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vegIMPACT, singkatan dari ‘vegetable production and
marketing with impact’, adalah program yang bertujuan
untuk meningkatkan produksi dan pemasaran tanaman
sayuran untuk petani kecil di Indonesia. VegIMPACT
berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan
dan pengembangan sektor swasta di Indonesia. Program
ini dibiayai oleh Pemerintah Belanda. Salah satu
kelompok kerja di dalam vegIMPACT adalah Kesehatan
Kerja (OH). Tim OH berencana untuk mengurangi resiko
kesehatan kerja terkait pestisida, khususnya pada
perempuan.
Pokok Permasalahan
Di Indonesia, salah satu resiko kesehatan kerja bagi para
pekerja pertanian adalah paparan dari penggunaan
pestisida. Pestisida digunakan secara intensif dengan
pandangan, bahwa penyemprotan pestisida dapat
melindungi tanaman dan menjamin hasil panen yang
baik. Selain itu, penanganan dan penggunaan pestisida
sering tidak bertanggung jawab dan tidak benar. Petani,
buruh tani, masyarakat, baik di area produksi pertanian
sayur, maupun di rumah terancam akibat ketergantungan
penggunaan pestisida sehari-hari. Petani sangat jarang
menggunakan alat pelindung diri (APD) dan buruh tani,
terutama wanita, sering berada di kebun saat
penyemprotan. Hal ini menyebabkan tingkat paparan
yang berlebihan dan timbulnya efek kesehatan. Saat ini,
pengetahuan masih terbatas mengenai efek kesehatan
negatif yang kronis akibat paparan pestisida, terutama
wanita. Langkah-langkah besar harus dilakukan mengenai
penggunaan, penanganan dan paparan pestisida untuk
mengurangi resiko kesehatan kerja di pertanian
Indonesia.
Target Kesehatan Kerja
Beberapa target dalam rangka mengurangi resiko
kesehatan kerja bagi petani dan buruh tani (terutama
wanita):
 Mengurangi paparan terhadap pestisida
 Mengurangi penggunaan jenis pestisida kelas
berbahaya
 Mengurangi jumlah penggunaan pestisida
 Meningkatkan kesadaran mengenai resiko kesehatan
 Melatih petani dan buruh tani wanita mengenai
bahaya pestisida dan penggunaan pestisida yang
aman
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Pendekatan
Tim Kesehatan Kerja menerapkan beberapa kegiatan
untuk mengurangi resiko kesehatan kerja, bahaya dan
paparan pestisida. Suatu program percontohan
dilakukan di kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Kegiatan survei awal dan diskusi kelompok kecil
(Focus Group Discussion) adalah bagian dari program
percontohan untuk mencari dan memahami situasi
yang dihadapi oleh petani dan buruh tani saat ini.
Berdasarkan hasil survei awal, diskusi kelompok kecil
dan kerjasama antara instansi seperti pemerintah
desa, puskesmas dan komunitas setempat untuk
mengembangkan strategi pendekatan. Kegiatan
intervensi
terdiri
dari
berbagai
pelatihan,
pengembangan dan distribusi materi peningkatan
kesadaran serta penerapan tindakan pencegahan.
Setelah implementasi dan evaluasi program
percontohan, akan dilakukan pengembangan strategi
untuk kegiatan di area lain.
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