
 

 
 
 

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

PENYULUHAN LINGKUNGAN SEHAT: 
RUMAH SEHAT 

DI DESA SUKOREJO, WEDI, KLATEN 
 
 

 
  
 

Oleh: 
Ir. Adibowo 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
AKADEMI TEKNIK YKPN YOGYAKARTA 

  2010 



 i

 
LEMBAR PENGESAHAN 

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 
 
  
1. Jenis Kegiatan                   : Penyuluhan Lingkungan Sehat 
2. Tema Kegiatan                  : RUMAH SEHAT 
3. Pelaksana Kegiatan   

a. Nama Lengkap  : Ir. Adibowo 
b. Jenis Kelamin  : Laki-laki 
c. NIP   : 19581230 198703 1 001 
d. Pangkat/ Golongan : Penata MudaTk. I / III b 
e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 
f.  Pekerjaan  : Dosen Negeri DPK  pada Akademi Teknik YKPN 

 
3. Waktu Pelaksanaan : tiga bulan (01 April 2010 – 30 Juni 2010) 
      Meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan & pelaporan 
4.. Lokasi Penyuluhan : Desa Sukorejo, Wedi, Kabupaten Klaten 
 
Yogyakarta, 39 Juni 2010 
Pelaksana Kegiatan, 
 

 
 
 
 

Ir. Adibowo 
NIP 19581230 198703 100 
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KATA PENGANTAR 

 
 
 

 
Sesuai tugasnya di pendidikan tinggi, seorang dosen dituntut untuk tidak hanya 

mengajar, namun juga melaksanakan  kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Tujuan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat adalah agar dosen dapat mengabdikan diri kepada masyarakat luas 

dengan menyampaikan ilmu ataupun pengalamannya.  

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan 

Lingkungan Sehat , khususnya tentang RUMAH SEHAT  di Desa Sukorejo, Wedi, 

Kabupaten Klaten 

Atas terlaksananya kegiatan  ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu, yaitu:  

1. Ir. Muhammad Hanief, MT, selaku Direktur Akademi Teknik YKPN Yogyakarta 

2. Ir. Edy Sofyan Hermanto, MT selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PPPM) Akademi Teknik YKPN Yogyakarta. 

3. Ir. Titi Handayani, M Arch, sebagai koordinator pelaksana penyuluhan 

Lingkungan Sehat di Wedi, Klaten 

4. Bapak warso Suranto, selaku Ketua Masyarakat Peduli Lingkungan Desa 

Sukorejo, Wedi, Klaten 

5. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan  ini. 

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan karena penysun menyadari 

kekurang sempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini ada manfaatnya.  

 

 

Yogyakarta, 30 Juni  2010 

Penyusun Laporan, 

 
Ir. Adibowo 
NIP 19581230 198703 1 001 
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BAB I.  PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 
Saat gempa bumi tahun 2006 di desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Klaten juga mengalami 

kerusakan yang cukup parah. Banyak sekali rumah yang roboh, rusak berat maupun rusak ringan. 
Sebagian besar warga memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh kasar dengan penghasilan 
yang kurang layak. Ketika daerah ini terkena gempa, maka penderitaan mereka semakin bertambah. 
Sebelum gempa kondisi mereka sudah tergolong kurang layak, sehingga paska gempa makin beratlah 
kehidupan mereka.  

Sebagian besar masyarakat Sukorejo tergolong kurang mampu dan tentu saja kurang beruntung 
mendapat akses pendidikan yang cukup. Rata-rata warga di tempat ini hanya lulus SD atau SMP. 
Hanya beberapa yang mencapai SMA dan Perguruan Tinggi. Kondisi tersebut tentu saja berpengaruh 
pada pemahaman mereka tentang lingkungan yang sehat. Meskipun demikian, ada beberapa orang 
yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap kondisi lingkungan. Mereka tergabung dalam 
kelompok Peduli Lingkungan dan mencoba untuk memberi pemahaman sekaligus mengajak warga 
untuk menjaga lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan kelompok tersebut adalah mengadakan 
penyuluhan mengenai kesehatan rumah dan lingkungannya.  

 
B. PERMASALAHAN 

Dalam hal ini permasalahan yang diperhatikan di Sukorejo, yaitu: bagaimana menciptakan rumah 

lingkungan yang sehat. 
 

C. TUJUAN DAN SASARAN 
Penyuluhan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: Memberi pengetahuan dan pemahaman 

mengenai pentingnya menciptakan rumah dan lingkungan yang nyaman dan sehat sesuai dengan 
peraturan yang ada. Sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah warga RW 3 (RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 
4) Desa Sukorejo, Wedi, Klaten. 

  
D. MANFAAT 

Manfaat penyuluhan ini bagi para peserta adalah memberi inspirasi untuk menjaga rumah dan 
lingkungan mereka menjadi lebih baik, sehat, dan nyaman. Diharapkan hal ini akan berdampak pada 
kenyamanan dan kesehatan rumah dan lingkungan warga desa secara keseluruhan.  
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E. MATERI YANG DIBERIKAN 

Materi yang diberikan adalah berupa peraturan tentang Rumah Sehat. 
 

F. METODA KEGIATAN 
Metoda kegiatan yang digunakan adalah penjelasan tentang persyaratan rumah yang sehat 

dengan alat bantu viewer yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. 
 

G. PELAKSANAAN KEGIATAN 
Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Mei 2010 pk. 15.00 – 17.30 di Area Parkir Gereja 

Kristen Jawa Birit, Wedi, Klaten  
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BAB II. RUMAH SEHAT (Materi Penyuluhan) 

 
A. Pengertian Rumah Sehat 

Menurut WHO rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana 
lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk 
kesehatan keluarga dan individu. Perumahan sehat merupakan konsep dari perumahan sebagai faktor 
yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Konsep tersebut melibatkan pendekatan 
sosiologis dan teknis pengelolaan faktor risiko dan berorientasi pada lokasi, bangunan, kualifikasi, 
adaptasi, manajemen, penggunaan dan pemeliharaan rumah di lingkungan sekitarnya.  

Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan 
dasar fisik lingkungna yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung 
dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat 
secara fisik, mental dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. 
Oleh karena itu keberadaan perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur sangat diperlukan agar 

fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik. Jadi sanitasi perumahan adalah 
menciptakan keadaan lingkungan perumahan yang baik atau bersih untuk kesehatan.  

 
B. Syarat-Syarat Rumah Sehat 

Persyaratan kesehatan perumahan adalah ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam 
rangka melindungi penghuni dan masyarakat yang bermukim di perumahan dan masyarakat sekitar 
dari bahaya atau gangguan kesehatan. Persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan 
lingkungan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri, sangat diperlukan karena 
pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan 
individu, keluarga dan masyrakat. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman 
menurut keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 829/Menkes/SK/VII/1999 meliputi parameter 
sebagai berikut: 
1. Lokasi  

a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah 
longsor, gelombang tsunami, daerah gempa dan sebagainya. 

b. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas tambang. 
c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran. 
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2. Kualitas Udara 
Kualitas udara di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi 

syarat baik mutu lingkungan sebagai berikut: 
a. Gas H2S dan NH3 secara biologis tidak terdeteksi 
b. Debu dengan diameter kurang dari 10 g maksimum 150 g/m3  
c. Gas SO2 maksimum 0,10 ppm 
d. Debu maksimum 350 mm3/m2 per hari 

3. Kebisingan dan Getaran 
a. Kebisingan dianjurkan 45 dB.A, maksimum 55 dB.A 

b. Tingkat getaran maksimum 10 mm/detik 
4. Kualitas Tanah di Daerah Perumahan dan Pemukiman 

a. Kandungan timah hitam (Pb) maksimum 300 mg/kg 
b. Kandungan Arsenik (As) total maksimum 100 mg/kg 
c. Kandungan Cadmium (Cd) maksimum 20 mg/kg 
d. Kandungan Benzo(a)pyrene maksimum 1mg/kg 

5. Prasarana dan Sarana Lingkungan 
a. Memiliki sarana bermain anak/ rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman 
b. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakitMemiliki sarana 

jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi 
trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan harus memiliki 
pagar pengaman, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata.  

c. Tersedia cukup air bersih dengan kualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan  
d. Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan 
e. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat 

hiburan, tempat pendidikan, kesenian dan lain sebagainya.  
f. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya 

g. Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yang 
dapat menimbulkan keracunan. 

6. Vektor Penyakit 
a. Indeks lalat harus memenuhi syarat  
b. Indeks jentik nyamuk dibawah 5% 

7. Penghijauan 
Pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan pelindung dan juga berfungsi 

untuk kesejukan, keindahan dan kelestarian alam. 
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BAB III KESIMPULAN 

 

Masalah rumah dan lingkungan adalah masalah yang selalu muncul dan relevan untuk 
dibicarakan. Lebih dari itu, masalah lingkungan perlu untuk diatasi oleh segenap pihak, seluruh warga 
masyarakat. Kemajuan jaman selain berdampak positif dalam memberikan kemudahan hidup bagi 
manusia, ternyata juga memberi dampak buruk yang makin hari makin meningkat. Dampak buruk ini 
tentu saja merugikan bagi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan hidup manusia itu sendiri. 

Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk selalu menggaungkan ajakan untuk 
memelihara lingkungan dan melestarikannya untuk hari depan generasi mendatang. Pengetahuan dan 
pemahaman perlu diberikan terus menerus kepada seluruh masyarakat di berbagai tempat. Edukasi 
publik ini diharapkan memberi dampak positif bagi perbaikan lingkungan hidup manusia. 

Rumah sehat dan pelestarian sumber daya alam adalah materi yang cukup relevan diberikan 
bagi setiap lapisan masyarakat, karena sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Meskipun 
dampak secara langsung tidak bisa diharapkan, namun paling tidak pemahaman tersebut telah 
diberikan. Harapannya adalah di masa depan akan ada tindakan nyata dari setiap insan yang telah 
memiliki pemahaman tersebut.  
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S U R A T    T U G A S 

No.: 07b/PPPM-AT/ST/III/2010 
 
 

Menanggapi permohonan secara lisan dari Pengurus Masyarakat Peduli Lingkungan , 
Desa Sukorejo, Wedi, Klaten tertanggal 22 Maret 2010, terkait dengan Lingkungan 
Sehat, kami Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  Akademi Teknik 
YKPN Yogyakarta, memberi  tugas kepada:  
 
 Nama  : Ir. Adibowo. 
 Pekerjaan : Dosen Negeri Dipekerjakan pada  

  Akademi Teknik YKPN Yogyakarta 
 
untuk melaksanakan tugas tersebut. 
 
Kegiatan ini meripakan program Pengabdian pada Masyarakat, PPPM-AT YKPN 
Yogyakarta. Kegiatan ini akan berlangsung mulai tanggal 1 April 2010 s.d. 30 Juni 
2010 ini meliputi: penyiapan materi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, dan 
penulisan laporan kegiatan. 
 
Demikian surat  tugas ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
 

Yogyakarta,  29 Maret 2010 
 






