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ANALISA DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN (ADKL) 

 
 
Berkaitan dengan Kepedulian Masyarakat, diperlukan informasi yang 
relevan dan memerlukan investigasi secara aktif. Langkah umum yang 
diambil, dikelompokkan dalam 5 bagian: 

(a)  sebelum kunjungan lapangan 
(b)  selama kunjungan lapangan 
(c)  setelah kunjungan lapangan 
(d)  komunikasi, dan 
(e)  laporan 
 
Sebelum kunjungan, perlu dipersiapkan 3 langkah pokok, yaitu: 
(a)  Menentukan instansi atau organisasi yang dapat menyediakan 

informasi dan dukungan 
(b) Menentukan masyarakat atau individu yang akan dikunjungi. 

Masyarakat atau individu yang paling tepat untuk dikunjungi tergantung 
pada issue spesifik di lokasi, kepedulian dan sejauh mana mereka 
dilibatkan. 

(c)  Menyusun strategi dan jadual serta metoda kunjungan 
 
Selama Kunjungan 
Kunjungan lapangan bertujuan untuk mengamati lokasi dan bertemu 
dengan instansi yang berkepentingan. Hal yang perlu disampaikan adalah 
pentingnya keterlibatan masyarakat secara terus menerus. Selama 
 
kunjungan perlu dilakukan pertemuan untuk: 
(a) mengindentifikasi karakteristik masyarakat sasaran 
(b) menghimpun kepedulian mereka 
(c) mengidentifikasi “key person” 
(d) mempelajari status lokasi dan persepsi masyarakat. 
(e) mencatat kemungkinan cara pemajanan dan potensi terjadinya 

pemajanan, 
(f) membangun kepercayaan masyarakat, 
(g) penyuluhan tentang ADKL dan fungsinya. 
(h) memberikan pengertian tehnis lanjutan dan informasi yang dapat 

dijangkau 
(i) membangun mekanisme dan jalur korespondensi 
(j) mengidentifikasi calon penghubung 
(k) mengidentifikasi cara menerima informasi yang disukai 
(l) membangun kerangka komunikasi, dan 
(m) mengindetifikasi bentuk keterlibatan yang diinginkan masyarakat. 
 
Setelah kunjungan 
Informasi harus didokumentasi dan segera melakukan pertemuan dengan 
orang-orang yang ikut dalam kunjungan. Mempublikasikan dokumen 
laporan ADKL untuk memperoleh komentar terutama yang berkaitan 
dengan kesimpulan kesehatan dan rekomendasi melalui instansi kesehatan 
atau sarana pelayanan kesehatan. 
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Komentar masyarakat harus ditanggapi dan bila perlu dilakukan ADKL. 
Oleh karena itu dalam pertemuan kembali dengan masyarakat perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
(a)  jenis komentar yang diterima 
(b)  saran dari kelompok masyarakat khusus 
(c)  pernyataan keinginan masyarakat 
(d)  jenis media yang diliput 
(e)  catatan minat masyarakat 
(f)  orang yang menghadiri pertemuan 
 
Laporan permasalahan kesehatan dibahas dalam 2 tahap: 
(a) pembahasan issue kesehatan masyarakat yang muncul dan 
(b) jawaban terhadap issue kesehatan masyarakat. 
 
MENETAPKAN PENCEMAR SASARAN 
Menetapkan pencemar sasaran adalah untuk menetapkan pencemar dan 
dimana mereka berada : 
(a) identifiaksi pencemar 
(b) memasukan semua pencemar dalam daftar “review” 
(c) menggolongkan pencemar menurut media, waktu dan tempat 
(d) semua pencemar dalam kompleks dimasukkan kedalam pencemar di 

lokasi. 
(e) menyajikan pencemar dengan singkat kemudian dipilih pencemar 

sasaran berdasarkan pada analisis komperatif 
(f) verifikasi kekurangan dan kelemahan data sampling: mutu data 

lapangan dan data laboratorium serta kecukupan data 
(g) mempelajari tingkat konsentrasi pencemar dikaitkan dengan daftar 

pencemar kondisi latar belakang 
(h) membandingkan data secara langsung atau statistik 
(i) membandingkan data lokasi dengan data latar belakang 
 
Ketetapan 
(a) Bila pencemar dalam media lingkungan lebih tinggi dari rona dan lebih 

rendah dari standar, media perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat 
kemungkinan migrasi pencemar. Pencemar tidak didaftar sebagai 
pencemar sasaran 

(b) Bila pencemar dalam media lingkungan lebih tinggi dari rona dan 
standar, pencemar didaftar sebagai pencemar sasaran. 

(c) Bila pencemar dalam media lingkungan lebih tinggi dari rona dan tidak 
(d) tersedia standar, pencemar didaftar sebagai pencemar sasaran. 
(e) Bila tingkat pencemar dalam media lingkungan lebih rendah dari rona 

dan standar, pencemar tidak didaftar sebagai pencemar sasaran. 
Namun adanya kemungkinan pemajanan multi-media, efek interaktif, 
atau perhatian masyarakat bisa ditetapkan bahwa pencemar itu 
pencemar sasaran. 

(f) Bila tingkat pencemar dalam media lingkungan leibh rendah dari 
tingkat latar belakang tetapi lebih besar dari standar, pencemar 
hendaknya didaftar sebagai pencemar sasaran. 
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(g) Bila tingkat pencemar dalam media lingkungan lebih rendah dari 
tingkat latar belakang dan tidak ada standar, pencemar hendaknya 
tidak didaftar sebagai pencemar sasaran. 

 
 
 
INDENTIFIKASI DAN EVALUASI PEMAJANAN 
Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam identifikasi dan evaluasi : 
(1) mengindentifikasi tiap 5 (lima) dalam identifikasi dan elemen jalur 

pemajanan’ 
(2) menentukan apakah elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan 

membentuk jalur pemajanan,  
(3) mengkategorikan suatu jalur pemajanan sebagai jalur pemajanan riel 

atau jalur pemajanan potensial; dan 
(4) menentukan apakah jalur pemajanan bisa diabaikan atau perlu dibahas 

lebih lanjut. 
 
SUMBER PENCEMAR 
Konsentrasi pencemar perlu dipelajari pada titik pelepasan yang dicurigai, 
kemudian dilanjutkan dengan membandingkannya terhadap : 
(1) konsentrasi latar belakang melalui sampling media lingkungan dari 

bagian hulu aliran air, udara, atau daerah yang lebih tinggi dan 
(2) sampling media yang dikumpulkan dari hilir aliran air, udara, atau 

daerah yang lebih rendah atau aliran air tanah. 
 

Perbandingan ini membantu dalam memutuskan apakah titik pelepasan 
yang dicurigai bisa dikategorikan sebagai sumber pencemaran. Bila 
konsentrasi pencemar menurun menurut jarak ke hilir dari suatu titik 
pelepasan dan tidak meningkat pada arah yang berlawanan, titik atau area 
pelepasan yang dicurigai itu dapat dikategorikan sebagai sumber 
pencemaran. 
 
MEDIA LINGKUNGAN DAN TRANSPORT 
Identifikasi media lingkungan dan transport mencakup identifikasi semua 
media lingkungan yang bertindak sebagai pembawa pencemar dari 
sumbernya ke suatu titik pemajanan. Bila media telah ditetapkan, maka 
perhatian dipusatkan pada transport dan mekanisme transformasi. 
Sampling media dan tindakan remedial, serta kegiatan lain perlu dicermati 
karena dapat mempengaruhi konsentrasi pencemar dalam media 
lingkungan. Bila proses transport telah dianalisis dan kemungkinan luas 
persebaran telah ditentukan, maka siap untuk menentukan titik pemajanan 
yang berkaitan. 
 
TRANSFORMASI DAN MEKANISME TRANSPORT 
Analisis transformasi pencemar dan transport dalam media lingkungan 
dapat diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: 
(a) pada kecepatan berapa pencemar memasuki media (kecepatan emisi). 
(b) kemana pencemar itu pergi dan seberapa cepat mereka 

migrasi(konveksi)  
(c) bagaimana pencemar menyebar dalam media (dispersi)  
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(d) bagaimana tingkat penyangga atau degradasi dari pencemar ketika 
mereka migrasi (attenuasi)  

(e) Bagaimana pemajanan masa lalu dan masa depan? 
 
 
 
 
MODEL TRANSPORT LINGKUNGAN 
Model transport lingkungan dapat digunakan untuk analisis kualitatif 
maupun kuantitatif transport pencemar di likasi. Ada beberapa kondisi yang 
mengharuskan penggunaan model untuk membantu dalam konsepsualisasi 
mekanisme transport dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  
 
Beberapa penggunaan khusus dari model lingkungan antara lain untuk : 
(a) evaluasi dan rekomendasi lokasi sampling  
(b) identifikasi kesenjangan data dan informasi  
(c) menjelaskan trend temporal dan spasial konsentrasi pencemar pada 

suatu titik pemajanan  
(d) memperkirakan durasi (dalam hal ini) dari pemajanan, dan  
(e) memperkirakan konsentrasi pencemar pada titik pemajanan di masa 

lalu atau dimasa datang bila tidak tersedia data pemantauan 
 
TITIK PEMAJANAN 
Kemungkinan titik pemajanan untuk tiap media lingkungan mencakup: 
(a) air tanah: penggunaan sumur untuk kebutuhan domestik, industri dan 

pertanian, kegiatan rekreasi air.  
(b) Air permukaan : irigasi dan penyediaan air untuk masyarakat umum 

danindustri  
(c) Tanah: titik pemajanan bagi pekerja di lokasi; tanah di bawah 

permukaan menjadi titik pemajanan bagi pekerja pengeboran dan 
penggalian; permukaan tanah di permukiman merupakan titik 
pemajanan bagi penduduk. 

(d) Udara: melibatkan pencemar yang mudah menguap atau terabsorbsi 
oleh partikel “airbone” dan bisa terjadi secara “indoor” atau “outdoor”. 
Wilayah di bagian hilir aliran angin merupakan titik pemajanan udara 
ambien. 

(e) Rantai makanan: terjadi bila seseorang mengkonsumsi tanaman, 
hewan, atau produk makanan yang telah kontak dengan media 
tercemar. 

 
CARA PEMAJANAN 
Cara pemajanan atau cara pencemar masuk kedalam tubuh manusia, 
meliputi: 
(a) Tertelannya pencemar dalam air tanah, air permukaan, tanah dan 

makanan; 
(b) Inhalasi pencemar dalam air tanah atau air permukaan melalui uap dan 

aerosol, udara, atau tanah. 
(c) Kontak kulit dengan pencemar dalam air, tanah, udara, makanan dan 

media lain; dan 
(d) Adsorbsi kulit dari pencemar dalam air, tanah, udara, makanan, dan 

media lain. 
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POPULASI RESEPTOR 
Tiap jalur pemajanan harus dikaitkan dengan populasi yang mungkin 
kontak dengannya, mereka harus diidentifikasi setepat mungkin. Misalnya, 
bila satu- satunya jalur pemajanan adalah melalui tanah yang tercemar di 
daerah permukiman sepanjang batas sebelah selatan lokasi, maka hanya 
populasi yang ada permukiman di daerah tersebut yang perlu diperhatikan 
untuk jalur tersebut, bukan semua pemukim. Namun semua pemakai air 
yang disediakan oleh PDAM merupakan populasi terpajan bila sumber air 
PDAM tercemar. Bila sumur pribadi tercemar, maka populasi terpajan 
adalah hanya penduduk yang menggunakan sumur pribadi tersebut. Bila 
lebih dari satu jalur melibatkan suatu elemen reseptor, perlu dibuat 
perkiraan masing-masing jalur. Bila populasi memang tidak ada hubungan 
dengan jalur pemajanan, jalur pemajanan itu tidak relevan. 

 
JALUR PEMAJANAN RIIL DAN POTENSIAL 
Jalur pemajanan riil terjadi bila terdapat lima elemen jalur pemajanan yang 
menghubungkan sumber pencemar ke populasi reseptor. Bila ada jalur 
pemajanan riil pada masa lalu, kini atau masa depan, maka populasi 
dianggap terpajan. Jalur pemajanan potensial adalah bila satu atau lebih 
dari lima elemen itu tidak ada, atau modeling digunakan mengganti data 
sampling sebenarnya ( Membuat model data air tanah menggunakan data 
tanah atau data air tanah yang lain). 
 
PERKIRAAN DAMPAK 
1. Evaluasi toksikologi 
2. Evaluasi data “outcome” kesehatan 
3. Evaluasi kepedulian kesehatan masyarakat 
 
A. Evaluasi toksikologi 

(a) memperkirakan potensi pemajanan 
(b) membandingkan perkiraan pemajanan dengan baku mutu lingkungan 
(c) mencatat dampak kesehatan yang berkaitan dengan pemajanan  
(d) mengevaluasi faktor yang mempengaruhi dampak kesehatan  
(e) memperkirakan dampak kesehatan oleh bahaya fisik dan bahaya lain 

(kebakaran) 
 
B. Evaluasi data “outcome” kesehatan 

Data outcome kesehatan yang ada baik yang logis (secara profesional 
diketahui berhubungan dengan pemajanan di lokasi) dan outcome yang 
menjadi kepedulian masyarakat hendaknya dinilai dengan 
setepattepatnya. Pertama hendaknya diidentifikasi outcome kesehatan 
yang logis menggunakan informasi toksikologi dan lingkungan yang ada 
serta penerapan kriteria-kriteria tertentu.  

 
Pada bagian ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut : 
(a) penggunaan data outcome kesehatan dalam proses analisis kesehatan 
(b) kriteria penilaian data outcome kesehatan  
(c) menggunakan data outcome kesehatan untuk mengarahkan 

kepedulian kesehatan masyarakat.  
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(d) Pedoman untuk evaluasi dan pembahasan data outcome kesehatan 
dalam analisis kesehatan 

 
 
 
 
 
C. Evaluasi kepedulian masyarakat 

Setiap kepedulian masyarakat harus memperoleh perhatian. Perlu 
ditetapkan apakah “outcome” yang menjadi perhatian itu logis secara 
biologik. Bila tidak perlu mengindentifikasi dan mengevaluasi data 
outcome kesehatan (evaluasi ini dilakukan untuk membantu 
menjelaskan kepedulian tertentu), bila data outcome kesehatan tidak 
tersedia. Perlu dijelaskan jalur pemajanan yang relevan serta informasi 
toksikologi. 
 

KESIMPULAN 
Kesimpulan secara eksplisit harus mengkonfirmasikan hal-hal berikut: 
(a)  dampak kesehatan dari lokasi, 
(b)  kepedulian masyarakat 
(c)  kelemahan informasi lingkungan dan kesehatan 
(d) kesimpulan lain yang berkenaan dengan upaya untuk mengarahkan 

kepedulian kesehatan tertentu atau jalur pemajanan 
 
KATEGORI BAHAYA KESEHATAN 
Perlu menggolongkan suatu lokasi dalam salah satu dari kategori tingkat 
bahaya kesehatan masyarakat sbb : 
(a)  Bahaya kesehatan masyarakat yang urgen 
(b)  Bahaya kesehatan masyarakat biasa 
(c)  Bahaya kesehatan masyarakat yang belum bisa dipastikan 
(d)  Tidak tampak adanya bahaya kesehatan masyarakat 
(e)  Tidak ada bahaya kesehatan masyarakat 
 
REKOMENDASI 
Rekomendasi disusun untuk : 
(a) kegiatan melindungi kesehatan masyarakat 
(b) memperoleh tambahan informasi yang berhubungan dengan 

kesehatan  
(c) melaksanakan tindak kesehatan masyarakat (lihat rencana tindak 

kesehatan masyarakat)  
(d) memperoleh tambahan informasi tentang sifat lokasi 
 
PENGELOLAAN RISIKO 
Pengelolaan risiko adalah upaya yang secara sadar dilakukan untuk 
mengendalikan risiko. Pengelolaan risiko dirumuskan berdasar pada hasil 
analisis risiko dan acuan lain: Tujuan pengelolaan, faktor sosial – politik,   
teknologi pengendalian yang tersedia, analisis manfaat dan biaya risiko 
yang dapat diterima, dan dampak kesehatan yang dapat diterima. 
 
Hal-hal pokok dalam pengelolaan risiko: 
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(1)  pengelolaan risiko melibatkan banyak pihak: 
(2)  Risiko berada pada setiap tingkat proses mulai dari rencana sampai 

akhir kegiatan, maka pengelolaan risiko harus memilih dimana 
pengelolaan terbaik akan dilakukan 

(3)  Pengelolaan risiko harus dilaksanakan melalui penetapan keputusan 
(4)  Penetapan parameter lingkungan dan peraturan pendukungnya; dan 
(5)  Risiko itu harus dikomunikasikan sehingga dapat menurunkan dampak 

yang ditimbulkannya. 


