriksaan mikrobiologi yaitu mengisolasi bakteri ,parasit
atau virus penyebab. Penanganan TD adalah dengan memberikan cairan atau elektrolit sedangkan
obat-obatan bisa diberikan bila diare tambah keras. Pencegahan bisa dengan memberikan Bismut
subsalisilat dan dianjurkan untuk para pelancong supaya mengunjungi rumah makan yang sudah
memiliki sertifikat dari DEPKES dan menghindari membeli makanan dan minuman yang dijual
dipinggir jalan. Antibiotika untuk pencegahan masih diperdebatkan akan tetapi bisa diberikan pada
orang-orang yang mengalami gangguan sistim kekebalan.

Kata kunci :TD; Penyebab; Penanganan.
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SEMINAR NASIONAL
KESEHATAN DALAM PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
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MENEKAN DAMPAK FLU BURUNG BERBASIS KAJIAN ILMIAH
TERBAIK

I G N Mahardika, I N Suartha, I G A A Suartini, I M Sukada, I M Suma Antara
Laboratorium Biomedik dan Biologi Molekuler Hewan

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana
Jl Raya Sesetan, Gg Markisa 6 Denpasar

Telp/Faks: 0361-8423062
Email: gnmahardika@indosat.net.id

Infeksi virus flu burung –istilah populer untuk virus avian influenza subtype H5N1 –telah
menjadi ancaman nasional dan global. Virus itu berpotensi menyebabkan pandemi jika mudah
menular antar manusia dan terjadi di seluruh dunia. Industri pariwisata dapat menjadi pemicu pandemi
dan sekaligus industri yang menderita kerugian yang amat besar jika pandemi terjadi.

Virus flu burung telah menyebar keseluruh dunia dari tempat asalnya, Hongkong dan Cina
sejak 2003. Sejak saat itu pula Indonesia termasuk negara tertular. Sampai sekarang, virus itu
tampaknya belum terkendali dan menyebar ke seluruh Indonesia bersama lalu-lintas unggas dan
produk-produknya. Kini, penyakit itu telah endemik di 31 dari 33 propinsi. Flu burung terbukti fatal
pada manusia. Sejak 2005, jumlah kasus telah mencapai 129 orang. 105 kasus berakhir kematian.
Fatalitasnya sangat tinggi, lebih dari 80%. Propinsi Bali, sebagai salah satu daerah tujuan wisata
utama dunia, telah tertular sejak 2003 juga.

Makalah ini membahas perkembangan virus flu burung di Indonesia dan dunia pada
umumnya, dan Bali pada khususnya. Potensi dampak berdasarkan data yang tersedia dan
bagaimana mereduksi dampak tersebut juga didiskusikan. Untuk menekan dampak flu burung,
diajukan pendekatan yang berbasis pengetahuan terbaik (best scientific evidence), dengan
mengedepankan transparansi dan akurasi data kepada publik, serta kolaborasi nasional dan
internasional.

Kata Kunci: Flu Burung, ancaman pandemi, pariwisata
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IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN
DALAM MENUNJANG PARIWISATA

IGK Arya Arthawan 1

1Food Safety Auditor / Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, Bali
Kampus Bukit Jimbaran UNUD, Bali

Telp : (0361) 701801, Fax : (0361) 701801,
Email : aarthawan@ftp.unud.ac.id

I PENDAHULUAN

I.1 Pembangunan Sektor Pariwisata

Bali merupakan destinasi pariwisata yang sangat terkenal dan memberikan kontribusi

yang amat besar terhadap perekonomian Bali. Jumlah kunjungan wisatawan menunjukan

tendensi yang menaik dari tahun ke tahun. Namun demikian pariwisata Bali sempat terpuruk

karena kondisi keamanan (Bom Bali) dan kenyamanan (isu SARS, keracunan makanan,

cholera, dll). Dalam setiap aktivitas kepariwisataan memerlukan harmoni dari dua faktor

tersebut.

Ketertarikan wisatawan berkunjung ke Bali sangat dipengaruhi oleh daya tarik

budaya Bali (55.7%) dan keindahan alam (29.4%) (Diparda, 1998), sementara pengeluaran

wisatawan sebagian besar (53%) jatuh pada sektor hotel dan restaurant (Darmawan, 1999).

Dalam kondisi persaingan saat ini, mutu dan keamanan pangan telah menjadi sisi

kompetitif bagi perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Sektor pariwisata

senantiasa perlu dipelihara dan diharmonisasi perkembangannya dengan sekor lain yang

terkait.

Kebutuhan wisatawan (customer requirement) semakin melebihi nilai ekspektasi

yang ditetapkan. Pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkesinambungan, nyaman dan

aman (security and safety) merupakan sasaran jangka panjang yang harus dicapai.

Dalam 10 tahun terakhir, masyarakat dunia disibukan dengan beragam kasus yang

menyangkut keamanan pangan (food safety). Kasus tentang sapi gila (mad cow) dan

cemaran dioxin di Eropa, Avian Influenza di wilayah Asia, atau serangan Antrax di

Washington Amerika Serikat, sehingga memaksa pemerintah Amerika Serikat untuk

memberlakukan ketentuan baru mengenai impor produk pertanian dan pangan yang masuk

ke negaranya mulai 1 Desember 2003, yang harus memenuhi “The Bio-Terorism Act”,  atau 
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kasus-kasus keracunan pangan dalam skala nasional ? Seperti kasus keracunan Sari Buah

di Surabaya, Makanan mengandung borax/formalin, keracunan makanan di Gianyar

(Balipost, Maret 2008) dll.

Tuntutan persaingan jasa (termasuk tourism)  yang memenuhi kriteria “food safety” 

serta munculnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan telah

melahirkan fenomena baru dalam pemenuhan produk pangan yang benar benar sehat bagi

konsumen dan juga ramah terhadap lingkungan (environmentally friendly product), misalnya

dengan eforia dan antusiasme masyarakat terhadap produk pertanian dan pangan organik.

Perubahan orientasi konsumen dan gaya hidup ini secara perlahan turut mengubah

arah kebijakan produksi barang dan jasa yang tidak lagi hanya diproduksi untuk memenuhi

keuntungan ekonomi semata.

Peraturan atau regulasi yang terkait dengan pangan semakin ketat diterapkan seperti

UU Pangan No 6/1996, UU Perlindungan Konsumen 8/1999 atau di Eropa (White Paper On

Food Safety, HACCP, atau EEC Directive) di Amerika UU Anti Bio Terrorisme, Code of

Federal Regulation Title 110, 113, dll dan regulasi sejenis di pelbagai negara.

I.2 Keamanan Pangan (Food Safety)

Keamanan pangan dan mutu pangan sering menimbulkan kebingungan. Keamanan

pangan tidak dapat dikompromikan dan harus memberikan jaminan bahwa pangan tidak

menimbulkan bahaya kesehatan bila disiapkan atau dikonsumsi sesuai peruntukannya.

Sementara mutu adalah semua atribut yang mempengaruhi nilai produk oleh konsumen,

termasuk atribut negatif seperti kerusakan, perubahan warna dll dan atribut positif seperti

keaslian, warna, citarasa, tekstur dll.

Perhatian konsumen atas kebutuhan (needs) meliputi kondisi implisit (hygienitas

makanan dan faktor nutrisi) dan kondisi explisit (kepuasan i.e. : citarasa, konsistensi, dan

jasa), sementara perhatian konsumen atas keamanan pangan menyangkut penyakit yang

dikandung makanan, kontaminasi pestisida, residu obat ternak dan keraguan akan aditif

kimia tambahan

Berdasarkan analisis kondisi lapangan terdapat beberapa faktor yang memicu

peningkatan penyakit karena makanan yang terjadi secara global antara lain :

1. Perubahan resitensi mikroba pathogen (mis E.Coli H0157), dan virulensi yang baru.

2. Tehnik analisis yang baru untuk mendeteksi bahaya yang sebelumnya tidak terkirakan.

3. Sistem produksi yang baru, termasuk produksi missal dan rantai pangan yang semakin

panjang

4. Polutan lingkungan yang baru, perubahan ekologi dan iklim

5. Produk makanan, tehnik proses, ramuan, additivies dan teknologi pengemasan yang

baru.
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6. Perubahan kondisi sosial, status kesehatan dan gaya hidup (life style)

7. Migrasi dan perjalanan serta pergerakan inang pathogen.

I.3 Perkembangan Pengawasan Sistem Managemen Keamanan Pangan

Perkembangan regulasi yang relevan/ penegakan hukum dalam sistem pengendalian

pangan modern berperan penting. Sistem pengendalian makanan sebelum tahun 1994

direfleksikan oleh hambatan tarif, inspeksi GMP (Good Manufacturing Practices), inspeksi

produk akhir dan pemerintah berperan dominan dalam proses inspeksi dan uji.

Secara tradisional undang-undang terkait pangan berisikan definisi legal atas

makanan yang tidak aman, mengurangi makanan yang tidak aman yang beredar. Mandat

dan otoritas dalam problema keamanan pangan masih tidak jelas, sehingga hasilnya adalah

program-program yang reaktif dan berorientasi pada hukum semata dan tidak bersifat

preventif dan holistik.

Sejak tahun 1995, sistem pengendalian makanan mengalami perubahan yang

ditunjukkan oleh berkurangnya hambatan tariff, SPS (Sanitary and Pythosanitary) dan TBT

(Technical Barrier to Trade), diakui dan diperkenalkannya konsep HACCP, serta

tanggungjawab industri makanan menjadi lebih penting.

II TANTANGAN DAN KECENDRUNGAN SISTEM MANAGEMEN KEAMANAN

PANGAN

Globalisasi dan mobilitas manusia dalam pasokan makanan menimbulkan potensi

resiko/bahaya kemanan yang baru, bahaya yang telah terkendali sebelumnya dapat terjadi

kembali, dan kontaminasi dapat menyebar diluar area geografis.

Menurut (Buzby and Mitchell, 2003) beberapa tantangan dan isu terkait dengan

keamanan pangan antara lain:

- mikroba pathogen(E.Coli HO 157, AI virus, Lysteria etc)

- residu pestisida

- bahan tambahan pangan

- toksin lingkungan (lead, mercury)

- polutan persisten organik (e.g dioxin)

- agen non konvensional seperti prions terkait BSE

- penyakit zoonoticyang dapat ditransmisi oleh hewan (e.g. tuberculosis)

foods produced with certain practices (e.g. radiation, animal product produced with

growth hormone or antibiotics)

Pendorong inovasi pada jasa penyediaan pangan antara lain permintaan makanan

yang lebih sehat/alami, menguragi penggunaan BTM dan ramuan buatan, permintaan
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pangan diolah minimal dan siap saji. Kondisi tersebut perlu direspon misalnya inovasi dalam

teknologi pengemasan, teknologi preservasi, subtitusi lemak dan rekayasa.

Peningkatan pengetahuan yang diperlukan sebagai respon atas kecendrungan

tersebut mencakup pengetahuan dampak kesehatan dari rekayasa gen identifikasi pathogen

yang baru, penyebab infeksi virus, biosensor dan pythochemical.

II.1 Sistem Jaminan Mutu Pangan

Jaminan Mutu (Quality Assurance) dapat didefinisikan semua rencana dan tindakan

sistematis untuk memberikan rasa kepastian (confidence) bahwa produk dan pelayanan

akan memenuhi syarat dan keinginan pelanggan (costumer needs).

Dalam pendekatan rantai makanan tanggungjawab pasokan makanan yang aman,

sehat dan bernilai gizi ditentukan oleh tahap dalam rantai makanan termasuk produksi,

pengolahan, perdagangan dan konsumsi Pendekatan yang holistik ini melibatkan semua

pihak terkait, produsen, konsumen dan pemerintah yang melindungi kesehatan masyarakat.

Penerapan pendekatan ini membutuhkan kebijakan keamanan pangan dalam tingkatan

nasional dan internasional.

Mcalphine (2005) untuk menghadapi persaingan, dapat didekati dengan 3 (tiga)

model yang dapat diterapkan :

Pertama, memenui persyaratan dasar dalam Code of Practice pada sasaran pasar

global tertentu, misalnya penerapan persayatan EurepGAP ® protocols terhadap produk

yang aman dan organik (organically grown), GMP Plus, atau memenuhi sistem BRC

standard– digabung dengna merk  ‘Natures Choice’  sebagai persyaratan untuk memasok ke 

Inggris (Tesco Supermarket)

Kedua, memproduksi hasil yang focus pada perbaikan terus menerus terhadap

proses pemastian mutu dan memenuhi standar yang diakui secara global seperti Codex

(1997) or NACMCF (1997) prinsip HACCP principles, ISO series.

Ketiga, persyaratan yang dilakukan dengan pendekatan jaminan keamanan pangan

antar pemerintah seperti MRA (Mutual Recognition Agreemen), SPS (Sanitary and

Phytosanitary ) isu.

Kecermatan dan konsistensi penerapan system tersebut diatas sangat menentukan

dalam menghadapi dan melakukan persaingan global industri jasa /makanan.

II.2 Mengapa ISO 22000 ?

Jaminan akan produk pangan yang aman terus berkembang sejalan dengan

persyaratan pangan dan tingkat kehidupan manusia. Sejak sistem HACCP dikembangkan

untuk proyek angkasa luar, diyakini bahwa sistem inilah yang paling efektif dan efesien untuk

menjamin keamanan pangan.
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Sistem HACCP berkembang sangat pesat dan dikembangkan oleh beberapa negara

dengan varian yang berbeda. Untuk meminimalkan variasi dalam implementasi, CAC

(Codex Alimentarius Comission) pada tahun 1993 menetapkan CAC/RCP -1-1969, Rev 3.

1999 : Recommended International Code of Practices, General Principles of Food

Hygiene, sebagai pedoman dasar setiap anggota dalam mengembangkan HACCP.

Kondisi ini masih belum mampu menjalin harmoni antar Negara dan antar badan

standarisasi.

ISO sebagai organisasi standarisasi mandiri, mencoba melakukan harmonisasi

standar dimulai dengan ISO 15161 yang merupakan adaptasi ISO 9000 yang diberi muatan

HACCP, namun belum tercapai secara optimal. Melalui saran dan masukan para pakar

keamanan pangan melalui TC 34 dari ISO terciptalah Sistem Managemen Keamanan

Pangan yang diberi nama ISO 22000.

ISO 22000 dirancang secara selaras dengan sistem HACCP yang dikembangkan

oleh CAC dan seri ISO 9000, sehingga diharapkan dapat memperdayakan organisasi untuk.

mengharmonisasikan sistem managemen keamanan pangan dengan sistem

managemen lainnya seperti ISO 9000 (sistem Managemen Mutu) , ISO14000 (Sistem

Managemen Lingkungan) atau sistem lainnya.

ISO 22000 berkembang menjadi standard yang auditable dan dikembangkan

berdasarkan sistem HACCP.

II.3 Apa isi dari ISO 22000

ISO (International Organization for Standardition) memperkenalkan standar

international yang dapat diaplikasikan oleh organisasi yang fokus dan dapat diintegrasikan

dengan sistem managemen lain yang umumnya diminta oleh peraturan/regulasi.

Organisasi dalam rantai makanan yang memproduksi, menangani atau memasok

makanan membutuhkan pengakuan untuk mendemonstrasikan dan memiliki rekaman yang

layak dari tindakan pengendalian terhadap semua kondisi yang memiliki dampak pada

keamanan pangan.

Keamanan pangan secara prinsip merupakan jaminan yang didapat lewat usaha

keras dan partisipasi setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rantai

makanan. Hal ini dapat dicapai bila terdapat pertukaran informasi dan data diantara

stakeholders.

Komunikasi dalam organisasi dan antara stekholders merupakan hal yang esensial

untuk lebih fokus dalam kegaiatan keamanan pangan. Biasanya organisasi merupakan

subjek pengawasan reguler dari regulator atau konsumen baik lokal maupun international.

Dalam hal ini, komunikasi yang efektif dalam rantai makanan akan memberikan manfaat

tambahan.
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ISO 22 000:2005, dikembangkan oleh ISO yakni Technical Commitee /TC 34 : Sub

Comitte Food. Judul standard yang yang ditetapkan adalah : FOOD SAFETY

MANAGEMENT SYSTEM–Requirements for Any Organizations In the Food Chain

Ruang lingkup ISO 22000 adalah system managemen dalam rantai penyediaan

makanan dimana organisasi ingin menunjukkan kemampuannya dalam :

- mengendalikan bahaya keamanan pangan

- konsisten dalam menangani aspek keamanan pangan baik untuk kepentingan

konsumen dan pemerintah

- mengupayakan kepuasan pelanggan melalui pengendalian bahaya.

Format standar ISOI 22000 sejalan dengan format ISO 9000 sehingga dapat

meningkat compatilitas antar 2 (dua) standard ini dan memberikan manfaat bagi pengguna.

Standar Internasional ini menspesifikasi persyaratan-persyaratan untuk organisasi

sehingga mampu :

a) Untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, dan me-

mutahir-kan sistem managemen keamanan pangan yang ditujukan agar produk sesuai

dengan tujuan penggunaan, adalah aman untuk konsumen

b) Untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan, peraturan/perundang-undangan

yang berlaku

c) Untuk mengevaluasi dan menilai persyaratan konsumen dan menunjukkan keseusian

dengan persyaratan konsumen yang telah disetujui bersama dan terkait dengan

keamanan pangan, untuk meningkat kepuasan pelanggan.

d) Untuk komunikasi yang efektif tentang isu keamanan pangan kepada pemasok,

pelanggan dan pihak-pihak terkait dalam rantai makanan

e) Untuk memastikan bahwa organisasi memenuhi pernyataan kebijakan keamanan

pangan

f) Untuk menunjukkan bahwa kesesuaian dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan

yang relevan

g) Untuk mencari sertifikasi atau registrasi dri sistem managemen keamanan pangannya

oleh pihak eksternal organisasi atau untuk penialian sendiri atau deklaras sepihak

terhadap kesesuaian dengan Standar Internasional ini.

ISO 22000 adalah bersifat GENERIK yakni dapat diimplementasi untuk setiap rantai

produksi makanan, segala ukuran besarnya kegaiatan usaha/pabrik, dan segala jenis produk

pangan.

Hubungan ISO 22000 dengan dengan standar lainnya (lokal/international) attau

persyaratan lain adalah dapat diintegrasikan atau dikombiunasikan dengan sistem magamen

mutu (ISO 9000), Pegendalian Proses, HACCP, PRP (Pre-Requiste Program) dan

Komunikasi Interaktif.
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Elemen Utama ISO 22000

 Persyaratan umum dan dokumen

 Tanggungjawan dan Komitement managemen

 Komunikasi

 Tinjauan Managemen

 Sumber Daya Managemen

 Perencanaan Produk yang aman (Pre-requiste Program, HACCP)

 Pengukuran dan Analisis (Verifikasi, Validasi dan Penyempurnaan Sistem Managemen

Keamanan Pangan).

II.4 Bagi Industri (Pariwisata) Dalam Menjamin Keamanan Makanan

Keuntungan utama ISO 22000 bagi industri adalah sistem ini memberikan kerangka

kerja bagi organisasi/badan usaha untuk menerapkan Codex HACCP secara harmoni dan

tidak menimbulkan variasi antar negara atau antar produk.

Manfaat lainnya adalah :

- Merupakan pendekatan pencegahan dalam jaminan keamanan pangan

- Dapat membantu perbaikan proses produksi

- Cost efeectiveness dan efeceiency

- Memberikan bukti komitmen managemen

- Selaras dengan sistem managemen lainya

- Memfasilitasi pengertian keamanan pangan pada seluruh organisasi

- Otoritas berwenang yakin bahwa tingkat keamanan pangan sesuai dengan standar

- Meningkatkan kepuasan pelanggan/mengurangi keluhan pelanggan.

II.5 Bagaimana Mulai Menerapkan ?

Penerapan sistem ini, diawali dengan gap analisis terhadap kesesuaian dengan

standar. Terdapat 3 (tiga) ondisi umum yang mungkin terjadi.

1. Badan usaha yang telah menerapkan sistem HACCP dan belum menerapkan ISO 9000.

Badan usaha kategori ini akan lebih mudah menyesuaikan, beberapa penyesuaian yan

diperlukan antara lain menambhakan sistem managemen, komunikasi, pengelolaan

sumber daya dan verifikasi persyaratan dasar dan HACCP plan.

2. Badan usaha yang menerapkan ISO 9000 dan belum menerapkan sistem HACCP.

Badan usaha perlu menambahkan dan membangunan HACCP plan sesuai persyaratan

3. Badan usaha yang belum menerapkan salah satu sistem diatas.

Badan usaha kategori ini, perlu diawali dengan komitmen managemen yang kuat dan

terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada semua unsur organisasi. Selanjutnya
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dibentuk tim dan melakukan gap analisis terhadap kesesuaian dengan standar ISO

22000.

Bagi usaha jasa/produk mikro dan kecil, sistem ini memberikan skema yang baik

dengan pola kombinasi pengendalian, sehingga usaha kecil/mikro menjadi bagian ruang

lingkup sistem managemen keamanan pangan perusahaan yang lebih besar baik sebagai

pemasok ataupun distributor dalam rantai bisnisnya. Usaha mikro/kecil dapat menerapkan

sistem ni dibawah binaan usaha yang lebih besar.

III KESIMPULAN

Industri pariwisata harus memperhatikan kecendrungan global kondisi persaingan

baik penerapan regulasi dan kondisi pasar. Penerapan dan pemenuhan terhadap standar

dapat memacu dan mengingkatan nilai kompetisi dalam jasa pariwisata.

Kualitas industri pariwisata dapat didukung oleh penyediaan produk pangan yang

memenuhi aspek managemen mutu termasuk jaminan keamanan pangan harus dilakukan

dan diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Sistem Managemen Keamanan Pangan ISO 22000 merupakan kombinasi sistem

HACCP dan sistem ISO, dimana disatu sisi menekankan konsistensi mutu dan disisi lain

menekankan pencegahan bahaya keamanan pangan. Standard ini dapat dikombinasikan

dengan sistem lainnya dan dapat diterapkan disemua level badan usaha.

Penerapan sistem managemen keamanan pangan ISO 22000 diharapkan dapat

mendorong dan mempercepat penerapan dan harmonisasi jaminan keamanan pangan yang

bermuara pada keamanan konsumen serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha

pariwisata.
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Abstrak

Perkembangan industri jasa boga, termasuk di dalamnya catering dan restaurant/rumah
makan, tidak terlepas dari perkembangan pariwisata. Kenyamanan wisatawan untuk menikmati
liburan harus diikuti dengan penyediaan makanan yang aman dikonsumsi. Jumlah industri jasa boga
yang terdaftar di Dinas Kesehatan Propinsi Bali adalah 326 usaha jasa catering, 1498 usaha
restaurant, dan 145 hotel berbintang yang menyediakan jasa boga. Industri jasa boga menyediakan
makanan siap saji/santap yang mempunyai resiko terjadinya penyakit yang ditularkan melalui
makanan (foodborne illness) apabila tidak dilakukan penanganan yang baik.

Implementasi hazard analysis critical control point (HACCP), yang merupakan bagian dari
sistem manajemen kemanan pangan, perlu dilakukan dalam industri catering dan restaurant. Sistem
HACCP merupakan alat control pencegahan yang dapat menjamin makanan aman pada setiap
tingkat penanganan dari petani ke meja makan (from farm to table). Implementasi HACCP harus
dimulai pemahaman dan penerapan program mendasar (prerequisite programs) seperti: praktek
penanganan yang baik (Good Handling Practices), standard sanitation operating procedures (SSOP),
dan standard operating procedures (SOP). HACCP merupakan alat terbaik yang dapat digunakan
untuk menstandarisasi prosedur penanganan, penyiapan, dan penyajian makanan untuk menjamin
makanan aman untuk dikonsumsi. Untuk pemahaman dan implementasi HACCP, seluruh staff dan
karyawan industri catering dan restaurant perlu diberikan pelatihan-pelatihan rutin berkaitan dengan:
keamanan pangan, HACCP, dan sertifikasi manajer pengelola catering dan restaurant.
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Abstrak

Bali merupakan salah satu daerah kunjungan wisata Internasional. Beberapa keunikan Bali
telah dengan nama Bali di dunia global. Dilain pihak, belum banyak usaha-usaha yang dilakukan
untuk mendorong kontribusi produk makanan etnik Bali sehingga potensi ini belum mampu
membangun citra Bali di dunia global. Survey dan inventarisasi makanan tradisional Bali telah
dilakuan dan tercatat ada sekitar 281 jenis bahan pangan khas Bali yang tersebar di seluruh
Kabupaten di Bali. Untuk mengembangkan dan memperkenalkan makanan etnik Bali ke dalam
restoran dan dunia global maka aspek keamanan merupakan hal yang sangat penting. Keamanan
bahan pangan selalu berasosiasi pada kasus-kasus keracunan bahan pangan (foodborne disease,
FBs) yang terjadi hampir setiap tahun di Bali. Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali menunjukkan
bahwa terjadi tujuh kasus luar biasa (KLB) selama tahun 2005. Bahkan pada awal tahun 2008 ini
ditandai dengan maraknya keracunan karena konsumsi ikan tongkol. Keracunan bahan pangan
merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada pencitraan pariwisata
Bali sehingga memerlukan penanganan serius. Penyebab keracunan akibat konsumsi bahan pangan
sebagian besar disebabkan oleh bakteri patogen atau hasil aktivitasnya yang sekaligus
mencerminkan rendahnya kualitas sanitasi pada tingkat pengolah dan penyaji. Terbatasnya penelitian
tentang keamanan makanan etnik Bali dan pemantauan penyebab utama keracunan akibat
mengkonsumsi makanan etnik Bali membatasi pengetahun kita tentang jenis patogen penyebab
keracunan serta jenis makanan etnik Bali yang berisiko dalam penularan penyakit. Hal ini akan
menyulitkan dalam melakukan kontrol dan langkah preventif untuk mengurangi keracunan pangan di
Bali. Oleh karena itu pengembangan program pengawasan dan pelatihan pada tingkat pengolah dan
penyaji, perangkat deteksi cepat perlu dilakukan sebagai bagian integral dalam mengurangi masalah
kesehatan masyarakat akibat konsumsi bahan pangan dan pencitraan pariwisata Bali.

Kata kunci: makanan tradisional, keracunan bahan pangan, kesehatan masyarakat, bakteri
patogen
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Abstrak

Buah strawberry (Fragaria, sp.) sangat digemari di Indonesia karena rasanya yang segar.
Saat ini daerah Ciwidey Kabupaten Bandung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil strawberry
terbesar di Jawa Barat dan merupakan daerah kunjungan wisata di Bandung yang menawarkan
konsep agrowisata dimana konsumen dapat memetik buah strawberry langsung dari pohonnya.
Penggunaan insektisida organofosfat untuk meningkatkan produksi buah dan melindunginya dari
hama maupun penyakit dapat meninggalkan bekas berupa residu yang membahayakan kesehatan
konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui residu insektisida organofosfat pada buah
strawberry di kebun –kebun agrowisata tersebut. Sampel diambil pada kebun dengan luas antara
1000 m2 –5000 m2 satu hari sebelum penyemprotan, langsung setelah aplikasi insektisida, dan satu
hari setelah penyemprotan. Metode analisis dengan alat Gas Chromatography dan ekstraksi
menggunakan homogenizer dengan pelarut aceton dan heksan berdasarkan Metode Standar Analisis
Residu Pestisida Komisi Pestisida tahun 1997. Insektisida organofosfat yang paling banyak digunakan
di Ciwidey adalah kelompok Klorpirifos dan Profenofos sehingga kedua jenis inilah yang diselidiki
lebih lanjut. Hasil penelitian pada buah yang dicuci dan tidak dicuci menunjukkan adanya residu
klorpirifos rata –rata sebesar 0,027 ppm pada buah yang tidak dicuci dan 0,0048 ppm pada buah
yang dicuci sedangkan residu profenofos adalah sebesar 0,0547 ppm pada buah yang tidak dicuci
dan 0,029 ppm pada buah yang dicuci. Nilai tersebut masih berada dibawah batas Maximum Residue
Limit (MRL) yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius. Proses pencucian buah dengan perendaman
dapat mengurangi residu insektisida sebanyak 40% –60%, sedangkan penggunaan sabun khusus
untuk mencuci sayur dan buah tidak memberikan kontribusi yang terlalu signifikan.

Kata kunci: Strawberry, organofosfat, profenofos, klorpirifos, MRL
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PENDAHULUAN

Toilet merupakan salah satu sarana sanitasi yang paling vital. Sarana toilet umum

merupakan salah satu jenis toilet yang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang

berkunjung ke suatu tempat. Sering kali disebutkan bahwa toilet umum adalah toilet ketika

jauh dari rumah. Dengan demikian pengguna toilet umum akan sangat beragam dan

senantiasa berganti. Sebagai akibatnya, toilet merupakan tempat yang potensial sebagai

sarana penyebaran penyakit bila santasi dan higiene-nya tidak dipelihara dengan baik.

Perkembangan globalisasi yang sangat pesat juga berdampak pada mobilisasi

perorangan yang sangat tinggi, baik dari segi jarak travel yang semakin beragam, juga

dibarengi dengan frekuensi berpergian yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan

meningkatnya kebutuhan akan sarana umum di luar tempat tinggal, dan toilet termasuk

salah satu yang terpenting.

Pada tahun 2001, telah dibentuk World Toilet Organisation yang bertujuan untuk

merangkul pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan kesehatan, kebersihan dan

lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri telah dibentuk Asosiasi Toliet Indonesia atas prakarsa

Naning Adiwoso (ATI, 2006), dan telah dicanangkan Gerakan Nasional Toilet Umum Bersih

pada tanggal 17 Februari 2006. Sebagai kelanjutannya telah diberikan penghargaan kepada

Toilet Bersih Lingkungan Bandara kepada Bandara Ngurah Rai, Denpasar pada bulan

September 2007 (Harry, 2007). Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah berencana untuk

melanjutkan penilaian terhadap kebersihan toilet tidak hanya di lingkungan bandara tetapi

juga di tempat-tempat wisata.

Bali merupakan daerah tujuan wisata yang bertaraf internasional dengan jumlah

kedatangan mencapai 140.275 pengunjung pada Januari 2008. Hal ini sangat ditunjang

dengan beragamnya objek pariwisata yang ada di Bali dengan fasilitas pariwisata lainnya

yang internasional. Diantaranya adalah fasilitas akomodasi dengan fasilitas konferensi yang
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lengkap, wisata budaya yang unik serta wisata alam yang menakjubkan, yang semuanya

dapat dijumpai di dalam satu pulau yang kecil ini. Namun dilain pihak, sarana sanitasi yaitu

toilet di Bali masih dapat dikatakan belum optimal dalam hal penyediaan dan pemeliharaan

kebersihannya. Sehingga fasilitas akomodasi di pulau Bali yang berbintang saat ini belum

sebanding dengan kualitas fasilitas toilet di tempat tujuan wisata pulau tersebut yang justru

merupakan daya tarik utama wisatawan untuk datang ke Bali.

Kualitas ketersediaan dan pengelolaan toilet sangat tergantung oleh banyak faktor

internal yaitu pemilik dan sistem pengelolaan, maupun ekternal yaitu pengguna toilet,

masyarakat sekitar dan peraturan pendukung. Faktor-faktor tersebutlah yang nantinya perlu

dipertimbangkan untuk pengembangan dan perbaikan sistem pengelolaan toilet.

FUNGSI DAN PERAN TOILET UMUM

Aktivitas berwisata dapat didefinisikan sebagai aktifitas berpergian ke tempat tujuan

wisata untuk alasan rekreasi atau relaksasi. Dengan demikian, selama berwisata, wisatawan

akan berada jauh dari rumah dalam waktu yang relatif lama. Selama berada di luar rumah,

maka wisatawan akan menggunakan fasilitas-fasilitas di tempat umum untuk menggantikan

fasilitas yang tersedia di tempat tinggalnya. Fasilitas tersebut termasuk sarana toilet. Dengan

tingkat mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, aktivitas berwisata juga meningkat pesat,

sebagai akibatnya, pengguna toilet umum juga akan bertambah. Aktivitas berwisata baik itu

dalam rombongan ataupun perorangan umumnya akan merencanakan perjalanan berkeliling

di suatu tempat dalam satu hari sebelum kembali ke tempat mereka menginap. Hal ini juga

yang membuat keharusan akan kesediaan toilet umum yang baik di daerah pariwisata.

Perkembangan industri pariwisata juga menambah jumlah pekerja yang bergerak di industri

tersebut seperti pemandu wisata, masyarakat pedagang di tempat wisata, dan sopir

kendaraan wisata, yang berarti tambahan jumlah pengguna toilet umum.

Toilet merupakan fasilitas sanitasi yang penting. Namun, setelah tahun 90-an, jumlah

pembangunan sarana sanitasi ini tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk

yang berakibat pada menurunya jumlah orang yang memperoleh akses ke fasilitas sanitasi

yang higienis (Khan).

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa toilet dapat berperan dalam penyebaran

mikroorganisme penyebab penyakit gastro-enteritis, diare, kolera dan disentri. Di toilet

umum, banyak pengguna dengan berbagai latar belakang menggunakan fasilitas sanitari

yang sama. Pengguna bisa saja wisatawan dengan latar belakang prilaku higiene yang baik,

sopir kendaraan umum dengan kebiasaan tidak mencuci tangan, wanita dengan anak-anak,

ibu hamil, orang tua, dan lain sebagainya. Dengan fungsi toilet sebagai sarana pembuangan

kotoran manusia yang potensial mengandung mikroorganisme patogen, penggunaan toilet

bersama mengakibatkan tingginya resiko penyebaran kuman tersebut melalui pertukaran
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cairan tubuh dan sentuhan pada peralatan di toilet umum atau disebut dengan cross

contamination. Setiap pengguna toilet mempunyai potensi membawa kuman ke toilet

ataupun beresiko memperoleh kuman penyakit dari toilet. Walaupun toilet terlihat bersih,

tidak menutup kemungkinan sarana di toilet seperti handle pintu, keran air, closet, tempat

sabun dan sebagainya dapat mengandung mikroorganisme patogen dari pengguna

sebelumnya.

Kualitas toilet umum di suatu daerah tidak saja berkontribusi dalam penyebaran

penyakit, tetapi juga menggambarkan tingkat keberadaban masyarakat daerah tersebut

(Greed, 2006). Menurutnya sarana toilet umum sebuah kota sangat berpengaruh untuk

menciptakan kota yang berkelanjutan (sustainable), aksesibel dan inclusive.

KETERSEDIAAN DAN PENGELOLAAN TOILET SAAT INI

Bali memiliki ratusan tempat tujuan wisata yang terdiri dari Pura (tempat ibadah umat

Hindu), pantai, pegunungan, danau, lokasi peninggalan sejarah, keindahan alam, daerah

konservasi alam dan pusat kerajinan. Beberapa tempat tujuan wisata di Bali merupakan

tempat wisata yang terkenal dan dikunjungi banyak wisatawan. Pada tempat-tempat

tersebut, umumnya tersedia toilet umum yang cukup dan dikelola dengan cukup baik oleh

pemerintah daerah setempat maupun bekerjasama dengan organisasi masyarakat. Namun

untuk beberapa tempat tujuan wisata yang tidak terlalu ramai, dan sebagian besar pura –

pura di Bali dapat dikatakan bahwa jumlah fasilitas toilet yang tersedia di tempat tersebut

sangat rendah dengan kualitas yang kurang baik atau bahkan tidak tersedia.

Bali yang terkenal dengan “island with thousands of temple”, memang menjadikan 

pura (temple) sebagai pusat aktivitas agama yang kaya budaya dan seni dan sering kali

dijadikan sebagai atraksi wisata. Namun fasilitas sanitari di pura justru sering terabaikan baik

ketersediaannya maupun kualitas kebersihannya. Pada saat perayaan di pura, umumnya

tempat tersebut akan sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat umat Hindu dan sering kali

juga dikunjungi oleh wisatawan yang tertarik untuk melihat ritual agama. Kebutuhan fasilitas

toilet sewaktu acara tersebut biasanya terpenuhi oleh toilet-toilet yang disediakan oleh warga

masyarakat setempat di tempat tinggalnya masing-masing. Kondisi toilet-toilet di rumah

warga tersebut umumnya sangat sederhana dan dengan ruangan yang sempit. Biasanya

untuk menggunakan toilet tersebut, pemilik toilet meminta biaya sebesar Rp. 1000,-.

Penyewaan toilet oleh warga tidak hanya membantu pengunjung, tetapi juga merupakan

sumber pemasukan yang lumayan terutama pada saat jumlah kunjungan tinggi di tempat

tersebut. Untuk di beberapa pura yang telah dilengkapi dengan fasilitas toilet, permasalahan

yang muncul adalah rendahnya tingkat kebersihan akibat pengelolaan yang kurang baik

maupun buruknya prilaku pengguna toilet, khususnya pada saat acara perayaan di pura

tersebut



Kesehatan Dalam Pariwisata–PS IKM UNUD -2008 52

Di lain pihak, tempat wisata alam seperti pantai dan danau di Bali sudah

mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat dalam hal penyediaan toilet. Sebagai

contoh di tempat tujuan wisata Pantai Sanur yang terletak disekitar lokasi Hotel Bali Beach

telah disediakan toilet umum oleh pemerintah desa setempat. Toilet ini telah menyediakan

toilet dengan jumlah 4 closet dan 1 shower untuk toilet wanita, sedangkan tersedia 1 closet,

1 shower dan 3 urinal untuk toilet pria. Jumlah yang cukup untuk sebuah tempat kunjungan

wisata. Sistem pengelolaannya mengandalkan tarif pemakaian toilet untuk biaya

pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan. Dengan sistem ini, desa adat setempat

memperoleh pemasukan bersih yang lumayan dari penyediaan fasilitas toilet. Hanya saja

lokasi toilet ini cukup jauh dari pantai (>200 m) sehingga pengunjung yang berada di pantai

dan ingin menggunakan fasilitas toilet ataupun ingin membersihkan diri sehabis beraktivitas

di laut, menjadi kesulitan menjangkau fasilitas tersebut. Permasalahan ini yang akhirnya

memunculkan inisiatif warga setempat untuk membangun toilet umum dan fasilitas shower

dengan biaya sendiri di lokasi yang sangat dekat dengan pantai. Akibatnya, fasilitas toilet

yang dapat terbangun sangat terbatas baik dari segi kapasitas maupun kualitasnya.

Gambar 1 (kiri)Fasilitas toilet dan shower swadaya masyarakat pantai Sanur (kanan)Fasilitas
toilet oleh pemerintah lokal (desa adat) Sanur

Contoh diatas tidak sepenuhnya berlaku untuk tempat kunjungan wisata yang tidak

terlalu ramai atau pura yang hanya banyak dikunjungi umat pada waktu-waktu tertentu saja.

Pada tempat-tempat ini, pemasukan dari penyewaan toilet tidak akan cukup untuk

pemeliharaan dan pengelolaan toilet sepanjang tahun.

Ketidaksempurnaan dalam manajemen pemeliharaan toilet serta diperparah dengan

cara pakai toilet yang tidak semestinya oleh masyarakat pengguna akan berakibat pada

rusaknya sarana toilet umum yang telah dibangun menggunakan biaya yang tidak sedikit.

Permasalahan lain adalah ketersediaan toilet di sepanjang jalur transportasi utama yang

menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata tersebut. Selama perjalanan, bukan tidak

mungkin seorang wisatawan akan memerlukan toilet. Sampai saat ini, kebutuhan tersebut

terkadang masih dapat dibantu dengan adanya toilet yang disediakan oleh stasiun pompa
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bensin disepanjang jalur tersebut. Ataupun, bila toilet memang tersedia, tanda (signage)

yang menunjukkan keberadaan toilet tidak dibuat dengan jelas dan tidak sesuai dengan

standar penandaan internasional.

Gambar 2 Tanda penunjuk lokasi toilet

Kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama kaum pria yang sangat mudah

melakukan buang air kecil tidak ditoilet (disemak-semak atau tempat lain), dapat menjadi

salah satu faktor pendukung rendahnya ketersediaan toilet atau dengan kata lain toilet

umum tidak dianggap terlalu vital. Padahal, kaum wanita, orang tua, anak-anak dan kaum

penyandang sangat membutuhkan fasilitas toilet yang baik untuk melakukan buang air

ditempat umum.

Kekurangtersediaan fasilitas toilet, rendahnya mutu kualitas serta kurang baiknya

sistem pemeliharaan merupakan salah satu akibat karena tidak adanya peraturan yang

dengan jelas mengatur mengenai penyediaan sarana toilet umum, standar mengenai desain

serta manajemen pengelolaannya sehingga akan ditemui standar minimum kualitas toilet di

lapangan. Ketiadaan peraturan mengenai kewajiban untuk menyediakan toilet umum

ternyata juga menjadi faktor utama rendahnya ketersediaan dan kualitas toilet umum di

Inggris (Greed, 2006)

Manajemen pengelolaan yang buruk tidak menjadi satu-satunya faktor yang

berpengaruh pada buruknya kualitas dan kebersihan toilet. Faktor pengguna juga sangat

menentukan. Toilet umum yang dibangun di Bali umumnya memang masih didisain sebagai

toilet basah dalam artian air merupakan sarana utama untuk menyeka dan membersihkan

bagian tubuh sehabis menggunakan closet. Dengan disain toilet basah, kebersihan toilet

sangat sulit dijaga, karena lantai toilet akan selalu basah yang berakibat pada tertinggalnya

kotoran dari alas kaki pengguna di lantai toilet. Tambahan pula bila closet duduk tidak

dipergunakan sebagaimana mestinya, maka kotoran alas kaki juga akan tertinggal pada

tempat dudukan closet. Ketidakdisiplinan pengguna toilet untuk membuang sampah di

tempat sampah dalam toilet juga menambah buruk tingkat kebersihan toilet.
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Gambar 3 Contoh kondisi toilet umum di tempat wisata

REKOMENDASI MANAJEMEN PENGELOLAAN TOILET

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan

pengadaan, sistem pengelolaan dan kualitas fasilitas toilet umum di daerah wisata dan juga

tempat-tempat umum lainnya. Rekomendasi tersebut mencakup pembuatan peraturan

mengenai toilet umum, strategi pengadaan toilet, manajemen pengelolaan, standar minimum

toilet serta pendidikan dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran penggunaan

toilet dalam menjaga kebersihan.

Peraturan Mengenai Toilet

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan yang dengan khusus mengatur

tentang toilet umum dan kewajiban oleh pemerintah setempat untuk pengadaanya.

Penyediaan sarana toilet umum untuk perkantoran telah diatur dalam Keputusan Menteri

Kesehatan RI No. 261/MENKES/SK/II/1998 Tentang : Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Kerja. Namum dalam peraturan ini hanya diatur mengenai jumlah sarana dan keharusan

memisahkan toilet berdasarkan gender, lebih dari itu tidak ada ketentuan lain mengenai

toilet, apalagi toilet umum.

Di Korea, terdapat sebuah peraturan: Act on Public Toilet, Law No. 7934, 2006 yang

mengatur mengenai instalasi dan pengadaan serta pengelolaan higiene toilet umum untuk

menunjang promosi nasional Korea tentang higiene dan kesejahteraan. Sedangkan setiap

pemerintah kota (city council) di Australia mengeluarkan peraturan spesifik yang mengatur

tentang manajemen pengelolaan toilet dan standar untuk toilet umum. Dan sebagai

gambaran keseriusan pemerintahnya dalam mengelola toilet, untuk pemeliharaan toilet, di

kota Boroondara, Victoria Astralia, pemerintahnya menganggarkan kurang lebih $7,600 atau

setara Rp. 50 juta rupiah per toilet blok per tahun.
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Adanya peraturan yang mengatur mengenai sistem pengadan, pengelolaan,

pembiayaan toilet yang jelas, akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan suatu

daerah dalam hal penyediaan toilet umum yang cukup dan dalam kondisi yang baik (Greed,

2006). Peraturan ini juga akan mengkondisikan semua pengelolaan dan pemeliharaan toilet

umum berada di bawah control pemerintah daerah. Hal ini erat kaitannya dengan

pemeliharaan asset pemerintah sehingga dapat dipergunakan dalam kondisi yang baik

dalam jangka waktu yang lama yang berarti efisiensi penggunaan dana pemerintah.

Pengadaan Toilet

Pemerintah daerah mungkin memang pihak yang paling bertanggung jawab untuk

menjamin tersedianya fasilitas toilet umum di suatu daerah dalam jumlah yang cukup.

Namun hal ini tidak berarti bahwa semua toilet umum harus dibangun dengan menggunakan

biaya dan diatas tanah milik pemerintah. Untuk tempat-tempat wisata dan tempat umum

yang dimiliki pemerintah, semua fasilitas di dalam tempat tersebut akan merupakan

tanggung jawab pemerintah.

Akan tetapi, keterbatasan lahan dan dana pemerintah Indonesia sudah sering

dijadikan alasan utama atas kurangnya fasilitas umum. Karenanya tidak menutup

kemungkinan pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta seperti perusahaan

travel, hotel, restauran dan perusahaan terkait dalam industri pariwisata untuk membantu

pembiayaan pembangunan toilet umum. Pemasukan di sektor pariwisata yang sangat tinggi,

tidak akan mengurangi keuntungan pariwisata itu sendiri jika digunakan sebagian untuk

pengadaan toilet umum yang memenuhi standar internasional, karena pada akhirnya hal ini

justru akan berdampak positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

Pemerintah dapat mewajibkan (melalui peraturan) kepada pemilik tempat-tempat

umum swasta untuk menyediakan toilet dengan standar minimum sebuah toilet umum, dan

tentu saja dengan biaya pihak pemilik. Sebagai contoh adalah pusat perbelanjaan, tempat

tujuan wisata yang dimilki swasta, stasiun pompa bensin dan tempat umum lainnya.

Pemerintah juga dapat menyisasati pengadaan toilet umum dengan menyediakan beberapa

fasilitas toilet dan mobile (moving toilet) yang dapat dipergunakan untuk tempat-tempat

dimana sering diadakannya acara keramaian pada waktu-waktu tertentu.

Suatu analisis mengenai ketersediaan toilet dapat dilakukan dengan melihat

distribusi keberadaan toilet umum pada peta kota. Dari peta distribusi tersebut dapat terlihat

apakah toilet umum telah tersedia pada minimum radius tertentu. Ini juga dapat berfungsi

untuk menganalisis apakah pengadaan toilet baru benar-benar diperlukan di suatu lokasi,

yang dalam hal ini berusaha untuk menggunakan anggaran seefisien mungkin.
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Manajemen Pengelolaan Toilet

Toilet umum yang telah disediakan tidak akan dapat berfungsi dengan baik bila tidak

didukung dengan pemeliharaan yang berkesinambungan. Beberapa alternatif manajemen

pengelolaan yang dapat dipilih untuk Bali adalah sebagai berikut:

1. Didirikannya perusahaan milik daerah yang khusus mengelola toilet umum.

Perusahaan ini akan mengelola toilet berdasarkan profit yang mereka peroleh

dari biaya yang dipungut dari pengguna toilet. Di Cina, sistem ini

direkomendasikan dengan menggabungkan tawaran pengelolaan toilet dan

sampah sekaligus untuk memperoleh keuntungan bagi pengelola yang lebih

besar (World Bank, 2006).

2. Toilet umum dikontrakkan ke pada pengelola perorangan, pengusaha kecil

maupun LSM. Dalam hal ini pihak pengelola membayar sejumlah uang kontrak

kerjasama kepada pemerintah setiap tahunnya, dan kelebihan pemasukan bersih

merupakan keuntungan yang diperoleh pengelola. Alternatif lain, pemasukan

bersih dibagi dengan sistem bagi hasil antara pengelola dan pemerintah daerah.

3. Pemerintah daerah menganggarkan dari pendapatan pajak industri pariwisata

untuk biaya pemeliharaan toilet. Sistem ini sangat diperlukan untuk tempat-

tempat dengan jumlah kunjungan sedikit yang berarti tidak memperoleh

keuntungan yang cukup untuk memelihara toilet sepanjang tahun.

4. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat bermusyawarah untuk menentukan

bentuk kerjasama dalam hal pengelolaan toilet umum. Hasil kesepakatan ini akan

mengurangi resiko pengerusakan fasilitas toilet oleh masyarakat, karena

masyarakat ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang membangun rasa

memiliki fasilitas tersebut oleh masyarakat.

Jika toilet umum akan dikelola bukan oleh pemerintah atau bekerjasama dengan

masyarakat maupun pihak swasta, secara garis besarnya terdapat tiga hal penting untuk

menentukan sistem manajemen pengelolaan toilet umum di tempat umum, yaitu:

menguntungkan, berkesinambungan dan diterima oleh masyarakat setempat. Sistem

pengelolaan yang dipilih sebaiknya memang menguntungkan bagi pihak pengelola yang

merupakan daya tarik utama bagi pengelola untuk mau mengelola toilet. Dan sistem

pengelolaan yang dipilih juga dapat menjamin bahwa terdapat sistem pengawasan yang

rutin sehingga pihak pengelola akan melakukan pekerjaannya dengan serius dan

berkesinambungan. Partisipasi masyarakat, dalam hal ini rasa memiliki oleh masyarakat

akan sangat membantu terpeliharanya sarana toilet. Keterlibatan masyarakat untuk

menentukan apakah sarana toilet umum yang dibangun pemerintah memang benar-benar

diperlukan dan bukan dengan tujuan mengurangi pendapatan masyarakat dari penyewaan
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toilet, dengan sendirinya akan mengarahkan mind set masyarakat bahwa higiene sarana

yang disediakan adalah tujuan untamanya.

Standar Minimum Toilet Umum

Selain manajemen pengelolaan toilet umum yang harus dipastikan

berkesinambungan, sebuah standar mengenai jumlah, lokasi, desain, material, visibilitas,

aksesibilitas dan kemudahan pemeliharaan juga sangat diperlukan untuk menjamin toilet

umum yang tersedia memenuhi syarat kelayakan, mudah digunakan dan dipelihara.

Disamping pertimbangan utama toilet umum yaitu kemudahan pemeliharaan higiene sarana

dan pencegahan kontaminasi silang oleh pengguna toilet, beberapa pertimbangan standar

minimum toilet umum diantaranya adalah konfigurasi toilet yang meliputi pembedaan gender

atau tidak, mengakomodasi pengguna dengan cacat fisik, lokasi toilet mudah terlihat dan

terjangkau. Toilet juga didisain dengan pertimbangan mengurangi tindak kejahatan di toilet,

sebagai contoh toilet dengan lokasi yang tak terlihat cenderung menarik prilaku kejahatan

terhadap pengguna toilet. Life cycle cost management juga menjadi pertimbangan penting

karena akan menyangkut biaya operational yaitu, penyediaan fasilitas, pemeliharaan,

pengantian barang habis pakai, pembersihan, pengawasan, pembukaan dan penutupan

fasilitas. Isu lingkungan sebaiknya mendapat perhatian untuk mendorong disain, konstruksi

dan pengoperasian toilet yang ramah lingkungan.

Salah satu syarat penting yang juga harus dipenuhi toilet umum adalah adanya tanda

penunjuk tentang lokasi toilet dan tanda pada toilet itu sendiri. Tanda tersebut sebaiknya

bersifat univessal yang berarti dimengerti oleh orang banyak dan mudah dilihat yang berarti

terletak pada daerah ramai dan eye catching. Pada sarana toilet sebaiknya disediakan

informasi no telepon yang harus dihubungi bila terdapat keluhan atau masalah sehubungan

dengan toilet tersebut.

Gambar 4 Contoh simbol internasional toilet.
Sumber: Autralian National Public Toilet

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung dan masyarakat umum,

sebainya lokasi toilet juga disajikan pada peta-peta umum seperti penyajian informasi lokasi

stasiun pompa bensin, restoran, rumah sakit, hotel, pertokoan dan sebagainya. Pada peta

toilet yang lebih detail, sebaiknya diberikan keterangan alamat jelas lokasi toilet, jam

operasional toilet dan apakah tersedia fasilitas untuk penyandang cacat. Salah satu peta

toilet yang telah dibuat berbasis web dapat dilihat di website The National Public Toilet Map,

Australia http://www.toiletmap.gov.au/.
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Lapangan Puputan Renon
Open: 5.00 –9.30 wita

15.00 –20.30 wita

Historic Sight, Jl. Raya Puputan
Renon
Open: 8.00 –15.00 wita

Gambar 5 Contoh peta toilet per lokasi tertentu dengan keterangan lengkapnya

Promosi Kesehatan: Menjaga Kebersihan Toilet

Saat ini sangat disadarai bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan

toilet dan menggunakan toilet dengan baik dan benar masih sangat kurang. Karena itu suatu

upaya promosi kesehatan mengenai cara pemakaian toilet yang baik dan benar serta yang

dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga kebersihan toilet

untuk kepentingan bersama sangat diperlukan. Bentuk promosi kesehatan seperti kartun

humor yang disesuaikan dengan budaya setempat dapat dijadikan pilihan. Sebagai contoh

bentuk promosi kebersihan toilet yang dibuat oleh pemerintah Singapura dikemas dalam

gambar yang menarik dan humoris (Gbr. 5).

SIMPULAN

Untuk menunjang perkembangan pariwisata di Pulau Bali dengan menjamin

keamanan kesehatan pengunjung dan masyarakat lokal, penambahan jumlah toilet umum di

tempat wisata serta perbaikan system manajemen pengelolaannya sangat perlu dilakukan.

Hal ini mengingat bahwa sarana toilet memiliki potensi penyebaran kuman penyakit dari

pengguna yang satu ke pengguna yang lainnya.

Dalam hal ini peran serta semua pihak sangat diperlukan. Pemerintah diharapkan

dapat menetapkan kebijakan atau peraturan yang jelas mengenai pengadaan toilet umum,

manajemen pengelolaan dan juga standar minimum kualitas toilet umum. Keterlibatan pihak

swasta, lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat setempat dalam pengelolaan dapat

dijadikan alternatif dalam pengelolaan toilet umum agar kualitas kebersihan terpeliharan

dengan baik. Dan ini semua juga harus mendapat dukungan dari masyarakat untuk ikut

memelihara fasilitas umum tersebut yaitu dengan menggunakan toilet dengan baik dan



Kesehatan Dalam Pariwisata–PS IKM UNUD -2008 59

benar. Oleh karena itu sebuah upaya promosi kesehatan tentang pemakaian toilet perlu

dilakukan.

Semua upaya perbaikan penyediaan sarana toilet umum ini bertujuan untuk

menyediakan sarana toilet umum yang tersedia dalam jumlah dan kualtias yang cukup,

terpelihara dengan baik, dan aksesibel.

Gambar 6 Poster Pendidikan Kebersihan Toilet oleh Pemerintah Singapura,
Sumber: NEA, 2002
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Abstrak

Industri pariwisata telah diakui menjadi primadona di berbagai negara dalam meningkatkan
pendapatan masyarakatnya, seperti misalnya Republik Dominika, Thailand, Nepal, Kuba, Nikaragua,
Vietnam dan lain sebagainya. Namun di negara-negara tersebut telah merasakan dampak kegiatan
pariwisata di bidang kesehatan, khususnya dengan penyebaran infeksi HIV/AIDS, akibat dari mobilitas
penduduk. Slogan yang sering terdengar sehubungan dengan industri pariwisata adalah 4 S, yaitu
sea, sun, sand dan sex, membuktikan bahwa kegiatan pariwisata tidak dapat terlepas dari ke-4 faktor
tersebut. Di Indonesia sendiri tidak dikenal adanya pariwisata seks, dan digantikan dengan smile,
namun kedatangan wisatawan telah banyak melibatkan kebutuhan akan pelayanan seks, terutama
bagi wisatawan yang bepergian sendiri dan atau tanpa disertai keluarga. Kebutuhan pelayanan seks
di industri pariwisata, selain menyemarakkan adanya penjaja seks (PS) juga menimbulkan paparan
risiko bagi penduduk setempat khususnya tenaga kerja di bidang pariwisata.

Sebagaimana telah diketahui bahwa penularan infeksi HIV pada orang dewasa hanyalah
melalui pertukaran cairan kelamin dan darah. Pertukaran cairan kelamin dapat terjadi pada kelompok
masyarakat yang mempunyai perilaku unsave sex, berganti-ganti pasangan seks tanpa memakai
kondom, dan pertukaran darah terjadi melalui pemakaian jarum suntik, terutama pemakai narkoba
suntik (penasun) dan transfusi darah/organ. Selain jalan tersebut penularan HIV tidak mungkin terjadi.
Keterlibatan komponen sex dalam pariwisata sulit dihilangkan secara tuntas. Sebagai contoh, hasil
survei pada program penanggulangan HIV/AIDS melalui sopir taksi yang dilaksanakan di Denpasar
Bali tahun 2000, menunjukkan bahwa diantara sopir taksi 42% kebanyakan dan 35% selalu
mengantar tamu/penumpang mencari pekerja seks komersial (PSK) serta proporsi yang lebih rendah
mengantar PSK ke hotel/bungalow untuk melayani tamu (31% selalu dan 26% kebanyakan).
Sedangkan sebagian dari sopir taksi sendiri (55%) menyatakan pernah mencari penjaja seks.

Kita mempunyai kewajiban agar industri pariwisata tetap berjalan, namun tenaga kerja di
sektor pariwisata ini dan masyarakat lainnya memperoleh perlindungan dari penularan penyakit yang
disebabkannya. Untuk maksud tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk melindungi wisatawan,
pekerja di lingkungan industri pariwisata, dan masyarakat luas lainnya agar risiko untuk tertular dan
menularkan infeksi HIV/AIDS dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Upaya tersebut dapat
berupa penyebarluasan informasi tentang fakta-fakta yang ada, penyediaan kondom, voluntary
counseling and testing (VCT) dan care support and treatment (CST).

Kata kunci/Key words : pariwisata; sex; HIV/AIDS


