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1. PENDAHULUAN

1.1 Anak-anak di dalam dunia orang dewasa

Anak-anak, seperti kelompok rentan dan tidak berdaya lainnya, sering 
menjadi korban dari kondisi lingkungan, dan korban dari pengelolaan ling-
kungan untuk kepentingan orang dewasa. Kejadian ke matian pada anak-
anak sering kali terjadi karena bencana alam, mereka juga korban perang 
yang tidak berdosa; mereka sering terluka atau di telantarkan di jalanan, dan 
anak-anak lebih sering menderita penyakit saluran pernapasan, gastro-
intestinal, dan penyakit yang disebarkan oleh vektor dalam skala luas dengan 
tingkat keparahan yang lebih berat ketimbang orang dewasa. Hal ini tidak 
di perdebatkan lagi. Data dan pemantauan yang dilakukan di banyak negara 
tersebut kadang kala tidak mencukupi (sering terjadi pada negara-negara 
yang menghadapi masalah yang lebih berat), namun jumlah anak-anak yang 
termasuk di dalam data dan pemantauan merupa kan sedikit masalah yang 
belum pasti. Bagaimanakah cara kita meng hitung mereka, setiap tahunnya 
jutaan anak-anak meninggal dunia, mereka yang cacat dan memikul pende-
ritaan yang seharusnya dapat dihindari. Secara global, anak-anak hidup 
dalam kondisi buruk dan miskin, keberadaan anak-anak, dan semua hal yang 
disebabkan oleh dunia tempat mereka men cari jati dirinya serta karena kon-
disi lingkungannya. Anehnya, hal tersebut sering kali tidak diperhitungkan.
  
Kerentanan ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh lingkungan, dan 
dihubungkan secara sosial ancaman bukan semata-mata karena ukuran 
tubuh yang kecil atau ketidakmatangan biologis, bahkan bukan juga karena 
perilaku khusus anak-anak dan ketidaktahuan mereka terhadap risi ko yang 
ada. Secara fundamental, ancaman terjadi karena mereka adalah anak-anak 
di dalam dunia orang dewasa. Kerentanan ini disebabkan oleh ketidak-
mampuan anak-anak untuk membentuk lingkungan mereka sendiri atau me-
 nentukan nasib mereka sendiri, bahkan untuk menghindari risiko yang 
mengan cam mereka.

Jika anak-anak ingin dilindungi dengan lebih baik, mereka harus mempercayai 
orang dewasa untuk membentuk sebuah dunia yang lebih ramah dan lebih 
aman untuk mereka. Dan apabila orang dewasa ingin melakukan tugas ini 
dengan efektif, mereka perlu melihat dunia melalui mata anak-anak, untuk 
mengenali ancaman-ancaman yang dihadapi oleh anak-anak, untuk mema-
hami ketidakberdayaan anak di dalam menghadapi ancaman ter sebut, dan 
menjadi lebih paham dalam pengambilan keputusan untuk mereka dan tin-
dakan yang diambil pada dunia.

Ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Kemampuan untuk melihat 
dunia melalui mata orang lain, bahkan melalui diri kita yang dulu, ber-
kembang secara lemah, khususnya ketika orang lain tidak mengeluarkan 
pendapatnya. Kebisuan ini merupakan sebuah karakteristik dari sebagian 
besar kelompok-kelompok yang rentan dan lemah, tidak hanya anak-anak, 
tetapi juga orang yang sudah tua renta dan orang-orang miskin. Namun, 
pada kasus ini anak-anaklah yang mendapat perhatian khusus. Bahkan di 
dalam pelaksanaan demokrasi yang terbaik, anak-anak (paling sedikit mereka 
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yang usianya di bawah 18 tahun) tidak memiliki suara, mereka tidak memiliki 
kendali atas surat kabar ataupun stasiun televisi, dan tidak memiliki anggaran 
untuk iklan, mereka tidak dapat mengorganisasikan aksi protes atau pemo-
gokan, mereka tidak dapat membuat petisi atau menantang para pembuat 
keputusan di dalam persidangan. Anak-anak ber gantung seluruhnya pada 
keputusan dan hukum orang dewasa, mereka juga tidak memiliki alat untuk 
mengomunikasikan ke pentingan mereka kepada orang-orang yang memutus-
kan atau mempromosikan kepentingan mereka. Lebih parah lagi, mereka 
bahkan tidak dapat memahami apa sebenarnya kepentingan mereka ini.

Siapakah anak-anak?

Usia secara jelas mendefi nisikan karakteristik yang memisahkan anak-anak dari orang 
dewasa. Namun, mendefi nisikan anak-anak dari segi usia mereka dapat menjadi per-
masalahan besar karena penggunaan defi nisi yang berbeda oleh beragam negara dan 
lembaga internasional. Department of Child and Adolescent Health and Development 
WHO mendefi nisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 20 tahun. Sedang-
kan The Convention on the Rights of the Child mendefi nisikan anak-anak seba gai orang 
yang berusia di bawah 18 tahun.

Kenyataannya, tidak ada defi nisi sederhana berdasarkan usia yang sesuai untuk setiap 
keadaan. Dengan semakin berkembang dan dewasanya anak-anak, mereka berubah 
secara dramatis, dan juga pola risiko mereka. Bahkan anak-anak dengan usia dan jenis 
kelamin yang sama dapat memiliki perbedaan yang besar dipandang dari segi karak-
teristik fi sik, pengetahuan, dan perilaku, tergantung keadaan dan kesejahteraan mereka. 
Perbedaan di dalam cara kita memperlakukan dan merawat anak-anak dalam konteks 
dan kebudayaan yang berbeda di berbagai belahan dunia, membantu untuk membuat 
perbedaan tertentu di dalam cara pandang anak-anak, dan melihat diri mereka sendiri.

Di dalam menilai ancaman yang dihadapi oleh anak-anak, kita perlu menjadi adaptif. 
Kita perlu mengenali siapa yang memiliki risiko bervariasi dari satu tempat dan satu 
faktor risiko ke lainnya. Di dalam konteks ini, kita terfokus pada anak-anak antara usia 
0–14 tahun karena di usia inilah risiko cenderung menjadi besar. Namun, pada banyak 
indikator, kita menggunakan suatu rentang usia yang terbatas (0–4 tahun) karena pada 
usia inilah mereka sering kali rentan.

I.2  Kebutuhan akan informasi

Kebisuan anak-anak, setidaknya dalam istilah proses politik formal dan ke-
kuasaan, tidak akan banyak berubah. Anak-anak tidak akan menjadi peng-
ambil keputusan, pembuat kebijakan, atau negosiator untuk hak-hak mereka 
sendiri. Apabila ancaman-ancaman terhadap kehidupan dan kesehatan 
anak-anak ingin ditangani dengan tepat, para pembuat keputusan mem-
butuhkan bentuk bantuan dan panduan yang lain. Orang dewasa mem butuh-
kan petunjuk mengenai masalah anak-anak, suatu indikasi bahaya dan risiko 
yang perlu untuk ditangani. Orang dewasa membutuhkan bantuan di dalam 
memprioritaskan dan mengevaluasi tindak an yang berhubungan dengan 
anak-anak dan atas nama anak-anak dengan cara menempatkan anak-anak 
sebagai prioritas. Mereka membutuhkan informasi yang jelas, relevan, dan 
penting me nge nai hal-hal yang memengaruhi kehidupan anak-anak.
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1.3 Indikator-indikator

Salah satu cara penyediaan informasi adalah melalui indikator-indikator. 
Beberapa waktu terakhir, penggunaan indikator telah berkembang dengan 
cepat di dalam bidang yang berbeda-beda, termasuk bidang eko nomi, ling-
kungan, dan kesehatan. Meluasnya penggunaan indikator telah memper-
baiki keputusan dan memajukan dunia, namun pada kenyataannya indikator 
tersebut masih sering diperdebatkan.Tentu saja tidak ada obat yang mujarab 
untuk segala penyakit. indikator sering terlihat sebagai suatu solusi yang 
mudah, yaitu sebuah cara menyoroti masalah yang kita hadapi dan mempe-
lajari bagaimana untuk me respons, tanpa biaya atau ketidaknyamanan da-
lam mengumpulkan atau menganalisis data, atau kesungguhan pemahaman. 
Indikator tidak mungkin memberitahukan kita segalanya karena mereka 
hanya berdasarkan data yang tersedia dan sering kali merupakan data yang 
diperoleh dengan sukar dan diinterpretasikan dengan  perasaan dan pema-
haman yang sama sukarnya. Namun, indikator biasanya hanya memberikan 
jaminan palsu pada pembuat keputusan sehingga mereka merasa mengetahui 
apa yang sedang terjadi dan yang telah dilakukan adalah hal yang benar. Sisi 
baiknya, ini adalah kelalaian. Buruknya ini adalah ketidakjujuran, merupakan 
suatu upaya kesengajaan untuk menutupi kenyataan dan menggunakan 
informasi yang sesungguhnya untuk mendukung kepentingannya sendiri.

Pada beberapa kasus, pastinya, indikator dibuat sebagai tanda peringatan 
untuk membuat kita waspada akan bahaya yang tidak diduga sebelumnya. 
Namun, untuk sebagian besar indikator, menjadi tanda peringatan mungkin 
akan lebih menjadi sebuah keinginan karena pada kenyataan hal tersebut 
tidak terjadi. Untuk indikator yang hanya dikembangkan dan diguna kan 
saat kita telah menentukan suatu kebutuhan yang ingin diketahui, dan 
mengenali kebutuhan yang ingin diketahui mengartikan bahwa kita telah 
waspada. Namun biasanya indikator lebih sering dibuat setelah kejadian 
terjadi ketimbang menjadi penanda dengan memberikan jawaban un tuk 
pertanyaan yang telah dipecahkan. Indikator memungkinkan dilakukannya 
sebuah penilaian dan pelacakan masalah yang diketahui pasti, tetapi jarang 
menawarkan sebuah peringatan akan masalah yang muncul. Beberapa 
pertanyaan mengenai persoalan-persoalan baru cenderung timbul dalam 
berbagai bentuk. Terkadang pertanyaan-pertanyaan itu merupakan hasil 
dari kejadian yang tampak, contohnya, wabah penyakit atau bencana alam 
yang besar, yang dideteksi bukan melalui indikator formal, tetapi melalui 
manajemen dan pemantauan rutin. Kadang-kadang pertanyaan tersebut 
juga muncul dari penge tahuan yang didapat tanpa disengaja atau peng-
amatan dari pola atau hubungan yang tidak diperhatikan sebelumnya, misal-
nya cluster penyakit yang tampak atau hubungan di antara sebuah bahaya 
yang ada dengan suatu dampak kesehatan. Pada umumnya, hal-hal tersebut 
berkembang sebagai sebuah hasil, pe nelitian, dan penyelidikan, termasuk 
melibatkan pengumpul an data yang baru atau melalui analisis data yang 
telah ada.

Namun, kadang-kadang indikator dibuat untuk sejumlah tujuan penting. 
Indikator-indikator dapat digunakan untuk memantau situasi yang mungkin 
me mengaruhi kita, atau untuk menelusuri efek dari intervensi terentu jika 
indikator dibuat dengan tepat, dibangun atas pemahaman nyata dan ber-
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dasarkan data dan ilmu yang baik. Ketika kita telah mengidentifi kasikan 
suatu masalah, indikator akan terlebih dahulu memperingatkan atau mem-
beri pertanda, ketika kita mencoba untuk bertindak, indikator dapat mem-
bantu untuk menilai kinerja kita terhadap tujuan yang kita harapkan dapat 
tercapai. Selain itu, indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan 
kondisi atau pencapaian di negara atau masyarakat kita dengan kondisi 
negara dan masyarakat lainnya. Kemudian, di tangan orang-orang yang ber-
kuasa (terutama orang-orang yang ingin sekali berkuasa), indikator juga da-
pat menjadi pertanda yang kuat; indikator dapat digunakan sebagai suatu 
cara untuk menyoroti permasalahan dan keprihatinan, dan membuat kedua 
hal tersebut menjadi perhatian orang-orang yang membutuhkan (tetapi 
sering kali tidak menginginkan) untuk mengetahuinya.

Apakah indikator itu?

Indikator adalah sinyal untuk segala sesuatu yang tidak dapat dilihat secara langsung. 
Indikator berdasarkan data. Akan tetapi idealnya, indikator menambah nilai data dengan 
menampilkannya di dalam suatu cara yang lebih mudah dipahami dan lebih relevan 
kepada penggunanya.

Sering kali dikatakan bahwa pemantauan menghasilkan data, analisis data meng hasil-
kan angka statistik, dan interpretasi angka statistik menghasilkan indikator yang memban-
tu memberi informasi kepada para pembuat keputusan. 

Meskipun demikian, banyak terdapat kesalahpahaman mengenai apa itu indikator sebe-
nar nya. Salahnya, indikator terkadang dilihat sebagai masalah yang perlu untuk dita-
ngan i (misalnya, polusi udara di dalam ruangan pada kasus kesehatan saluran perna-
pasan). Sama menyesatkannya, indikator kadang-kadang didefi nisikan sebagai nilai 
yang kita dapatkan ketika kita mencoba menghitung masalah tersebut (misalnya, 175 
ug/m3 PM10, atau suatu angka mortalitas penyakit saluran pernapasan se besar 98,5 per 
100.000 kelahiran). Pada praktiknya, indikator bukanlah hal seperti itu. Indikator adalah 
tentang sesuatu yang terbentang diantara dua hal: mereka adalah entitas yang kita coba 
ukur (misalnya, nilai rata-rata konsentrasi PM10 tahunan atau angka kematian) untuk 
meng ambarkan masalah yang kita perhatikan dalam alur yang jelas dan dapat dipa-
hami.

Telah dikatakan, beberapa kesalahpahaman tidak dapat dielakkan, tidak ada per bedaan 
yang jelas antara data, angka statistik, dan indikator. Angka mortalitas anak-anak, seba-
gai contoh, dapat menjadi salah satu di antaranya. Suatu indikator dalam beberapa 
situasi bukanlah pengukuran itu sendiri, namun merupakan tujuan dan cara peng guna-
annya.

Apakah indikator kesehatan lingkungan itu?

Indikator kesehatan lingkungan telah didefi nisikan sebagai:
• Suatu tampilan hubungan antara lingkungan dan kesehatan, ditargetkan pada se bu-

ah masalah kebijakan khusus atau persoalan manajemen dan disajikan dalam se-
buah bentuk yang memfasilitasi interpretasi untuk membuat keputusan yang efektif.

Sumber: Corválan et al.1996.



Pendahuluan 5

Dua kegunaan indikator yang menonjol yaitu menjadi instrumen untuk 
melobi dan menimbulkan kesadaran, dan alat untuk menilai dirinya sendiri 
dan menilai sebagus apa kinerja kita. Di dalam kasus kesehatan pada anak-
anak, kedua aplikasi ini merupakan hal yang paling penting. Ancaman dan 
pengrusakkan yang terus-me nerus terhadap anak-anak, sering kali berada 
pada suatu batas yang tidak dapat ditoleransi, menyoroti siapa yang ber-
tanggung jawab terhadap hal tersebut (baik kesalahan yang disengaja mau-
pun tidak) tanpa ragu-ragu. Kebutuhan untuk dilakukannya sebuah tindakan, 
dan tentu saja, sejumlah tindakan yang telah siap dilakukan, beberapa tindak-
an tersebut bermanfaat, tetapi banyak juga yang merugikan anak-anak. 
indikator juga memper lihatkan kebutuhan untuk dapat memantau dan me-
nilai tindakan-tindakan kita dalam hubungannya dengan kesejahteraan 
anak-anak. Sekumpulan indikator kesehatan lingkungan yang dikembangkan 
di sini di mak sudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
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2. PENJELASAN MASALAH

Tidak ada indikator yang dapat menunjukkan kepada kita semua yang ingin 
kita ketahui, tentang dunia dan apa yang ingin kita ketahui merupakan ke-
dua hal yang kompleks. Kita pun tidak dapat membuat indikator untuk sega-
la hal. Seandainya kita dapat melakukan hal tersebut, volume informasi yang 
besar (kebanyakan dari hal ini sering kontradiktif dan membingungkan) 
akan mudah melemahkan sebuah pesan, dan hal-hal yang menjadi fokus kita 
akan semakin banyak. Jika indikator itu sendiri akan melebar dan umum, be-
be rapa interpretasi yang berarti tidak akan mungkin ada. Agar menjadi 
efektif, informasi harus selalu selektif, kita harus menemukan permasalahan 
penting dan mengomunikasikannya dengan ringkas.

Seleksi bukanlah sesuatu yang mudah. Anak-anak merupakan subjek ter-
hadap banyak ancaman yang berbeda-beda, dan variasinya bergantung 
pada kondisi lokal serta kerentanan. Rentang permasalahan yang potensial 
dari kepentingan ini menjadi sedemikian lebar. Di dalam mendefi nisikan 
permasalahan tersebut, kita juga menginginkan penjelasan atas hubungan 
sebab-akibatnya. Tidak semua dampak kesehatan berasal dari lingkungan, 
tetapi hal tersebut hanya dapat ditangani secara efektif jika kita mengerti 
lingkungan yang men dasarinya. Sebenarnya, dipandang dari tindakan dan 
respons, seharusnya kita lebih memperhatikan lingkungan dibandingkan 
dampak kesehatannya karena kita sering kali mengurangi penderitaan 
dengan mengatasi outcome kesehatannya, padahal hanya dengan meng-
hilangkan pajanan kita dapat menghindari penyakit tersebut secara kese-
luruhan. Hal ini mem butuhkan tindakan pada penyebab terjadinya efek ke-
sehatan, contohnya dengan mengintervensi proses di lingkungan, atau 
sis tem ekonomi dan sosial, yang merupakan area pertama timbulnya bahaya. 
Begitu juga, hasil intervensi sering terlihat pertama kali dalam lingkungan, 
dan jika tidak segera ditangani, akan menjadi terlambat untuk memastikan 
tindakan pencegahan pada kesehatan sebuah populasi.

2.1 Beban penyakit

Dalam penyeleksian, tentunya kita harus membuat prioritas. Masalah yang 
kita pilih sebagai suatu fokus untuk indikator yang kita miliki sebaiknya juga 
menjadi suatu fokus untuk kebijakan kita. Lalu bagai mana seharusnya kita 
melakukan seleksi? 

Kebanyakan hal yang tampak adalah dalam bentuk beban penyakit (burden 
of disease). Di dalam konteks ini, kebanyakan masalah yang timbul pada 
anak-anak merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantah. Estimasi global 
terhadap beban penyakit, berasal dari suatu analisis statistik nasional dan 
studi penelitian (Gambar 1) yang saat ini sudah ada. Baik data maupun ilmu 
pengetahuan yang melatarbelakangi estimasi ini memiliki kedekatan nilai, 
tetapi karena skala penyakit di dunia yang sedemikian besarnya. maka per-
kiraan tersebut menjadi tidak signifi kan. Penyebab utama kematian dan 
penyakit, yang menjadi fokus perhatian utama, kesemuanya begitu jelas.  
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Penyebab tersebut mendominasi secara statistik. Walaupun, penyebab itu 
da pat dikategorikan dengan cara yang berbeda, lima kelompok pertama 
yang membutuhkan perhatian adalah sebagai berikut:
1. Penyakit perinatal, termasuk berat badan lahir rendah (BBLR), lahir mati 

dan cacat lahir bawaan 
2. Penyakit saluran pernapasan, termasuk pneumonia, tuberkulosis, dan 

asma.
3. Penyakit diare, termasuk infeksi rotavirus, infeksi E. coli dan kolera
4. Penyakit yang disebarkan melalui serangga, terutama malaria
5. Cedera fi sik, termasuk kecelakaan lalu lintas, keracunan, teng gelam, jatuh 

dan terbakar.

Penyakit-penyakit  ini telah membunuh sepuluh juta anak-anak yang berusia 
di bawah lima belas tahun setiap tahunnya; mungkin setidaknya tiga per-
empat dari jumlah tersebut merupakan anak-anak yang berusia di bawah 
lima tahun (WHO 1996).

Beban global suatu penyakit (The Global Burden of Disease).

Beban global suatu penyakit merepresentasikan jumlah penyakit yang membatasi ke-
hidupan populasi manusia. Penilaian yang orisinal dibuat oleh Chris Murray dan Alan 
Lopez pada tahun 1996. Di dalam penilaian orisinal dari beban global suatu penyakit, 
kontribusi lingkungan terhadap beban global suatu penyakit dapat disimpulkan dengan 
menghubungkan data morbiditas dan data mortalitas terhadap penyebab dari lingkungan, 
terutama pada dasar pendapat atau opini para ahli, dan diambil berdasarkan studi pe ne-
litian. Semenjak itu, suatu analisa yang lebih detail terhadap beban global suatu penyakit  
mulai dilakukan, yang diupayakan dengan menilai kontribusi lingkungan pada beban 
global suatu penyakit berdasarkan estimasi keterpajanan populasi dan hubungan res-
pons-keterpajanan (Ezzati et al, 2002).

Beban global suatu penyakit diestimasikan dalam bentuk disability-adjusted life years 
(DALYs). karena keseluruhan efek dari penyakit dan disabilitas tidak dapat dinilai secara 
realistis hanya dalam bentuk angka kematian, dan karena perbandingan tidak dapat 
dibuat secara mudah diantara jumlah kasar morbiditas (yang mungkin berbeda besar di 
dalam severitas). DALYs merupakan tahun-tahun yang hilang dari kematian yang lebih 
cepat atau penyakit yang membatasi kehidupan (life-limiting disease).

Penyakit-penyakit ini tidak hanya berasal dari lingkungan saja. Genetik, gaya 
hidup, dan peluang untuk kejadian penyakit ini memiliki peranan yang besar, 
tetapi pajanan pada bahaya ling kungan tentunya merupakan kontribusi 
yang utama. Jadi, prevalensi ba ha ya lingkungan bergantung pada banyaknya 
kondisi seper ti bencana alam yang besar, keparahan dan wilayah persebaran 
polusi, serta kua li tas lingkungan hidup. Kelima kelompok penyakit ini ber-
peran terhadap sepertiga dari keseluruhan beban global penyakit lingkungan 
pada anak-anak (sebanyak 40% dari anak-anak ini berusia kurang dari lima 
tahun). Kebi jakan lingkungan juga berperan terhadap berkembangnya pe-
nya kit-penyakit tersebut.
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Anehnya, penyakit-penyakit ini terjadi di negara berkembang bukan di 
negara maju. Dengan perkembangan negara-negara tersebut, penyakit-
penyakit tersebut kurang-lebih dapat dihindari. Dalam menyeleksi masalah 
ini sebagai fokus perhatian, oleh karenanya, kita secara automatis akan 
mengarahkan usaha kita pada negara yang sedang berkembang. Dalam 
perspektif global, hal tersebut tepat dilakukan untuk negara berkembang 
tempat beban ter besar penyakit anak-anak ditemukan. Meskipun begitu, 
suatu indikator harus segera dibuat. Cara kita mendefi nisikan suatu masalah 
tidak akan bisa mengabaikan batasan dari indikator-indikator yang telah 
kita pilih. Dan, jika kita menggunakan indikator tersebut secara efektif untuk 
memandu tindakan kita, pada gilirannya indikator ter sebut akan menunjuk-
kan cara yang sebaiknya kita lakukan. Benarlah apa yang di kata kan oleh 
pepatah lama, kita mengatur apa yang kita ukur dan kita mengukur apa 
yang kita atur.

Gambar 1. Angka kematian di dunia berdasarkan umur untuk kategori penyakit utama. Data tersebut 
memperlihatkan kenyataan, untuk sebagian besar kasus, besarnya jumlah kematian yang terjadi pada 
anak-anak selama tahun pertama hidupnya. Hal tersebut juga menampilkan lima penyebab utamanya, 
yaitu kondisi perinatal (termasuk kelainan kongenital), infeksi saluran pernapasan, penyakit diare, malaria, 
dan cedera fi sik (termasuk tenggelam dan kecelakaan kendaraan bermotor) merupakan penyakit-penyakit 
yang mematikan pada anak-anak. 
Sumber: WHO 2002.
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Oleh karena itu, kita perlu menjelaskan cara memilih suatu masalah untuk 
indikator yang telah kita rancang, dan mengapa kita memilih indikator 
tersebut. Kita juga perlu mengetahui bahwa dalam area lain, dengan masalah 
yang berbeda, atau dari perspektif peneliti lain yang mempunyai minat yang 
berbeda, seleksi ini mungkin berbeda sehingga pilihan indikator juga ikut 
berbeda. Indikator bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terse-
but. Indikator sangat jarang bersifat universal. Seperti suatu kebutuhan yang 
selalu berubah, indikator pun harus ikut berubah. Beberapa indikator, tidak 
peduli seberapa pentingkah mereka, memiliki hubungan yang terbatas dan 
dapat dengan mudah tidak lagi dibutuhkan karena perubahan dalam  ber-
bagai kondisi atau permasalahan. Untuk tujuan lainnya, dan khususnya pada 
negara maju, permasalahan lain selain lima besar penyakit di atas perlu di-
defi  nisikan. Namun, sebagai prioritas untuk permasalahan dunia, “lima 
besar” penyakit yang mematikan bagi anak-anak tidaklah di ragukan lagi. 
Jika kita tidak mengerti dan tidak menangani penyakit-penyakit tersebut 
dengan ba ik, kita akan benar-benar mengalami kegagalan dalam meng hada-
pi nya. Sebagai dasar untuk tindakan global, penyakit-penyakit ini tentunya 
harus menjadi prioritas untuk ditangani.

Bahkan di negara berkembang, penyakit-penyakit tersebut tidak meme nga-
ruhi setiap orang dengan cara yang sama. Keburukan sosioekonomik menjadi 
penghalang yang begitu besar di dalam kesehatan. Akan tetapi, usia, dan 
gen der dalam beberapa kasus, juga merupakan diskriminator risiko yang 
kuat. Biasanya, orang yang lebih mudalah yang paling banyak terancam 
penyakit-penyakit tersebut. Di berbagai belahan dunia, tingkat kematian 
yang terbesar terjadi pada tahun-tahun pertama (dan sering terjadi pada 
detik-detik pertama) dari suatu kehidupan.

Di kehidupan, selanjutnya keseimbangan risiko cenderung berubah, dan fak-
tor risiko baru muncul. Secara khusus, cedera dan beberapa infeksi seperti 
campak, mulai meminta banyak korban. Namun, pada umur lima tahun, 
orang-orang yang bertahan dari ancaman penyakit-penyakit tersebut telah 
memiliki angka harapan hidup yang lebih besar. Bah kan ketika mereka tidak 
menjadi korban, kebanyakan dari penyakit yang me  nyerang pada usia muda 
juga akan menghilang untuk selamanya dan, dalam beberapa kasus, penyakit 
tersebut akan memberikan bekas untuk seumur hidup. Oleh ka re na itu ke-
hidup  an pada tahun-tahun awal kehidupan memegang peranan yang pen-
ting bagi perkembangan hidup selanjutnya.

2.2 Lingkungan sebagai suatu bahaya

Tentu saja, semua penyakit dan kematian tidak dapat dihubungkan begitu 
saja, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lingkungan tem-
pat anak-anak dilahirkan dan tinggal. Meskipun begitu, agen-agen ling kung-
an menyebabkan beberapa penyakit dan kecacatan, dan di beberapa kasus 
yang ditemui (seperti penyakit diare atau pun penyakit-penyakit yang di se-
barkan melalui vektor) lingkungan jelas memiliki andil yang besar bagi morta-
litas maupun morbiditas.
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Hal ini dikarenakan lingkungan itu sendiri merupakan suatu tempat yang 
berbahaya. Proses-proses alami seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah 
longsor, banjir, dan musim kemarau merupakan ancaman. Pada beberapa 
daerah, ancaman-ancaman ini meningkat intensitasnya, bukan karena baha-
ya itu sendiri yang menjadi berat, tetapi karena populasi manusia yang ber-
pindah ke daerah-daerah yang rawan bahaya tersebut.

Namun, secara umum, cara manusia menggunakan lingkungan membuat 
ling kungan menjadi tempat yang berbahaya untuk ditinggali. Polusi meru-
pakan suatu bukti yang sangat jelas untuk hal ini. Akan tetapi, kerusakan 
pada tanah, abstraksi air tanah, dan destruksi habitat yang ada, sama-sama 
memiliki keterlibatan yang luas dalam kesehatan. Dengan demikian, kita 
telah menciptakan lingkungan dan vektor-vektor baru untuk serangga dan 
beberapa pembawa penyakit lainnya, kita telah mengubah hidrologi dan 
iklim serta meningkatkan kemungkinan terjadinya bahaya tanah longsor 
atau banjir, dan kita telah melakukan perubahan yang semakin mendekati 
batas-batas kemampuan bumi.

Oleh karena itu, lingkungan bukanlah musuh bagi manusia, tetapi hanya ber-
sifat sebagai media tempat ancaman terhadap kesehatan berada. Sesung-
guhnya, dalam suatu pembicaraan yang tidak dapat dibantah, beberapa risi-
ko kesehatan lingkungan yang dihadapi oleh anak-anak tidak hanya berasal 
dari lingkungan saja, tetapi juga dapat berasal dari segala sesuatu yang 
manu sia lakukan didalamnya dan pada lingkungan mereka.

Manusia dapat memengaruhi lingkungannya dengan luas, dan hal ini 
dirasakan meningkat pada skala global. Namun, ancaman yang ditujukan 
pada kesehatan anak-anak, jauh lebih bersifat lokal. Anak-anak menghabiskan 
80% atau lebih kehidupan mereka di dalam rumah, lebih dari orang dewasa 
ketika mereka masih sangat muda (Tso dan Yeung 1996, Farrow et al. 1997). 

Risiko lampau, modern, dan baru

Risiko kesehatan anak-anak cenderung berubah sebagai konsekuensi dari adanya 
perkembangan. Pada beberapa negara yang berkembang, risiko kesehatan  lingkungan 
‘lampau’ cenderung dihubungkan dengan masalah-masalah seperti sanitasi yang buruk, 
makanan yang tidak aman, malnutrisi dan penyakit yang disebarkan oleh vektor (vector-
borne diseases). Dengan perkembangan ekonomi, banyak risiko tersebut telah tereli-
minasi atau sedikitnya telah berkurang. Di dalam tempat atau lingkungan negara ber-
kembang, risiko baru cenderung timbul, seperti keterpajanan terhadap polusi dari 
in dus   tri dan transportasi, serta masalah seperti obesitas. Namun, kebanyakan dari risiko 
‘modern’ ini dapat dikontrol secara efektif dengan peng implementasian kebijakan pem-
bangunan yang berkesinambungan, yang di dalamnya terdapat kebijakan mengenai per-
lindungan lingkungan ber hubungan dengan strategi yang dilakukan untuk mengurangi 
kesenjangan dan perbaikan dalam pendidikan serta pemberdayaan. Lagipula, terdapat 
risiko ‘baru’ seperti penyebab alergi di lingkungan, dan pengganggu endokrin, serta 
penyakitit autoimun. hu bungan lingkungan dan kesehatan yang potensial membutuhkan 
penelitian yang lebih jauh lagi untuk mengidentifi kasi faktor-faktor penyebab atau suatu 
kombinasi dari faktor-faktor penyebab risiko baru.
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Oleh karena itu, di dalam rumah, anak-anak dapat tertimpa mayoritas pajan-
an dan infeksi yang lebih besar. Namun, rumah merupakan tempat nyaman 
dalam lingkungan bertetangga, dan bergantung pada pelayanan dan sistem 
pendukung yang telah sediakan oleh komunitas (Gambar 2). Ketidakcukupan 
pelayanan (seperti dalam suplai air bersih, suplai makanan, atau pengumpulan 
limbah) juga dapat mengancam anak-anak. Sebagai perbandingan, pajanan 
di lingkungan sekitar sering kali kurang penting bagi anak-anak, meskipun 
pada beberapa peristiwa, seperti bencana alam besar dan perang, pasti 
dapat mengganggu. Meskipun demikian, lingkungan yang lebih luas merupa-
kan hal yang vital sehingga terdapat beberapa tindakan penting yang di-
tujukan untuk melindungi anak-anak, sebagai contoh, melalui kebijakan 
nasio nal dan internasional yang ditujukan untuk mengatasi penyebab dari 
permasalahan lingkungan yang mendasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, kita dapat mengajukan argumentasi bah-
wa permasalahan anak-anak tidak sama dengan permasalahan yang terjadi 
pada orang dewasa. Salah satu alasannya adalah tempat anak-anak meng-
hadapi bahaya yang sangat berbeda tipenya (contohnya tempat mereka 
menghabiskan waktu mereka dan sebagian besar berisiko). Bagi orang dewa-
sa, tempat berbahaya ini berbeda cirinya, meskipun lingkungan pekerjaan 

Gambar 2. Tempat yang berbahaya bagi anak. Keterpajanan anak-anak terhadap bahaya kesehatan 
ling kungan terjadi pada beberapa area yang berbeda, yaitu di dalam rumah, di dalam lingkungan tetangga, 
komu nitas, atau di lingkungan yang lebih luas. Sebagian besar bahaya terjadi pada sejumlah skala spasial, 
dan melingkupi tiga area pada lingkungan sekitar, komunitas, dan rumah. Namun, karena anak-anak  
menggunakan sebagian besar waktu mereka di dalam rumah mereka, sebagian besar keterpajanan dapat 
saja terjadi.
Sumber: WHO 2002.
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menjadi penting, khususnya karena orang dewasa menghabiskan sebagian 
besar waktunya di tempat tersebut dan relatif berbahaya. Di sisi lain, anak-
anak—dan khususnya anak-anak yang berusia muda (yang memang paling 
rentan)—lebih sering berada di tempat ter larang yang berbahaya.

Namun, lingkungan fi sik bukanlah satu-satunya hal yang harus kita per-
hatikan. Lingkungan sosial juga penting. Semua anak-anak yang lahir tidak 
dalam keadaaan sama, baik itu dalam hal kesejahteraan maupun kesempatan. 
Bagi sebagian besar bahaya dan outcome kesehatan, derajat risiko per unit 
keterpajanan menjadi lebih besar bagi anak-anak yang miskin daripada 
untuk anak-anak dari latar belakang keluarga yang lebih sejahtera atau dari 
keluarga yang lebih tinggi tingkat kemakmurannya. Segala alasan yang ada 
sangatlah banyak dan kompleks. Rumah tangga yang lebih miskin akan 
menjadi subjek bahaya lingkungan yang lebih besar, baik di dalam rumah 
maupun di luar rumah, yang sering terjadi bersamaan, untuk meningkatkan 
risiko kesehatan. Para orang tua dan anak-anak dari keluarga miskin mungkin 
memang dapat menjadi lebih rentan karena permasalahan makanan dan 
gaya hidup yang tidak baik. Mereka mungkin kurang peduli mengenai bagai-
mana cara menangani risiko yang timbul dan kurang dapat menghindari 
atau mengurangi dampak risiko; mereka kurang memiliki akses terhadap du-
nia pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ling kungan fi sik dan sosial beraksi 
bersama-sama, bukan hanya akan mengancam kesehatan dan kehidupan 
anak-anak, namun juga untuk memengaruhi kerentanan mereka terhadap 
ancaman-ancaman tersebut. Anak-anak memang lebih rentan, bukan hanya 
karena ukuran tubuh mereka yang lebih kecil dan juga bukan karena daya 
tahan tubuh mereka yang terbatas, tetapi karena kekurangan pengetahuan 

Apa itu lingkungan?

Defi nisi kadangkala merupakan kematian bagi sebuah pemahaman. Selain itu, kadang 
defi nisi membingungkan. Jadi, ‘lingkungan’ adalah suatu konsep yang memiliki beragam 
arti pada tiap orang. Kenyataannya, lingkungan tidak mempunyai batasan yang jelas. 
Secara sederhana, lingkungan dapat berarti: ‘suatu kondisi atau pengaruh pada bebe-
rapa orang atau sesuatu yang hidup atau berkembang’ menurut kamus Oxford English.

Di dalam istilah kesehatan lingkungan, lingkungan bukan hanya mencakup alam saja, 
namun juga dunia buatan manusia di rumah, sekolah, tempat kerja dan lingkungan 
tetangga. Kesehatan lingkungan bukan hanya pengaruh fi sik dan kimia saja, tetapi juga 
faktor sosial dan faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi kesehatan kita. 

Kesehatan lingkungan merupakan suatu defi nisi yang meluas. Jika diaplikasikan secara 
penuh, hal ini akan membuat seluruh dunia menjadi perhatian kita. Demi alasan praktis, 
kita menjadi lebih pragmatis. Kita tidak dapat menetapkan batasan yang tegas di seke-
liling konsep lingkungan, oleh karenanya kita harus mendefi nisikan suatu fokus sebagai 
perhatian kita. Fokus ini dilengkapi oleh konteks fi sik yang didalamnya anak-anak dapat 
berinteraksi dengan dunia mereka, yaitu lingkungan sekitar (dunia udara yang lebih 
luas, air, daratan, dan makhluk hidup lainnya.); komunitas (lingkungan sosial atau ling-
kung an bertetangga tempat mereka tinggal); dan lingkungan rumah.
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mereka tentang banyaknya bahaya lingkungan yang mereka hadapi dan 
juga karena kurangnya kemampuan mereka dalam mengatasi beberapa 
risiko yang ada serta ruang lingkup mereka yang terbatas untuk menghindari 
risiko ter sebut.
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3 MENUJU SUATU TATANAN INTI 
INDIKATOR

Pembuatan indikator, khususnya indikator yang efektif dan bertujuan untuk 
meningkatkan kehidupan anak-anak, tidaklah mudah. Banyak per timbangan 
berbeda yang harus diambil dengan penuh per hitungan. Banyak hambatan 
berbeda yang harus ditangani dan di selesaikan. Sebuah keseimbangan harus 
dicapai antara apa yang dibutuhkan dan apa yang dapat dilakukan; antara 
apa yang ideal dan apa yang akan berjalan.

Kebutuhan untuk membuat suatu indikator merupakan hal yang biasa. 
Indikator tersebut juga sama seperti setiap upaya perancangan dan pengem-
bangan produk. Di dalam dunia teknik dan ekonomi, suatu proses formula 
kurang lebih  telah dikembangkan lebih lanjut dalam merespons hal tersebut. 
Diawali dengan melihat tujuan dan kebutuhan untuk membuat sebuah 
produk, cara yang biasa di gunakan, dan orang yang biasa menggunakannya, 
serta hambatan dan kondisi saat proses tersebut harus dilakukan. Berdasarkan 
atas pemahaman ini, sebuah tatanan spesifi kasi disusun untuk memandu ran-
cang  an produk. Suatu rancangan yang rinci kemudian dihasilkan sehingga 
dikembangkan se buah prototipe. Prototipe diuji, dievaluasi, dan diperbaiki, 
sebelum diproduksi seutuhnya dan digunakan.

Proses yang sama ini dapat, dan seharusnya, diikuti di dalam pengembangan 
indikator. Hal ini disertakan dengan jelas disini (Gambar 3)

Gambar 3. Proses rancangan
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3.1  Cakupan

Langkah pertama di dalam merancang indikator yaitu meng identifi kasi 
dengan jelas untuk siapa indikator itu, dan untuk tujuan apa indikator digu-
na kan. Berdasarkan hal ini, ke butuhan informasi kemudian dapat didefi nisi-
kan.

3.1.1 Para pengguna dan penggunaan indikator

Para pengguna indikator kesehatan lingkungan anak-anak yang potensial 
jelas banyak dan bervariasi. Banyak organisasi yang berbeda dan individu 
yang memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan anak-anak, dan memiliki 
kebutuhan untuk mengetahui tentang kesehatan dan lingkungan mereka 
Secara langsung ataupun tidak langsung. Organisasi itu termasuk lembaga 
internasional seperti WHO, UNEP, dan UNICEF, pemerintahan nasional beserta 
departemennya, otoritas lokal dan regional, lembaga profesional dan insti-
tusi publik, organisasi penelitian dan tentu saja, masyarakat itu sendiri.

Tiap-tiap lembaga ini dapat menggunakan indikator tersebut dengan cara 
yang berbeda-beda. Beberapa lembaga menggunakan indikator untuk mem-
bantu memformulasi dan menilai kebijakan pada suatu tingkatan  yang lebih 
luas (misalnya nasional), yang lainnya untuk membantu mengembangkan 
strategi pada tingkat lokal. Beberapa di antaranya mungkin menggunakan 
indikator untuk memantau dampak tindakan yang dilakukan, yang lainnya 
untuk meng identifi kasi kesenjangan saat dibutuhkan tindakan baru. Be bera-
pa orang akan menggunakan indikator untuk advokasi, yang lainnya untuk 
membuktikan sesuatu; beberapa orang menggunakan untuk negosiasi, dan 
yang lainnya untuk menyangkal.

Salah satu faktor yang membedakan sebagian besar kelompok pengguna 
yang berbeda dengan jelas adalah tingkat tanggung jawab mereka. Para 
pengguna pada tingkat internasional atau nasional berfokus pada formulasi 
kebijakan dan pemantauan, sedangkan pengguna yang berada pada tingkat 
lokal sering kali meng gunakan indikator terutama untuk tujuan melobi. Lem-
baga internasional dan pemerintah pada umumnya tertarik pada gambaran 
yang lebih besar dan pola-pola yang luas serta kecenderungannya. Di sisi 
lain, komunitas dan masyarakat lokal membutuhkan indikator untuk melihat 
masalah khusus apa yang secara langsung memengaruhi mereka. Departemen 
dan otoritas publik membutuhkan indikator kuantitatif dan yang dapat di-
reproduksi; lembaga publik dan suka relawan sering kali membutuhkan indi-
ka tor yang lebih subjek tif dan intuitif, dan yang lebih cocok dengan karakter 
yang menggambarkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, tidaklah menge-
jut kan jika kelompok pengguna yang berbeda-beda ini sering kali memilih 
dan merancang  indikator dengan sangat berbeda.

Sekarang, tujuan kita adalah untuk membuat indikator yang dapat membantu 
dalam penilaian beban lingkungan penyakit nasional dan global pada anak-
anak, baik untuk membantu memprioritaskan kebijakan maupun untuk me-
mantau dan mengevaluasi efektivitas perencanaan nasional dan internasional 
untuk mengurangi beban penyakit global tersebut. Oleh karena itu, para 
pengguna utama indikator adalah departemen dan lembaga nasional yang 
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bertanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan  dalam negara bagian. 
Penekanan terhadap pembuatan indikator dilakukan karena indikator biasa 
digunakan pada tingkat nasional atau tingkat internasional, dan di dalam 
kapasitas kewenangan formal ataupun semiformal. Tujuan bab ini adalah 
agar indikator dapat diadopsi, dikembangkan, dan digunakan oleh organisasi-
organisasi tersebut dalam bentuk yang ditampilkan di bab ini, dan kemudian 
membuat suatu tatanan indikator ‘standar’ tentang kesehatan lingkungan 
anak-anak. Meskipun demikian, jelaslah bahwa terdapat masalah perbedaan 
indikator pada tempat-tempat yang berbeda. Jadi, negara-negara individual 
akan berharap memilih dan mengadaptasi indikator ini untuk memenuhi 
kebutuhan mereka sendiri.

3.1.2 Masalah

Menentukan permasalahan kunci yang perlu ditangani memang tidaklah mu-
dah. Seperti yang telah disebutkan, masalah kesehatan lingkungan memiliki 
banyak bentuk dan dapat dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Prioritas 
masalah kesehatan lingkungan juga bervariasi tergantung tempat kita ber-
ada dan untuk kepentingan siapa kita bertindak. Semua faktor-faktor ini 
perlu diketahui secara eksplisit dan dipertimbangkan dengan baik sebelum 
kita dapat secara realistis menentukan masalah yang harus lebih diperhatikan. 
Proses identifi kasi dan pe nentuan masalah merupakan persoalan politik dan 
ilmu pengetahuan karena pihak-pihak yang berbeda dengan kepentingan 
yang berbeda ikut terlibat. Kejelasan pemilihan masalahpun merupakan hal 
yang krusial. Pilihan yang kita buat dan prioritas yang kita susun pada tahap-
an ini memengaruhi banyak keputusan yang akan kita buat di kemudian 
hari.

Beberapa hal dapat dilakukan untuk menjamin sebuah pemilihan yang tepat. 
Seperti yang telah tersirat sebelumnya, hal pertama yang harus dilakukan 
adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin orang-orang yang  berkeingin-
an atau berhak untuk berpartisipasi. Hal ini bukan berarti hanya para peng-
guna indikator saja yang ikut terlibat dalam pemilihan masalah, tetapi juga 
orang-orang yang akan menjadi sasaran indikator. Apabila tujuan akhirnya 
adalah untuk membuat pemilihan masalah yang jujur dan adil, keterlibatan 
seharus nya juga terbuka dan seimbang, tanpa adanya dominasi oleh kepen-
tingan-kepentingan tertentu. Pengorganisasian beberapa partisipan tidak 
mu dah untuk dilakukan. Sayangnya, hal tersebut masih bertentangan de-
ngan budaya beberapa organisasi, dan tidak setiap orang yang  berpartisipasi 
penuh memiliki komitmen, kepercayaan diri atau waktu untuk terlibat. 
Mengupayakan sekelompok orang sebaya perwakilan yang dapat menjem-
batani  perbedaan. merupakan hal yang sulit dan kerap diabaikan. Meskipun 
demikian, terdapat beberapa metode yang sesuai untuk mengupayakan 
adanya perwakilan (misalnya Jardine dan Hrudey 1998), dan sebagian besar 
metode tersebut telah digunakan pada masa lalu, sebagai contoh untuk 
membantu mengembangkan Rencana Aksi Kesehatan Ling kungan Nasional 
(Victorin et al.1998). Demikian juga proyek HEAD LAMP yang menunjukkan 
bagaimana pendekatan par tisipan dapat digunakan pada tingkat masyarakat, 
baik untuk memprioritaskan masalah kesehatan lingkungan maupun untuk 
mendukung pemantauan dan surveilans. (Corválan et al, 2000).



Menuju Suatu Tatanan Inti Indikator 17

Hal kedua yang dapat dilakukan adalah untuk membuat cara penggunaan 
informasi dan ilmu pengetahuan yang tersedia. Hal ini sendiri tidaklah me-
nen tukan masalah kesehatan lingkungan, dan tentu saja tidak dapat mem-
prio ritaskan masalah tersebut. Pada satu sisi, pemahaman ilmu sendiri terikat, 
dan kadang-kadang tidak lengkap serta bias. Di sisi lain, penyusunan prioritas 
adalah masalah penerapan nilai estimasi, dan meskipun nilai estimasi tidak 
pernah dapat disingkirkan seluruhnya dari ilmu pengetahuan, biasanya nilai-
nilai ini setidaknya dapat dikurangi. Pada suatu kasus mengenai nilai estimasi 
menjadi lebih baik apabila mereka telah dijelaskan oleh ilmu yang ada. Penya-
jian informasi keilmuan, dan menampilkannya dalam suatu bentuk yang da-
pat dipahami, merupakan bagian penting dari proses pemilihan masalah (di 
dalam hal ini, mungkin terdapat sebuah kebutuhan akan ‘pre-indikator’, 
fakta, dan gambar, contoh, dan ilustrasi pendahuluan, yang dapat membantu 
orang-orang yang terlibat mengerti akan risiko sebenarnya,dan masalah apa 
yang paling banyak ada).

Hal ketiga yang dapat dilakukan adalah menggunakan kriteria yang jelas 
untuk membandingkan dan menentukan permasalahan. Penggunaan kriteria 
tidak selalu dengan perhitungan kuantitatif yang absolut, masalah-masalah 
kesehatan lingkungan sering kali terlalu bervariasi dilihat dari efeknya, dan 
siapa yang terkena efek tersebut, cukup dijelaskan secara sederhana dalam 
bentuk seperti angka mortalitas atau angka rata-rata morbiditas. Akan tetapi 
terdapat pula cara kreatif dalam membuat perbandingan yang diperlukan. 
Penggunaan DALYs adalah salah satu contoh dari beberapa metode (Kay et 
al, 2000). Penilaian multi-kriteria juga bisa dilakukan (Jakonowski 1998). 
Meto de lainnya, yang kurang formal, seperti yang telah digunakan untuk 
membantu menyusun prioritas di dalam Rencana Aksi kesehatan Lingkungan 
Nasional (Victorin et al, 1998).

Masalah utama yang ditekankan dalam kesehatan lingkungan anak-anak 
telah dipilih (bab 2). Kemudian, permasalahan utama itu diseleksi biasanya 
dengan mempertimbangkan beban penyakit global (Gambar I). Hasil nya ada-
lah “lima besar” kontributor beban anak-anak global, yaitu penyakit peri-
natal, penyakit saluran pernapasan, penyakit diare, penyakit yang disebarkan 
oleh serangga, dan cedera fi sik. Daftar ini tentu saja tidak absolut. Masalah 
yang lainnya juga bersaing untuk mendapatkan perhatian secara global, 
juga pada tingkat yang lebih lokal. Masalah-masalah yang disorot telah 
ditentukan dalam cara yang berbeda. Sebagai contoh, kita dapat memasukkan 
kekurangan nutrisi, dan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin sebagai 
masalah utama. Oleh sebab itu, permasalahan yang berbeda perlu di iden-
tifi kasi untuk tujuan lain atau pada peristiwa lainnya. Namun, karena banyak 
penyakit utama yang memengaruhi anak-anak merupakan penyebab umum 
dan karena masalah yang ditentukan di sini bersifat umum, maka indikator-
indikator yang dikembangkan pada daftar dasar ini cenderung untuk memi-
liki hubungan yang luas. Dengan demikian, sementara kita ingin memperbaiki 
daftar prioritas ini, banyak indikator utama yang mungkin tetap valid dan 
ber hu bungan.
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Indikator nasional dan lokal

Kebutuhan akan indikator pada tingkat penerapan yang berbeda sangat bervariasi. 
Seca ra lokal, orang-orang cenderung untuk tertarik pada sebagian besar hal yang se-
cara langsung memengaruhi mereka; masalah-masalah ini mungkin juga terlihat sangat 
spesifi k dan sering kali terdapat di dalam bentuk kualitatif. Yang sering menjadi masalah 
pada tingkat nasional adalah pola dan kecenderungan yang lebih luas, serta per tanyaan 
akan pemenuhan kebijakan dan konsistensi inter nasional menjadi jauh lebih penting. 
Oleh karenanya, perhitungan yang obyektif  menjadi krusial.

Salah satu contoh perbedaan antara indikator nasional dan indikator lokal di dalam pers-
pektif ini adalah polusi udara perkotaan. Indikator yang digunakan pada tingkat nasional 
sering menjelaskan polusi udara perkotaan dilihat dari jumlah rata-rata konsentrasi 
tahun an berdasarkan standar polutan udara, misalnya di dalam indikator lingkungan 
OECD digunakan konsen trasi tahunan SO2 dan NO2 sebagai indikator inti. Secara lokal, 
indikator yang lazim digunakan mungkin lebih relevan. Sustainable Seattle, upaya per-
tama dalam pembuatan indikator lingkungan lokal, cenderung menjelaskan polusi udara 
dilihat dari “jumlah hari dimana saya dapat melihat  pegunungan !”. Hal ini tidaklah mu-
dah untuk diukur, dan pasti akan sulit diterapkan dalam skala nasional. Akan tetapi, se-
ba gai sebuah basis untuk kesiapan dan kepedulian lokal, Sustainable Seattle tentunya 
membicarakan polusi udara jauh lebih jelas dibandingkan pengukuran objektif kon sen-
trasi zat-zat polutan.

3.1.3 Informasi yang dibutuhkan

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan tersebut, 
kebutuhan infor masi utama sekarang mulai muncul. Dilihat dari sudut pan-
dang yang luas, terdapat kebutuhan akan informasi yang terfokus pada 
“lima besar” masalah kesehatan ini, pada skala nasional, untuk membantu 
me  mandu, membandingkan, dan menilai tindakan kebijakan dan dampak-
nya.

Namun, untuk menerjemahkan kebutuhan umum ini ke dalam permintaan 
informasi yang spesifi k, kita perlu untuk  meneliti le bih jauh lagi. Kita harus 
memiliki kemampuan untuk mengidentifi kasi bagaimana risiko yang bervari-
asi ini pada kesehatan anak-anak yang sesungguhnya berperan di dunia 
nyata,  apa penyebabnya, bagai mana penyebab tersebut bekerja, dan infor-
masi apa yang kita butuhkan. Ini bukanlah tugas yang mudah karena asosiasi 
antara lingkungan dan kesehatan merupakan hal yang kompleks dan multi-
aspek. Jadi, penyebab lingkungan tidak selalu berperan langsung ataupun 
be ker ja dengan segera dan tidak juga beraksi terpisah. Hubungan antara 
lingkungan dengan kesehatan sangatlah banyak. Sebagian besar masalah 
ke se hatan juga memiliki akar masalah yang tidak hanya menjangkau ling-
kungan fi sik, tetapi juga ke dalam ling kungan sosial yang mendasar, aksi 
eko nomi, dan ke bijakan.

Selanjutnya, kemampuan anak-anak (dan orang dewasa tempat mereka ber-
gantung) untuk mengatasi risiko ini, dan kerentanan mereka  terhadap risiko 
tersebut, merupakan wilayah besar yang dipengaruhi secara ekonomi dan 
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sosial. Masalah kesehatan lingkungan tidak hanya merupakan masalah seder-
hana dari lingkungan dan kesehatan saja, tetapi faktor sosial, faktor ekonomi, 
dan faktor politik juga ikut membentuk dan mengendalikannya. Selain itu, 
penelitian mengenai asosiasi antara lingkungan dan kesehatan juga terbatas, 
terlebih lagi pada kasus anak-anak. Akibatnya kita sering kali tidak memiliki 
hubungan sebab-akibat yang reliabel pada dasar penilaian risiko, bahkan 
tidak juga memiliki suatu pemahaman etiologi lingkungan yang jelas pada 
banyak penyakit. Oleh karena itu, dua masalah yang krusial berikut biasanya 
muncul. Pertama, masalah muncul ketika kita menentukan outcome kesehat-
an karena kita tidak dapat menghubungkan hal ini secara nyata kepada 
penyebab pajanan atau lingkungan yang spesifi k dan tidak juga pada banyak 
kasus yang menilai suatu risiko yang ‘diakibatkan oleh lingkungan’. Kedua, 
masalah muncul ketika kita memper timbangkan kondisi lingkungan atau 
pajanan sebab kita tidak dapat memperhitungkan hal ini dengan reliabel 
untuk menarik ke simpulan yang benar dari ukuran efek kesehatan.

Semua ini membuat pengidentifi kasian kebutuhan informasi menjadi sulit. 
Namun, salah satu cara membuat kemajuan dalam pengidentifi kasian infor-
masi adalah dengan membuat sebuah matriks yang menghubungkan setiap 
beban penyakit yang besar pada penyebab lingkungannya yang utama 
(Gambar 4). Hal ini sangat membantu, tidak hanya karena matriks dapat 
menunjukkan jenis informasi yang kita perlukan, tetapi juga menonjol kan  
tempat  masalah-masalah berbeda yang saling tumpang tindih dan berinter-
aksi. Tidak ada satupun informasi yang dapat merepresentasikan area yang 

Sikap terhadap informasi

Ide untuk menggunakan indikator dalam mendukung kebijakan dan pembuatan keputus-
an berdasarkan pada sebuah dasar pemikiran bahwa orang yang memperhatikan masa-
lah indikator sesungguhnya adalah orang yang ingin menggunakan dan bersiap meng-
gunakan. Informasi untuk membantu mereka untuk membuat keputusan. Hal ini tidak 
selalu benar. Jarang orang yang memilih untuk tidak memiliki indikator.

Beberapa faktor berbeda (meskipun biasanya merupakan kesalahan) terdapat di balik 
sikap untuk tidak memiliki indikator. Salah satunya adalah orang mungkin melihat indi-
kator sebagai sebuah ancaman untuk penilaian profesional mereka, sesuatu yang akan 
menghambat dan membatasi mereka daripada membantu mereka. Alasan lainnya ada-
lah indikator tampaknya dapat merusak status atau peranan mereka dengan mengurangi 
nilai pengalaman dan keterampilan spesifi k mereka. Beberapa orang tidak mempercayai 
informasi yang diberikan oleh indikator tersebut, meyakini (mungkin benar pada bebe-
rapa kasus) bahwa indikator bukanlah pengganti nyata untuk pengetahuan dan pema-
haman. Kadang-kadang, terdapat suatu ketakutan bahwa dengan membuat informasi 
dan pemahaman lebih terbuka, indikator akan menyebabkan perselisihan.

Masalah-masalah ini tidak dapat secara sederhana dihilangkan. Mereka harus diketahui 
dan ditangani, tidak hanya karena mereka sejatinya memang ada, tetapi juga karena 
indikator hanya akan menjadi efektif ketika mereka digunakan sebagai bagian dari ke-
giatan mendengarkan, pendekatan berdasarkan informasi dan terbuka dalam pembuatan 
keputusan. Kadang-kadang, manfaat yang paling bernilai dari indikator ini adalah bahwa  
mereka membantu untuk menghasilkan cara berpikir dan bekerja seperti ini.
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unik dari masalah kesehatan lingkungan. Semua penyebab saling berhubung-
an, mekanisme dan alur juga saling berinteraksi. Untuk alasan ini juga, mung-
kin banyak informasi yang dipengaruhi oleh aksi kebijakan umum. Untuk 
alasan yang sama, banyak orang yang menunjukkan kebutuhan pembagian 
informasi.

Jelaslah bahwa outcome kesehatan dan bahaya yang terdapat di dalam Gam-
bar 4 dapat menjadi perdebatan tanpa akhir. Dasar pemikiran untuk pemilih-
an outcome kesehatan telah dijelaskan sebelumnya (lihat subbab 2.1).Bahaya 
yang berasosiasi dengan tiap outcome kesehatan telah dijelas kan se kom pre-
hensif mungkin. Akan tetapi, beberapa permasalahan mungkin tam pak nya 
menjadi kurang jelas. Malnutrisi, sebagai contohnya, telah d i abaikan sebagai 
suatu outcome kesehatan sebab malnutrisi timbul melalui banyak efek 
kesehatan yang berbeda-beda. Namun, malnutrisi merepresentasikan bahaya 
pangan dan keamanan persediaan makanan. Perubahan iklim juga diabaikan 
karena dampaknya pada kesehatan diper lihatkan melalui beberapa bahaya 
lainnya yang termasuk di dalam Gambar 4, khususnya melalui dampak nya  
pada keamanan pangan, kualitas air dan persediaannya, bencana alam (misal-
nya banjir), dan penyakit yang di sebarkan oleh vektor. Seperti sebelum nya, 
ketika kita berupaya untuk menetapkan masalah dan mengidentifi kasi hu-
bungan antara penyebab dan dampaknya, kita harus mencoba untuk meng-
hindari duplikasi, yang dapat membiaskan pemilihan indikator kita. Namun, 
hal ini tidaklah selalu mudah karena tidak pernah secara jelas diada kan peng-
golongan atau pembagian lingkungan dan kesehatannya, dan kotak-kotak 
yang kita pilih untuk menetapkan masalah biasanya saling ber hubungan.

3.2 Seleksi

Dengan melihat kebutuhan informasi para pengguna utama memberikan 
sebuah dasar yang dapat menyeleksi indikator sehingga mendapatkan indi-
kator terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, seleksi ti-
dak dapat dilakukan hanya berdasarkan insting atau melalui pemilihan acak. 
Setiap permasalahan yang menyebabkan para pengguna memerlukan infor-
masi yang dikonseptualisasikan dengan cara yang berbeda indi kator-indika-
tor yang kita rancang kemungkinan juga akan bermacam-macam. Penentuan 
indi kator terbaik (atau kadang indikator yang memuaskan) memperlihatkan 
bahwa kita memahami bagaimana cara menilai efektivitas indikator tersebut. 
Sebelum kita memilih indikator, maka kita harus memahami kerangka konsep-
tual tempat kita bekerja maupun kriteria utama  yang harus dipenuhi oleh 
indikator.

3.2.1 Kerangka konseptual

Berkenaan dengan kerumitan pada masalah kesehatan lingkungan, beberapa 
bentuk kerangka kerja jelas berguna untuk membantu dalam pembuatan 
dan penyusunan indikator. Hal ini tidak hanya akan membantu men jamin 
pe milihan keseimbangan dan rentang indikator, tetapi juga membantu 
mengenali dan memahami kerumitan hubungan di antara indikator tersebut, 
serta untuk menginter pretasikan penyebab dan efek secara tepat (hubungan 
dan asosiasi-asosiasi digambarkan pada Gambar 4).
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Malnutrisi —masalah yang terlupakan

Nutrisi yang tidak memadai adalah salah satu dari pembunuh terbesar dunia.Secara 
global, diestimasikan malnutrisi berkontribusi hingga kira-kira 54% dari kematian anak-
anak yang berusia di bawah lima tahun, sebagaimana yang diperlihatkan gambar di 
bawah ini

Pengabaian malnutrisi (atau underweight) dari lima besar masalah kesehatan lingkungan 
merupakan hal yang mengejutkan dan tentunya  membutuhkan justifi kasi.

Kenyataannya, terlihat jelas dalam diagram di atas. Masalah-masalah yang diseleksi di-
sini semuanya diperlihatkan sebagai outcome kesehatan, ketimbang  sumber pajanan 
atau penyebab. Namun, seperti yang diindikasikan oleh diagram di atas, malnutrisi 
adalah sebuah penyebab dari penyakit dan kematian, daripada sebuah outcome itu sen-
diri. Oleh karenanya malnutrisi di masukkan ke dalam perhitungan bukan sebagai sebuah 
masalah, melainkan sebagai salah satu faktor risiko yang berimplikasi pada hampir 
semua masalah ini.

Pendekatan ini tidak hanya berdasarkan literatur. Pendekatan tersebut  memiliki dua 
keterlibatan yang penting. Pada satu sisi, ia membantu untuk menghindari adanya 
‘perhitungan ganda’ dari efek kesehatan. Di sisi lainnya, pendekatan ini membantu untuk 
menekankan penyebab yang banyak berperan pada outcome kesehatan.
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Gambar 4. Matriks kesehatan-lingkungan untuk risiko kesehatan utama pada anak-anak. Sel yang 
berbayang  hitam mewakili faktor lingkungan yang merupakan kontributor besar pada outcome kesehatan 
yang spesifi k; sel dengan bayang-bayang yang lebih terang mewakili faktor-faktor lingkungan yang signi-
fi kan, tetapi bukan yang mayor, kontributornya yaitu:
1.  Seluruh aspek ketersediaan dan kualitas  perumahan, kepadatan penduduk, kondisi perumahan yang 

berbahaya atau tidak aman, kelembapan dan ventilasi yang buruk.
2.  Akses pada keamanan dan ketersediaan air minum dan kebersihan perseorangan, serta kualitas air 

minum.
3.  Kontaminasi dan kebersihan makanan (pada semua tahapan rantai persediaan makanan dan di dalam 

rumah), bahan tambahan makanan, kualitas nutrisi makanan, dan keamanan persediaan makanan
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Mengapa kerangka kerja konseptual dipersoalkan

Masalah yang berhubungan kepada kesehatan lingkungan anak-anak dapat diperlihat-
kan dan dipilih dalam banyak cara, misalnya dilihat dari aktivitas dan faktor dasar yang 
kita percayai dapat meningkatkan risiko kesehatan, dilihat dari agen yang sebenarnya 
menghasilkan risiko, atau dalam hubungannya dengan outcome  kesehatan.

Hal yang kita pilih dapat menjadi sebuah masalah. Hal itu terjadi jika diambil dengan 
pendekatan berdasarkan sumber ataupun berdasarkan agen, sebagai contoh, untuk 
membantu kita bertindak lebih preventif dengan memfokuskan pada penyebab kesakitan, 
tetapi tidak pada kerugian hilangnya tanda-tanda permasalahan kesehatan yang tidak 
diketahui penyebabnya. Dengan mengambil pendekatan berbasis kesehatan berarti kita 
menentukan prioritas pada bentuk outcome penyakit dan kemudian mencari  penyebab-
nya di dalam lingkungan. Akan tetapi, hal ini berarti bahwa kita tidak mungkin melihat 
masalah sebelum penyakit itu terjadi.

Apabila kita ingin menghindari bias yang terdapat pada salah satu dari pendekatan ini, 
kita perlu untuk membuat hubungan diantara sumber, agen, dan efeknya sejelas mung-
kin. Kemudian, apapun pendekatan yang kita pilih akan tetap memberikan kepada kita 
sebuah gambaran yang jelas dan seimbang. Di sini kita mengambil sebuah pendekatan 
yang berbasis ke sehatan. 

Akan tetapi, kita juga dapat mengambil sebuah pendekatan yang berbasis agen atau 
sumber. Dengan menggunakan  sebuah model konseptual yang jelas tentang bagaimana 
tiap-tiap risiko kesehatan muncul, kita memastikan bahwa tidak ada penyebab ataupun 
agen yang diabaikan.

Beberapa tahun belakangan ini, telah ditemukan banyak kerangka kerja 
berbeda untuk pengembangan indikator. Dasar dari kerangka kerja tersebut 
adalah konsep rantai kesehatan lingkungan (Gambar 5). Berdasarkan hal itu, 
bahaya seperti zat polutan yang berasal dari aktivitas manusia, misalnya in-
dus tri, transportasi atau manajemen sampah, dilepaskan ke lingkungan me-
lalui proses yang berbeda melalui media lingkungan yang berbeda pula 
(misalnya tanah, air, udara, dan makanan). Pajanan terjadi ketika manusia 
me la kukan kontak dengan zat polutan ini di dalam lingkungan. Efek kesehat-

Gambar 4. Lanjutan
4.  Fasilitas pembuangan kotoran, dan fasilitas untuk kebersihan pribadi di dalam rumah.
5.  Fasilitas pembuangan sampah di dalam rumah, pelayanan pengumpulan sampah, pengolahan sam-

pah dan kotoran.
6.  Semua bentuk polusi di dalam udara lingkungan
7.  Sumber polusi udara di dalam ruangan (misalnya, asap dari pemanasan dan proses memasak, pera-

botan yang mengeluarkan asap, asap rokok di lingkungan sekitar) dan zat polutan dari luar ruangan 
yang masuk ke dalam rumah.

8.  Semua bentuk peralatan rumah tangga, dan zat kimia yang berbahaya yang digunakan dalam 
pertanian dan industri.

9.   Kecelakaan jalan raya, jatuh, terbakar, kebakaran di industri, ledakan, perang, dll.
10.  Gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, badai, serangan panas terik (heat stress), radiasi 

ultra violet, udara dingin, lereng longsor (slope failures), dll.
11.  Semua serangga, cacing, siput dan vektor biologis lainnya.
12. Tempat rekreasi, transportasi, tempat bekerja.
Sumber: diadaptasi dari WHO 2002
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an yang buruk  dapat terjadi tergantung pada tingkat pajanan dan kerentanan 
manu sia.

Model hubungan kesehatan-lingkungan ini relatif sederhana dan dapat di 
artikan mudah. Model ini menekankan kondisi alamiah dampak lingkungan 
kepada kesehatan. Efek yang buruk hanya akan muncul apabila terdapat sua-
tu zat berbahaya yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan jika orang-
orang terpajan kepada zat berbahaya tersebut. Model ini juga menyo roti 
pen ting nya pemahaman (sering kali hanya sedikit diamati) mengenai penye-
bab di belakang efek-efek kesehatan jika kita ingin menangani zat-zat ber ba-
haya itu secara efektif. Tentu saja, model hubungan kesehatan—lingkung an 
ini pada masa lalu telah diterjemahkan ke dalam sebuah kerangka kerja 
formal untuk kebijakan dan pengembangan indikator—yang disebut kerang-
ka kerja DPSEEA (diucapkan “deepsea”) (Gambar 6).

Kerangka kerja DPSEEA telah digunakan secara luas sebagai suatu cara untuk 
menyeleksi maupun membuat struktur indikator kesehatan lingkungan, dan 

Gambar 5 Rantai kesehatan-lingkungan
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telah terbukti kegunaannya. Salah satu dari kelebihan utama  kerangka kerja 
ini adalah dapat menunjukkan secara jelas banyak poin yang berbeda yang 
dapat kita intervensi di dalam rantai kesehatan-lingkung an, tidak hanya 
meng obati penyakit tetapi juga dengan mengurangi pajanan (misalnya, 
dengan memberikan edukasi pada orang-orang untuk menghindari risiko), 

Gambar 6. Kerangka kerja DPSEEA.
Model DPSEEA menggambarkan enam komponen rantai kesehatan-lingkungan:
• Tenaga pendorong—yang berperan sebagai akar penyebab masalah; dan memengaruhi proses per-

masalahan
• Tekanan—pada lingkungan yang muncul sebagai suatu akibat dari akar penyebab masalah
• Keadaan—perubahan pada lingkungan sebagai konsekuensi dari tekanan.
• Pajanan—yang berperan serta ketika manusia terpajan pada perubahan kondisi lingkungan tersebut 
• Efek—dampak yang buruk pada kesehatan karena pajanan tersebut
• Tindakan—kebijakan dan intervensi-intervensi lainnya, yang ditujukan pada pengurangan atau peng-

hindaran efek kesehatan yang buruk ini
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dan dengan mengurangi dampak pada lingkungan serta ke akar permasalahan-
nya lebih jauh lagi. Pengurangan dampak pada lingkungan dan akar per-
masalahannya dilakukan dengan mengubah perindustrian kita dan aktivitas 
lainnya dalam rangka untuk men cegah pelepasan zat-zat polutan di tempat 
awal. Sama halnya, kerangka kerja ini membantu untuk mengilustrasikan 
sumber daya manusia dalam efek buruk yang ditimbulkan oleh lingkungan 
terhadap kesehatan. Lingkungan berperan sebagai jalur pajanan, tetapi ba-
han-bahan berbahaya itu sendiri sering kali ditemukan (atau sebagai produk) 
berasal dari aktivitas manusia. Dan banyak dari aktivitas itu sendiri yang 
merupakan produk dari kebijakan. Ke bijakan yang kemudian berperan se-
bagai pendorong maupun sebagai respons yang berpotensi membuat manu-
sia menderita.

Model DPSEEA, seperti semua model yang ada, adalah sebuah penyederhanaan 
dari realitas, dan sebagai hal yang diabaikan tetapi sebenarnya penting. 
Apabila model DPSEEA diartikan terlalu harfi ah, dapat sangat menyesatkan 
kita. Sebagai contoh, jika model DPSEEA menekankan pada penyebab anthro-
pogenik, hal ini berarti bahwa model DPSEEA paling mudah di aplikasikan 
pada hal-hal yang berbahaya seperti polusi dan tidak terlalu efektif jika di 
aplikasikan pada bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir  (walaupun 
hal ini mungkin juga dipicu manusia). Lebih krusial lagi, di dalam penekanan 
hubungan linear di antara lingkungan dan kesehatan, model DPSEEA cende-
rung untuk mengabaikan kompleksitas yang sebenarnya terdapat dalam 
asosiasi ini, khususnya, pada kompleksitas hubungan yang terdapat di dunia 
nyata. Kenyataannya, tentu saja, bahwa bahaya individual sering memicu 
meluasnya efek kesehatan yang buruk, sementara outcome kesehatan tung-
gal mungkin berasal dari banyak pajanan yang berbeda dan banyak penyebab 
yang mendasar. Pengabaian kekompleksitasan ini dapat membahayakan, 
sehingga mungkin dapat meng gugah kita untuk mencari solusi yang seder-
hana dan tunggal daripada masalah multifaktorial yang kompleks.

Cara lain diperlukan untuk dapat merepresentasikan hubungan antara ling-
kungan dan kesehatan. Banyak model dan kerangka kerja lainnya yang di-
saran kan. Gambar 7 menunjukkan salah satunya, yaitu model MEME. Model 
ini merupakan suatu penyederhanaan dan perluasan dari model DPSEEA. 
Tidak seperti kerangka kerja DPSEEA, model ini tidak mencoba untuk me-
misahkan penyebab penyakit yang langsung (pajanan) dari penyebab yang 
tidak langsung (komponen pendorong dan keadaan), malahan semua penye-
bab ini di masuk kan dalam bentuk pajanan. Namun, model ini menjelaskan 
bahwa pajanan dapat diukur lebih kurang secara langsung, sebagai contoh, 
dengan indikator pajanan itu sendiri, konsentrasi lingkungan, atau sumber 
aktivitas. Model ini juga menunjukkan bagaimana pajanan terjadi di dalam 
tatanan yang berbeda-beda, di dalam kasus anak-anak, termasuk rumahnya, 
komunitasnya dan yang lebih luas, lingkungan sekitarnya (lihat juga Gambar 
5). Model ini menjelaskan dengan cara yang sama seperti cara lainnya bahwa 
efek kesehatan dapat ditampilkan dalam beragam cara (misalnya sebagai 
morbiditas atau mortalitas). Se bagai tambahan, model ini menjelaskan bah-
wa baik pajanan maupun dampak kesehatan dapat sedikit dipengaruhi oleh 
faktor-faktor konteks tual, seperti kondisi sosial, demografi s dan pem bangun-
an ekonomi, yang memengaruhi kerentanan populasi terhadap efek ke-
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sehatan lingkungan. Seperti halnya model DPSEEA, tindakan yang akan di-
ambil dilakukan dengan cara pengobatan penyakit atau secara preventif 
dengan penghindaran melalui pengurangan pajanan di dalam lingkungan. 
Pada periode yang lebih lama, tindakan mungkin juga ditujukan pada faktor-
faktor yang mendasar, sebagai contoh, dengan mencoba untuk mengurangi 
kemiskinan atau meningkatkan pembangunan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, model MEME juga menekankan 
kompleksitas hubungan antara lingkungan dan kesehatan. Penekanan ini 
ada lah aspek yang penting dari model tersebut, untuk tujuan itu baik pajan-
an maupun indikator biasanya dapat diinterpretasikan dalam bentuk hubung-
an langsung dan seserhana. Sebagian besar hubungan memperlihatkan per-
bedaan karena pajanan individual dapat memicu banyak outcome kesehatan 
yang berbeda dan outcome kesehatan yang spesifi k dapat dihubungkan 
pada banyak pajanan yang berbeda, di dalam tatanan yang berbeda pula.

Gambar 7. Model MEME. Model Pajanan Multipel Pajanan-Multipel Efek (Multiple Exposure-Multiple 
Effect, MEME) menekankan hubungan antara lingkungan dan kesehat an. Pajanan di dalam tatanan 
lingkungan yang berbeda (di bagian kiri) memicu banyak efek kesehatan yang berbeda (di bagian kanan). 
Efek kesehatan individual  (di bagian kanan) dapat ditelusuri kembali pada banyak pajanan yang berbeda 
(pada bagian kiri). Baik pajanan maupun outcome kesehatan, sama dengan asosiasi di antara mereka, 
dipengaruhi oleh kondisi kontekstual, seperti faktor sosioekonomi atau faktor demografi s. Tindakan dapat 
ditujukan baik pada pajanan ataupun pada outcome kesehatan (dan pada jangka panjang, juga pada 
konteks yang mendasar).
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Sebenarnya, tidak ada satupun dari model-model kesehatan ini yang mungkin 
mencakup semuanya dan sempurna berbagai model tersebut memang tidak-
lah sempurna, mereka merupakan perkiraan dasar dari kenyataan dan ber-
peran sebagai peralatan untuk kebutuhan yang spesifi k. Namun, ada bebe-
rapa manfaat penting di dalam menggunakan model-model seperti ini di 
dalam menyeleksi permasalahan dan mengembangkan indikator. Salah satu-
nya adalah mereka membantu untuk membuat eksplisit konsep dasar menge-
nai cara dunia bekerja. Selain itu, mereka dapat mengungkapkan asumsi dan 
bias yang tidak terlihat. Kegunaan lain model-model tersebut adalah untuk 
membantu kita menjadi lebih sistematis dalam mendefi nisikan masalah yang 
kita hadapi dan dalam menyeleksi indikator yang merepresentasikan mereka. 
Keuntungan yang ketiga, mereka membantu untuk mendemonstrasi kan 
jalan pikiran dari apa yang kita lakukan, menunjukkan keterhubungan. Di 
antara sejumlah indikator yang kita kembangkan. Yang terakhir, mereka 
mem berikan kita sebuah alat untuk menganalisis dan menginterpretasi; 
sebagai contoh, untuk memulai per tanyaan tentang bagaimana kesehatan 
anak-anak dapat dipengaruhi jika salah satu dari indikator pajanan kita me-
nunjukkan suatu pe rubahan; atau untuk menjelaskan kecenderungan di da-
lam kesehatan dipandang dari perubahan yang kita lihat di dalam indikator 
rantai kesehatan-lingkungan selanjutnya.

Meskipun begitu, sering kali diminta cara-cara yang lebih detail dan lebih 
fl eksibel dalam menggambarkan masalah yang menjadi perhatian dan ter-
fokus pada indikator utama. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah 
melalui penggunaan model-model sistem. Model sistem  berdasarkan pada 
cara melihat dunia sebagai sebuah kumpulan komponen yang dihubungkan 
bersama oleh aliran energi, masalah, atau informasi (dengan kata lain, oleh 
hubungan kausal). Di dalam cara ini, sistem yang menentukan setiap masalah 
dapat direpresentasikan sebagai suatu jaringan dari kotak (melukiskan kom-
ponen utama) dan panah (melukiskan aliran). Model sistem ini adalah pende-
katan yang akan kita gunakan disini.

Model permasalahan kesehatan lingkungan dapat menjadi luar biasa kom-
pleks. Tentu saja, salah satu dari bahaya pemodelan adalah bahwa kita men-
coba untuk menjadi sok pintar dan termasuk dalam memahami segala se-
suatu yang kita ketahui tentang dunia. Hasilnya kemudian cenderung  lebih 
membingungkan. Namun, untuk menghadapi kompleksitas ini, pe mo delan 
sangat berguna untuk mengatur masalah tersebut  menurut metode yang 
ada. Kita dapat menggunakan kerangka kerja DPSEEA untuk tujuan ini, 
dengan mengelompokkan komponen-komponen sesuai kelompok mereka, 
apakah mereka termasuk unsur tenaga pendorong, tekanan, keadaan, pajan-
an atau tin dakan. Di sini (subbab 3.3) kita menggunakan kerangka kerja 
MEME, tetapi seperti yang telah kita lihat, dua model tersebut mudah di-
gunakan secara bergantian. Model dan kerangka kerja hanyalah alat-alat 
belaka, bukan hal yang mengikat, dan kita seharusnya bersiap untuk meng-
adap  tasikannya, atau mengganti yang satu dengan yang lainnya sesuai 
dengan kebutuhan.



Menuju Suatu Tatanan Inti Indikator 29

Asosiasi antara lingkungan dan kesehatan 

Hampir semua efek kesehatan, menunjukkan kompleksitas asosiasi yang menjadi karak-
teristik kesehatan lingkungan. Contohnya, penyakit saluran per napasan akut dapat ter-
jadi sebagai suatu akibat dari pajanan terhadap zat-zat polutan yang tersebar luas di 
atmosfi r sekitar, seperti polusi udara dalam ruangan, kutu debu, serbuk sari, jamur dan 
binatang peli hara  an di dalam rumah, serta zat-zat alergen di dalam makanan. Sama 
halnya dengan pajanan pada polusi atmosfer diasosiasikan  dengan sejumlah penyakit 
saluran pernapasan, seperti penyakit pada sirkulasi darah dan kanker.

3.2.2 Kriteria 

Model membantu kita untuk melukiskan masalah yang menjadi perhatian 
kita, tetapi mereka tidak memberikan kita suatu tatanan  indikator dengan 
segera. Untuk mengembangkan hal ini, kita harus menganalisis model ter-
sebut dan mengindetifi kasi elemen-ele men utama dalam model tersebut 
yang dibutuhkan indikator. Kemudian kita harus menspesifi kasikan secara 
tepat indikator apa yang ingin kita dapatkan, dan bagaimana indikator itu 
akan dibuat. Di dalam proses pembuatan indikator, kita memiliki banyak 
pilihan yang berbeda, tidak hanya mengenai di mana menempatkan indikator 
kita, tetapi juga bagaimana menjelaskan indikator tersebut, bagaimana 
indikator itu seharusnya diukur dan apa tujuan indikator tersebut dibuat. 
Apabila kita membuat pilihan ini secara rasional, beberapa panduan atau 
kri teria mungkin dapat membantu.

Banyak upaya sebelumnya yang pada kenyataannya telah dibuat untuk 
memperoleh kriteria indikator tersebut, dan beberapa kumpulan kriteria 
yang berbeda telah dikembangkan dan dipublikasikan (mi salnya Briggs dan 
Wills 1998, Corvalán et al,1996, 2000). Sebagian besar ahli setuju pada dua 
kriteria umum, yaitu indikator seharusnya va lid secara keilmuan (kredibel) 
dan indikator seharusnya memiliki relevansi serta kegunaan yang jelas. Pada 

Kriteria untuk indikator kesehatan lingkungan

Validitas keilmuan:

• Kredibel—misalnya, berdasarkan pada suatu hubungan yang diketahui antara ling-
kungan dan kesehatan

• Sensitif terhadap perubahan di dalam kondisi yang menjadi perhatian
• Konsisten dan dapat diperbandingkan atas ruang dan waktu
• Kuat—misalnya, tidak terpengaruh oleh perubahan kecil di dalam metodologi, skala, 

atau data
• Mewakili kondisi dan area permasalahan
• Akurat—misalnya, berdasarkan pada data yang reliabel
• Scalable—misalnya, dapat digunakan pada skala yang ber beda-beda
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banyak kasus, masalah kemam puan indikator itu untuk dipraktikkan (misal-
nya, biaya dan ketersediaan data) juga harus diperhatikan.

Setiap kriteria umum ini dapat dispesifi kasikan dalam berbagai cara. Bobot 
kriteria khusus juga bervariasi dari kasus ke kasus lainnya. Banyak dari bobot 
kriteria tersebut bergantung pada tingkat tanggung jawab dari para peng-
guna dan skala penerapan yang diinginkan (misalnya internasional, nasional, 
regional, atau lokal). Kriteria menjadi pertentangan yang luas. Kebutuhan 
untuk menghasilkan indikator yang mudah dipahami oleh masyarakat dan 
berpengaruh pada masyarakat, berlawanan dengan kebutuhan akan validitas 
keilmuan. Sama halnya, kebutuhan akan keakuratan dan kredibilitas keilmu-
an mungkin menciptakan masalah ketika pengaturannya berlawanan dengan 
kebutuhan untuk tepat waktu, kemudahan pembuatan (feasibilitas), dan bia-
ya yang rendah. Konfl ik dan kontradiksi ini memang sudah diperkirakan. 
Indi kator adalah alat, dan semua alat harus sesuai dengan tujuan yang diren-
canakan. Indikator tidak ada yang bersifat absolut. Apa yang membuat suatu 
indikator baik untuk sebuah tujuan di tangan salah seorang pengguna mung-
kin tidak akan tepat di tangan pengguna lainnya. Kriteria, seperti indikator 
bergantung pada situasi saat mere ka digunakan. Namun, pada akhirnya 
mung kin hanya terdapat satu masalah standar, yaitu bahwa mereka melaku-
kan tugas mereka. Buktinya, sebagaimana yang terjadi, adalah di dalam cara 
kerjanya.

Dalam kasus indikator nasional, yang dikembangkan di sini, ter dapat 6 unsur 
utama dalam pembuatan indikator tersebut. Yang pertama adalah kredibilitas 
keilmuan. Sebagaimana yang telah di catat, indikator merupakan sebuah 
cara untuk menjelaskan se suatu (sebuah dampak pada kesehatan, sua tu 
risiko, sebuah sumber pajanan) yang tidak mudah dinilai. Seberapa baik 
setiap indikator memenuhi kredibilitas keilmuan bergantung pada sebe rapa 
baik sebenarnya indikator berhubungan dengan fenomena yang diper hati-
kan. Dengan kata lain, seberapa baik indi kator mengindikasikan feno me na 
tersebut. oleh karena kredibilitas keilmuan tampaknya menjadi persyaratan 
yang jelas bagi setiap indikator yang tidak dapat disanggah lagi, pada ke-

Kegunaan dan kemampuan untuk dipraktikkan

• Terkait kepada suatu masalah kebijakan atau masalah praktis
• Actionable, misalnya berhubungan pada sebuah kondisi yang dapat dipengaruhi 

atau dikendalikan
• Dapat dipahami dan dapat diterima oleh sasaran
• Dilakukan sesuai dengan waktunya—misalnya  selalu diperbarui
• Spesifi k—misalnya ditujukan pada sebuah fenomena atau masalah yang sebenar-

nya
• Dapat diukur—misalnya berdasarkan pada data yang tersedia dan metoda-metoda 

yang dapat dikelola
• Efektivitas biaya, misalnya mampu dibuat dan digunakan dengan biaya yang masuk 

akal
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nyataannya hal ini sering kali merupakan salah satu dari kriteria yang paling 
sulit untuk dicapai. Banyak indikator yang dikem bang kan pada masa lampau 
dikritik karena hal ini. 

Kredibilitas keilmuan

Sebuah persyaratan utama bahwa sebuah indikator harus berdasarkan pada sebuah 
pengetahuan dan hubungan yang dapat diinterpretasikan dengan fenomena atau kon-
disi yang menjadi fokus perhatian. Herannya, pencapaian hal ini di dalam kasus indikator 
kesehatan lingkungan menjadi sulit. Sebagai contohnya, pertimbang kan dua indikator 
yang digunakan secara luas berikut ini.
• Persentase rumah tangga dengan limbah daur ulang
• emisi SO2 per kapita

Walaupun masing-masing indikator ini berasosiasi dalam beberapa cara dengan kondisi 
lingkungan dan kualitas kehidupan, tetapi tidak memiliki suatu hubungan yang jelas dan 
eksplisit  pada kesehatan manusia. Mereka sulit diintre pretasikan karena cara penjelasan 
mereka yang tidak kredibel. Sebagai contohnya, daur ulang limbah dapat membantu 
untuk mengurangi kebutuhan akan lahan atau pembakaran sampah, dan membantu 
untuk menghindari tempat penimbunan limbah, tetapi hal itu dapat meningkatkan upaya 
penanganan limbah, kecuali jika dikelola secara tepat. Di samping itu, persentase daur 
ulang sampah yang tinggi masih meninggalkan volume bahan yang besar untuk dibuang 
di dalam cara lain apabila keseluruhan zat turunan sampah sangat banyak Sama halnya 
dengan emisi SO2 per kapita yang tinggi mungkin tidak memiliki suatu ancaman terhadap 
kesehatan apabila penyebarannya sangat jarang (saat kasus kuantitas total emisi masih 
kecil) atau apabila emisi dibuang terutama melalui cerobong asap yang tinggi sehingga 
akan tersebar secara meluas.

Masalahnya, seperti yang telah kita lihat, sebagian besar aspek kesehatan 
lingkungan bersifat multidimensi. Hubungan sederhana antara kesehatan 
dan lingkungan jarang terjadi karena banyak terdapat asosiasi yang saling 
ber hubungan dan kompleks. Sebagai hasilnya, sering kali sulit untuk menemu-
kan indikator yang memberikan suatu pengukuran tunggal dan langsung 
dari sebuah outcome kesehatan atau pajanan. Banyak indikator yang mem-
bingungkan dan tidak pasti. Di dalam situasi seperti itu, sulit sekali untuk 
menginterpretasi suatu indikator. Perbedaan atau perubahan yang tampak 
di dalam indikator dapat mengartikan suatu hal atau yang lain, atau bahkan 
tidak mengartikan apa-apa; kita tidak dapat mengatakan yang mana. Indi-
kator tersebut dapat gagal untuk mengindikasikan masalah.

Terdapat dua cara utama dalam menghindari kesulitan ini. Cara pertama, 
dan biasanya yang terbaik, adalah menjelaskan indikator  dengan teliti dari 
awal mula. Kita sebaiknya menjauhkan diri dari indikator  yang pada dasarnya 
tidak pasti atau ambigu. Cara kedua adalah dengan meng gunakan indikator 
secara tidak terpisah, tetapi dalam kombinasi, sebagai alat yang mendukung 
satu sama lainnya. Kesimpulan pasti yang tidak dapat diambil dari sebuah 
indikator tunggal dapat sering terlihat lebih jelas apabila kita membaca 
sinyal-sinyal dari beberapa indikator secara bersamaan. Contohnya, meng-
inter pretasikan rendahnya angka cedera anak-anak pada kecelakaan jalan 
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raya adalah yang sulit. Apakah ini karena tingkat kepadatan lalu lintas jalan 
raya yang berkurang? Apakah ini merupakan suatu hasil dari peningkatan 
keamanan jalan raya? Apakah ini karena anak-anak tidak lagi berani berjalan 
atau bermain di jalanan, dan kemudian aktivitas fi sik di jalan raya menghilang? 
Atau apakah ini akibat beberapa pe rubahan di dalam klasifi kasi atau pe-
laporan kecelakaan dan cedera? Apabila kita mengambil indi ka tor dari 
peristiwa-peristiwa tersebut, kita hanya dapat menduga. Akan tetapi, apabila 
kita lakukan tri angulasi, dengan membandingkan kecenderungan de ngan 
indikator yang lainnya, gambaran peristiwa tersebut dapat menjadi lebih 
jelas.

Kemampuan untuk dapat diperbandingkan (comparability) dan konsistensi 
juga penting di dalam hubungannya dengan indikator nasional. Kemampuan 
untuk dapat diperbandingkan terhadap wilayah yang berbeda bersifat kru-
sial jika kita ingin menjelaskan perbandingan ataupun perbedaan yang ber-
makna di antara daerah-daerah yang berbeda dalam sebuah negara, atau di 
antara negara-negara yang berbeda. Konsistensi sepanjang waktu bersifat 
esensial  apabila kita akan mengobservasi dan memahami kecenderungannya. 
Keduanya tidak hanya mensyaratkan bahwa indi kator yang digunakan harus 
memiliki defi nisi yang tetap, tetapi juga bahwa meto de dan data yang di-
guna kan untuk membangunnya juga konsisten dan terstandarisasi.

Pencapaian konsistensi yang demikian tidak selalu mudah. Salah satu  masa-
lah nya adalah bahwa secara internasional sering terjadi kepenting an dan 
standardisasi yang berbeda. Banyak negara yang, sudah memiliki sistem pe-
man tauan dan survei. hal ini dapat dimengerti, karena negara-negara ter-
sebut enggan untuk mengompromikan hal ini demi terciptanya keseragaman 
di tingkat internasional. Tentu saja, apabila mereka melakukan nya, mereka 
seperti akan mengancam konsistensi dan keberlangsungan data urutan-
waktu mereka.

Masalah menjadi lebih buruk karena teknologi pemantauan dan survei serta 
praktik-praktiknya juga berubah sepanjang waktu. Organisasi yang bertang-
gung jawab untuk memantau dihadapkan dengan sebuah dilema. Apakah 
mereka mengadopsi teknologi yang baru sebagaimana tek nologi itu telah 
tersedia, untuk meningkatkan kualitas pemantauan mereka dan untuk me-
melihara konsistensi dengan organi sasi lain yang sama-sama memiliki tang-
gung jawab untuk memantau? Atau kah mereka tetap memakai teknologi 
yang lama, dan terus-menerus memakai metode yang sudah kuno dengan 
maksud untuk tetap menjaga alur dengan data yang telah lalu? Salah satu 
hal yang menjadi sebuah masalah besar adalah remote sensing (remote 
sensing = proses pengambilan informasi mengenai daratan, perairan, atau 
sebuah objek tanpa adanya kontak fi sik antara sensor dan subjek analisis. 
Biasanya menggunakan instrumen berupa satelit atau pesawat, ed). Seiring 
dengan meningkatnya jumlah dan jangkauan satelit yang meng observasi 
bumi, dan kemampuan sensor pada satelit-satelit tersebut yang semakin 
baik, remote sensing men jadi lebih dibutuhkan sebagai sumber data ling-
kung an. Akan tetapi dengan terjadinya peningkatan ini, konsistensi data 
urutan-waktu ini telah dikompromikan dengan lebih serius. Masalah-masalah 
yang serupa juga terjadi dengan data kesehatan. Beberapa negara, pada 
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beberapa waktu, tidak membuat perbaikan terhadap sistem mereka dalam 
pelaporan dan pengodean ataupun pada morbiditas dan mortalitas. Ketika 
negara-negara tersebut melakukan hal itu, sebuah lompatan jauh tampak 
terjadi pada kecenderungan kesehatan. Hal tersebut bukanlah sebuah hasil 
dari suatu perubah an yang nyata pada status kesehatan, tetapi dari metode 
survei lans yang berubah. hal ini dapat menyebabkan kesalahan yang besar 
da lam interpretasi pesan yang disampaikan oleh indikator-indikator nya, 
Kecuali jika hasil-hasil yang terdapat di dalam data telah dikenali dan di-
pahami.

Pada cara yang sama, kita harus memperhatikan seberapa representatif indi-
ka tor kesehatan lingkungan kita. Alasan untuk memperhatikan hal tersebut 
sudah jelas, apabila indikator akan digunakan untuk menginformasikan 
keputusan, informasi yang berasal dari indikator seharusnya tidak bias. Pada 
praktiknya, hal ini sering kali sulit untuk dicapai. Sebagaimana yang telah 
kita lihat, masalah-masalah kesehatan lingkungan sangatlah kompleks. Kon-
disi masalah tersebut sering kali bervariasi meskipun wilayahnya berdekatan, 
dan bahkan di dalam kelompok populasi yang kecil. Namun, survei dan 
pemantauan sering kali memakan banyak biaya. Oleh karena itu, banyak 
indikator yang kemudian dibuat berdasarkan pada data sampel, con tohnya 
pada pemantauan lingkungan yang dilaksanakan pada jumlah tem  pat yang 
relatif sedikit, atau pada survei rumah tangga yang mencakup sejumlah 
persentase kecil rumah-rumah. Pada kedua kasus, sampling memiliki tan-
tangan yang besar. Kompleksnya, populasi-populasi yang distratifi kasi atau 
di-cluster lebih disukai daripada sampling acak  yang tidak dapat memberikan 
estimasi dengan reliabel, kecuali jika meng ambil sampel dengan jumlah yang 
relatif besar. Stratifi kasi sampel secara hati-hati memang diperlukan. Sebelum-
nya hal ini sulit dilakukan kecuali jika struktur variasi dalam fenomena yang 
menjadi fokus perhatian diketahui, yaitu kecuali kita memahami bagaimana 
hal itu dapat bervariasi diantara area-area atau kelompok populasi yang 
berbeda. Banyak ketidakpastian dalam estimasi kita yang kemudian muncul, 
khususnya ketika data sampel diaplikasikan pada area-area yang kecil atau 
subpopulasi. Masa lah ini menjadi buruk apabila kondisi yang diinginkan 
jarang ditemui. Pola-pola  interpretasi atau kecenderungan yang  ditunjukkan 
o leh sebuah indikator di dalam contoh-contoh ini sangatlah problematik, 
atau pun merupakan hal yang sedikit berisiko.

Masalah-masalah yang serupa terjadi dalam hubungannya dengan waktu. 
Lingkungan dan kesehatan jarang menunjukkan kecenderungan sementara 
yang sederhana dan konstan. Variasi sepanjang waktu lebih sering bersifat 
kompleks dan aneh, periode perubahan yang kecil atau lambat dijelaskan 
oleh gerakan turun-naik yang tiba-tiba dan kasar atau lompatan-lompatan. 
Peristiwa-peristiwa tersebut juga jarang sekali sepenuhnya teratur dan tidak 
dapat diperkirakan dengan mudah, bahkan ketika terjadi karena proses-
proses siklik seperti musim, titik-titik hitam di matahari, atau masalah eko-
nomi. Dorongan perubahan yang nyata ini adalah adanya gangguan acak 
karena kesalahan pengukuran atau sampling. Pendeteksian perubahan data 
urutan-waktu berdasarkan ketidakpastian ini sering kali sulit dilakukan. 
Ketika indikator diambil dari pengukuran yang berkesinambungan, seperti 
peman tauan kualitas udara atau pelaporan kesehatan rutin, hal tersebut 
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kesempatan baik untuk mengidentifi kasi perubahan kondisi yang nyata. Jika 
indikator dibuat berdasarkan pada survei periodik (seperti kuesioner rumah 
tangga atau survei lingkungan) masalahnya menjadi lebih besar lagi. Indi-
kator tersebut kemudian menjadi sebuah dokumen yang tumpang tindih, 
seperti sekumpulan bagian yang diambil dari sebuah buku besar yang me-
muat banyak informasi. Penguraian cerita, dengan me rekonstruksikan pola-
nya, berdasarkan bukti yang tidak lengkap adalah hal yang tidak mungkin
   
Unsur ketepatan waktu indikator juga penting untuk tujuan lainnya. Apabila 
indikator tersebut berperan untuk memengaruhi tindakan kita secara efektif, 
membantu kita mengintervensi dalam mencegah penderitaan, memperbaiki 
kerusakan, atau mengurangi  keseng saraan  secara cepat, kecepatan bagian 
yang penting. Sisi baiknya, kita perlu peringatan; sedangkan sisi buruknya, 
kita harus mengetahui secepatnya setelah kejadian tersebut mulai memburuk. 
Indikator-indikator yang baik oleh karenanya harus selalu diperbarui dan 
tersedia tanpa keterlambatan.

Seberapa konsistenkah seharusnya indikator itu?

Konsistensi dan kemampuan untuk diperbandingkan jelas esensial apabila kita meng-
harapkan untuk menggunakan indikator dalam membuat per bandingan berdasarkan 
waktu ataupun secara geografi s. Akan tetapi, menekankan konsistensi pada indikator 
dapat membahayakan. Masalah-masalah yang berbeda dapat menjadi perhatian, con-
toh nya di negara-negara yang berbeda, sering kali masalah umum ditampilkan dengan 
cara yang berbeda. Penekanan pada setiap negara untuk menggunakan indikator-
indikator yang sama dapat menyebabkan berubahnya gambaran dan menyembunyi kan 
masalah atau perbedaan penting yang ada. Waktu juga membuat masalah dan kepen-
tingan berubah. Jika masalah dan kepentingan tersebut ingin direpresentasikan dengan 
baik oleh indikator yang digunakan untuk pembuatan kebijakan, indikator juga harus 
berubah. Apabila menginginkan indikator tetap relevan, baik konsistensi maupun kon-
tinuitas mungkin harus dikorbankan.

Keterwakilan (representativeness) dari data yang dipinjam

Sebagian besar indikator bersandar pada data yang dipinjam, data tentang informasi 
yang dikumpulkan untuk tujuan lainnya. Seberapa represen tatif nya indikator bergantung 
pada bagaimana perancangan pemantauan atau pengumpulan data yang original. Sa-
yang nya, banyak pemantauan yang di laku kan untuk tujuan yang tidak berhubungan 
secara langsung dengan kesehatan lingkungan. Banyak pemantauan yang bertujuan 
untuk memenuhi persyaratan, se bagai contoh, untuk memeriksa apakah obligasi inter-
nasional telah di penuhi, atau untuk meyakinkan bahwa perundang-undangan nasional 
sedang diupayakan. Pemantauan jaringan dalam kasus-kasus ini  sering kali bias ter-
hadap tipe lingkungan yang spesifi k, misalnya pemantauan kualitas udara, sering kali 
ter fokus pada titik-titik polusi yang diketahui. Memperhitungkan data dari jaringan ini 
pada area atau populasi yang lebih luas (misalnya untuk mengambil ukuran dari nilai 
rata-rata (mean) konsentrasi polutan tahunan, atau pajanan populasi-beban) dapat 
sangat menyesatkan. Oleh karenanya, kita perlu mengenali  (dan menyatakan secara 
jelas), bias dan keterbatasan dari data pinjaman kita dan menafsirkan indikatornya se-
cara tepat.
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Ketepatan waktu memperlihatkan beberapa permasalahan di bidang ling-
kungan dan kesehatan, pada banyak sumber data yang kita gunakan tidak 
berjalan pada skala waktu tertentu. Contohnya, survei lingkungan dan kese-
hatan, hanya dapat terjadi secara sporadis, atau pada interval waktu bebe-
rapa tahun, sehingga kita mungkin tidak mendapatkan peringatan akan ke-
jadian pada sementara waktu. Proses pengumpulan data (misalnya dari 
banyak organisasi berbeda yang bertanggung jawab memantau kesehatan) 
juga menjadi lebih lama, dan banyak upaya yang dibutuhkan untuk melaku-
kan pemeriksaan ulang dan verifi kasi data tersebut. Oleh karena itu, keter-
lambatan dua atau tiga tahun biasa terjadi sebelum informasi tersedia dan 
indikator dapat diperbarui. Masalah yang tidak terelakkan ini memaksa kita 
untuk bertindak setelah kejadian terjadi, khusus nya apabila kita bersandar 
pada indikator kesehatan saja. Masalah itu juga dapat membuat masalah 
kesehatan lingkungan menjadi lemah dibandingkan lainnya, seperti halnya 
ekonomi, yang didukung oleh informasi yang lebih tepat waktu. Masalah itu 
juga menjadikan kesehatan lingkungan mudah untuk ditolak karena merupa-
kan hal yang ‘tidak lagi relevan’ atau ‘ kedaluwarsa’.

Tidak ada solusi yang mudah untuk pertanyaan tentang ketepatan waktu. 
Keterbatasan biaya cenderung memaksa kita untuk tidak sering melakukan 
survei atau pemantauan yang berkesinambungan. Kita tidak dapat mengabai-
kan kesalahan yang mungkin terdapat pada data, se hing ga pembersihan 
dan validasi data merupakan hal yang vital. Sebagai hasilnya, keterlambatan 
merupakan suatu hal yang biasa dalam hidup kita. Namun, terdapat beberapa 
hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah menggunakan ukuran-
ukuran lain untuk memberikan kita peringatan dini, terutama untuk berfokus 
pada pajanan dan penyebab pajanan, daripada kesehatan itu sendiri, sebagai 
sebuah sumber indikator. Untuk alasan inilah, indikator rantai kesehatan ling-
kungan yang lebih tinggi (pajanan, konsentrasi ling kungan, aktivitas sumber), 
sering kali lebih berguna daripada ukuran efek kesehatan. Cara lain dalam 
mencegah keterlambatan adalah dengan menggunakan model sebagai sua-
tu cara untuk memprediksi hal yang mungkin terjadi, memberikan gambaran 
dari apa yang kita ketahui pada kondisi dan kecenderungan saat ini. Beberapa 
prediksi mungkin tidak seluruhnya akurat, tetapi prediksi tersebut dipercaya 
dapat membantu kita untuk bersiap diri. Dan di dalam kesehatan, mungkin 
lebih di dalam hubungan kepada lingkungan, kesiapan dan tindakan pence-
gahan merupakan hal yang terpenting.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kemampuan untuk dapat diukur 
adalah unsur kelima indikator yang baik. Indikator seperti bentuk informasi 
lainnya, menjadi baik jika data dasar mereka juga baik. Apabila kita tidak 
dapat mendapatkan data yang diperlukan, indi kator-indikator kita tetap 
kosong dan tanpa arti. Tak perlu dikatakan lagi bahwa indikator harus dibuat 
dengan data riil, tidak peduli berasal dari peng ukuran secara langsung, 
persepsi, ataupun opini. Pemodelan, seperti yang ditulis di atas, dapat men-
jadi suatu dasar valid yang seimbang untuk indikator. Dengan demikian 
dapat membuat bentuk data lebih fl eksibel, seperti data yang didapatkan 
dari survei yang berhubungan dengan sikap. Masalah yang dialami oleh 
seseorang, sering membentuk tindakan yang dilakukannya, dan keraguan-
keraguan berdampak langsung pada kualitas hidup. Pada banyak kasus, 
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orang-orang juga memiliki pers pektif yang patut diperhatikan, dan pen-
deteksian per ma salahan dan per ubahan memakan waktu lebih lama sebelum 
dilakukan sistem pemantauan yang lebih formal. Pada beberapa keadaan, 
kita tentunya hanya memiliki sedikit pilihan dan bentuk data yang lain 
mungkin tidak tersedia. Oleh karena itu, kita seharusnya memang tidak me-
nolak data ter sebut dan tidak pula takut untuk menggunakannya di dalam 
pengembangan indikator kita.

Namun, kemampuan untuk dapat diukur tidak berdiri sendiri. Dengan sum-
ber-sumber yang mencukupi, kita mungkin dapat menemukan cara untuk 
mengukur hal yang terpenting. Pada dunia yang nyata, pertimbangan yang 
utama adalah biaya, sementara yang kedua mungkin adalah kebutuhan 
untuk tepat waktu. Untuk kedua alasan inilah, pilihan-pilihan kita jauh lebih 
terbatas. Selain itu, indikator cenderung bersandar pada data rutin yang 
mereka dapatkan; pemantauan atau kampanye survei yang dirancang sesuai 
tujuan hanya dilakukan sebagai suatu upaya terakhir. Ketersediaan data ru-
tin yang terbatas menyebabkan terlihatnya hambatan-hambatan yang nyata. 
Bukan berarti bahwa kita tidak dapat mengukur apa yang kita butuhkan 
untuk membuat indikator kita, akan tetapi karena kita tidak memiliki ke-
mampuan untuk melakukannya. Efektifi tas biaya dan kemampuan untuk 
dapat diukur merupakan hal yang sama. Bersama-sama mereka beraksi untuk 
menentukan banyak indikator yang dapat dipraktikkan, dan mereka memati-
kan ide-ide cerdas yang potensial. Pada kasus indikator kesehatan lingkungan 
anak, pemenuhan kriteria yang bervariasi ini merupakan masalah yang uta-
ma. Hal ini tidak hanya disebabkan indikator itu sendiri memiliki banyak 
persyaratan, tetapi juga tidak sesuai pada beberapa kasus. Hal itu disebabkan 
kerutinan, keterwakilan, keakuratan dan keterjangkauan data tentang anak-
anak sering kali tidak ada atau jarang terjadi.

Terdapat banyak alasan untuk hal tersebut. Salah satunya mungkin  karena 
pada dasarnya anak-anak jarang mengeluarkan pendapat disebabkan oleh 
ketidakdewasaan mereka sendiri, ketidakmampuan mereka secara fi nansial, 
pengucilan mereka dari (ketidakmampuan untuk memanfaatkan) saluran 
pengaruh yang ada sehingga masalah-masalah mereka mung kin menjadi ku-
rang terlihat atau kurang terdengar. Dan ketika mereka mengeluar kan pen-
da pat, hal tersebut merupakan pendapat dari orang lain. Yang kedua, dan 
juga berhubungan, penyebabnya adalah pada dasarnya terdapat bias dalam 
tempat dan cara kita melakukan pemantauan kesehatan dan lingkungan 
kita. Umpamanya, kita mengukur lingkungan sekitar; kita meng atur tempat 
kerja; kita mencatat persepsi dan aktivitas orang dewasa. Akan tetapi semua 
ini cenderung hanya mewakili keburukan tempat anak-anak ber ada, apa 
yang mereka alami, dan ancaman serta bahaya yang mereka hadapi. Sebagai 
contohnya, bahkan di saat kita mengukur polu si udara maka yang terukur 
ada lah bobot napas orang dewasa.

Merencanakan indikator yang spesifi k untuk anak-anak dengan berfokus 
pada hal mengenai anak-anak, dan menggambarkannya dari perspektif 
anak-anak, sering kali sangat sulit dilakukan. Untuk melihat anak-anak 
sebagai denomi nator alternatif tidaklah mudah; kita seharusnya tidak meng-
antisi pasinya dengan pengubahan indikator untuk populasi umum pada 
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indikator anak-anak hanya dengan mengganti ‘populasi keseluruhan’ de-
ngan ‘jumlah keseluruhan dari anak-anak’ di dalam algoritma yang kita 
guna kan. Sayang sekali, kurangnya data yang spesifi k mengenai anak-anak 
sering kali membuat kita memiliki sedikit pilihan.

Persepsi dan opini sebagai data

Persepsi seseorang merupakan sumber yang kaya akan informasi yang harus diperhati-
kan. Persepsi dari petugas kesehatan, orang-orang yang sehat, dan keadaan lingkungan 
dapat memberitahukan kita tentang masalah orang-orang dan tentang kondisi tempat 
mereka tinggal. Persepsi juga me rupakan sumber data yang relatif mudah diambil, misal-
nya melalui survei opini dan kuesioner mengenai opini individu. Oleh karena itu, opini 
dapat membantu  untuk mengisi kekosongan pada data yang tidak dapat diambil oleh 
peralatan bia sa.

Akan tetapi, mengumpulkan dan menggunakan jenis informasi ini memiliki keun tung an 
penting lainnya. Informasi tersebut memberikan arti tersendiri dengan melibatkan masya-
rakat secara langsung di dalam proses pengembangan indikator. Hal ini dapat membantu 
untuk membuat indikator men  jadi jauh lebih berarti dan relevan, serta mendukung pene-
rimaan indikator di masyarakat.

Anak-anak sebagai denominator

Anak-anak bukanlah orang dewasa  dalam bentuk kecil. Apabila kita akan membuat 
indikator khusus untuk anak-anak, kita perlu menentukan indikator secara langsung 
berdasarkan pandangan anak-anak itu sendiri. Salah satu cara nyata dalam melakukan 
hal ini adalah dengan menggunakan anak-anak, ketimbang populasi yang besar, seba-
gai denominatornya. Contohnya, ketika mengembangkan sebuah indikator dari risiko 
polusi udara di dalam ruangan, kita harus merancangnya dari segi jumlah anak-anak 
yang terpajan. 

Sejauh ini, menentukan anak-anak sebagai denominator jarang sekali di lakukan. Banyak 
lingkungan dengan risiko yang berbeda dan lebih besar untuk anak-anak, tetapi mereka 
malah lebih sering melakukan penelitian tersebut pada orang-orang dewasa.

Sebagai contohnya, tenggelam, merupakan suatu penyebab yang umum dari kematian 
bagi anak-anak, karena sumber-sumber air (yang digunakan untuk minum, mandi, men-
cuci) merupakan bahaya. Untuk orang-orang dewasa, aktivitas ini cenderung tidak ber-
bahaya. Sama halnya dengan polusi udara di dalam ruangan memiliki risiko yang jauh 
lebih besar untuk anak-anak kecil yang meng habiskan waktu mereka di rumah lebih 
besar bila dibandingkan dengan orang-orang dewasa (khususnya laki-laki) yang lebih 
sering berada di luar rumah. Oleh karenanya kita perlu menghitung risiko berbeda yang 
dihadapi oleh anak-anak dalam banyak lingkungannya, dibandingkan orang-orang dewa-
sa. Kita juga perlu menargetkan indikator pada kelompok usia spesifi k pada anak-anak 
yang memiliki risiko paling besar.
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3.3 Daftar indikator

Dilengkapi dengan suatu pemahaman akan informasi yang diperlukan, se-
buah kerangka kerja konseptual yang jelas, dan kriteria yang tepat dalam 
pemilihan indikator, maka kita dapat membuat pilihan kita. Untuk membantu 
kita melakukannya, kita dapat membuat model setiap masalah utama kese-
hatan lingkungan satu-persatu dan mengidentifi kasi komponen serta hu-
bung an yang ingin dijelaskan. Pada tahapan ini, daftar yang kita buat semen-
tara, karena kita tidak yakin indikator mana yang sesuai. Pada praktiknya, 
indikator yang akan berhasil dibuat dengan penge tahu an dan data yang 
tersedia. Selanjutnya, kita dapat mengamati kembali daftar indikator ter se-
but untuk melihat apakah terdapat hal-hal yang tidak berguna atau kesen-
jangan harus diperhatikan. Di dalam melihat kesenjangan, kita perlu menge-
tahui batasan masalah yang dapat menjadi hambatan. Pada kenyataannya, 
sebagian besar indikator tersebut berinteraksi, dan kita harus memperhatikan 
interaksi ini. Begitu pula, kita akan menemukan bahwa beberapa indikator 
akan menjadi ganda. Di dalam kasus ini kita dapat menghemat energi dan 
waktu dengan menggabungkan beberapa indikator ganda tersebut. Oleh 
karena itu, indikator-indikator tersebut perlu untuk dilihat di dalam konteks 
dan secara menyeluruh, daripada sebagai unsur-unsur yang terpisah.

3.3.1 Penyakit perinatal

Mungkin lebih dari periode lain di dalam kehidupan mereka, anak-anak 
berisiko selama periode janin (prenatal) dan segera setelah dilahirkan (post-
natal). Oleh sebab itu, penyakit perinatal mewakili salah satu pe nye bab 
utama kematian dan penyakit di kalangan anak-anak seluruh dunia.

Defi nisi penyakit perinatal bervariasi dari satu negara ke negara lain. Namun, 
WHO menetapkannya sebagai penyakit yang terjadi antara minggu ke–22 
masa kehamilan dan akhir minggu pertama setelah kelahiran. Penyakit 
perinatal memiliki banyak bentuk yang berbeda. Secara global, kontributor 
utama terhadap penyakit peri natal atau kematian perinatal adalah:
• Masalah kehamilan (misalnya prematuritas, pasca-prematuritas, dan lahir 

mati).
• Retardasi perkembangan di dalam kandungan (Intrauterine growth retar-

da tion)
• Infeksi neonatus (misalnya, sepsis, pneumonia).
• Kehilangan darah pada fetus
• Cedera fi sik sebelum atau selama kelahiran (misalnya asfi ksia atau trauma 

kelahiran).
• Kondisi kromosomal

Di pandang dari efek kesehatan, suatu indikator umum tentang penyakit ini 
jelas sangat berguna. Untuk tujuan ini kita dapat menggunakan sebuah 
ukuran seperti angka mortalitas perinatal. Namun, untuk aplikasi yang lebih 
spesifi k, penentuan indikator efek kesehatan lainnya akan sangat berguna. 
• Retardasi perkembangan di dalam kandungan pada bayi baru lahir meng-

identifi kasi yang memiliki risiko paling besar.
• Jumlah anak-anak yang lahir dengan cacat kongenital yang membutuhkan 

bedah perbaikan juga merupakan sebuah indikator yang sangat berguna 



Menuju Suatu Tatanan Inti Indikator 39

dari cacat lahir yang ekstrem, termasuk permasalahan seperti cacat tabung 
neural (neural tube defect) dan gastroschisis, yang meningkat pada bebe-
rapa negara (Kold, Jensen 2001).

Indikator utama penyakit perinatal

 Konteks

Anak-anak berusia 0–14 tahun yang hidup di dalam kemiskinan

Pajanan

Risiko kelaparan
Orang yang tinggal di pemukiman liar
Wanita usia subur yang kekurangan gizi
Wanita usia subur yang bekerja di tempat kerja yang tidak dilindungi oleh undang-
undang
Kelahiran pada ibu yang tinggal di pemukiman yang tidak aman dan berbahaya

Outcome kesehatan

Angka mortalitas perinatal
Retardasi perkembangan di dalam kandungan pada bayi yang baru lahir
Cacat kongenital lahir yang membutuhkan pembedahan pada anak-anak usia di bawah 
1 tahun

Tindakan

Wanita usia subur dalam satu jam perjalanan dari perawatan perinatal dan perawatan 
maternal khusus     
Perubahan jumlah rumahtangga yang kurang mendapatkan pe layanan kesehatan 
dasar
Prevalensi  anak-anak berusia 0–4 tahun yang kerdil

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 8, faktor-faktor lingkungan 
yang bervariasi memiliki kontribusi pada efek kesehatan tersebut. Per hatian 
utama berfokus kepada pajanan maternal, praktik pelayanan kesehatan dan 
pemberian nutrisi selama periode prenatal, serta kondisi di rumah sehari-hari 
segera setelah kelahiran bayi. Beberapa indikator utama dari pajanan ini 
yaitu:
• Jumlah wanita usia subur yang kekurangan gizi adalah sebuah indikator 

umum risiko nutrisi yang tidak mencukupi, dan berpengaruh pada 
masalah perkembangan janin selama kehamilan

• Jumlah wanita usia subur yang bekerja pada tempat kerja yang tidak di-
lindungi oleh undang-undang merupakan sebuah indikasi alternatif 
pajan an maternal yang potensial terhadap tera togen dan zat berbahaya 
lainnya untuk janin.

• Jumlah kelahiran dari ibu yang tinggal di pemukiman yang tidak aman, 
tidak sehat atau berbahaya merupakan sebuah indikator risiko infeksi 
yang umum atau lingkungan kelahiran yang buruk di dalam rumah.
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Indikator tambahan yang dikembangkan di dalam kasus-kasus yang spesifi k, 
termasuk:
• Jumlah perawatan di rumah sakit untuk infeksi rubella atau per kembangan 

janin di dalam kandungan (intrauterine maternal) yang me rupa kan 
ukuran infeksi maternal yang dapat menyebab kan cacat kongenital atau 
masalah kehamilan

• Jumlah wanita usia subur yang keracunan zat kimiawi di tempat bekerja 
atau rumah, yang dapat bertindak sebagai sebuah indi kator risiko pajanan 
maternal akut terhadap tera togen dan zat berbahaya lainnya bagi janin.

Warisan yang kekal dari penyakit anak-anak

Berat badan lahir rendah, salah satu efek buruk kesehatan yang paling umum dan 
menyebar di mana-mana, lebih dari sebuah efek sementara. Hal ini berimplikasi di 
dalam suatu varietas penyakit yang luas di dalam fase kehidupan selanjutnya, ter masuk 
penyakit saluran pernapasan dan kardiovaskular. Berat badan lahir rendah juga diaso-
siasikan dengan hal-hal buruk seperti berkurangnya kesempatan bekerja dan me ning-
katnya risiko kekerasan.

Gambar 8. Penyakit perinatal
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Selain itu, juga terdapat faktor-faktor risiko yang berhubungan jauh dengan 
penyakit perinatal, dengan indikator yang dapat juga dikembang kan, baik 
sebagai pengganti untuk pajanan (yang tidak dapat di ukur) maupun sebagai 
indikator itu sendiri.
• Risiko kelaparan merupakan sebuah ukuran yang umum dari keamanan 

pangan dan kemungkinan malnutrisi, dan menyebabkan masalah ke-
lahiran di dalam populasi umum.

• Jumlah orang yang tinggal di pemukiman liar merupakan suatu indikasi 
risiko perinatal dan risiko yang ber hubungan dengan kelahiran secara 
umum di dalam lingkungan rumah.

• Jumlah anak berusia 0–14 tahun yang hidup di dalam kemiskinan ber tin-
dak sebagai suatu alat yang mendeskripsikan secara umum kerugian 
dalam sosioekonomi, salah satu faktor risiko yang terkuat (meskipun 
kurang spesifi k) untuk penyakit perinatal.

Tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko penyakit perinatal dapat 
ditargetkan pada setiap dari salah satu faktor-faktor ini. Indikator utama 
tersebut antara lain:
• Jumlah wanita subur dalam satu jam perjalanan dari perawatan perinatal 

dan spesialis kandungan, yang merupakan sebuah indikator efektivitas 
dan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan;

• Perubahan karakteristik dari sejumlah rumah tangga yang kurang  men-
dapat kan pelayanan kesehatan dasar yang merupakan sebuah indikator 
hal yang diperlukan secara esensial, seperti sanitasi, higienis, air yang 
aman dan pengumpulan sam pah;

• Prevalensi anak berusia 0–4 tahun yang kerdil, yang merupakan se buah 
ukuran yang bernilai dari efektivitas suatu intervensi yang ditujukan pada 
perawatan malnutrisi.

Indikator tindakan lain, yaitu:
• Cakupan dan perluasan dari peraturan tentang pelepasan zat-zat kimia 

dan limbah ke lingkungan, yang mengindikasikan efektivitas tindakan 
dalam mengurangi pajanan zat kimiawi yang berbahaya dan mempe-
ngaruhi bayi baru lahir;

• Area dan cakupan program edukasi nutrisi, yang merupakan sebuah indi-
kator tingkat dukungan ibu terhadap pemberian nutrisi yang efektif;

• Jumlah wanita usia subur yang divaksinasi anti infeksi rubella, yang mem-
berikan sebuah ukuran efektivitas program vaksinasi maternal.

3.3.2 Penyakit saluran pernapasan

Setelah penyakit perinatal, penyakit saluran pernapasan merupakan sumber 
yang paling penting pada status kesehatan yang buruk dan mortalitas di 
kalangan anak-anak kecil. Penyebab utama penyakit ini adalah Infeksi Salur-
an Pernapasan Akut (ISPA) atau Acute Respiratory Infection (ARI), baik yang 
disebabkan oleh bakteri maupun oleh virus. Penyebab ISPA antara lain, 
pneumonia bakterial, suatu infeksi paru-paru yang membawa korban paling 
besar. Namun, pada awal masa kanak-kanak, faktor-faktor risiko yang lainnya 
juga penting, seperti Respira tory Syncytial Virus (RSV) dan virus para-infl uenza 
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tipe 3 yang cenderung mendominasi. Penyakit saluran pernapasan penting 
yang lainnya seperti campak, batuk rejan, dan asma.

Dengan adanya sistem pelayanan kesehatan yang bersumber daya baik dan 
efektif pada, penyakit ini jarang menjadi fatal. Namun, di negara yang 
sedang berkembang dengan pelayanan kesehatan yang kurang memadai, 
atau akses yang buruk terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia karena 
masalah seperti keterpencilan atau kemiskinan, membuat kematian karena 
penyakit ini menjadi hal yang biasa. Secara global, penyakit saluran perna-
pasan menyebabkan lebih dari 2 juta kematian anak-anak berusia di bawah 
lima tahun setiap tahunnya, pada proporsi keseluruh an di negara-negara 
yang sedang berkembang (WHO 2002).

Gambar 9 merangkum masalah penyakit saluran pernapasan. ISPA cenderung 
menjadi masalah utama, dan memiliki banyak bentuk. Umumnya, pneumonia 
bakterial merupakan Penyebab yang paling penting, tetapi infeksi virus, 
campak, batuk rejan dan alergi yang menyebar luas (misalnya rhinitis) juga 
merajalela. Penyakit saluran pernapasan kronis, terutama asma, juga merupa-
kan  sebuah masalah yang berkembang di berbagai belahan dunia, sebagai  
akibat pajanan terhadap polusi udara di dalam ruangan dan lingkungan se-
kelilingnya.

Dalam skala nasional, jarang diperlukan pembedaan variasi bentuk penyakit 
saluran pernapasan. Oleh karenanya, tiga indikator efek kesehatan yang 
utama dapat dijelaskan sebagai berikut.
• Angka mortalitas karena penyakit saluran pernapasan akut pada anak-

anak berusia 0–4 tahun

Merancang indikator tindakan yang baik

Semua indikator yang kita rancang berhubungan dengan tindakan mungkin merupakan 
hal yang paling bermasalah. Kesulitan timbul pada suatu area yang besar dari hubungan 
yang erat antara tindakan dan efek. Kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa tindak-
an yang telah dilakukan pasti tidak men cukupi dengan mengetahui seberapa baik tin-
dakan itu diimplementasikan. Sebagai contoh, sebuah indikator tindakan seperti adanya 
suatu kebijakan mengenai energi menggambarkan sedikit hal kepada kita, karena kita 
tidak mengetahui seberapa luasnya penerapan kebijakan itu ataupun juga seberapa 
efektif penerapan kebijakan tersebut selama ini. Di sisi lain, apabila kita hanya terfokus 
pa da efek intervensi, akhirnya kita menggunakan indikator yang sama yang sebelumnya 
telah kita gunakan untuk menentukan masalah saat pertama kali (misalnya, jumlah 
rumah tangga yang bergantung kepada bahan bakar biomassa).

Terdapat dua solusi akan dilema ini. Pertama adalah dengan mengembangkan indikator 
tindakan yang menjelaskan (dapat menghitung sejauh mungkin) tingkat implementasinya. 
Hal ini dapat dilakukan, umpamanya, dengan menilai tindakan yang berbeda dipandang 
dari kekakuan dan area penerapannya. Pendekatan yang kedua adalah dengan meng-
gunakan indikator yang menggambarkan perubahan yang diperlukan dalam kondisi keti-
ka tindak an ditargetkan, atau dari area yang akan dicapai oleh target ke bijak an. Kedua 
pendekatan ini digunakan di dalam konteks ini
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• Angka morbiditas karena penyakit saluran pernapasan akut pada anak-
anak berusia 0–4 tahun

• Prevalensi penyakit saluran pernapasan kronis pada anak-anak berusia 
0–14 tahun.

Namun, jika keadaan memungkinkan, indikator yang berhubungan dengan 
bentuk individual infeksi pernafasan yang lebih spesifi k dapat diperguna-
kan.

Banyak faktor risiko lingkungan yang berbeda dapat menyebabkan penyakit 
ini. Seperti beberapa faktor risiko yang telah disebutkan sebelumnya, seperti 
bakteri yang menyebabkan pneumonia, yang lebih-kurang ada di mana-
mana. Oleh karena itu, risiko bergantung terutama pada kemampuan anak-
anak atau ibu mereka untuk bertahan dari infeksi. Faktor-faktor genetik 
keadaan umum kesehatan, sosial, dan kondisi lingkungan merupakan hal 
yang penting di dalam masalah ini. Makanan yang tidak mencukupi, perumah-
an yang buruk, dan kepadatan penduduk berkontribusi dalam berkurangnya 
ketahanan tubuh. Pajanan di dalam ruangan terhadap polusi udara juga 
sangat penting karena anak-anak  menghabiskan sebagian besar waktunya 
di rumah. Tidak semua pajanan di dalam ruangan berasal dari sumber emisi 
di dalam ruangan, tetapi pembakaran bahan bakar biomassa (khususnya 

Gambar 9. Penyakit saluran pernapasan
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pada ventilasi dapur/kompor yang buruk) dan asap tembakau di lingkungan 
seringkali merupakan penyebab utama penyakit saluran pernapasan. Pajanan 
terhadap gas emisi industri atau jalan raya juga merupakan ancaman yang 
signifi kan.

Indikator utama, antara lain:
• Prevalensi retardasi perkembangan dalam kandungan pada bayi baru 

lahir, yang merupakan sebuah indikator risiko yang diasosiasikan dengan 
per kem bangan fetus yang gagal.

• Jumlah anak usia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan yang mengguna-
kan bahan bakar biomassa atau batubara sebagai sumber pe manasan dan 
memasak yang utama, yang merupakan sebuah indikator risiko sumber 
emisi di dalam ruangan.

• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan dengan 
paling sedikit satu orang dewasa yang merokok secara teratur, yang me-
rupakan sebuah indikator pajanan asap tembakau di lingkungan

• Nilai rata-rata pajanan tahunan pada anak-anak berusia 0–14 tahun ter-
hadap polusi partikulat atmosfi r, yang merupakan sebuah indikator risiko 
dari polusi udara lingkungan sekelilingnya. (khususnya dari jalan raya dan 
industri)

Pajanan pada faktor risiko yang beragam ini merupakan penyebab yang 
berpengaruh besar terhadap ISPA dan menyumbangkan proporsi yang besar 
pada beban penyakit. Namun, di luar hal tersebut, terdapat masalah lainnya 
yang lebih fundamental. Perumahan yang buruk, manajemen sampah yang 
tidak memadai, dan peraturan yang tidak memadai mengenai emisi dari 
industri, serta jalan raya merupakan hal yang penting, walaupun sebagai 
faktor-faktor penyebab, hal ini hanya berpengaruh sedikit ter hadap infeksi 
saluran pernafasan akut. Sebagai penyakit anak-anak yang memiliki bentuk 
paling banyak, kemiskinan juga merupakan suatu faktor risiko yang besar. 
Indikator tambahan lainnya yakni:
• Tingkat kepadatan penduduk, merupakan suatu ukuran perumahan pa-

dat penduduk dan akibat risiko infeksi;
• Jumlah anak-anak  berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan yang 

tidak aman, tidak sehat, atau berbahaya, yang merupakan sebuah indi-
kator risiko umum dari perumahan yang buruk.

• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal dekat jalan raya de-
ngan lalu lintas yang padat, yang merupakan ukuran pajanan emisi jalan 
raya

• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang hidup di dalam kemiskinan, 
yang merupakan sebuah indikator umum risiko yang tidak spesifi k se-
hubungan dengan kerugian sosioekonomi.

Tindakan untuk menangkal risiko-risiko ini dapat dilakukan dengan beberapa 
cara yang berbeda. Kenyataannya, kebijakan yang bertujuan untuk mengu-
rangi pajanan terhadap zat polutan dan alergen baik di dalam maupun di 
luar rumah merupakan alat-alat yang mungkin efektif. Tindakan untuk me-
ning katkan ke sehat an secara umum dan nutrisi ibu serta anak-anak juga 
penting. Indikator tindakan utama adalah sebagai berikut:
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• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun dengan akses untuk mendapatkan 
pengobatan antibiotik terhadap pneumonia, merupakan sebuah indikator 
kemampuan memberantas pneumonia secara cepat dan efektif;

• Perubahan karakteristik di dalam sejumlah rumah tangga yang bergantung 
pada bahan bakar biomassa atau batubara, merupakan sebuah indikator  
efektivitas kebijakan energi;

• Perubahan karakteristik di dalam konsumsi rokok, merupakan sebuah 
ukuran efektivitas kebijakan yang ditujukan pada pengurangan konsumsi 
rokok;

• Perubahan karakteristik di dalam konsentrasi polusi udara merupakan 
sebuah ukuran dari tingkat suatu tindakan pengurangan polusi udara di 
lingkungan sekelilngnya yang memiliki suatu efek.

Indikator utama penyakit saluran pernapasan

Konteks

Jumlah anak-anak berusia 0-14 tahun yang hidup di dalam kemiskinan

Pajanan

Anak-anak berusia 0–14 tahun yang hidup di dalam perumahan yang tidak aman, tidak 
sehat, atau berbahaya
Kepadatan penduduk
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di dekat jalan raya  dengan lalu lintas yang 
padat
Nilai rata-rata pajanan tahunan anak-anak berusia 0–14 tahun terhadap polusi partikulat 
atmosfi r
Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan yang menggunakan 
bahan bakar biomassa atau batubara sebagai sumber pemanasan dan memasak yang 
utama
Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan dengan paling sedikit 
satu orang dewasa yang merokok secara teratur
Retardasi perkembangan di dalam kandungan pada bayi baru lahir

Outcome kesehatan

Angka mortalitas pada anak-anak berusia 0–4 tahun akibat penyakit saluran pernapasan 
akut
Angka morbiditas pada anak-anak berusia 0–4 tahun akibat penyakit saluran pernapasan 
akut
Prevalensi penyakit saluran pernapasan kronik pada anak-anak berusia 0–14 tahun

Tindakan

Perubahan karakteristik pada sejumlah rumah tangga yang bergantung kepada bahan 
bakar biomassa atau batubara
Perubahan karakteristik pada konsumsi tembakau
Perubahan karakteristik di dalam konsentrasi zat polutan atmosfer
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3.3.3 Penyakit diare

Penyakit diare merupakan suatu masalah yang mendunia. Seperti sebagian 
besar penyakit anak-anak lainnya, penyakit diare tersebut jauh lebih banyak 
terdapat di negara berkembang daripada negara maju, yaitu 12.5 kali lebih 
banyak di dalam kasus mortalitas (WHO/EIP, yang tidak dipublikasikan). Di 
antara banyak bentuk penyakit diare, yang dihadapi oleh anak-anak berusia 
di bawah lima tahun (khususnya yang rentan), yang paling parah menurut 
manifestasi klinisnya adalah kolera, infeksi rotavirus, dan disentri.  

Pada tingkatan yang lebih umum terdapat dua indikator efek kesehatan 
yang dapat dengan mudah diajukan, pertama yang berhubungan dengan 
angka kemati an akibat penyakit diare, dan yang satu lagi dengan angka 
morbiditas. Namun, sebagai tambahan dibutuhkan indikator ketiga karena 
penyakit diare secara alami sering terjadi berulang kali dalam interval yang 
tidak tentu sehubungan dengan jumlah wabah penyakit (sebuah wabah 
biasanya didefi nisikan sebagai suatu kejadian dari dua atau lebih kasus-kasus 
yang berhubungan dengan penyakit yang sama, atau suatu peningkatan 
jum lah kasus yang di observasi melebihi jumlah yang diperkirakan). 
Berikut ini, indikator efek kesehatan yang kemudian diajukan:
• Angka mortalitas diare pada anak-anak usia 0–4 tahun;
• Angka morbiditas pada anak-anak usia 0–4 tahun;
• Angka kekambuhan wabah-wabah penyakit diare pada anak-anak usia 

0–4 tahun;

Penyebab utama penyakit diare adalah infeksi bakteri atau virus. Jalur masuk 
utama infeksi tersebut melalui feses manusia atau binatang, makanan, air, 
dan kontak dengan manusia. Kondisi lingkungan yang menjadi habitat atau 
pejamu untuk patogen tersebut atau peningkatan kemungkinan kontak 
dengan penye bab tersebut menjadi risiko utama penyakit ini. Sanitasi dan 
kebersihan rumah tangga yang buruk, kurangnya air minum yang aman, dan 
pajanan pada sampah padat (misalnya, melalui pengambilan sampah atau 
akumulasi sampah di lingkungan) yang kemudian mengakibatkan pe nyakit 
diare. Semua hal ini kemudian sering diasosiasikan dengan fasilitas manaje-
men sampah dan air yang buruk, prosedur yang aman didalam sistem perse-
dia an makanan (misalnya selama manajemen di peternakan, penyimpanan 
makanan dan penjualan makanan eceran) yang kurang memadai, dan pe-
ngen dalian polusi lingkungan (misalnya dengan limbah pertanian) yang ti-
dak memadai. Epidemik penyakit diare juga dapat terjadi sebagai akibat dari 
kejadian polusi atau bencana alam besar, seperti banjir. Musim kemarau tam-
paknya juga dapat menye babkan wabah penyakit diare karena  bertam bah-
nya kekuatan pa togen di saluran air dan kebutuhan akan penyimpanan air 
rumah tangga (sering terdapat dalam kondisi yang sangat tidak memadai). 
Di luar hal-hal ini terdapat banyak penyebab yang lebih umum dari status 
kesehatan buruk pada anak-anak, yaitu kemiskinan, pengucilan di bidang 
so sial dan kebijakan serta pengendalian lingkungan yang buruk (Gambar 
10).

berdasarkan latar belakang tersebut, indikator pajanan umum yang paling 
berguna adalah:
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• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan tanpa 
pelayanan-pelayanan dasar untuk persediaan air, sanitasi, dan kebersihan, 
yang merupakan suatu ukuran reliabilitas dan kualitas keter sediaan air 
dan tingkat sanitasi, kebersihan, pembuangan sampah, dan penyimpanan 
makanan di dalam rumah.

Namun, saat diperlukan indikator yang lebih spesifi k, dapat ditetapkan de-
ngan berfokus kepada sumber utama risiko. Contohnya termasuk:
• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan tanpa 

akses yang memadai untuk jumlah persediaan air minum yang aman;
• Jumlah anak-anak berusia 0-14 tahun yang tinggal di perumahan tanpa 

fasilitas penyimpanan dan  penanganan makanan yang aman;
• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan tanpa 

akses yang memadai untuk fasilitas pembuangan kotoran;
• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan tanpa 

fasilitas untuk mandi;
• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan yang 

tidak dilayani oleh pelayanan pengumpulan sampah secara teratur dari 
pemerintah daerah;

Seperti masalah lainnya, terdapat masalah yang lebih mendasar dibalik 
faktor-faktor risiko yang berpengaruh besar terhadap penyakit diare terse-
but. Masalah tersebut meliputi tekanan pada lingkungan seperti pelepasan 
polutan yang tidak terkendali di air permukaan dan air bawah tanah, dan 

Gambar 10. Penyakit diare
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unsur pendorong yang berhubungan jauh dengan penyakit ini seperti peru-
mahan yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai, dan ke miskinan. Masa-
lah tersebut cenderung menjadi lebih buruk pada pemukiman liar. Persoalan 
tersebut juga menjadi lebih buruk pada beberapa kasus karena peristiwa eks-
te rnal, seperti banjir dan perang. Oleh karenanya, indikator tambahan dapat 
ditetapkan untuk faktor yang bersifat tidak langsung ini, contohnya:
• Persentase persediaan air minum yang tidak memenuhi standar kualitas 

air mikrobiologis nasional.
• Jumlah orang yang tinggal di pemukiman liar;
• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di daerah yang terkena 

bencana
• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di dalam kemiskinan.

Tindakan untuk mengurangi risiko penyakit diare secara nyata harus di tuju-
kan pada lingkungan dan permasalahan sosial mendasar yang menciptakan 
kondisi yang mendukung berkembangnya penyakit. Perbaikan dalam penye-
diaan air, sanitasi, manajemen sampah, dan ke bersihan makanan harus di-
dahulukan. Namun, pada jangka waktu yang singkat terdapat pula kebutuhan 
yang harus segera dipenuhi. Respons yang cepat dan efektif menjadi penting 
karena penyakit diare yang membunuh secara cepat. Angka mortalitas kare-
na diare dapat banyak ber kurang jika terapi rehidrasi oral segera dilakukan. 

Indikator utama penyakit diare

Konteks

Anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di dalam kemiskinan

Pajanan

Persediaan air minum yang kurang memenuhi standar kualitas air mikrobiologis nasio-
nal
Orang yang tinggal di permukiman liar
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di daerah yang terkena bencana
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan tanpa pelayanan dasar untuk 
persediaan air, sanitasi dan kebersihan

Outcome  kesehatan

Angka mortalitas diare pada anak-anak berusia 0–4 tahun
Angka morbiditas diare pada anak-anak berusia 0–4 tahun  
Angka kekambuhan wabah penyakit diare pada anak-anak berusia 0–4 tahun

Tindakan

Perubahan karakteristik di dalam sejumlah perumahan yang kekurangan pelayanan 
dasar
Perubahan karakteristik di dalam sejumlah toko makanan yang kurang memenuhi stan-
dar kebersihan nasional
Anak-anak berusia 0–4 tahun yang mampu untuk mendapatkan terapi rehidrasi yang 
diperlukan selama 24 jam.
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Program-program yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas respons cepat 
ini (termasuk pe latihan untuk menyelenggarakannya) merupakan bentuk 
vital tindakan pengurangan risiko diare. Berdasarkan hal yang sama, pendidik-
an tentang kebersihan personal dan kebersihan makanan juga merupakan 
tin dakan penting untuk mengurangi risiko penyakit diare. Indikator tindakan 
utama tersebut  antara lain:
• Perubahan karakteristik pada sejumlah rumah tangga yang kurang men -

dapatkan layanan dasar, yang merupakan sebuah ukuran efektivitas ke-
bijakan yang ditujukan pada peningkatan fasilitas rumah tangga;

• Perubahan karakteristik pada sejumlah toko makanan yang tidak meme-
nuhi standar kebersihan, yang merupakan sebuah indikator dari efektivitas 
tindakan perlindungan terhadap makanan;

• Jumlah anak-anak berusia 0–4 tahun yang mampu untuk mendapatkan 
terapi rehidrasi yang diperlukan selama 24 jam;

Sekali lagi, ketika keadaan memungkinkan, indikator utama yang pertama 
dapat djelaskan lebih spesifi k dilihat dari akses ke fasilitas individual, seperti 
persediaan air yang aman dan reliabel, fasilitas pembuangan kotoran, pe-
ngum pulan sampah, dan penyimpan an makanan. Sebuah indikator tindakan 
tambahan yang potensial adalah:
• Jumlah rumah tangga yang menerima pendidikan gratis dan panduan 

tentang kebersihan personal dan kebersihan makanan. 

Standar, Pedoman, dan Indikator

Persentase persediaan air minum yang tidak memenuhi standar kualitas air mikrobiologis 
nasional disarankan sebagai sebuah indikator pajanan potensial dari kontaminasi air 
mi num. Indikator seperti ini, yang memiliki standar atau panduan sebagai sebuah rujuk-
an, memiliki kedudukan kuat. Memang, beberapa ahli telah memperdebatkan bahwa 
semua indikator seharusnya memasukkan baik sebuah standar formal ataupun sebuah 
tingkatan target yang disetujui.

Standar, panduan atau target yang disetujui secara internasional telah ada, dan tentu 
saja memiliki beberapa manfaat bagi indikator-indikator tersebut. Jika tidak, indikator 
akan menghadapi kesulitan. Tentunya, indikator tidak secara langsung dapat dibanding-
kan di antara negara-negara yang berbeda karena standar yang bervariasi antarnegara. 
Indikator juga membahayakan ketika hal tersebut secara sengaja dimanipulasikan untuk 
’meningkatkan’ situasi (secara statistik jika tidak terjadi dalam realitas), sebagai contoh-
nya dengan menggunakan standar yang kurang tepat, atau dengan mengambil sampel 
di lokasi yang kurang terkontaminasi.

Akan tetapi, berdasarkan masalah-masalah ini, standar tersebut harus mengatur ke-
untungan dari diperbolehkannya beberapa fl eksibilitas tadi, untuk indikator yang diper-
bolehkan ini dimodifi kasi sesuai dengan keadaan yang berlaku di masing-masing 
negara.

Namun, ketika indikator tersebut ditujukan untuk perbandingan internasional, harus ter-
dapat upaya untuk menstandardisasikan indikator-indikator tersebut, sebagai contohnya, 
dengan menerjemahkannya ke suatu rujuk an yang umum.
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3.3.4 Penyakit yang disebarkan oleh serangga (insect-borne 
diseases)

Banyak penyakit yang disebarkan serangga mengancam anak-anak dan 
semua nya memakan banyak korban, seperti demam berdarah, onchocerciasis, 
leishmaniasis, dan penyakit tidur, walaupun penyakit pada anak-anak yang 
disebarkan oleh serangga sejauh ini paling besar disebabkan oleh malaria. 
Saat ini, bahkan setelah puluhan tahun pengendalian dan kampanye pem-
berantasan penyakit tersebut, malaria masih endemik pada sekitar seperlima 
belahan dunia. Sekitar 2 miliar orang berisiko terkena malaria, sebanyak 
200–300 juta anak-anak kecil mungkin terinfeksi, diantaranya hampir satu 
juta anak-anak meninggal setiap tahunnya. Afrika merupakan daerah yang 
paling pa rah terinfeksi malaria, kira-kira 90% dari total penyakit yang paling 
berat dialami di daerah ini disebabkan oleh malaria yang menjangkiti anak-
anak berusia di bawah umur 5 tahun. Dalam penyakit malaria, khususnya, 
me miliki kecenderungan untuk selalu meningkat.

Beberapa penyakit yang disebarkan oleh serangga ini merupakan hasil dari 
perjalanan transmisi yang kompleks dan sering melibatkan sejumlah pem-
bawa (carrier) dan pejamu yang berbeda. Prevalensi berbagai macam pe nya-
kit ini bervariasi sangat luas antara satu belahan dunia ke belahan lainnya, 
jadi indikator spesifi k, yang merefl eksikan beberapa penyakit yang menjadi 
perhatian dan jalan tansmisi penyakit tersebut, yang harus dijelaskan. Na-
mun, dalam konteks ini, terfokus pada indikator umum yang utama dan di-
guna kan secara luas. Indikator-indikator ini dapat (dan seharusnya) diadap-
tasikan dan dikembangkan secara lokal sesuai kebutuhan. Indikator efek 
kesehatan utama tersebut yaitu:
• Angka mortalitas yang disebabkan oleh penyakit yang disebar kan melalui 

serangga yang menyerang anak-anak berusia diantara 0–4 tahun
• Prevalensi penyakit yang disebarkan melalui serangga yang menjangkiti 

anak-anak berusia 0–14 tahun 

Meskipun banyak serangga yang berbeda terlibat di dalam penyebaran pe-
nyakit, nyamuk merupakan serangga utama pembawa penyakit. Meskipun 
ke nyataan nya, serangga itu sendiri  merupakan suatu agen yang dikambing-
hitamkan atas kebodohan manusia. Sementara itu, distribusi pembawa 
penyakit ini jelas memengaruhi area distribusi penyakit yang luas dan inten-
sitas penyakit tersebut. Penyebaran dan distribusi pembawa penyakit ter-
utama dipengaruhi oleh ketersediaan pejamu dan habitat yang berasal dari 
tindakan manusia itu sendiri (Gambar 11). Perubahan penggunaan lahan, 
irigasi, saluran air/drainase, pem bangunan perairan, pembangunan jalan 
raya, dan penebangan hutan telah membuat habitat baru bagi nyamuk dan 
vektor serang ga lainnya di beberapa daerah, dan telah mendukung penyebar-
an penyakit yang disebarkan melalui serangga. Tidak adanya keberlanjutan 
program pengendalian telah memungkinkan penyakit untuk menghuni kem-
bali daerah tempat mereka yang sebelumnya telah dibasmi. Perumahan yang 
buruk, manajemen sampah yang tidak sesuai standar, pe nyim panan air 
rumah tangga, dan sanitasi serta kebersihan yang tidak efektif berkontribusi 
terhadap risiko infeksi. Kelaparan, perang, penindasan, dan pembangunan 
juga telah berperan sebagai tekanan bagi perpindahan, penggerakkan, atau 
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penarik populasi dari daerah non-endemik ke daerah endemik. Pada jangka 
waku panjang, perubahan iklim dapat menambah permasalahan ini, dengan 
mendorong perpindahan yang lebih jauh lagi pada vektor serangga dan mi-
grasi manusia dalam jumlah besar. Oleh karena itu, prediksi kesehatan untuk 
anak-anak yang hidup di masa depan maupun yang hidup sekarang akan 
tetap suram.

Indikator utama dari penyakit yang disebarkan oleh serangga

Konteks

Angka pertumbuhan penduduk di area endemik untuk penyakit yang disebarkan oleh 
serangga

Pajanan     

Area keseluruhan habitat vektor serangga
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang hidup di perumahan dengan kondisi yang sesuai 
untuk transmisi penyakit yang disebabkan oleh serangga
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang hidup di area endemik untuk penyakit-penyakit 
yang disebarkan oleh serangga

Outcome  kesehatan

Angka mortalitas anak-anak berusia 0–4 tahun  yang disebabkan oleh penyakit yang di-
sebarkan oleh serangga
Prevalensi penyakit-penyakit yang disebarkan oleh serangga  pada anak-anak berusia 
0–14 tahun

Tindakan

Anak-anak yang berusia 0–14 tahun yang berisiko dan terjangkau oleh sistem mana-
jemen dan pengendalian vektor yang diintegrasikan secara efektif.

Pajanan pada penyakit ini sering terjadi karena anak-anak yang digigit oleh 
serangga pembawa penyakit yang bersangkutan (meskipun, pada beberapa 
kasus, penyebaran maternal juga memungkinkan). Kemung kinan indikator 
pajanan yang paling  berguna yaitu:
• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun  yang tinggal di area endemik untuk 

penyakit yang disebarkan oleh serangga, yang merupakan suatu ukuran 
risiko infeksi secara umum

Namun, pada beberapa kasus, indikator yang lebih spesifi k dapat dikembang-
kan, berdasarkan contoh pada pengetahuan intensitas vektor (misal nya 
jumlah serangga yang berkembang biak) atau angka inokulasi en to mologis.

Distribusi penyakit yang disebarkan oleh serangga, secara umum, bergantung 
kepada ketersediaan dan area habitat yang sesuai. Seper ti yang telah dikata-
kan sebelumnya, hal ini dipengaruhi secara luas oleh praktik penggunaan 
lahan dan pengembangannya. Keter sediaan mikro habitat di rumah tangga 
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tempat serangga dapat berkembang biak, makan, dan tinggal merupakan 
hal yang penting juga. Dan, yang lebih jauh lagi, faktor-faktor seperti kondisi 
pe rumahan, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan pe rubahan 
iklim juga memiliki suatu efek terhadap penyakit ini. Indikator yang sangat 
berguna lainnya, antara lain:
• Area keseluruhan habitat vektor serangga, termasuk area seluruh tempat 

perkembangbiakan yang disukai (bergantung pada serangga yang diper-
hatikan);

• Jumlah anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan dengan  kon-
disi yang sesuai untuk penyebaran penya kit oleh serangga termasuk 
semua mikro habitat yang bersangkutan, se per ti fasilitas penyimpanan 
air yang terbuka, tempat limbah yang terbuka, kakus atau peter nakan 
yang terbuka, sebaik apakah tindakan preventif yang dilakukan seperti 
penggunaan kelambu.

• Tingkat pertumbuhan populasi di daerah endemik penyakit-penyakit 
yang disebarkan melalui serangga, yang telah memung kinkan suatu ukur-
an penekanan populasi di daerah endemik pe nyakit.

Tiga pendekatan utama yang dapat dibedakan dalam pengendalian penyakit 
yang disebarkan melalui serangga. Yang pertama adalah melalui pengendalian 

Gambar 11. Penyakit-penyakit yang disebarkan oleh serangga
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habitat, yang bertujuan mengurangi kesempatan untuk berkembang biak 
dan menyebar. Yang kedua adalah melalui penggunaan pestisida atau 
metode lain untuk melenyapkan serangga itu (meskipun hal ini dapat 
mengakibatkan risiko kesehatan pada manusia). Dan cara yang ter akhir 
adalah melalui vaksinasi pada populasi yang berisiko. Ketiga nya ini, dapat 
dilakukan dengan derajat yang bervariasi, yang mungkin di perlu kan dan 
efektif. Namun, strategi yang paling baik, boleh jadi dengan tindakan 
terintegrasi yang mengombinasikan beberapa elemen dari ketiga hal diatas. 
Indikator tindakan yang paling sesuai  adalah sebagai berikut:
• Jumlah anak berusia antara 0–14 tahun yang berisiko dan diberi perlin-

dungan efektif, pengendalian vektor dan sistem manajemen yang ter inte-
grasi, yang merupakan suatu ukuran program pengendalian terintegrasi 
yang sedang dilaksanakan saat ini. 

Namun, jika memungkinkan menggunakan indikator lainnya yang lebih 
spesifi k, sebagai contoh:
• Jumlah anak berusia 0–14 tahun yang secara efektif disuntik untuk 

melawan penyakit yang disebarkan oleh serangga
• Angka perubahan tiap dasawarsa pada daerah habitat vektor serangga 
• Persentase rumah tangga terinfeksi vektor serangga yang telah diobati, 

ter masuk pengobatan insektisida dan juga tindakan untuk menghilangkan 
mikrohabitat di ru mah tangga dan tindakan perlindungan diri seperti 
pengguna an kelambu

Boneka Rusia

Dalam percobaan untuk membuat perbandingan antar negara, hampir selalu terdapat 
pertentangan antara generalitas dan spesifi sitas. Suatu masalah yang menjadi perhatian 
bervariasi dari satu negara ke negara lain. Jika kita menjelaskan indikator yang sangat 
spesifi k untuk satu daerah atau negara, indikator tersebut kemungkinan tidak relevan  di 
tempat lain. Di sisi lain, indikator umum menutupi hal-hal spesifi k yang seharusnya ter-
lihat.

Hal ini benar-benar terjadi dalam kasus penyakit yang disebarkan melalui serangga. 
Banyak serangga berbeda yang bertindak sebagai pembawa penyakit. Sebagian besar 
serangga tersebut memiliki siklus hidup dan habitat yang sangat bervariasi. Faktor-
faktor risiko untuk suatu penyakit tidaklah sama dengan penyakit lainnya.Dengan kata 
lain, banyak serangga, dan penyakit yang mereka bawa, memiliki distribusi geografi s 
yang spesifi k.

Masalah di atas merupakan dilema yang biasa terjadi, akan tetapi hal tersebut harus 
diselesaikan sebelum hal lainnya dilakukan. Jawabannya tersusun antara satu dengan 
lainnya,  Dalam pengembangan indikator yang ada, seperti boneka-boneka rusia, yang 
satu tersusun di dalam yang lainnya. Kemudian disini, kita telah sengaja berkonsentrasi 
pada pengembangan indikator umum. Namun, negara-negara individual memodifi kasi 
indi kator generik ini untuk penyakit yang spesifi k dan jalur penyebaran yang terdapat 
dalam negara mereka. Tetapi, selama indikator yang lebih spesifi k tersusun di dalam 
indi kator yang lebih umum, maka indikator yang lebih spesifi k tersebut selalu dapat di-
kelompokkan pada tingkatan indikator yang lebih umum sehingga memungkinkan ada-
nya perbandingan-perbandingan antar negara. 
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• Daerah yang mendapat pengendalian vektor serangga atau program 
pemberantasan.

3.3.5 Cedera fi sik

Dari semua bentuk penyakit, cedera yang dialami oleh anak-anak kemung-
kinan merupakan suatu hal yang paling membahayakan. Sisi baiknya, cedera 
fi sik merefl eksikan pengabaian individual atau kolektif; sedang kan sisi buruk-
nya, cedera fi sik merupakan akibat per lakuan kejam yang disengaja dan ti-
dak berperasaan.

Cedera terjadi dengan berbagai alasan, dan mempunyai banyak bentuk. 
Cedera fi sik meliputi kejadian tenggelam, kecelakaan lalu-lintas, jatuh dan 
terbakar, kecelakaan karena keracunan, dan cedera sebagai suatu konsekuensi 
kejadian alam seperti gempa bumi atau badai. Sering kali hal-hal ini terjadi 
tanpa diduga, dan oleh karenanya dapat dimaklumi. Di dalam beberapa ben-
cana alam, hal ini  mung kin benar. Namun, lebih sering lagi, meskipun waktu 
atau lokasi kejadian khusus tidak dapat diduga, penyebab lingkungan atau 
sosial yang lebih mendasar adalah pekerjaan, yang setidaknya dapat dicegah. 
Faktor-faktor risiko yang dapat dihindari, biasanya, termasuk perumahan 
yang buruk, ruang bermain yang kurang memadai, buruh anak-anak, dan 
pajanan pada sampah dan bahan kimia (Gambar 12). Pengurangan risiko 
cedera yang tidak disengaja sebagian besar merupakan masalah perencanaan 
dan pen didikan yang efektif, yaitu perencanaan pembuatan lingkungan tem-
pat anak-anak dapat tinggal dan bermain dengan aman, pendidikan untuk 
membantu anak-anak dan orang dewasa tempat anak-anak ber gan tung 
dalam menghadapi bahaya dengan lebih baik.

Dilihat dari efek kesehatan, terdapat dua indikator umum yang dapat di-
defi nisikan, yakni:
• Angka mortalitas anak-anak berusia 0–14 tahun yang diakibatkan cedera 

fi sik;
• Insiden cedera fi sik pada anak-anak berusia 0–14 tahun yang membutuhkan 

tindakan.

Namun, untuk aplikasi yang lebih spesifi k, indika tor perlu didefi nisikan lebih 
sempit berdasarkan sumber atau jenis cedera, antara lain:
• Insiden keracunan pada anak-anak usia 0–14 tahun;
• Angka cedera lalu-lintas di jalan raya pada anak-anak yang berusia 0–14 

tahun;
• Angka mortalitas anak-anak yang berusia 0-14 tahun  karena kecelaka an 

lalu-lintas di jalan raya;
• Angka mortalitas anak-anak yang berusia 0–14 tahun karena jatuh dan 

terbakar;
• Insiden mortalitas anak-anak yang berusia 0–14 tahun karena tengge-

lam;
• Insiden cedera pada anak-anak yang berusia 0–14 tahun karena serangan 

dan gigitan binatang;
• Insiden cedera pada anak-anak yang berusia 0–14 tahun karena kecelakaan 

di tempat kerja.
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Tiap outcome pada cedera fi sik menggambarkan pajanan pada bentuk risiko 
yang spesifi k. Namun, indikator pajanan yang lebih umum dapat diiden tifi -
kasi kan sebagai berikut:
• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di dekat jalan raya 

dengan lalu-lintas yang padat, merupakan suatu indikator pajanan pada  
kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

• Jumlah anak-anak yang berusia 0–14 tahun yang terlibat di dalam peker-
jaan formal atau informal, merupakan suatu indikator pajanan anak-anak 
pada kecelakaan di tempat kerja.

• Jumlah anak-anak yang berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan 
yang tidak aman, tidak sehat, atau berbahaya, merupakan suatu indikator 
pajanan pada bahaya fi sik di dalam rumah.

• Jumlah anak-anak yang berusia 0–14 tahun yang tinggal di rumah yang 
kekurangan akses penggunaan pipa untuk persediaan air rumah tangga, 
mengindikasikan risiko tenggelam karena kebutuhan akan sumber air 
terbuka sebagai sumber air dan mandi.

Faktor-faktor yang lebih jauh berkontribusi ke risiko cedera fi sik ini meliputi 
kepentingan sosial, bahaya alam, perumahan yang buruk, dan kemiskinan.
Indikator risiko cedera lainnya adalah sebagai berikut:
• Jumlah orang yang hidup di permukiman liar

Gambar 12. Cedera fi sik
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• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di area yang terkena 
dampak bencana, yang didefi nisikan termasuk di antaranya area-area 
bahaya alam dan peperangan;

• Jumlah anak-anak berusia 0-14 tahun yang hidup di dalam kemiskinan.

Indikator utama cedera fi sik

Konteks

Anak-anak berusia 0–14 tahun yang hidup di dalam kemiskinan

Pajanan

Orang-orang yang tinggal di pemukiman liar
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di area yang terkena dampak bencana.
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di dekat jalan raya dengan lalu lintas yang 
padat
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang terlibat perburuhan.
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan yang tidak aman, tidak sehat, 
atau berbahaya
Anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di perumahan yang kekurangan akses 
penggunaan pipa untuk persediaan airnya

Outcome  kesehatan

Angka mortalitas karena cedera fi sik pada anak-anak berusia 0–14 tahun
Insiden cedera fi sik pada anak-anak berusia 0–14 tahun yang membutuhkan perawat-
an

Tindakan

Anak-anak berusia 0–14 tahun yang tinggal di dalam jangkauan pelayanan kesehatan 
kegawatdaruratan yang ditangani oleh spesialis 
Perubahan karakteristik dalam cedera fi sik pada anak-anak berusia 0–14 tahun yang 
membutuhkan perawatan.

Tindakan untuk mengurangi cedera fi sik ini bervariasi. Kebijakan-kebijakan 
umum yang ditujukan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kon-
disi hidup tentu saja penting. Walaupun demikian, banyak tindakan yang 
efektif dan juga lebih spesifi k. Tindakan-tindakan tersebut antara lain tindak-
an pengurangan kecepatan laju lalu-lintas jalan raya, pem buatan pengemasan 
zat-zat kimia menjadi lebih aman dan lebih bersih,  pem batasan penggunaan 
buruh anak-anak, peningkatan keamanan perumahan dan penyediaan akses 
yang lebih mudah ke pelayanan kesehatan spesialis, seperti unit penanganan 
keracunan. Untuk melihat efek dari tindakan-tindakan yang berbeda tersebut 
di dalam suatu indikator tunggal merupakan hal yang sulit, dan indikator 
tin dak an yang spesifi k mungkin diperlukan. Hal-hal berikut ini adalah indi-
kator lebih umum yang disarankan:
• Jumlah anak-anak berusia 0–14 tahun yang hidup di dalam jangkauan 

pelayanan kesehatan kegawatdaruratan yang di tangani oleh spesialis, 
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yang didefi nisikan meliputi akses kecelakaan, kegawatdaruratan, dan 
unit penanganan ke racun an;

• Perubahan karakteristik pada cedera anak-anak berusia 0–14 tahun yang 
membutuhkan perawatan, yang merupakan sebuah ukuran umum efek ti-
vitas intervensi yang bertujuan untuk melin dungi anak-anak dari cedera.

3.4 Rancangan indikator

Daftar sementara indikator yang disorot di atas terdiri dari 60 indi kator dan 
mencakup 5 masalah penting. Beberapa dari indikator-indikator tersebut 
(khususnya hal-hal yang berhubungan dengan konteks resiko) bersifat gan-
da. Biarpun demikian, saat ini ada sekitar 50 indikator yang berbeda-beda di 
dalam daftar tersebut.

Untuk beberapa orang, rancangan indikator ini terlihat cukup panjang. 
Orang-orang yang memiliki otoritas dan meminta indikator (khususnya para 
pembuat kebijakan) sering berharap, dan mungkin menuntut, suatu daftar 
indikator yang sangat pendek (dalam beberapa kasus meminta sebuah 
indikator tunggal). Sayangnya, dunia merupakan suatu hal yang kompleks, 
dan kita menginginkan jawaban untuk kompleksitas itu, serta menggunakan 
informasi yang sesuai untuk menjawab kompleksitas tersebut jika kita ingin 
melakukan inter vensi secara efektif. Apabila kita mencoba untuk mengurangi 
kompleksitas ini menjadi suatu kumpulan kecil indikator, kita akan kehilangan 
cukup banyak dari segi ilmu pengetahuan dibandingkan suatu ke mudahan 
aplikasi atau penghematan biaya yang kita dapatkan. Selain itu, kita akan 
mengakhirinya dengan suatu kumpulan indikator yang memiliki banyak 
celah sehingga tidak dapat memberitahukan kita apa yang ingin kita ketahui 
dan bias yang terdapat pada tindakan serta persepsi kita atau kita hanya 
akan memiliki sedikit sekali kumpulan indikator yang men cakup segalanya 
namun tidak dapat dipahami.

Pada waktu yang bersamaan, kita seharusnya memperhatikan bahwa bebe-
rapa variasi pada indikator-indikator yang diajukan disini telah diberitahukan 
sebelumnya. Kita ju ga harus mengenali kebutuhan untuk memodifi kasi atau 
memperluas tatanan indikator sesuai dengan keadaan lingkungan. Oleh 
kare na itu, daftar itu akan berkembang seiring dengan bertambahnya indi-
kator yang telah diadaptasikan dan digunakan. Orang-orang yang ingin 
merang kum perkembangan indikator tersebut di dalam satu hal yang seder-
hana, akibatnya semua indikator yang tercakup di dalamnya mungkin akan 
menge cewakan.

Dalam praktiknya, di beberapa kasus, daftar indikator yang panjang bukanlah 
masalah yang terparah. Sebagian besar indikator hanya merupakan visualisasi  
dari data yang mendasarinya. Untuk menghasilkan indikator tersebut, kita 
dapat dengan mudah memanipulasi, mengintegrasikan, memproses dan me-
nampilkannya kembali dalam suatu bentuk data yang telah ada dengan 
tepat. Dengan komputer modern, bahkan dengan kumpulan data yang ber-
jumlah besar, hal ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan ilmu 
pengetahuan yang relevan dan tersedianya data yang sesuai, maka indikator 
yang dirancang dengan baik telah dapat dibuat, dengan biaya yang sedikit. 
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Selanjutnya, banyak indikator yang dikembangkan berdasarkan atas penge-
tahuan dan data dasar yang sama. Hal ini juga mem bantu untuk mengurangi 
biaya dalam pengembangan indikator dan membuat proses pemeliharaan 
ta tanan indikator men jadi tidak begitu menyeramkan daripada yang ter-
lihat.

3.4.1 Ketersediaan data

Hal yang lebih penting daripada jumlah indikator tersebut adalah pertanyaan 
akan ketersediaan data. Ketersediaan data biasanya menghadapi kesulitan 
yang lebih besar dan memengaruhi seberapa mungkin setiap daftar indikator 
dapat dikerjakan dengan mudah dan benar-benar dapat dipraktik kan. Masa-
lah dalam mengakses data yang ada, sebagai contoh nya, dapat sangat meng-
hambat pengembangan indikator, dan menambah biaya administratif secara 
substansial. Perbedaan di dalam format data (dan metadata yang buruk) 
juga dapat menyebabkan berbagai masalah. Jika tidak terdapat data yang 
sesuai atau data yang tidak dapat diambil, diperlukan lebih banyak upaya 
untuk mencoba mencari alternatifnya. Perbedaan, kesalahan, atau kurangnya 
konsistensi di dalam data dapat menelan biaya dalam meng identifi kasi dan 
menyelesaikannya. Sebelum dilakukan upaya untuk menerjemahkan spesifi -
kasi indikator ke dalam rancangan yang lebih rinci, kita harus menilai ke-
butuh an data pengguna dan melihat tingkatan data yang dapat dipenuhi. 
(Setelah ini, ahli perancang mana yang akan mengembangkan spesifi kasi 
untuk suatu produk baru tanpa mempertimbangkan apakah materi yang 
diperlukan dalam pembuatannya sudah tersedia?) Ketika data yang diperlu-
kan tidak tersedia, terdapat tiga pilihan yang dapat dilakukan, yaitu:
• mengubah indikator agar cocok dengan data yang tersedia;
• mencari data alternatif yang dapat berfungsi sebagai pengganti; atau
• tidak menggunakan indikator tersebut.

Sifat pengulangan proses ini perlu dikenali. Pada tahapan ini, kita belum 
dapat menspesifi kkan rincian setiap indikator, contohnya skala geografi s 
atau tingkat pengelompokan, periode rata-rata, atau bahkan defi nisi khusus. 
Namun, untuk menghemat waktu, rincian ini perlu untuk dikembangkan di 
dalam beberapa pemahaman ketersediaan data; Sebaliknya, kita mungkin 
merancang indikator yang tidak dapat dibuat. Di dalam mempertimbangkan 
permasalahan data sekarang, kita juga harus memperhatikan kondisi bebe-
rapa rincian yang akan kita guna kan. Kita harus mulai untuk mengatasi dua 
rintangan, yaitu kepraktisan dan kebutuhan untuk menghasilkan sebuah 
tatanan spesifi kasi, ter masuk kebutuhan data mereka, yang mudah dilakukan 
dan hemat biaya, sehingga indikator tersebut dapat mencapai tujuan mereka. 
Selama kita melalui proses ini, kita juga mulai dapat untuk menilai potensi 
menggabungkan indikator-indikator yang ber beda untuk kepentingan eko-
nomi data.

Tabel 1–5 merangkum kebutuhan data untuk indikator yang diusulkan, 
dengan saran mengenai sumber-sumber data yang potensial. Hal ini mem-
buktikan bahwa jelas secara substansial data harus menghasilkan indikator 
ini, namun juga terdapat banyak kesempat an untuk membagi data. Khusus-
nya, empat kumpulan utama data yang memiliki kepentingan umum, yaitu:
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• Data sensus, memberikan informasi mengenai distribusi populasi menurut 
usia dan jenis kelamin seperti data sosioekonomi lainnya;

• Data mortalitas, memberikan informasi mengenai kematian berdasarkan 
penyebabnya;

• Data pelayanan kesehatan (termasuk masuk rumah sakit), memberikan 
informasi mengenai sebab masuk dan/atau perawatan di rumah sakit;

• Data perumahan, memberikan informasi mengenai kondisi dan jenis ru-
mah serta fasilitas tempat tinggal.

Beberapa kumpulan data lainnya yang diperlukan tersedia dari pelaporan 
rutin oleh lembaga dan otoritas yang ber kepen tingan (misalnya, perusahaan 
air minum, lembaga pem beri bantuan). Namun, data lain mungkin hanya di-
dapatkan dari survei-survei khusus (misalnya, survei rumah tangga) atau 
pemantauan lingkungan.

Pada kenyataannya dalam memenuhi semua kebutuhan data ini menghadapi 
beberapa kesulitan, khususnya di negara-negara yang belum maju yang be-
lum memiliki sistem pelaporan yang baik. Dalam banyak hal, hambatan besar 
bukan hanya disebabkan tidak adanya data, tetapi juga ketidaktepatan 
dalam penggunaan data tersebut untuk indikator-indikator ini, contohnya 
disebabkan oleh tingkat agregasi mereka, waktu mereka, atau inkonsistensi 
di dalam format mereka, dan defi nisi yang rinci. Hal ini muncul khususnya 

Pentingnya metadata

Metadata adalah data yang berisi tentang data. Metadata memberikan informasi kepada 
kita tentang data apa saja yang ada, bentuk data, dan bagaimana mendapatkan data 
tersebut. Dua bentuk metadata yang dapat dikenali antara lain:
• Discovery metadata, yang membantu kita dalam menemukan data apa yang tersedia 

dan informasi apa yang dapat disajikan oleh metadata tersebut;
• Access metadata, yang membantu kita untuk menempatkan dan mendapatkan 

data.

Kedua bentuk metadata tersebut merupakan hal yang krusial apabila kita ingin membuat 
penggunaan yang terbaik dari data yang ada. Sayangnya, kedua bentuk metadata ter-
sebut sering kali tidak mencukupi.

Salah satu alasan mengenai hal ini adalah bahwa  menjelaskan data secara efektif me-
rupakan hal yang kompleks. Kita biasanya ingin mengetahui lebih banyak informasi dari 
data yang mampu kita dapatkan tentang kesehatan dari departeman kesehatan, atau 
data tentang polusi udara dari lembaga yang memantau kualitas udara, kita ingin menge-
tahui secara tepat dalam bentuk apa saja data ini diambil, bagaimana data tersebut 
disusun, untuk  di area mana dan periode waktu apa data tersebut tersedia, data tersebut 
dibuat di dalam format apa dan bagaimana cara untuk mendapatkannya (dan berapa 
biaya yang akan diperlukan).

Alasan yang kedua adalah sering kali pihak yang memegang data kurang termotivasi 
untuk membuat datanya tersedia bagi pengguna lain (dan bahkan mungkin merasa ber-
bahaya jika membagi data tersebut), meskipun untungnya internet membantu untuk 
mengubah perilaku ini.
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ketika terdapat suatu kebutuhan (dengan seringnya kasus yang berkaitan 
dengan indikator) untuk meng hubungkan data dari sumber-sumber yang 
ber beda. Penggabungan data yang ada sebenarnya dapat mengumpulkan 
informasi baru, yang sering kali me ru pakan prioritas utama apabila kita 
meng harapkan untuk memperbaiki ke mam pu an kita dalam mengembangkan 
dan menggunakan indikator.

Pada semua kasus ini, terdapat beragam cara untuk mengisi kesenjangan 
pada indikator-indikator tersebut. Pada jangka waktu yang panjang, cara 
yang paling efektif untuk mengisi kesenjangan ini adalah dengan menyusun 
sistem pemantauan, surveilans, dan pelaporan yang diperlukan serta tidak 
ada sebelumnya. Tentu saja, salah satu manfaat yang paling penting dari 
men coba untuk menyusun indikator adalah pihak yang berkepentingan 
sering kali menekankan pada kesenjangan informasi yang terjadi dan kemu-
dian mengupayakan tindakan yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan 
ter sebut. Namun, hal ini  tentu akan menelan banyak biaya dan memakan 
waktu. Alternatif utama untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mencari 
indikator pengganti yang dapat dibuat dengan menggunakan sumber-
sumber data yang tersedia. Kekurangan data kuantitatif ten tang outcome 
kesehatan, masih dapat diatasi dengan mengambil ukuran kualitatif berdasar-
kan pengalaman para profe sional kesehatan. Kurangnya pengukuran lang-
sung terhadap kondisi lingkungan, dapat dipecahkan dengan menggunakan 
teknik pe modelan untuk mengestimasi ukuran tersebut. Seiring waktu,  be-
berapa model tersedia bebas di internet. Data satelit merupakan cara yang 
lebih dapat dipercaya untuk mendapatkan sejumlah besar informasi menge-
nai lingkungan (contohnya, penggunaan lahan, urbanisasi, kondisi perumah-
an, bencana alam, dan polusi). Jika kita tidak dapat melakukan survei berskala 
nasional, kita mungkin dapat mendesain dan melakukan survei dalam skala 
yang lebih kecil, seperti penelitian dengan menggunakan sampel. Setiap 
indikator pengganti ini mem butuhkan ketelitian, yaitu dengan cara mem veri-
fi kasi opini profesional dengan triangulasi, memvalidasi model yang ada 
dengan data lapangan, menstratifi kasi sampel survei dengan hati-hati sehing-
ga sampel tersebut dapat diterapkan dengan tepat pada suatu daerah atau 
populasi yang lebih luas. Akan tetapi bila tidak ada pilihan yang lain,  data 
dengan menggunakan sampel penelitian jauh lebih baik daripada tidak ada 
data sama sekali.

Meskipun demikian, pesan yang terpenting adalah jika kita ingin mengem-
bangkan dan menggunakan indikator-indikator tersebut, kita harus me-
ngerah kan semua upaya dalam pengumpulan dan pemrosesan data yang 
dibutuhkan untuk pembuatan indikator tersebut. Meskipun indikator sudah 
dibuat, tetapi pengumpulan data pantas untuk dilakukan lagi. Keberadaan 
indikator tidak menghilangkan kebutuhan akan data. Justru sebaliknya, 
indikator menambahkan kebutuhan akan data yang ada. 
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Sekumpulan indikator yang disederhanakan

Salah satu permintaan umum dari para pengguna pada saat dihadapkan dengan suatu 
daftar indikator yang panjang adalah dengan menyederhanakannya sampai pada suatu 
kumpulan “inti” indikator yang lebih mudah dikendalikan. Di dalam kasus kesehatan ling-
kungan, kita seharusnya melakukan penyederhanaan tersebut dengan hati-hati. Suatu 
alasan mengapa sebuah daftar indikator cenderung menjadi panjang adalah bahwa 
dunia merupakan hal yang kompleks, dan pertanyaan yang kita tanyakan sangat ber-
variasi. Pengurangan sekumpulan indikator berarti penghilangan informasi (dan hal ini 
pasti tidak dapat memuaskan beberapa peng guna).

Walaupun demikian, kita dapat mengidentifi kasi sejumlah indikator yang berisi lebih 
banyak informasi daripada yang lainnya. Terdapat beberapa indikator yang berhubungan 
dengan beberapa masalah yang berbeda, atau cukup generik untuk dapat diaplikasikan 
secara umum.

Dalam hubungannya dengan pajanan, indikator yang dapat disederhana kan adalah:
• Jumlah anak-anak yang hidup di dalam kemiskinan
• Jumlah anak-anak yang tinggal di perumahan yang tidak aman, tidak sehat, dan 

lingkungan perumahan yang berbahaya
• Jumlah anak-anak yang tinggal di dalam rumah tangga tanpa fasilitas dasar seperti 

suplai air bersih, sanitasi, dan kesehatan

Di dalam hubungannya dengan outcome kesehatan, indikator-indikator yang dapat 
disederhanakan tersebut antara lain:
• Jumlah anak-anak baru lahir yang dipengaruhi oleh retardasi perkembangan di 

dalam kandungan
• Tingkat mortalitas perinatal
• Tingkat mortalitas bayi karena semua penyebab 

Indikator pada tindakan merupakan indikator perubahan di dalam kondisi lingkungan 
dan kondisi kesehatan yang utama.
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Tabel 1. Indikator dan kebutuhan data: Penyakit perinatal

INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Konteks

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang hidup di dalam 
kemiskinan

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun berdasarkan 
pendapatan rumah tangga
Biaya kebutuhan dasar

Data sensus, pencatatan 
pajak, atau survei rumah 
tangga

Pajanan

Risiko kelaparan Tingkat kelaparan saat ini 
atau kelaparan yang 
mengancam
Jumlah keseluruhan wanita 
yang berusia 16–45 tahun

Laporan lembaga atau 
keilmuan

Orang-orang yang tinggal 
di pemukiman liar

Populasi pada pemukiman 
liar
Populasi total.

Data sensus atau survei 
rumah tangga

Wanita usia subur yang 
kekurangan gizi 

Jumlah wanita yang berusia 
15–49 tahun berdasarkan 
status gizi

Survei gizi.

Wanita usia subur yang 
bekerja di tempat kerja 
yang tidak dilindungi oleh 
undang-undang 

Jumlah wanita bekerja yang 
berusia 15–49 tahun di 
tempat kerja yang tidak 
dilindungi oleh undang-
undang
Jumlah keseluruhan wanita 
yang berusia 15–49 tahun

Sensus atau data pekerjaan, 
atau survei rumah tangga

Kelahiran pada ibu yang 
tinggal di perumahan yang 
tidak aman dan berbahaya

Angka kelahiran 
berdasarkan tempat tinggal 
ibu dan kondisi perumahan

Pendaftaran kelahiran, 
yang dihubungkan ke data 
sensus atau survei rumah 
tangga.

Outcome kesehatan

Angka mortalitas perinatal Jumlah kematian pada 
periode perinatal
Jumlah keseluruhan 
kelahiran (termasuk lahir 
hidup dan lahir mati)

Pencatatan kematian

Retardasi perkembangan di 
dalam kandungan pada 
bayi baru lahir

Jumlah kelahiran 
berdasarkan berat badan 
saat lahir, usia kehamilan, 
dan jenis kelamin

Sistem surveilans kesehatan

Cacat kongenital yang 
memerlukan pembedahan 
perbaikan pada anak-anak 
di bawah  usia 1 tahun

Insiden cacat kongenital 
pada anak-anak di bawah 
usia 1 tahun

Sistem surveilans kesehatan
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INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Tindakan

Wanita usia subur dalam 1 
jam perjalanan dari 
perawatan perinatal dan 
spesialis kandungan

Tempat tinggal berdasarkan 
usia dan jenis kelamin
Lokasi unit perawatan 
perinatal dan spesialis 
kandungan
Fasilitas transportasi

Data sensus yang 
dihubungkan ke data 
pelayanan kesehatan atau 
survei rumah tangga

Perubahan yang diperlukan 
pada sejumlah perumahan-
perumahan yang kurang 
mendapatkan pelayanan-
pelayanan dasar

Jumlah rumah tangga yang 
menyediakan air minum 
yang aman dan dapat 
dijangkau, fasilitas 
pembuangan kotoran, serta 
pengumpulan sampah

Data sensus atau survei 
kondisi perumahan

Prevalensi anak-anak 
berusia 0-4 tahun yang 
kerdil

Jumlah anak-anak 
berdasarkan berat badan, 
tinggi badan, jenis kelamin, 
dan usia

Survei nutrisi dan 
perumahan

Tabel 1. Indikator dan kebutuhan data: Penyakit perinatal (Lanjutan)
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Tabel 2. Indikator dan data yang dibutuhkan: Penyakit saluran pernapasan

INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Konteks

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang hidup di dalam 
kemiskinan

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun berdasarkan 
pendapatan rumah tangga
Biaya kebutuhan dasar

Data sensus atau survei 
rumah tangga

Pajanan

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang hidup di 
perumahan yang tidak 
aman, tidak sehat, atau 
berbahaya

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun yang hidup di 
perumahan yang tidak 
aman, tidak sehat, atau 
berbahaya
Populasi penghuni tempat 
tinggal keseluruhan anak-
anak  berusia 0–14 tahun

Hubungan data sensus 
terhadap survei-survei 
kondisi  perumahan, atau 
survei rumah tangga

Perumahan padat 
penduduk

Luas area keseluruhan 
tempat tinggal yang dihuni 
Jumlah populasi di area 
tempat tinggal

Data sensus atau survei 
rumah tangga

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang tinggal dekat 
jalan raya dengan lalu 
lintas yang padat

Jaringan jalan raya
Volume lalu lintas
Tempat kediaman
Jumlah anak-anak yang 
berusia 0–14 tahun

Hubungan data sensus dan 
data jalan raya

Nilai rata-rata pajanan 
tahunan  pada anak-anak 
berusia 0–14 tahun 
terhadap polusi partikulat 
atmosfer

Nilai rata-rata tahunan 
konsentrasi PM10 pada 
suatu batas ketinggian 
standar (biasanya ca.2 
meter)
Jumlah penghuni anak-
anak yang berusia 0–14 
tahun

Hubungan data sensus 
terhadap pemetaan 
kualitas udara (model atau 
di ambil dari tempat 
pemantauan)

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang hidup di 
perumahan yang 
menggunakan bahan bakar 
biomassa atau batu bara 
sebagai sumber utama 
pemanasan dan memasak

Jumlah anak-anak yang 
berusia 0–14 tahun 
berdasarkan karakter 
penggunaan bahan bakar 
di dalam rumah

Data sensus atau survei 
rumah tangga
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INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Pajanan (Lanjutan)

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang tinggal di 
perumahan dengan paling 
sedikit satu orang dewasa 
yang merokok secara 
teratur

Jumlah rumah tangga 
dengan paling sedikit satu 
orang dewasa yang 
merokok secara teratur
Jumlah keseluruhan anak-
anak berusia 0–14 tahun 
yang tinggal di dalam 
rumah tangga dengan 
paling sedikit satu orang 
dewasa yang merokok 
secara teratur
Jumlah keseluruhan anak-
anak berusia 0–14 tahun 
yang tinggal di area survei

Survei rumah tangga

Retardasi perkembangan di 
dalam kandungan pada 
bayi baru lahir

Jumlah kelahiran 
berdasarkan berat badan 
lahir, usia kehamilan, dan 
jenis kelamin
Jumlah keseluruhan  bayi 
lahir hidup

Sistem surveilans kesehatan 
Survei khusus

Outcome kesehatan

Angka mortalitas untuk 
anak-anak berusia 0–4 
tahun sehubungan dengan 
penyakit saluran 
pernapasan akut

Jumlah kematian tahunan  
anak-anak berusia 0-4 
tahun karena infeksi 
saluran pernapasan akut
Jumlah keseluruhan anak-
anak berusia 0–4 tahun 
pada titik pertengahan 
tahun survei

Pencatatan kematian

Angka morbiditas pada 
anak-anak berusia 0–4 
tahun karena penyakit 
saluran pernapasan akut

Jumlah kasus infeksi saluran 
pernapasan akut pada 
anak-anak berusia 0–4 
tahun
Jumlah keseluruhan anak-
anak berusia 0–4 tahun

Sistem surveilans kesehatan

Prevalensi penyakit saluran 
pernapasan kronis pada 
anak-anak yang berusia 0–
14 tahun

Angka yang dilaporkan dari 
penyakit saluran 
pernapasan kronis di 
kalangan anak-anak yang 
berusia 0–14 tahun
Jumlah keseluruhan anak-
anak yang berusia 0–14 
tahun

Sistem surveilans kesehatan

Tabel 2. Indikator dan data yang dibutuhkan: Penyakit saluran pernapasan (Lanjutan)
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INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Tindakan

Perubahan karakteristik 
pada konsumsi rokok

Penjualan rokok.
Jumlah keseluruhan orang 
dewasa

Survei konsumen atau data 
penjualan

Perubahan karakteristik 
pada konsentrasi zat 
polutan atmosfer

Konsentrasi  harian (atau 
jam) dari PM10, SO2, NO2 
dan O3 pada suatu sampel 
yang mewakili tempat 
pemantauan

catatan emisi nasional

Perubahan karakteristik 
pada sejumlah perumahan 
yang bergantung pada 
bahan bakar biomassa atau 
batubara sebagai sumber 
utama pemanasan atau 
memasak

Jumlah rumah tangga 
berdasarkan karakter 
fasilitas pemanasan dan 
memasak di dalam rumah

Data sensus atau survei 
kondisi perumahan

Tabel 2. Indikator dan data yang dibutuhkan: Penyakit saluran pernapasan (Lanjutan)
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Tabel 3. Indikator dan data yang dibutuhkan: Penyakit diare

INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Konteks-konteks

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang hidup di dalam 
kemiskinan

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun berdasarkan 
pendapatan rumah tangga
Biaya kebutuhan dasar

Data sensus atau survei 
rumah tangga

Pajanan

Persediaan air minum yang 
tidak memenuhi standar 
kualitas air mikrobiologis 
nasional

Standar kualitas air nasional
Jumlah sampel air yang 
diuji
Jumlah sampel yang tidak 
memenuhi  standar  
kualitas air 

Laporan statistik 
perusahaan air

Orang yang tinggal di 
pemukiman liar

Jumlah populasi di 
pemukiman liar
Jumlah populasi 
keseluruhan

Data sensus atau survei 
rumah tangga

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang hidup di area 
yang terkena dampak 
bencana alam

Jumlah penghuni anak-
anak berusia 0–14 tahun 
Perluasan area yang 
terkena dampak bencana

Hubungan data sensus 
terhadap data survei 
lingkungan dan data 
lembaga pemberi bantuan

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang hidup di 
perumahan tanpa 
pelayanan dasar untuk 
persediaan air, sanitasi dan 
kebersihan

Jumlah rumah tangga 
dengan sanitasi dasar, 
persediaan air, dan 
pelayanan pembuangan 
sampah
Jumlah keseluruhan  anak-
anak berusia 0–14 tahun 
berdasarkan rumah tangga

Hubungan data sensus 
terhadap data survei 
kondisi rumah tangga, atau 
survei rumah tangga

Outcome kesehatan

Angka mortalitas diare 
pada anak-anak berusia 0–4 
tahun

Jumlah keseluruhan 
kematian karena diare 
pada anak-anak berusia 0–4 
tahun
Populasi keseluruhan anak-
anak yang berusia 0–4 
tahun

Pencatatan kematian

Angka morbiditas diare 
pada anak-anak berusia 0–4 
tahun

Jumlah episode diare 
diantara anak-anak yang 
berusia 0–4 tahun 
Jumlah keseluruhan anak-
anak yang berusia 0–4 
tahun

Sistem surveilans kesehatan
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INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Outcome kesehatan (Lanjutan)

Angka kekambuhan wabah 
penyakit diare di kalangan  
anak-anak berusia 0–4 
tahun

Jumlah wabah penyakit 
diare yang mengenai anak-
anak berusia 0–4 tahun
Jumlah keseluruhan anak-
anak yang berusia 0–4 
tahun

Sistem surveilans kesehatan

Tindakan

Perubahan karakteristik 
pada sejumlah perumahan 
yang kekurangan 
pelayanan dasar

Jumlah rumah tangga yang 
tersedia air minum yang 
aman dan mudah 
dijangkau, fasilitas 
pembuangan kotoran, 
pengumpulan sampah

Data sensus atau survei 
kondisi perumahan

Perubahan karakteristik 
pada sejumlah toko 
makanan yang tidak 
memenuhi standar 
kebersihan makanan

Standar kebersihan 
makanan nasional (atau 
lokal)
Jumlah toko makanan 
eceran yang diinspeksi
Jumlah toko makanan 
eceran yang tidak 
memenuhi standar pada 
setiap inspeksi

Statistik pemerintah lokal 
atau kementerian (yang 
diperkirakan untuk 
memberikan estimasi 
jumlah keseluruhan yang 
mungkin tidak memenuhi 
standar)

Anak-anak yang berusia 0–4 
tahun yang mampu untuk 
mendapatkan terapi 
rehidrasi yang didiperlukan 
selama 24 jam

Lokasi pekerja kesehatan 
yang dilatih terapi rehidrasi 
cepat
Tempat tinggal ibu
Rute dan fasilitas alat 
transportasi

Data sensus yang 
dihubungkan dengan data 
pelayanan kesehatan, atau 
survei rumah tangga

Tabel 3. Indikator dan data yang dibutuhkan: Penyakit diare (Lanjutan)
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Tabel 4. Indikator dan data yang dibutuhkan: Penyakit yang disebarkan oleh serangga

INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Konteks

Angka pertumbuhan 
populasi di area endemik 
untuk penyakit yang 
disebarkan oleh serangga

Batas area endemik untuk 
penyakit yang disebarkan 
oleh serangga
Jumlah populasi (untuk 
tahun acuan dan tahun 
yang terakhir)

Data sensus yang 
dihubungkan dengan data 
survei lingkungan atau 
model

Pajanan

Area keseluruhan habitat 
vektor serangga

Batasan (atau perluasan 
area yang diestimasi) area 
yang sesuai sebagai habitat 
yang stabil untuk vektor 
serangga
Area lahan keseluruhan

Data daerah  pencakupan 
yang diambil dari satelit, 
data survei lingkungan atau 
model (misalnya, 
berdasarkan pada cakupan 
daerah dan iklim)

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang tinggal  di 
perumahan dengan kondisi 
yang sesuai untuk transmisi 
penyakit yang disebarkan 
oleh serangga

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun berdasarkan 
rumah tangga
Klasifi kasi rumah tangga di 
pandang dari adanya 
mikrohabitat vektor 
serangga

Survei rumah tangga

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang  tinggal di area 
endemis untuk penyakit 
yang disebarkan oleh 
serangga

Perluasan area endemik 
untuk penyakit yang 
disebarkan oleh serangga
Jumlah dan distribusi anak-
anak berusia 0–14 tahun

Data sensus yang 
dihubungkan dengan data 
survei lingkungan atau 
model

Outcome kesehatan

Angka mortalitas anak-
anak berusia 0–4 tahun 
karena penyakit yang 
disebarkan oleh serangga

Jumlah kematian anak-
anak berusia 0–4 tahun 
karena penyakit yang 
disebarkan oleh serangga
Jumlah keseluruhan anak 
yang berusia 0–4 tahun

Pencatatan kematian

Prevalensi penyakit yang 
disebarkan oleh serangga 
pada anak-anak berusia 0-
14 tahun

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun yang 
didiagnosis terkena 
penyakit yang disebarkan 
oleh serangga pada saat 
survei
Jumlah  keseluruhan anak-
anak berusia 0–14 tahun

Sistem surveilans kesehatan
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INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Tindakan

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang berisiko dan 
terjangkau oleh  sistem 
manajemen dan 
pengendalian vektor yang 
di integrasikan secara 
efektif

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun yang berisiko
Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun yang dicakup 
oleh sistem pengendalian 
vektor yang efektif

Hubungan data sensus, 
data surveilance kesehatan, 
dan data kementerian/
lembaga/ pemerintah lokal

Tabel 4. Indikator dan data yang dibutuhkan: Penyakit yang disebarkan oleh serangga (Lanjutan)
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Tabel 5. Indikator dan data yang dibutuhkan: Cedera fi sik

INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Konteks

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang hidup di dalam 
kemiskinan 

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun berdasarkan 
pendapatan rumah tangga
Biaya kebutuhan dasar

Data sensus atau survei 
rumah tangga

Pajanan

Orang-orang yang hidup di 
pemukiman liar

Jumlah populasi di 
pemukiman liar
Jumlah populasi 
keseluruhan

Data sensus atau survei-
survei rumah tangga

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang tinggal di area 
yang terkena dampak 
bencana

Populasi  berdasarkan usia
Perluasan area yang 
terkena dampak bencana 
alam (banjir, gempa 
bumi,dll.) atau perang

Hubungan data sensus 
terhadap data survei 
lingkungan dan data 
lembaga  pemberi bantuan

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang tinggal di dekat 
jalan raya dengan lalu-
lintas yang padat

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun berdasarkan 
tempat tinggal
Jaringan jalan raya yang 
besar

Hubungan data sensus dan 
data jalan raya

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang terlibat 
perburuhan

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun  dengan 
perburuhan
Jumlah keseluruhan dari 
anak-anak berusia 0–14 
tahun

Angka statistik pekerjaan
Survei bisnis

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang tinggal di 
perumahan yang tidak 
aman, tidak sehat, atau 
berbahaya

Populasi berdasarkan usia 
dan kondisi perumahan

Hubungan data sensus 
terhadap data survei 
kondisi perumahan, atau 
survei rumah tangga

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang tinggal di 
rumah yang kekurangan 
akses penggunaan pipa 
untuk persediaan airnya

Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun berdasarkan 
status persediaan air rumah 
Jumlah keseluruhan anak-
anak

Hubungan data sensus dan 
data perusahaan air, atau 
survei rumah tangga

Outcome kesehatan

Angka mortalitas anak-
anak berusia 0–14 tahun 
karena cedera fi sik

Jumlah kematian 
sehubungan dengan cedera 
fi sik berdasarkan  penyebab 
eksternal, usia, dan jenis 
kelamin
Jumlah keseluruhan anak-
anak berusia 0–14 tahun 
berdasarkan jenis kelamin

Pencatatan kematian
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INDIKATOR DATA YANG 
DIPERLUKAN

SUMBER DATA 
POTENSIAL

Outcome kesehatan (Lanjutan)

Insiden cedera fi sik pada 
anak-anak yang berusia 0–
14 tahun membutuhkan 
perawatan

Insiden cedera fi sik yang 
terjadi tanpa sengaja pada 
anak-anak berusia 0–14 
tahun, berdasarkan jenis 
kelamin dan penyebab 
eksternal
Jumlah keseluruhan anak-
anak berusia 0–14 tahun 
berdasarkan jenis kelamin

Sistem surveilans kesehatan

Tindakan 

Anak-anak berusia 0–14 
tahun yang tinggal  di 
dalam jangkauan 
pelayanan kesehatan 
kegawatdaruratan yang di 
tangani oleh spesialis medis 

Lokasi fasilitas 
kegawatdaruratan yang 
ditangani oleh spesialis 
medis dan cakupan 
ambulans udara dan jalan 
raya yang  yang berkaitan 
dengan itu.
Jumlah anak-anak berusia 
0–14 tahun berdasarkan 
tempat tinggal
Jaringan jalan raya

Data sensus dihubungkan 
dengan data pelayanan 
kesehatan, atau survei 
rumah tangga

Perubahan karakteristik 
terhadap cedera fi sik pada 
fi sk anak-anak berusia 0–14 
tahun yang membutuhkan  
perawatan

Jumlah kematian karena 
cedera fi sik berdasarkan 
penyebab eksternal, usia, 
dan jenis kelamin
Jumlah keseluruhan anak-
anak berusia 0–14 tahun 
berdasarkan jenis kelamin

Sistem surveilans kesehatan
Pencatatan kematian

Tabel 5. Indikator dan data yang dibutuhkan: Cedera fi sik (Lanjutan)
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3.4.2 Pemahaman dan Ilmu pengetahuan 

Dalam mendata indikator-indikator yang kita perlukan, kita  telah menempuh 
jalan yang panjang untuk mendefi nisikan dan menjelaskan indikator-indi-
kator tersebut. Akan tetapi, proses tersebut belumlah selesai. Banyak yang 
belum dilakukan untuk membuat rancangan yang rinci. Dalam banyak kasus, 
sebagai contohnya, kita perlu untuk menentukan apa yang akan kita gunakan 
untuk merepresentasikan indikatornya. Pada se bagian besar contoh kita ha-
rus menjelaskan dengan lebih jelas dasar pemikiran dibalik indikator tersebut, 
dan mengapa indikator ter sebut yang dipilih. Oleh karena itu, di dalam me-
rancang indikator, kita harus memperhitungkan bukan hanya kepraktisan 
ketersediaan data, tetapi juga logika dan ilmu pengetahuan yang diperlukan 
untuk menerjemah kan data tersebut ke dalam informasi yang nyata dan 
sangat penting. Di dalam hal ini, beberapa aspek rancangan indikator sangat 
penting. Geografi , waktu, metode perhitungan, dan penampilan, semuanya 
perlu mendapatkan pertimbangan khusus.

Berbagi Data

Suatu daftar indikator pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 5 merupakan suatu daftar 
yang panjang. Untuk menghimpun setiap indikator yang ada kita juga selalu membutuhkan 
beberapa macam data yang berbeda. Namun, implikasi pe ngum pulan data tersebut 
tidak semenakutkan apa yang kita perkirakan pertama kali. Hal ini karena kebanyakan 
indikator berbagi data umum atau menggunakan sumber data yang sama. contohnya, 
sebagian indikator menggunakan data populasi yang sama. Kebanyakan indikator efek 
kesehatan menggunakan data yang berasal dari sistem surveilans kesehatan rutin. Be-
be rapa indikator tindakan merupakan reformulasi belaka, sebagai ukuran perubahan, 
data yang dibutuhkan untuk indikator pajanan.

Kemampuan untuk saling berbagi data ini mempunyai beberapa implikasi. Hal ini berarti 
bahwa pengembangan indikator tambahan kemungkinan hanya menambahkan sedikit 
biaya marginal (untuk hal ini sering kali me ngeluarkan sedikit biaya untuk memproses 
kembali atau menganalisa kembali data yang ada, dibandingkan dengan biaya yang di-
keluarkan dalam mengumpulkan data tersebut). Hal ini juga berarti bahwa faktor utama 
dalam beberapa kasus adalah pengembangan dan pengelolaan suatu kumpulan data 
yang besar. Sepanjang data dasar ini ada, kita sering menjadi sangat fl eksibel dan ima-
jinatif di dalam suatu indikator yang kita defi nisikan, dan kita dapat mengadaptasi serta 
mengembangkan indikator tersebut sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, tidak 
begitu banyak indikator yang harus dilihat sepenting data dasar tersebut.

Geografi . Kesehatan lingkungan secara intrinsik bersifat geografi s. Risiko 
dan pengaruh kesehatan bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, dan 
indikator yang dibuat harus dapat menggambarkan variabilitas spasial ini.  
Namun, cara untuk melakukan hal tersebut bergantung pada struktur spasial 
yang dipilih untuk merepresentasikan indikator tersebut. Dua aspek yang 
berhubungan dengan struktur ini memiliki arti yang khusus, yaitu tipe unit-
unit (yang kadangkala mengacu pada suatu sistem zona), dan resolusi atau 
skala unit tersebut. 
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Secara geografi s, indikator dapat direpresentasikan dalam berbagai cara, 
con toh nya berdasarkan daerah administratif atau daerah politis (ne gara, 
dae rah, distrik kesehatan, dan lain-lain), berdasarkan zona ling kungan (zona 
iklim, zona polusi, dan lain-lain), berdasarkan tempat (contoh nya tempat pe-
mantauan atau tempat survei), atau berdasarkan beberapa ben tuk grid 
reguler. Setiap unit spasial ini juga bervariasi dari segi tingkat agregasi atau 
skala mereka. Daerah administratif secara jelas dapat didefi nisikan pada 
tingkat agregasi yang berbeda-beda, zona lingkungan dapat lebih kurang 
tergeneralisasi, sel grid dapat menjadi besar ataupun kecil. Bahkan titik yang 
ada dapat digunakan untuk merepresentasikan daerah dengan ukuran yang 
berbeda-beda. 

Pilihan di antara hal tersebut bukanlah sebagai pelengkap dalam cara kita 
memetakan suatu informasi, hal ini juga memengaruhi data yang kita 
butuhkan dan suatu informasi yang disediakan oleh indikator. Sebagai con-
toh, jika kita memilih untuk menggunakan  tingkat agregasi yang sangat 
kasar, kita akan sering kehilangan informasi, dan jika kita memilih meng-
hilangkan variasi di dalam suatu kondisi yang diinginkan, kemungkinan kita 
akan kehilangan informasi pada titik atau pola yang penting. Hal ini juga 
dapat membatasi situasi yang potensial saat kita dapat menggunakan suatu 
indikator. Pemilihan suatu tingkat agregasi yang halus di dalam per ban-
dingan nya, membantu untuk memper tahankan setiap detil yang ada dan 
meningkatkan fl eksibilitas suatu in di  kator, tetapi hal ini dapat membuat 
perhitungan indikator menjadi lebih sulit dan lebih memakan waktu. Kita 
mungkin juga dapat menyelesaikan nya dengan begitu banyak ketidakpastian 
lokal yang terkait dengan suatu indika tor, yang sekali lagi, kita dapat 
kehilangan informasi pada suatu pola yang sesunggguhnya. Hal ini terjadi 
terutama pada kasus ketika kita ber urusan dengan fenomena yang relatif 
jarang,  seperti suatu penyakit yang jarang terjadi, untuk kasus ini banyak 
unit geografi s kita yang hanya terdiri dari populasi-populasi yang kecil; 
estimasi angka morbiditas yang tidak dapat dipercaya, dan kebanyakan 
variasi yang kita pikir terdapat di dalam suatu indikator mungkin bukanlah 
apa-apa selain sebuah gangguan acak.

Waktu. Waktu juga merupakan sesuatu yang penting dalam mendisain 
indikator. Dua buah pilihan krusial yang harus dibuat, yaitu suatu periode 
waktu (yaitu lamanya periode untuk indikator secara keseluruhan) dan suatu 
periode rata-rata (yaitu suatu periode untuk setiap nilai atau ukuran spesifi k 
suatu indikator). Pilihan ini melibatkan kembali keseimbangan kebutuhan 
untuk presisi dan fl eksibilitas terhadap kemudahan perhitungan dan reliabili-
tas. Jadi, pemilihan periode rata-rata yang pendek menyebabkan suatu indi-
kator menjadi lebih detil dan berbeda kemam puan, sebagai contoh, waktu 
memungkinkan kita untuk mengidentifi kasi kejadi an dengan periode pendek 
yang sering kita lupakan. Akan tetapi, hal ini cenderung meningkatkan jum-
lah gangguan yang harus kita hadapi, dan berarti bahwa tidak mudah men-
deteksi kecenderungan di dalam suatu indikator atau reaksi berlebihan 
terhadap fl uktuasi yang acak. Waktu juga dapat bertambah lama se iring 
bertambahnya biaya pembuatan indikator, tentu ka rena suatu kebutuhan 
untuk memperoleh dan memproses volume data yang lebih besar. Dengan 
cara yang sama, pertambahan periode waktu yang di gunakan (yaitu lamanya 
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suatu rangkaian waktu) dapat membantu kita untuk mengidentifi kasi kecen-
derungan dalam periode jang ka panjang, tetapi pasti akan terjadi pening kat-
an data dan pemrosesan biaya yang timbul.

Pengumpulan, perbandingan, dan koordinasi data

Akses terhadap data yang relevan merupakan suatu hambatan besar pada perkembangan 
dan penggunaan indikator di dalam beberapa negara. Dalam beberapa kasus yang ter-
jadi, hal ini menggambarkan kurangnya pemantauan dan survei dasar yang dilakukan 
oleh lembaga-lembaga yang berkaitan. Jika hal ini merupakan suatu kasus, bukti adanya 
suatu kebutuhan akan indikator dalam mengatasi masalah kesehatan lingkungan anak-
anak dapat memberikan tekanan untuk memulai suatu pemantauan yang diperlukan. 
Sementara, waktu data pengganti dapat sering ditemukan. Meskipun tidak mencukupi 
sebagai dasar yang dipercaya untuk indikator dalam jangka panjang, data pengganti 
se  tidaknya membantu untuk memperlihatkan penggunaan dan keuntungan yang poten-
sial.

Namun, masalah yang lebih umum dari ketersediaan data ini berasal dari hambatan 
administratif, politis, atau teknis yang menghalangi akses terhadap data yang telah ter-
sedia. Hambatan-hambatan ini dapat diatasi apabila tersedia data yang mencukupi. 
Tantangannya adalah bagaimana mewujudkan keinginan tersebut. Sebenarnya indikator 
membantu di dalam hal ini karena mereka menyoroti nilai kepemilikan akses ke data. 
Perbandingan indikator-indikator internasional juga merupakan desakan yang sangat 
ku at untuk dilakukan suatu tindakan. ketiadaan indikator terlihat sebagai suatu area 
yang kosong pada sebuah peta (atau suatu masukan kosong di dalam suatu tabel) da-
pat sering kali memotivasi negara yang berkepentingan untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan untuk memenuhi indikatornya.

Latensi, keterlambatan, dan ketepatan waktu indikator

Tidak semua dampak kesehatan dapat dirasakan dengan segera, bahkan pada anak-
anak. Pada beberapa kasus beberapa tahun terakhir, banyak penyakit (misalnya kanker) 
memiliki masa laten yang panjang. Pada kasus ini, penggunaan indikator berdasarkan 
pada data pajanan historis bersifat esensial apabila kita ingin memahami efek kesehatan 
saat ini dan kecenderungannya. Ketepatan waktu sebuah indikator bergantung pada 
tingkat latensi yang terlibat di dalamnya.

Perhitungan. Pertimbangan penting lainnya di dalam hubungan terhadap 
rancangan indikator adalah metode perhitungan. Hal ini mengacu kepada 
proses konversi data mentah yang kita pergunakan pada indikator kita. Dua 
faktor penting yang harus di pertimbangkan di dalam konteks ini adalah 
pilih an metrik (bentuk spesifi k yang kita inginkan dalam menampilkan indi-
ka tor nya), dan prosedur yang dapat dipergunakan untuk menghitung indi-
kator.

Kebanyakan indikator dapat diukur dan ditampilkan dalam berbagai cara, 
contohnya  sebagai jumlah atau perhitungan, persentase atau proporsi, inten-
sitas atau rate, atau sebagai ukuran kualitatif dari kualitas atau signifi kasinya. 
Pada masing-masing kasus, kita juga dapat memilih pengukuran statistik 
yang berbeda-beda, sebagai contohnya, nilai rata-rata (mean), nilai tengah 
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(median), atau beberapa ukuran ekstrem (presentil ke-95 atau maksimum). 
Pilihan kita akan berpengaruh besar terhadap pesan yang di sampaikan oleh 
indikator. Bagaimana kita memformulasikan ukuran , denominator yang kita 
pilih, kualitas klasifi kasi yang kita terap kan, atau bahkan unit-unit pengukuran 
yang kita terapkan, juga akan men jadi hal yang krusial.

Prosedur dalam melakukan perhitungan memiliki banyak variasi. Dalam be-
be rapa kasus prosedur ini daripada memasukkan data secara bersama-sama 
ke dalam suatu bentuk yang tepat (misalnya di dalam unit-unit geografi s 
yang sesuai dan untuk periode waktu masalah). Namun, kita mungkin lebih 
sering menghubungkan dan mengombinasikan data yang berbeda-beda, 
misal nya untuk memperkirakan jumlah anak-anak yang tinggal di suatu area 
yang be risiko untuk beberapa penyakit. Pada beberapa kasus, bermacam-
macam proses transformasi dan penyempurnaan data adalah hal yang pen-
ting. Pada umumnya, perhitungan melibatkan penggunaan model atau tek-
nik statistik yang kompleks.
Pada semua kasus tersebut, tiga indikator ini dapat berguna yaitu:
• Sistem informasi geografi s, yang memungkinkan kita dalam meng integrasi 

dan menghubungkan data spasial;
• Paket statistik yang memungkinkan kita untuk menghitung statistik yang 

penting (dan melakukan uji reliabilitas, dll);dan
• Membuat program lingkungan yang dapat kita kembangkan dalam 

beberapa model yang perlukan .

Apapun metrik dan metode yang kita pakai, kita harus selalu menggambarkan 
indikator secara jelas. Salah satu alasan untuk melakukannya adalah agar 
orang lain dapat mengikuti prosedur kita dan menghasilkan indikator yang 
dapat dibandingkan. Hal ini vital, bahkan untuk perbedaan di dalam meto-
dologi yang kecil sekali pun kadang-kadang dapat menghasilkan perbedaan 
di dalam indikator. Alasan lainnya adalah bahwa semua orang mudah sekali 
membuat kesalahan di dalam membandingkan indikator dari tempat yang 
berbeda atau pada waktu yang berbeda apabila unit pengukuran atau 
ukuran statistiknya tidak jelas. Akan tetapi, sebelumnya terdapat alasan lain 
untuk kejelasan perhitungan, yaitu untuk memungkinkan penggunanya dan 
orang lain memverifi kasi perhitungan kita, dan membandingkan hasilnya 
dengan mereka apabila mereka menginginkannya. Kita seharusnya tidak 
men jadi sombong dengan meng asumsikan bahwa informasi yang kita hasil-
kan jauh dari kesalahan. Dengan membuat data dan metode menjadi trans-
paran bagi orang lain sehingga memungkinkan kita untuk dapat meningkat-
kan dukungan mereka.

Penyajian. Kita seharusnya juga tidak mengabaikan pentingnya metode 
yang kita gunakan dalam menyajikan informasi. Kita cenderung untuk mem-
percayai apa yang kita lihat. Bagaimana cara kita menampilkan indikator-
indikatornya akan membawa pengaruh yang besar. Apabila kita menyajikan-
nya di dalam suatu cara yang jelas dan menarik, orang-orang cenderung 
akan memberikan perhatiannya dan meresponsnya, tetapi apabila kita mem-
buat penyajian tersebut dalam bentuk angka-angka yang banyak sekali dan 
tampilan yang seadanya, maka hanya sedikit orang yang mungkin memper-
hatikan. Oleh karena itu, di dalam merancang indikator, kita harus berusaha 
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untuk mengomunikasikannya di dalam suatu cara yang hidup dan informatif. 
Banyak prinsip yang membukti kan hal tersebut. Grafi k dan peta akan menjadi 
lebih ekspresif daripada tabel atau teks. Penyajian yang berwarna lebih efek-
tif daripada hitam dan putih. Tampilan yang interaktif lebih men stimulasi 
daripada tampilan yang statis. Saat ini, internet sering kali men jadi suatu 
media yang lebih efektif  daripada dokumen cetak (walaupun lebih baik jika 
menggunakan kedua media tersebut).

Risiko dan Rate (angka)

Salah satu cara menampilkan indikator yang paling umum adalah sebagai rate (misalnya 
angka mortalitas (mortalitas rate) atau risiko relatif). Namun, rate dapat membingungkan. 
Rate memberitahukan kita se berapa luas masalahnya, tetapi bukan seberapa signifi -
kannya ma salah tersebut. Sebagai contoh, suatu risiko relatif sebesar 20% mungkin 
terdengar dramatis, tetapi di dalam sebuah populasi yang berisi hanya sekitar 50 orang, 
berarti masalah tersebut hanya mempengaruhi 10 orang. Sebaliknya, suatu risiko relatif 
sebesar 0.2% yang mewakili sebuah masalah kesehatan masyarakat yang besar me-
nyangkut sebuah populasi dengan jutaan orang. Begitu pula, kecenderungan di dalam 
risiko relatif atau rate harus diinter pretasikan dengan hati-hati. Contohnya, risiko relatif 
mungkin lebih sedikit tetapi apabila populasi  tumbuh dengan sangat cepat, maka ukuran 
beban kesehatan menjadi lebih besar.                    

Hal yang sama terjadi ketika kita menggunakan angka mortalitas atau morbiditas yang 
di standarisasi untuk membandingkan area-area yang berbeda. Hal ini menyajikan suatu 
dasar yang valid untuk sebuah perbandingan apabila distribusi usia dan jenis kelamin 
serupa di area-area (atau periode waktu yang berbeda-beda) yang di perhatikan. Akan 
tetapi, hal itu dapat membingungkan apa bila data tersebut berbeda secara substansial. 
Untuk kasus tersebut, apa yang tampak seperti perbedaan yang jelas di dalam risiko 
ke sehatan mungkin tidak lebih daripada sebuah kejadian perbedaan yang mendasar di 
dalam struktur populasi.

Akan tetapi, cara kita menyajikan indikator juga dapat berpengaruh pada 
hal lain. Pilihan yang kita buat dapat memengaruhi sifat pesan, sama seperti 
dampak yang ditimbulkannya. Sebagai contohnya, interval kelas yang di-
gunakan di dalam grafi k atau peta juga dapat menekankan  atau menutupi 
pola dan perbedaan yang ada. Skala  juga dapat dipilih secara manipulatif 
(misalnya dengan memperbesar ataupun dengan menyusutkan  kecenderung-
an pada suatu grafi k). Bahkan pilihan warna, simbol, dan huruf merupakan 
hal yang penting namun efeknya sering kali tidak disadari. Warna merah 
sering ditafsirkan sebagai negatif atau buruk, warna hijau sebagai hal yang 
baik (namun, kombinasi warna merah-hijau sebaiknya dihindari karena 
warna-warna tersebut merupakan bentuk yang paling umum dari buta 
warna). Simbol penuh akan terlihat lebih mudah di baca daripada simbol 
yang terbuka, bentuk huruf yang sederhana (misalnya Arial) akan dapat 
terbaca lebih mudah (dan sering terlihat lebih jelas) daripada bentuk huruf 
berornamen (misalnya bentuk huruf Times New Roman). Masing-masing 
aspek rancangan ini, meskipun kemung kinan mereka muncul kecil, patut 
mendapatkan perhatian, tidak hanya untuk kejelasan dan pelengkap belaka, 
tetapi juga untuk menghindari bias yang tidak di inginkan. Sebagai tambahan, 
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kita perlu untuk mengenali bahwa pembaca dan para pengguna indikator 
sering kali bukanlah orang yang ahli pada bidang tersebut. Membantu di 
dalam menginterpretasikan indikatornya sering bersifat esensial. Mungkin 
cara yang terbaik dalam mencapai hal ini melalui suatu penjelasan yang 
sederhana dan singkat. Elemen-elemen penting  lainnya yaitu sebuah rang-
kuman dari apa yang ditampilkan oleh indikator, ulasan tentang implikasinya, 
dan beberapa catatan tentang kemungkinan ketidakpastian atau keterbatas-
an data, dan jebakan yang potensial harus di jelaskan di dalam interpretasi 
data. Di dalam hal ini pula, diperlukan perhatian untuk meminimalisasikan 
bias bahkan apabila bias tidak pernah dapat di eliminasi seluruhnya. Tentu 
saja, kita harus mengingat bahwa tujuan indikator adalah untuk meng omuni-
kasikan informasi, dan kemudian kita seharusnya yakin bahwa indiaktor ter-
sebut mencapai tujuannya. Bila tidak, upaya kita akan sia-sia.

3.4.3 Profi l indikator

Apabila semua aspek rancangan indikator yang dibicarakan di atas dilakukan 
dan dicatat dengan tepat, rancangan indikator ini seharusnya lebih transparan 
untuk orang-orang yang membuat indikatornya dan untuk orang-orang  
yang akan menggunakannya. Untuk menjamin bahwa hal ini adalah yang 
sebenarnya terjadi, metadata yang rinci (yang menjelaskan masing-masing 
indikator dan bagaimana indikator tersebut dirancang) seharusnya selalu 
tersedia. Informasi yang disajikan seharusnya berisi tidak hanya defi nisi dan 
rincian perhitungan, tetapi juga pan duan mengenai sumber-sumber data 
yang digunakan (dan, sumber data mana yang berkaitan, sumber data alter-
natif yang memungkinkan), skala tempat indikator dapat diterapkan secara 
legal (misalnya nasional, lokal), dan aplikasi yang memungkinkan.

Salah satu cara penyajian semua informasi teknis ini adalah dalam bentuk 
suatu profi l indikator. Pada beberapa tahun terakhir, pofi l-profi l indikator 
telah dibuat oleh sejumlah organisasi sebagai bagian dari proses pengem-
bangan indikator (misalnya PBB 1996, WHO 1999). Tabel 6 menampilkan se-
buah contoh profi l indikator yang dirancang untuk memperlihatkan masalah 
rancangan yang berbeda dan dibicarakan di sini.
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Tabel 6. Profi l indikator

GAMBARAN SINGKAT INDIKATOR

PERTIMBANGAN UMUM

Masalah Daftar permasalahan kesehatan lingkungan untuk indikator 
yang bersangkutan

Jenis indikator Jenis indikator yang dijelaskan dengan detail: pajanan (yang 
langsung ataupun tidak langsung), dampak atau tindakan; 
mendata beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dan 
disajikan dalam cara yang berbeda-beda.

Dasar pemikiran Menjelaskan alasan dibalik pemilihan indikator

Masalah di dalam 
rancangan indikator

Membicarakan masalah utama dan pertimbangan di dalam 
merancang dan mengembangkan indikator, misalnya masalah 
defi nisi indikator, ketersediaan data atau kualitas data, 
rentang usia sasaran.

SPESIFIKASI

Defi nisi Memberikan defi nisi indikator yang rinci

Istilah dan konsep Menetapkan semua istilah dan konsep yang terlibat di dalam 
penggambaran dan pembuatan indikator

Data yang dibutuhkan Daftar data yang diperlukan untuk pembuatan indikator

Sumber data, 
ketersediaan data, dan 
kualitas data

Menguraikan sumber data yang potensial, dan komentar  
mengenai kualitas dan karakteristik sumber data dilihat dari 
indikatornya. Kemudian dilakukan cara untuk mendapatkan 
data yang belum tersedia  (misalnya melalui survei khusus) 
agar data tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Tingkat agregasi spasial Menetapkan unit atau area geografi s dasar indikator 
sebaiknya disusun dan ditampilkan (misalnya sensus daerah, 
zona penyimpanan air, kota, negara)

Periode rata-rata Menetapkan periode atau interval waktu indikator sebaiknya 
dikumpulkan dan ditampilkan (misalnya bulan, tahun, 
dekade).

Perhitungan Menjelaskan dengan detail cara penghitungan indikator, 
misalnya bagaimana data di analisis/ di proses untuk 
membuat indikator. Tampilkan proses perhitungan secara 
matematis dan tetapkan istilah yang digunakan agar 
perhitungan tersebut menjadi relevan.

Unit pengukuran Menjelaskan dengan detail unit pengukuran yang digunakan 
di dalam menampilkan  indikator

Contoh pengolahan 
indikator yang telah 
dilakukan

Menampilkan sebuah contoh sederhana yang menunjukkan 
bagaimana indikator dihitung
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GAMBARAN SINGKAT INDIKATOR

SPESIFIKASI (Lanjutan)

Penyajian Menjelaskan aplikasi indikator yang memungkinkan dari dan 
mendiskusikan cara indikator disajikan dalam konteks ini. 
Menunjukkan kesimpulan apa yang dapat dibuat dari 
kecenderungan yang tampak atau pola-pola di dalam 
indikator. Membicarakan, terutama, hambatan pada 
penyajian indikator, contohnya karena pembatasan data atau 
kompleksitas hubungan di dalam indikator

Variasi dan alternatif Menampilkan alternatif yang memungkinkan, modifi kasi 
indikator, dan menyarankan penganti yang dapat digunakan  
ketika kekurangan data 

Indikator-indikator yang 
berhubungan

Memberikan contoh indikator yang serupa dari kumpulan 
indikator lainnya (apabila tersedia)  

Referensi-referensi yang 
berguna

Memberikan rincian referensi pada literatur/bahan bacaan 
yang telah dipublikasikan yang relevan pada suatu indikator, 
termasuk naskah riset yang menampilkan dasar pemikiran 
ilmiah untuk suatu indikator, dan contoh-contoh penggunaan 
indikator tersebut.

Tabel 6. Profi l indikator (Lanjutan) 
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4. KESIMPULAN

Laporan ini telah menguraikan dasar pemikiran dan latar belakang mengenai 
sekumpulan profi l indikator. Seper ti dinyatakan dari awal bahasan ini menge-
nai pentingnya kebutuhan untuk mengambil tindakan dalam menangani 
per masalahan besar kesehatan lingkungan anak-anak, telah dibicarakan se-
be lum nya bahwa informasi itu sendiri tidaklah cukup dalam mengatasi 
segala permasalahan tersebut. Infor masi tersebut harus menjadi informasi 
yang relevan dan reliabel agar efektif. Bahkan suatu informasi yang paling 
lengkap sekalipun hanya akan efektif jika informasi ini dimanfaatkan oleh 
orang-orang dengan pemikiran terbuka terhadap pesan yang dicoba untuk 
disampaikan.

Dalam konteks ini, indikator tentunya akan menjadi alat yang berguna 
sebagai sarana untuk menimbulkan pemahaman dan sebagai pertimbangan 
untuk tindakan yang akan dilakukan. Namun, jika indikator ini dibuat untuk 
memandu kita dalam membuat pilihan yang lebih baik dan dalam mengambil 
tindakan yang telah diketahui sebelumnya, maka indikator tersebut perlu di 
disain secara logis, terbuka, dan apa adanya. Kita perlu mengenali batasan-
batasan indikator tersebut dan tidak membodohi diri kita sendiri dengan 
ter lalu mempercayai indikator tersebut. Kita harus menyadari bahwa indi-
kator tersebut merupakan jawaban untuk beberapa pertanyaan, tetapi tidak 
menceritakan kepada kita segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Kita harus 
menerima hal itu terlebih dahulu meskipun indikator tersebut mungkin me-
nunjukkan kita arahan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan.

Indikator yang dijelaskan dalam buku ini harus dipraktikkan agar dapat 
berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan lingkungan anak-anak. 
Pertama-tama hal ini berarti bahwa indikator tersebut harus sesuai dengan 
kebutuhan orang-orang yang menggunakan indikator ini, dan itu bukanlah 
pengguna, tetapi anak-anak yang ingin dibantu baik secara global, nasional 
maupun secara lokal. Yang kedua, indikator tersebut harus dicoba dan diuji 
dengan menggunakan data yang tersedia, sehingga indikator tersebut dapat 
diadaptasikan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifi k. 
Selanjutnya indikator dapat dibuat, diimplementasi kan, dan diaplikasikan. 
Akhirnya, kita harus mencatat informasi dari indikator tersebut dan mengam-
bil tindakan sesuai dengan indi kator itu.

Kesemuanya ini harus segera dikerjakan, sementara itu kita menunggu anak-
anak menderita dan meninggal dunia. Jadi, indikator yang kita hadirkan di 
sini bukanlah suatu akhir ataupun suatu jawaban, tetapi merupakan suatu 
permulaan dan tantangan. Tantangan ini harus di temu kan, didengar, dan 
ditanggapi bagi jutaan anak-anak yang memanggil. 
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6. SUMBER DATA DARI SITUS

Demographic and Health Surveys
http://www.measuredhs.com

UNICEF—Research and Evaluation
http://www.unicef.org/reseval/index.html

UNICEF—Child Survival and Health Statistics
http://childinfo.org/eddb/health .htm

UNEP—Global Environmental Outlook Data Compendium
http://geocompendium.grid.unep.ch/

United Nations—Millennium Indicators Database
http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp

World Bank—Living Standards Measurement Study
http://www.world bank.org/html/prdph/Isms/

World Health Organization—A Guide to Statistical Information
http://www.who.int/research/en/

World Resources Institute—The Environmental Information Portal
http://earthtrends.wri.org/
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