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ABSTRAK
Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan
lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Penelitian ini betujuan untuk
mengetahui bagaimana kondisi sanitasi dan personal hygiene narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Kota Palu. Penelitian ini dilakukan dalam benuk penelitian kualitatif
dengan pendekatan dengan pendekatan fenomenologi yaitu dengan melakukan pengamatan dan
In-depth Interview dengan 10 informan, dimana 3 informan kunci merupakan petugas
kasibinadik, petugas wakaruga, dan petugas kesehatan klinik, penelitian ini dilaksanakan mulai
dari tanggal 10 Mei sampai 25 Juni 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Palu. Dari
hasil penelitian tentang analisis kondisi sanitasi dan personal hygiene narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Kota Palu dapat disimpulkan bahwa dari segi kondisi sanitasi air
bersih, sampah, jamban, dan SPAL sudah cukup baik dan kebersihannya selalu dijaga mereka
menggunakan sistem piket harian dalam menjaga kebersihan kamar disetiap bloknya. Dan dari
personal hygiene nya setiap individu narapidana sudah baik dari berpakaian yang baik,
kebersihan tangan dan kuku, kebersihan handuk dan kebersihan tempat tidurnya. Disarankan
kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Palu lebih diperketat lagi dalam
pengawasan setiap narapidana agar lebih terjaga lagi kebersihan lingkungannya dan personal
hygiene nya, dan juga bisa mengadakan penyuluhan kesehatan terlebih untuk kebersihan
lingkungan sanitasi dan personal hygiene nya agar supaya mereka para narapidana lebih paham
lagi dalam menjaga kebersihan diri mereka sendiri.
Kata Kunci

: Sanitasi, Personal Hygiene, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRAK
Environmental health is an ecological balance that must exist between humans and the
environment to guarantee the health of humans. This research aims to investigate the conditions
of sanitation and personal hygiene of prisoners at Class IIA Correctional Institution of Palu.
This research was conducted in the form of qualitative research with a phenomenological
approach, namely by conducting observations and in-depth interviews with 10 informants, in
which 3 key informants are Head of Development and Education Section officers, Deputy
Commander of the Guard Team officers, and clinical health workers. This research was
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conducted from May 10 to June 25, 2019 at the Class IIA, Correctional Institution of Palu. From
the result of research, it is concluded that the condition of clean water, garbage, latrines and
sewerage is good enough and the hygiene is well maintained using a daily picket system to
maintain room hygiene each block. The personal hygiene of the prisoners is good viewed from
good clothes, hands and nails, towels and beds. It is suggested that the officers must be more
tight in supervising each prisoner keep the environmental and personal hygiene more clean.
They also should conduct health education especially for environmental and personal hygiene so
that the prisoners understand how to keep themselves healthy.
Keywords : Sanitation, Personal Hygiene, Correctional Institution
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