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Pendahuluan
Cedera yang terjadi pada kegiatan lalu lintas di jalan merupakan
masalah utama dalam kesehatan masyarakat dan merupakan
penyebab utama kematian dan cedera di seluruh dunia. Setiap
tahun hampir sejumlah 1.2 juta orang meninggal dunia dan
jutaan lainnya mengalami cedera atau cacat sebagai akibat dari
kecelakaan di jalan, bagian terbesar di negara berpendapatan
rendah dan menengah. Disamping menimbulkan beban
yang sangat besar bagi masyarakat, terutama bagi individu/
pribadi yang bersangkutan serta keluarga dan masyarakat di
lingkungannya, cedera pada lalu lintas jalan menimbulkan
beban pada pelayanan kesehatan dan ekonomi. Beban biaya bagi
negara, yang sudah dibebani oleh kebutuhan pembangunan
yang lain, untuk mengatasi hal ini dapat mencapai 1% - 2%
dari produk domestik bruto. Bersamaan dengan peningkatan
tingkat motorisasi, kecelakaan di jalan menjadi masalah yang
tumbuh dengan pesat, terutama di negara-negara berkembang.
Apabila kecenderungan seperti saat ini tidak dikendalikan,
dalam dua dasa warsa mendatang cedera pada lalu lintas di
jalan akan meningkat secara dramatis di hampir semua bagian
dunia, dimana dampak terbesarnya jatuh pada kelompok
masyarakat yang paling rawan.
Langkah-langkah yang tepat dan terarah sangat mendesak untuk
dilakukan. Laporan World report on road traffic injury prevention,
yang diluncurkan bersama oleh World Health Organization dan
World Bank pada tahun 2004, memperlihatkan peningkatan
dalam manajemen keselamatan jalan bersama dengan langkahlangkah spesifik yang telah membawa penurunan yang
dramatis dalam jumlah kematian dan cedera di lalu lintas jalan
di negara-negara industri yang telah melaksanakan program
keselamatan jalan secara aktif. Laporan ini menunjukkan
bahwa penggunaan sabuk keselamatan, helm, dan perangkat
penahan untuk anak-anak telah menyelamatkan ribuan jiwa.
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Penerapan batas kecepatan, pembangunan infrastruktur yang
lebih aman, penegakan hukum berkaitan dengan batas kadar
alkohol dalam darah dan peningkatan aspek keselamatan dari
kendaraan, kesemuanya merupakan langkah-langkah yang
telah teruji dan secara berulang menunjukkan hasil yang efektif.
Komunitas internasional sudah waktunya kini harus mengambil
peranan untuk mendorong praktek-praktek yang bagus dalam
manajemen keselamatan jalan dan pelaksanaannya di negaranegara lain itu dengan cara yang sesuai dan cocok untuk
keadaan lingkungan di negara-negara itu. Untuk mempercepat
usaha ini, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United
Nation General Assembly) telah menetapkan resolusi pada
tanggal 14 April 2004 mendorong agar diberikan perhatian
dan memberikan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk
mengatasi krisis global keselamatan jalan. Resolusi PBB nomor
58/289 tentang “Peningkatan keselamatan jalan global”
(“Improving global road safety”) menekankan pentingnya
kerja sama internasional dalam bidang keselamatan jalan.
Selanjutnya resolusi A58/L.60 ditetapkan pada bulan Oktober
2005 menekankan komitmen PBB mengenai hal ini, dan
mendorong Negara-Negara Anggota untuk melaksanakan
rekomendasi dari World report on road traffic injury prevention, dan
menganjurkan kerjasama inisiatif keselamatan jalan yang telah
dilakukan selama ini untuk melaksanakan Resolusi 58/289.
Secara khusus, mendorong Negara-Negara Anggota untuk
secara fokus menangani faktor risiko kunci, dan menetapkan
institusi penanggung jawab (lead agencies) untuk keselamatan
jalan ini.
Sebagai kontribusi untuk pelaksanaan resolusi ini, World
Health Organization, Global Road Safety Partnership, FIA
Foundation for Automobile and Society, dan World Bank, telah
berkolaborasi untuk menghasilkan seri manual yang ditujukan
untuk para pengambil keputusan dan para praktisi. Manual
ini merupakan salah satu dari seri tersebut. Masing-masing
memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk negara-
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negara yang bermaksud meningkatkan organisasi keselamatan
jalan dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan jalan
yang diuraikan dalam World report on road traffic injury prevention.
Solusi yang sederhana, efektif dan cost-effective yang diusulkan
yang dapat menyelamatkan jiwa dan mengurangi beban yang
mengejutkan dari kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Kami
mendorong semuanya menggunakan manual ini.
Etienne Krug
Director
Department of Injuries and Violence Prevention
World Health Organization
David Silcock
Chief Executive
Global Road Safety Partnership
David Ward
Director General
FIA Foundation for the Automobile and Society
Anthony Bliss
Lead Road Safety Specialist
Transport and Urban Development Department
World Bank
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Ringkasan
Sejalan dengan peningkatan motorisasi secara global, terutama
di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah,
penggunaan kendaraan bermotor roda dua dan sepeda
tumbuh dengan cepat di berbagai tempat. Sebagai akibatnya,
terjadi peningkatan kematian dan cedera diantara pengguna
kendaraan roda dua, dengan cedera kepala yang menjadi
keprihatinan utama. Helm untuk pesepeda motor dan
pesepeda sangat efektif untuk mencegah cedera kepala dan
sekaligus mengurangi beratnya cedera yang akan diterima oleh
pengendara maupun penumpang/pembonceng kendaraan
roda dua itu.
Sayangnya, di banyak negara penggunaan helm masih sangat
rendah. World report on Road Traffic Injury Prevention menguraikan
bagaimana dengan menggunakan helm dapat menyelamatkan
nyawa. Konsekwensinya, Report itu mengajurkan negaranegara menetapkan dan menegakkan undang-undang yang
menyangkut helm untuk para pengendara dan penumpang
baik untuk kendaraan roda dua bermesin maupun sepeda.
Tujuan dari manual ini adalah untuk menyediakan saran/
nasehat bagaimana caranya untuk meningkatkan penggunaan
helm di suatu negara. Manual ini ditujukan kepada pengambil
keputusan dan praktisi di bidang keselamatan di jalan dan
mengambil pengalaman dari negara-negara yang telah
berhasil mencapai tingkat penggunaan helm yang tinggi dan
mempertahankannya. Ini juga memberikan cukup bukti yang
diperlukan untuk memulai program penggunaan helm, dan
membawa para pengguna melalui langkah-langkah yang
diperlukan untuk menilai keadaan penggunaan helm di
suatu negara. Selanjutnya menjelaskan langkah-langkah yang
diperlukan untuk merencana dan melaksanakan program
penggunaan helm, termasuk: membentuk kelompok kerja;
menyusun program aksi; menyusun dan menetapkan serta
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kemudian melaksanakan/mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan tentang helm; menciptakan dan
menetapkan standar untuk produksi helm; memasyarakatkan
penggunaan helm secara efektif; melakukan penyuluhan kepada
para generasi muda (anak-anak maupun dewasa) tentang
penggunaan helm; dan menyiapkan kemampuan respons
medis yang tepat untuk menangani kejadian kecelakaan lalu
lintas. Bagian akhir dari manual ini menuntun pengguna cara
melakukan perencanaan dan implementasi untuk melakukan
evaluasi program, selanjutnya hasilnya diumpankan kembali
ke dalam rancangan program sebagai feed back. Untuk setiap
aktifitas, manual ini menguraikan dengan cara yang praktis
berbagai langkah yang harus dilakukan.
Dalam penyusunan materi untuk manual ini, penulis
mengambil bahan-bahan dari berbagai studi kasus dari
seluruh dunia untuk menunjukkan/memperlihatkan contohcontoh praktek-praktek yang bagus “good practice” yang
telah dilakukan. Walaupun manual ini ditujukan pada negaranegara yang penggunaan helmnya rendah, bentuk strukturnya
yang modular menjadikan manual ini dapat dipergunakan di
negara-negara yang mempunyai tingkat penggunaan helm
yang berbeda-beda. Fokus manual ini adalah pada helm untuk
sepeda motor, meskipun contoh-contoh yang sesuai untuk
helm sepeda juga diperlihatkan.
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Pengantar
Latar belakang dari seri manual
Pada tahun 2004 World Health Organization menetapkan
World Health Day (Hari Kesehatan Sedunia) dengan topik
keselamatan jalan (road safety). Kegiatan-kegiatan untuk
menandai hari itu dilakukan di lebih dari 130 negara – untuk
mengangkat kesadaran tentang cedera di lalu lintas jalan,
menstimulasi program-program baru dalam keselamatan jalan
dan meningkatkan kegiatan dan inisiatif yang telah ada. Pada
hari yang sama, World Health Organization dan World Bank
bersama-sama meluncurkan World report on road traffic injury
prevention, menonjolkan epidemi yang meningkat dari cedera
di lalu lintas jalan. Laporan itu membicarakan secara rinci
konsep dasar pencegahan cedera di lalu lintas jalan, dampak
dari cedera di lalu lintas jalan, penyebab utama dan faktor risiko
pada kecelakaan lalu lintas jalan, serta strategi yang efektif
untuk melakukan intervensi. Laporan ini selanjutnya ditutup
dengan enam rekomendasi penting yang dapat diambil suatu
negara untuk memperbaiki catatan tentang keselamatan jalan.

Rekomendasi dari World report on road traffic injury prevention
1.	 Tetapkan institusi di lingkungan pemerintahan sebagai
penanggung jawab nasional untuk memandu usaha
peningkatan keselamatan lalu lintas.
2.	 Lakukan penilaian terhadap permasalahan, kebijakan,
institusi dan kemampuan (capacity) yang terkait dengan
cedera lalu lintas jalan.
3.	 Siapkan strategi nasional serta rencana aksi dalam
keselamatan jalan.
4.	 Alokasikan anggaran serta personil untuk menangani
permasalahan itu.
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5.	 Implementasikan aksi spesifik untuk mencegah kecelakaan
lalu lintas, meminimalkan cedera dan kosekwensinya dan
lakukan evaluasi dampak dari aksi ini.
6.	 Dukung pengembangan kapasitas nasional dan kerjasama
internasional.

Laporan ini menekankan bahwa persoalan dunia yang makin
membesar itu dapat dihindarkan dengan peningkatan organisasi
yang menangani keselamatan dan implementasi secara sistemis
dan multi-sektoral contoh-contoh intervensi yang efektif yang
sesuai dengan budaya dan teruji dengan situasi dan kondisi
setempat. Dalam rekomendasi kelima, laporan ini secara jelas
dan tegas menyatakan ada “good practice” – yaitu intervensi
yang telah dicoba dan teruji – yang dapat diimplementasikan
dengan biaya rendah di hampir semua negara. Ini meliputi
strategi dan langkah-langkah yang menangani beberapa faktor
risiko utama cedera lalu lintas jalan, melalui:
•

penetapan perundang-undangan tentang keharusan
penggunaan sabuk keselamatan dan penahan anak-anak
untuk semua penumpang kendaraan bermotor;

•

keharusan pengendara termasuk penumpang sepeda
motor untuk menggunakan helm;

•

penetapan dan penegakan hukum batas kadar alkohol
dalam darah;

•

penetapan dan penegakan hukum batas kecepatan;

•

pengelolaan infrastruktur jalan yang ada dalam rangka
untuk meningkatkan keselamatan;

•

meningkatkan keselamatan kendaraan.

Satu minggu setelah Hari Kesehatan Sedunia, pada tanggal
14 April 2004, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
menetapkan resolusi mengajak agar memberikan perhatian
dan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk usaha
keselamatan jalan. Resolusi ini menyadari bahwa sistem
Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu mendukung usaha-usaha
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untuk mengatasi krisis keselamatan jalan dunia. Pada saat
yang sama, memuji World Health Organization dan World
Bank yang telah mengambil inisiatif meluncurkan World
report on road traffic injury prevention. Sidang juga mengundang
World Health Organization bekerja sama dengan Komisi
Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Regional
Commissions) untuk bertindak sebagai koordinator dalam isu
keselamatan jalan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa
(within the United Nations system).
Sebagai kelanjutan dari mandat yang diberikan oleh Sidang
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, sejak akhir tahun
2004 WHO telah membantu membangun jaringan organisasiorganisasi PBB dan organisasi internasional dalam keselamatan
jalan lainnya – sekarang dikenal sebagai “United Nations Road
Safety Collaboration”. Anggota dari kelompok ini sepakat
pada tujuan bersama (common goals) untuk usaha bersama,
dan sebagai permulaan perhatiannya difokuskan pada enam
rekomendasi World report on road traffic injury prevention.
Sebagai hasil langsung dari kerjasama/kolaborasi ini adalah
telah dibentuk konsorsium informal yang meliputi WHO,
World Bank, FIA Foundation for the Automobile and Society
dan Global Road Safety Partnership. Konsorsium ini bekerja
untuk menghasilkan seri manual “praktek-praktek yang bagus”
(series of good practice) yang meliputi isu-isu kunci yang
diidentifikasi dalam World report on road traffic injury prevention.
Proyek ini muncul dari berbagai permintaan kepada WHO dan
World Bank dari para praktisi keselamatan jalan di seluruh
dunia yang minta petunjuk (guidance) dalam implementasi
dari rekomendasi laporan tersebut.
Manual-manual itu ditujukan pada pemerintah, organisasi
nonpemerintah dan “praktisi keselamatan jalan” dalam
pengertian luas. Ditulis dalam bentuk yang mudah
diakses, manual-manual ini memberikan langkah praktis
tentang bagaimana mengimplementasikan masing-masing
rekomendasi dengan cara diidenfikasikan dengan praktek
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yang bagus (good practice), pada saat yang sama juga dengan
jelas menyatakan peran dan tanggung jawab dari semua pihak
yang terlibat. Manual-manual itu dibuat berdasarkan template
yang sama (common template) dengan yang digunakan dalam
dokumen yang sama tentang peningkatan penggunaan sabuk
keselamatan, yang disusun oleh FIA Foundation pada tahun
2004. Walaupun utamanya dimaksudkan untuk digunakan di
negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, manualmanual ini tetap dapat digunakan di negara-negara lain dan
tetap dapat diterapkan pada tingkat performansi keselamatan
jalan yang berbeda-beda. Masing-masing manual juga termasuk
kasus-kasus yang memperlihatkan contoh-contoh baik dari
negara maju maupun negara berkembang.
World report on road traffic injury prevention mengadvokasi
pendekatan sistemik terhadap keselamatan jalan – yaitu dengan
mengatasi masalah jalan, kendaraan dan pemakainya. Titik
awalnya adalah untuk menangani secara efektif cedera karena
lalu lintas jalan tanggung jawab harus dibagi antara pemerintah,
industri, organisasi nonpemerintah dan institusi internasional.
Lebih lanjut, agar efektif, keselamatan jalan harus mendapat
komitmen dan masukan dari semua sektor terkait, termasuk
transportasi, kesehatan, pendidikan dan penegakan hukum.
Manual-manual ini merefleksikan pandangan dari laporan
tersebut; mereka juga menggunakan pendekatan sistemik dan
– mengikuti prinsip bahwa keselamatan jalan harus ditangani
melalui banyak disiplin – mereka disasarkan pada para praktisi
dari berbagai sektor.

Latar belakang manual tentang helm
Mengapa manual tentang helm dikembangkan?
Banyak negara di dunia menghadapi permasalahan
meningkatnya jumlah manusia yang mengalami cedera atau
mati pada waktu mengendarai kendaraan roda dua – sepeda
motor maupun sepeda. Bagian besar dari yang mati dan
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mengalami cedera berat disebabkan karena cedera di kepala.
Helm efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya
cedera di kepala, maupun tingkat cederanya. Oleh karena itu
peningkatan penggunaan helm di setiap negara merupakan
langkah penting dalam meningkatkan keselamatan jalan.
Manual ini dimaksudkan untuk memberikan saran praktis
kepada praktisi keselamatan jalan tentang bagaimana dapat
mencapai hasil agar para pengguna kendaraan roda dua lebih
banyak lagi yang menggunakan helm. Hal ini berdasarkan
World report on road traffic injury prevention yang menggambarkan
bukti-bukti bahwa penetapan keharusan penggunaan helm
dan penegakan hukumnya merupakan intervensi yang efektif
untuk menurunkan cedera dan kematian pada para pengguna
kendaraan roda dua. Sebagaimana telah diuraikan, manual ini
satu dari seri dokumen yang menyiapkan dengan bentuk yang
aksesibel, saran-saran praktis kepada negara-negara mengenai
langkah-langkah yang perlu untuk meningkatkan catatan
keselamatan jalan secara menyeluruh.
Manual ini untuk siapa?
Manual ini untuk digunakan di negara-negara yang ingin
meningkatkan peningkatan penggunaan helm di lingkungan
pengguna kendaraan roda dua, baik secara nasional maupun
pada tingkat lokal. Sasarannya pemerintah, organisasi non
pemerintah dan praktisi keselamatan jalan. Daftar mereka yang
dapat menggunakan manual ini akan berbeda sesuai dengan
negara masing-masing serta kondisi pemakaian helm saat ini,
tetapi akan bervariasi sesuai negara yang bersangkutan, tetapi
dipastikan termasuk:
–– perumus kebijakan dan pengambil keputusan;
–– anggota dari sistem pengadilan;
–– politisi;
–– polisi;
–– para profesional dalam keselamatan jalan dan kesehatan;
–– manager transportasi;
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––
––
––
––
––
––
––
––

produsen sepeda motor dan sepeda;
produsen helm;
pimpinan dalam sektor publik maupun swasta;
organisasi nonpemerintah;
personil industry asuransi;
guru sekolah maupun perguruan tinggi;
peneliti dalam keselamatan jalan;
instruktur dalam mengemudi dan keselamatan jalan.

Manual ini memberikan langkah-langkah praktis untuk
meningkatkan penggunaan helm dilingkungan pengguna
sepeda motor, walaupun manual ini juga mengangkat studi
kasus yang menggambarkan isu mengenai penggunaan
helm di lingkungan pengguna sepeda. Meskipun terutama
ditujukan kepada negara-negara berpendapatan rendah dan
menengah dengan tingkat penggunaan helm yang rendah,
tetap dimaksudkan dapat berguna untuk semua negara.
Apa saja yang diliputi manual ini dan bagaimana harus
digunakannya?
Untuk meningkatkan penggunaan helm memerlukan beberapa
langkah. Berapa banyak langkah yang harus dilakukan
tergantung dari berapa banyak yang sudah menggunakan
helm di negara itu sesuai dengan program yang ada. Manual
ini membantu pengguna untuk mengidentifikasi langkahlangkah yang relevan dengan situasi yang dihadapi pengguna,
selanjutnya memberikan saran praktis yang diperlukan untuk
implementasi dari langkah-langkah itu. Disamping fokus pada
langkah-langkah teknis, manual ini juga menguraikan struktur
institusi yang perlu dibangun agar program helm ini berhasil.
Sebagaimana dijelaskan dalam Modul 1 dari manual ini, beban
yang timbul karena kematian dan cedera pada para pemakai
kendaraan roda dua terutama terjadi pada kelompok negara
berpendapatan rendah dan menengah. Dengan alasan ini,
manual ini disusun dengan mengambil berbagai pengalaman
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dari negara-negara ini, dengan tujuan agar isi manual ini relevan
bagi negara-negara lain yang mempunyai kemiripan dalam
beban cedera diantara para pengguna kendaraan roda dua.
Pendeknya, struktur dari manual ini sedemikian rupa sehingga
dapat digunakan untuk negara-negara yang ekonominya serta
tingkat penggunaan helm jauh berbeda satu sama lain.
Apa yang dimuat di dalamnya?
Manual ini fokus terutama pada helm sepeda motor karena dari
perspektif global pengguna sepeda motorlah yang menderita
terbesar dari cedera dan kematian diantara para pemakai
kendaraan roda dua. Namun demikian manual ini juga
menjawab persoalan helm sepeda. Agar supaya meminalisir
duplikasi yang mungkin muncul bila menangani masingmasing terlebih dahulu, pertama untuk sepeda motor kemudian
untuk sepeda, langkah-langkah utama didiskusikan dengan
menggunakan referensi helm untuk sepeda motor.
Ada beberapa isu kontroversi berkaitan dengan penggunaan
helm sepeda motor dan helm sepeda, manual ini membicarakan
hal itu. Memecahkan isu ini meningkatkan keberhasilan
kebijakan untuk mengurangi tingkat cedera diantara pengguna
sepeda motor dan sepeda.
Isi manual ini dibagi dalam empat modul, terstruktur sebagai
mana uraian berikut ini.
••

Modul 1 menjelaskan mengapa intervensi diperlukan
dalam usaha meningkatkan pemakaian helm. Modul ini
menguraikan bagaimana helm melindungi pemakai dan
seberapa efektifnya helm mengurangi cedera kepala.

••

Modul 2 menuntun pengguna manual ini melalui proses
mengakses situasi penggunaan helm di suatu negara.
Modul ini menguraikan data yang diperlukan untuk dapat
membuat diagnosis yang baik, dan bagaimana data ini
dapat digunakan untuk menetapkan target/sasaran yang
realistis dan prioritas untuk suatu program.
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••

Modul 3 mengenai rancangan dan implementasi suatu
program helm, termasuk bagaimana membangun suatu
program aksi, termasuk menetapkan obyektif, dan
penetapan aktifitas yang diperlukan untuk memenuhi
obyektif ini, membuat prakiraan tentang sumber daya yang
diperlukan serta menetapkan kerangka waktu. Modul ini
juga mencakupi bagian tentang membangun peraturan
perundang-undangan serta standar penggunaan helm,
meningkatkan ketaatan, dan menetapkan pemasaran
yang cukup/sesuai dan strategi publisitas. Diuraikan
pula langkah-langkah intervensi dalam sisi pendidikan,
demikian pula kebutuhan untuk mempertimbangkan
kemampuan untuk merespon dengan tepat pada waktu
terjadi kecelakaan sepeda motor.

••

Modul 4 mengenai evaluasi program helm. Modul
ini meliputi identifikasi tujuan/sasaran evaluasi,
mempertimbangkan berbagai type yang berbeda dari
cara evaluasi dan memilih metoda yang paling sesuai,
serta memilih/menetapkan indikator performansi
yang akan digunakan. Modul ini juga membicarakan
perlunya melakukan pemasyarakatan hasil evaluasi dan
menggunakannya untuk menyempurnakan program.

Studi kasus, yang dimuat dalam kotak text, disertakan dalam
manual ini. Contoh-contoh ini telah dipilih untuk memberikan
gambaran proses yang dilakukan dan hasilnya, dengan
pengalaman dari negara-negara yang banyak, merefleksikan
keadaan regional, serta perbedaan yang besar dalam budaya
dan sosial ekonomi. Catatan yang tidak detail juga dimasukkan
dengan cara membuat kotak text untuk menggambarkan
keprihatinan kita.
Bagaimana semestinya manual ini digunakan?
Manual ini tidak dimaksudkan menjadikan resep/preskriptif,
tetapi lebih adaptabel ke kebutuhan tertentu.
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Modul-modul teknis yang dimuat didalamnya memuat
diagram alir (flowchart) dan checklist yang dapat membantu
pembaca untuk menentukan di mana negara yang bersangkutan
berada dalam kaitan dengan pemakaian helm, dan mengambil
langkah-langkah yang dapat memberikan peningkatan yang
terbesar. Struktur moduler dari manual ini dimaksudkan untuk
membantu proses pemakaiannya hanya untuk bagian-bagian
yang relevan dari dokumen ini.
Meskipun akan berguna dan membantu untuk membaca
seluruh dokumen, telah diperhitungkan bahwa bagianbagian tertentu akan menjawab kebutuhan negara-negara
yang berbeda. Walaupun demikian, semua pemakai dokumen
ini akan mendapatkan manfaat membaca Modul 2, yang
memungkinkan mereka melakukan penilaian situasi mereka
dan mengambil aksi tertentu untuk dilaksanakan. Pilihan pada
posisi ini selanjutnya akan menentukan sisanya dari manual
ini yang dianggap bermanfaat untuk dilakukan selanjutnya.
Sebagai contoh, negara di mana pemakaian kendaraan roda dua
tinggi tetapi tidak memiliki peraturan perundang-undangan
tentang helm dan tidak memiliki standar untuk helm dapat
memanfaatkan semua bagian-bagian teknis dari manual ini.
Sebaliknya, negara yang telah memiliki peraturan perundangundangan tentang helm dan memiliki standar untuk helm,
kampanye kesadaran masyarakat yang efektif tentang
pemakaian helm, tetapi tidak memiliki prosedur monitoring
dan evaluasi, dapat memilih Modul 4 sebagai pilihan utama,
sedang yang lainnya cukup dibaca sebagai referensi.
Disarankan pemakai manual ini untuk menerapkan manual
ini sesuai dengan kondisi lokal: ini berarti kemungkinan
perlu diterjemahkan kedalam bahasa lokal dan bagian-bagian
tertentu perlu diubah untuk menyesuaikan dengan lingkungan
lokal. Umpan balik tentang pengalaman pemakai manual ini
sangat diharapkan.
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Apa limitasi dari manual ini?
Manual ini tidak dimaksudkan sebagai manual yang
komprehensif. Ini diambil dari pengalaman dari para kontributor
dari seluruh dunia untuk dapat mengidentifikasi langkahlangkah praktis dan efektif yang dapat diambil dari pemakaian
helm, sehingga ini menggambarkan pandangan dari merekamereka yang menyusun manual ini. Mungkin ada tindakantindakan yang bermanfaat yang dilakukan oleh negara-negara
lain yang tidak disampaikan dalam manual ini. Demikian pula
studi kasus – yang digunakan untuk menggambarkan proses,
good practices dan hambatan-hambatan praktis – tidak cukup
panjang lebart diuraikan tetapi hanya gambaran dari butir-butir
saja yang dimasukkan dalam teks utama.
Walaupun manual ini fokusnya pada pemakaian helm untuk
para pengguna sepeda motor, para pemakai sepeda juga
dibicarakan. Namun demikian, apabila langkah-langkah dalam
proses sama untuk kedua-duanya, maka disajikan hanya untuk
pengguna sepeda motor saja untuk menghindari pengulangan.
Manual ini bukan merupakan dokumen akademis. Referensi
yang ada hanya merupakan bahan yang digunakan dalam
penyiapan dokumen ini, dan tidak dilakukan review terhadap
literatur secara intensif.
Bagaimana manual ini disusun?
Manual ini didasarkan pada bentuk (template) standar yang
dikembangkan bersama oleh empat organisasi (the World
Health Organization, the World Bank, the FIA Foundation for the
Automotive and Society, the Global Road Safety Partnership),
dan selanjutnya direview oleh pihak-pihak dari luar. Bentuk
(template) ini tidak dimaksudkan kaku, tetapi memberikan
struktur yang longgar di mana apabila memungkinkan dapat
menyatukan manual ini dalam bentuk dan pendekatannya.
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Komite penasehat yang terdiri dari ahli-ahli dari organisasi
partner mengawasi proses penyusunan masing-masing
manual, dan memberikan petunjuk tentang isinya. Kelompok
kecil komite editorial untuk masing-masing manual selanjutnya
mengkoordinasikan isi teknisnya.
Garis besar (outline) dari manual tentang helm ini dihasilkan
melalui proyek dengan WHO sebagai pemimpin proyek, dan
selanjutnya dikirimkan kepada komite penasehat dan komite
editorial untuk mendapatkan komentar dan catatan. Modulmodul teknis dari dokumen ini dikontrakkan ke organisasi
atau perorangan/individu dengan keahlian khusus dalam
bidangnya. Mereka ini mengembangkan garis besar/outline
dari modul masing-masing, melakukan review terhadap
literatur yang relevan dan selanjutnya menulis isi teknisnya,
dengan memastikan bahwa isinya menggambarkan pandangan
ilmiah yang paling baru serta “good practices” yang ada.
Terhadap modul teknis ini dilakukan review secara independen
oleh para praktisi keselamatan jalan, peneliti dan ahli-ahli lain
dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya dokumen dikirim
untuk editorial teknis.
Sosialisasi dari manual ini.
Manual ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan
negara-negara didorong untuk menterjemahkannya ke dalam
bahasa lokal. Selanjutnya manual ini akan disosialisasikan
secara luas melalui jaringan distribusi yang digunakan oleh
World report on road traffic injury prevention. Keempat organisasi
partner yang terlibat dalam penyiapan manual ini akan
merencanakan workshop pelatihan bersama-sama dengan
peluncuran manual ini di negara yang bersangkutan.
Manual ini dalam bentuk aslinya juga tersedia dalam format
PDF yang dapat di-download secara cuma-cuma dari web sites
keempat organisasi partner itu.
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Manual helm ini dalam bentuk aslinya di-download dari: www.
who.int/violence_injury_prevention/publication/road_traffic/en/
index.html
Bagaimana mendapatkan copy dokumen ini?
Copy manual ini dalam bentuk aslinya dapat dipesan dengan
permintaan tertulis kepada:
Department of Injuries and Violence Prevention,
World Health Organization
20 Avenue Appia, CH-1211
Geneva 27, Switzerland
Atau melalui e-mail: traffic@who.int

Kopi manual ini dalam bahasa Indonesia dapat dipesan dengan
permintaan tertulis kepada:
Global Road Safety Partnership – Indonesia
Jl. RC Veteran No. 9
Jakarta 12330
Atau melalui e-mail: secretariate.grsp.ina@gmail.com
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M

ODUL INI menyajikan latar belakang mengapa
helm diperlukan. Informasi ini penting dalam rangka
meyakinkan para pemimpin politik dan masyarakat agar
mendukung penggunaan helm.
Bagian-bagian dari modul ini terstruktur sebagai berikut:
•• 1.1 Di seluruh dunia banyak orang tewas karena tabrakan
sepeda motor: Modul ini diawali dengan menggambarkan
besarnya permasalahan kecelakaan sepeda motor, dan
akibat terjadinya cedera kepala. Selanjutnya dengan
memperhatikan gambaran global dari permasalahan ini,
apabila kecenderungan yang ada saat ini terus berlanjut
maka banyak negara yang berpendapatan rendah dan
menengah akan mengalami peningkatan jumlah kecelakaan
sepeda motor dalam waktu dekat mendatang. Bagian ini
menggambarkan bagaimana cedera kepala yang disebabkan
karena tabrakan sepeda motor menjadi penyebab utama
dari kematian dan cacat.
•• 1.2. Helm melindungi kepala Anda: Bagian ini menguraikan
apa yang dapat terjadi terhadap kepala dalam suatu tabrakan
sepeda motor atau sepeda. Selanjutnya menjelaskan
komponen-komponen fisik dari suatu helm dan bagaimana
caranya komponen-komponen ini mengurangi benturan
pada kepala dalam suatu tumbukan. Bagian ini juga
menggambarkan bagaimana suatu helm dirancang untuk
memenuhi persyaratan.
•• 1.3. Penggunaan helm efektif mengurangi cedera kepala:
Bagian ini menyajikan ringkasan bukti-bukti dari studistudi yang telah melakukan evaluasi terhadap efektifitas
dari helm dalam mengurangi kematian dan cedera.
•• 1.4. Program helm efektif membuat pengguna kendaraan
roda dua memakai helm: Bagian ini memperlihatkan bahwa
keberadaan perundang-undangan tentang pemakaian
helm merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan
pemakaian helm dan mengurangi cedera kepala. Hal ini
disajikan sebagi ringkasan dalam bagian ini.
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Sebagaimana di jelaskan dalam bab Pengantar, manual ini fokus
pada bagaimana meningkatkan pemakaian helm di lingkungan
pesepeda motor. Meningkatnya penggunaan kendaraan
bermotor roda dua, serta kemampuan sepeda motor untuk
melaju dengan kecepatan tinggi dibanding sepeda, menjadikan
sasaran utama dari manual ini adalah mereka yang berusaha
untuk meningkatkan pemakaian helm pesepeda motor. Namun
demikian, banyak dari pedoman teknis yang dikemukakan
dalam teks tetap relevan dan dapat diterapkan dengan mudah
oleh mereka yang ingin menerapkan program helm untuk para
pengguna sepeda.

1.1 Di seluruh dunia banyak orang tewas karena tabrakan
sepeda motor
Cedera pada lalu lintas jalan merupakan permasalahan utama
dalam lingkup kesehatan masyarakat dan penyebab utama
kematian dan cedera di seluruh dunia.
Setiap tahun hampir 1,2 juta manusia tewas karena kecelakaan
di jalan, dan jutaan lainnya cedera atau cacat (I). Di negaranegara dengan pendapatan rendah dan sedang, dimana sepeda
motor dan sepeda merupakan sarana transport yang terus
meningkat, pengguna kendaraan roda dua merupakan bagian
besar dari mereka yang mengalami cedera atau tewas di jalan.
Pesepeda motor dan pesepeda berada dalam risiko yang makin
meningkat akan terlibat dalam kecelakaan. Hal ini disebabkan
karena mereka menggunakan ruang jalan yang sama dengan
kendaraan-kendaraan lain yang memiliki kecepatan tinggi,
dengan bus-bus dan truck, dan juga karena sepeda motor dan
sepeda kurang terlihat dibanding kendaraan lainnya. Ditambah
lagi, karena secara fisik mereka kurang terlindungi menjadikan
mereka rawan mengalami cedera pada waktu terlibat tabrakan.
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Di negara-negara yang berpendapatan tinggi, kematian pada
pesepeda motor berkisar diantara 5% sampai 18% dari semua
kematian akibat lalu lintas (2,3). Proporsi ini merupakan refleksi
dari pengaruh beberapa faktor penting termasuk antara lain
karena rendahnya pemilikan dan pesepeda motor di banyak
negara maju, dan tingginya risiko dari sepeda motor ini untuk
terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Risiko
ini lebih tinggi pada sepeda motor dibanding pada kendaraan
lainnya (4).
Di negara-negara yang berpendapatan rendah dan menegah,
pemilikan dan tingkat penggunaan mobil pada umumnya
lebih rendah dari pada di negara-negara berpendapatan tinggi.
Namun demikian, pemilikan dan tingkat penggunaan sepeda
motor dan kendaraan roda dua lainnya pada umumnya relatif
tinggi – sebagai contoh, di India 69% dari total kendaraan
bermotor adalah kendaraan bermotor roda dua, jauh lebih
tinggi dari di negara-negara berpendapatan tinggi (3). Refleksi
dari perbedaan ini, tingkat kematian pesepeda motor dibanding
dengan total jumlah cedera di jalan, pada umumnya lebih
tinggi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah
dari pada di negar-negara berpendapatan tinggi (Gambar 1.1)
Sebagai contoh, 27% dari kematian di jalan di India merupakan
pengguna kendaraan bermotor roda dua, 70 – 90% di Thailand,
dan sekitar 60% di Malysia (3,5,6). Di China, pemilikan
sepeda motor antara tahun 1987 sampai 2001 tumbuh dengan
pesat dari 23% menjadi 63%, dengan peningkatan kematian
karena lalu lintas (traffic fatalities) pada pesepeda motor
meningkat dari 7.5% menjadi 19% pada periode yang sama
(7). Namun demikian di negara-negara berpendapatan rendah
dan menegah lainnya, kelangkaan data yang andal dalam
keselamatan jalan mengakibatkan tingkat kematian pesepeda
motor tidak diketahui dengan pasti.
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Gambar 1.1 Pemakai jalan yang tewas diberbagai moda transportasi
dibandingkan dengan seluruh korban tewas di lalu lintas jalan
Australia
Delhi, India
Bandung, Indonesia
Japan
Malaysia
Netherlands
Norway
Colombo, Sri Lanka
Thailand
USA
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Cedera kepala merupakan penyebab utama
kematian dan cacat

© HJ Sommer, GTZ, 2003

Cedera di kepala dan leher merupakan penyebab utama
kematian, cedera berat dan cacat pada para pesepeda motor dan
pesepeda. Di negara-negara Eropa, cedera kepala merupakan
75% dari total kematian
di
lingkungan
pengguna
kendaraan
bermotor roda dua dan
sepeda; di beberapa
negara berpendapatan
rendah dan menengah
cedera
kepala
diperkirakan
sebesar
88% dari total kematian
di jalan (6,8). Beban
biaya sosial yang tinggi Program helm sangat penting bagi pembuat kebijakan di
Afrika, dimana terjadi peningkatan penggunaan kendaraan
dari cedera kepala bagi bermotor roda dua.
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yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat, karena sering
kali mereka memerlukan perawatan khusus untuk jangka
panjang. Cedera kepala juga mengakibatkan biaya medis yang
tinggi dibandingkan dengan cedera lainnya (9), sehingga
cedera-cedera ini menimbulkan beban yang tinggi pada sistem
pemeliharaan kesehatan dan ekonomi negara itu.

BOX 1.1 : Cerita di balik helm
Satien Luangpitak, 28, seorang
tukang ojek di Bangkok utara. Se
bagaimana di banyak tempat di
Thailand, ojek merupakan bentuk
transportasi yang banyak digu
nakan oleh individu masyarakat.
Namun demikian, walaupun ada
peraturan perundang-undangan
yang mengharuskan pemakaian
helm untuk pengendara dan
penumpang ojek, penegakan
hukum dilakukan secara sporadis,
dan menjadi hal yang biasa bagi
pengendara dan penumpang ojek
tidak menggunakan helm.
Dalam bulan Mei 2004 Satien
mengalami kecelakaan pada
waktu mengendarai di lalu lintas
yang padat. Pada waktu akan
mendahului mobil dia menabrak
ojek di depannya. Satien berjalan
dengan kecepatan 80 km/jam,
dan saat menabrak, Satien
terlempar ke depan dan jatuh di
jalan. Kepalanya yang terlindungi
helm
dan
pundak
kirinya
membentur jalan. Dia tidak
sadarkan diri selama setengah
jam. Pengendara ojek lain yang
melihat kejadian itu menolong

Satien menjelaskan bahwa pengalamannya
meningkatkan kesadarannya tentang perlunya
memakai helm secara konsisten.

Satien. Tanpa menunggu dan
tidak memanggil layanan darurat,
kawannya ini mengangkat Satien
dan memindahkannya dari jalan.
Selanjutnya dia mengangkat
Satien ke kendaraan lain dan
membawanya ke rumah sakit,
tindakannya
ini
didasarkan
pada maksud baik. Namun
kemudian dia baru memahami
bahwa tindakannya itu dapat
mengakibatkan kerusakan pada
“saraf tulang belakang” Satien.
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Di rumah sakit, Satien meneri
ma perawatan untuk trauma
pada kepala dan pundaknya. Dia
diperbolehkan keluar dari rumah
sakit setelah enam jam dengan
penahan pada leher dan sebagian dari badannya. Selanjutnya
dia berobat jalan dan satu bulan
kemudian dia sudah bisa bekerja kembali seperti biasa. Kecuali
kehilangan kesadarannya selama
enam jam pada waktu terjadinya
kecelakaan, dalam dua tahun
setelah mengalami kecelakaan
itu dia tidak mengalami dampak
negatif akibat trauma di kepala
nya. Pundaknya yang mengalami
cedera telah kembali baik dan
berfungsi 100% namun dia masih
merasakan kesakitan di leher dan
pundaknya apabila mengangkat
benda berat dengan tangan kirinya.
Pada waktu diwawancara, Satien
mengatakan bahwa tidak pernah
ada
seorangpun,
termasuk
staf medis yang terlatih untuk
menangani korban kecelakaan
sepeda motor, yang memberi tahu
dia untuk mengganti helmnya
yang telah mengalami benturan
keras itu.
Untung bagi Satien, semua biaya
perawatan medisnya ditanggung
oleh asuransi pihak ketiga yang

di Thailand merupakan ketentuan
wajib. Namun demikian dia
tetap mengeluarkan uang untuk
memperbaiki sepeda motornya
(15,000 baht, kurang lebih US
$390), dan kerugian penghasilan
karena tidak dapat bekerja
diperkirakan sebesar 10,000 baht
(US $ 260).
Kecelakaan itu juga menimbulkan
dampak
emosional:
Satien
selalu khawatir suatu saat nanti
akan menderita cedera karena
kecelakaan, takut mengendarai
dengan kecepatan agak tinggi,
dan makin merasa tidak nyaman
apabila penumpang ojegnya
menolak menggunakan helm.
Pengalamannya juga merubah
kebiasaannya
dalam
kaitan
dengan
penggunaan
helm:
sebelum terjadinya kecelakaan
itu, dia mengakui bahwa tidak
konsisten dalam menggunakan
helm di daerah-daerah dimana
kegiatan penegakan hukum
tidak dilaksanakan, tetapi kini
dia selalu mengenakan helm. Dia
juga mengatakan bahwa setelah
kejadian kecelakaan itu dia ikut
serta dalam program asuransi
cacat tetap (disability insurance
program).
Sumber: Dalam bulan Mei 2006 Satien
Luangpitak diwawancarai oleh Daniel Brod, ASIRT

Secara global ada kecenderungan jumlah dan penggunaan
sepeda motor dan sepeda meningkat, baik untuk keperluan
transportasi maupun untuk rekreasi. Penambahan jumlah
kedaraan yang terjadi di dunia ini bagian terbesar disebabkan
penambahan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor
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roda dua. Khususnya negara-negara Asia diperkirakan akan
mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda
dua di jalan-jalan. Peningkatan jumlah penggunaan sepeda
motor di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah
telah disertai dengan peningkatan jumlah cedera kepala dan
kematian yang akan terus bertambah bila kecenderungan
seperti saat ini tidak dikendalikan.

1.2 Helm melindungi kepala Anda
Teknik yang melatarbelakangi rancangan (design) suatu helm
yang bekwalitas tinggi didasarkan pada pemahaman tentang apa
yang terjadi pada kepala apabila mengalami kecelakaan sepeda
motor. Bagian ini menguraikan apa yang terjadi saat kecelakaan
sepeda motor, selanjutnya menjelaskan bagaimana kerja helm
untuk mengurangi akibat dari kecelakaan itu.

1.2.1

Mekanisme terjadinya cedera pada kepala

Mengenal dengan baik anatomi kepala penting untuk
memahami mekanisme terjadinya cedera pada kepala dan
otak (Gambar 1.2). Secara singkat, informasi anatomis tentang
kepala yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
••

Otak terletak dalam tempurung kepala yang sangat kuat.

••

Otak “duduk” di tulang-tulang yang membentuk dasar/
landasan dari tempurung kepala.

••

“Spinal cord” (saraf tulang belakang) berada di lubang
dibagian bawah otak.

••

Di bawah tempurung kepala, menempel pada tulang ada
lapisan kuat yang disebut “dura” yang melindungi otak.

••

Diantara otak dan dura terdapat rongga yang berisi cairan
otak yang menjaga jaringan otak dari goncangan mekanis.

••

Otak “mengambang” dalam cairan otak tetapi hanya bisa
bergerak/bergeser sebesar 1 milimeter kesegala arah.
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••

Tempurung kepala diliputi kulit kepala yang menambah
perlindungan.

Pada waktu terjadi kecelakaan sepeda motor atau sepeda
ada dua mekanisme pokok yang mengakibatkan cedera pada
otak: karena kontak langsung dan karena pengaruh aselerasi
dan deselerasi. Masing-masing mekanisme itu menimbulkan
dampak cedera yang berbeda.
Gambar 1.2

Struktur kepala dan otak

Pada waktu sepeda motor atau sepeda mengalami tabrakan,
pengendara sering terlempar dari kendaraannya. Apabila kepala
pengendara itu membentur suatu benda, seperti permukaan
jalan, kepala yang bergerak karena pengendara terlempar
itu mendadak berhenti, tetapi otak yang didalamnya karena
memiliki massa tertentu tetap bergerak sampai membentur
dinding tempurung kepala sebelah dalam.
Kemudian
otak ini
Gambar
1.2
akan membal kembali dan membentur dinding tempurung
kepala sebelah dalam disisi seberangnya. Keadaan semacam ini
dapat mengakibatkan cedera ringan seperti gegar otak/trauma
ringan sampai cedera kepala yang mengakibatkan kematian.
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Cedera kepala yang diakibatkan oleh kontak langsung atau
gerakan – aselerasi maupun deselerasi – dikelompokkan ke
dalam dua kategori: cedera terbuka dan cedera tertutup. Bagian
terbesar dari cedera kepala yang mengakibatkan trauma pada
otak disebabkan oleh cedera tertutup – yaitu tidak terjadi luka
terbuka pada otak. Gambar 1.3 memperlihatkan secara garis
besar dua tipe cedera kepala itu dan memperlihatkan dua
contoh akibat dari masing-masing kategori – dari yang ringan
sampai yang paling berat.
Pesepeda motor yang tidak menggunakan helm memiliki risiko
yang lebih besar untuk menahan cedera kepala dan trauma
otak atau kombinasi keduanya. Helm memberikan lapisan
tambahan untuk kepala sehingga melindungi pemakai dari
cedera trauma otak yang lebih berat.

Gambar 1.3 Tipe cedera kepala
CEDERA KEPALA

Terbuka
Melibatkan retak atau
tertembus batok kepala.
Dapat mengakibatkan
cedera otak.

Tertutup
Tidak terjadi tembus ke tulang
tengkorak. Terjadi akibat
tumbukan yang mengakibatkan
getaran pada otak di dalam
tengkorak. Pergeseran otak
di dalam tempurung kepala
dapat mengakibatkan lukaluka, pembengkaan, sobek
pada tissue, syaraf otak dan
pembuluh darah.

Contoh
− Beberapa tipe
luka terbuka pada
tempurung kepala.
− Cedera tertembus.

Contoh
− Gegar otak (cedera tidak
disertai pendarahan, dapat
disertai pingsan atau tidak)
− Kerusakan pada otak (luka
pada syaraf danpembuluh
darah)
− Pendarahan dalam kepala di
beberapa bagian dari otak.
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1.2.2

Bagaimana helm berfungsi

Helm dimaksudkan untuk mengurangi risiko berat cedera
kepala dan otak dengan cara mengurangi pengaruh gaya
tumbukan yang mengenai kepala.
Helm bekerja dengan tiga cara:
••

Mengurangi deselerasi dari kepala juga gerakan otak
dengan cara mengendalikan tumbukan. Bahan lunak yang
ada di helm menyerap dampak tumbukan sehingga kepala
menjadi berhenti dengan lebih lambat. Ini berarti otak tidak
akan mengalami tumbukan dengan keras dengan dinding
tempurung kepala sebelah dalam.

••

Helm juga akan mendistribusikan gaya tumbukan ke
permukaan yang lebih luas sehingga tidak terkonsentrasi
pada satu bidang kontak yang kecil di kepala.

••

Helm akan mencegah kontak langsung antara kepala
dengan benda yang membenturnya dengan berperan
sebagai pagar pembatas antara kepala dengan benda yang
membenturnya.

••

Ketiga fungsi ini dicapai dengan mengkombinasikan sifatsifat dari empat komponen dasar dari helm sebagaimana
diuraikan di bawah ini (Gambar 1.4).
Gambar 1.4 Komponen-komponen helm
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Kulit luar
Ini merupakan lapisan luar yang paling kuat dari helm,
berfungsi mendistribusikan benturan ke permukaan yang luas,
sehingga memperkecil gaya yang akan membentur kepala.
Walaupun kulit luar ini kuat, direncanakan akan mengalami
pengkerutan apabila terkena benturan benda keras. Kulit
luar ini memberikan proteksi agar tidak terjadi penetrasi oleh
benda-benda kecil, tajam dan benda yang berkecepatan tinggi;
dia juga melindungi lapisan bantalan di sebelah dalam helm
dari abrasi maupun kerontokan dalam penggunaan sehari-hari.
Persyaratan ini mengakibatkan kulit luar ini harus keras, dan
memiliki permukaan yang halus/licin.
Lapisan penyerap benturan
Lapisan ini terdiri dari bahan yang lunak, mudah hancur
biasanya dari polystyrene yang dikembangkan (expanded
polystyrene) yang biasa disebut styrofoam. Lapisan ini menjadi
bantalan dan menyerap hentakan pada saat helm diam sedang
kepala masih terus bergerak.
Lapisan pembuat nyaman
Ini berupa lapisan busa lunak dan kain yang bersentuhan
dengan kepala. Lapisan ini menjaga agar kepala tetap nyaman
dan terpegang dengan pas.
Sistem pengikatan atau ikat dagu
Bagian ini berperan mempertahankan helm tetap melekat di
kepala pada waktu terjadi benturan. Tali pengikat dipasangkan
pada kiri-kanan kulit helm. Pengikat dagu dan leher ini yang
dirancang agar helm tetap melekat di kepala pada waktu terjadi
benturan, harus digunakan dengan benar agar helm dapat
berfungsi dengan benar sebagaimana yang dirancang (periksa
catatan di bawah).
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CATATAN

Menggunakan helm dengan benar

Sebuah studi di Malaysia meneliti
ketaatan pemakaian helm di
kota tipikal. Dari 5000 pesepeda
motor yang diteliti, hanya 54%
menggunakan
helm
dengan
benar, 21% menggunakan secara
tidak benar, dan 24% tidak
menggunakan helm. Kelompok
muda, laki-laki, dan mereka yang
pendidikannya kurang cenderung
tidak menggunakan helm secara
benar.

CATATAN

Banyak pemakai helm tidak mengikat
helm mereka dengan secara benar –
bahkan kadang-kadang sama sekali
tidak diikat – sehingga helm itu sedikit
– atau bahkan tidak berguna pada
kejadian kecelakaan.

Yang tidak terlindungi oleh helm

Helm dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya
cedera pada kepala, otak dan wajah, tetapi tidak dirancang
untuk mencegah cedera pada bagian-bagian lain dari badan.
Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cedera pada bagianbagian lain dari badan, strategi berikut ini dapat dilakukan:
•• Berpakaian yang cukup dapat membantu mengurangi
cedera yang lain (sebagai contoh jaket dan celana panjang
yang terbuat dari bahan yang kuat yang menutupi tangan
dan kaki; sepatu yang kokoh atau boots, sarung tangan yang
membantu pegangan dengan lebih baik dapat melindungi
tangan pada waktu terjadi kecelakaan).
•• Taat mengikuti peraturan perundang-undangan lalu lintas,
termasuk taat pada ketentuan batas kecepatan, tidak
mengendara pada waktu mabuk, merupakan tingkah
laku yang dapat mengurangi kemungkinan pengendara
sepeda motor mengalami kecelakaan, dengan demikian
mengurangi kemungkinan mengalami cedera.
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1.2.3

Rancangan helm untuk sepeda motor

Sebagai tambahan dari fungsi yang telah diuraikan serta
keharusan untuk memenuhi standar (dibahas lebih lanjut dalam
Modul 3), helm perlu dirancang untuk memenuhi kondisi lokal
seperti memperhatikan cuaca dan kondisi lalu lintas. Berikut
beberapa pertimbangan yang biasanya mendapat perhatian
dari perancang helm:
••

Bahan yang digunakan untuk pembuatan helm harus tidak
mengalami degradasi (kemerosotan kwalitas) terhadap
waktu, atau bila terkena oleh cuaca, atau bersifat racun
(toxic) atau menimbulkan alergi. Pada saat ini bahan
yang umum digunakan untuk pembuatan bagian plastik
helm adalah Expanded Poly Styrene (EPS), Acrylonitrile
Butadiene Styrene (ABS), Poly Carbon (PC), dan Poly
Propylene (PP). Bahan yang dipergunakan untuk bagian
kulit luar helm pada umumnya mengandung PC, PVC,
ABS atau serat gelas (fibre glass), lapisan lunak yang
mudah hancur yang berada di bagian dalam sering dibuat
dari EPS – bahan yang dapat menyerap hentakan dan
tumbukan dan relatif tidak mahal. Namun demikian helm
yang menggunakan lapisan EPS ini harus dibuang setelah
mengalami tumbukan, dan pada penggunaan normal
tanpa mengalami benturan-benturan helm ini perlu diganti
setelah digunakan 3 – 5 tahun.

••

Standar yang ditetapkan sering menetapkan perlindungan
minimum dari suatu helm (periksa Modul 3). Bentuk helm
setengah-kepala (half-head) memberikan perlindungan
minimum. Helm Model penuh (full-face) harus menjamin
pengguna tidak terganggu pendengaran dan penglihatan
ke arah samping (peripheral vision).

••

Untuk memastikan helm dapat menyerap hentakan pada
waktu terjadi tabrakan, lapisan penyerap benturan yang
mudah hancur (crushable liner) harus memiliki ketebalan
antara 1.5 cm sampai 3 cm.
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CATATAN

Apakah warna helm penting?

Suatu studi di New Zealand
meneliti
apakah
warna
helm memberikan pengaruh
terhadap
kemungkinan
terjadinya kecelakaan. Studi
ini mem
bandingkan para
pesepeda motor yang pernah
mengalami kecelakaan yang
harus dirawat di rumah sakit Helm yang berwarna terang terbukti
dengan pengendara yang memperkecil risiko terjadinya kecelakaan
tidak mengalami (sebagai
control group), dengan mengamati warna helm yang digunakan
oleh semua partisipan studi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bagian terbesar pesepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan
memakai helm berwarna hitam, sedang yang menggunakan
helm warna putih mengalami kecelakaan yang lebih rendah.
Dibandingkan dengan yang menggunakan warna hitam,
penggunaan warna putih 24% lebih rendah risiko untuk terlibat
dalam tabrakan. Demikian juga halnya, “warna cerah” 19% lebih
rendah dibanding “warna gelap”. Para peneliti itu menyimpulkan
bahwa 18% dari tabrakan dapat dihindari apabila helm warna
gelap (selain putih) tidak diperbolehkan; demikian juga 11%
dapat dihindarkan apabila semua helm warnanya tidak gelap.
Walaupun hasil penelitian itu tidak dapat digeneralisasi untuk
negara lain yang memiliki setting yang berbeda, setidaknya
cukup beralasan untuk menganggap bahwa ada proteksi
lebih besar bila menggunakan helm berwarna putih dibanding
warna hitam; dan untuk yang berwarna cerah dibanding yang
berwarna gelap. Penelitian ini menyarankan bahwa kebijakan
menganjurkan menggunakan helm yang berwarna terang dapat
mencegah tabrakan pada sepeda motor.
Sumber: 11
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Sebagai tambahan terhadap beberapa hal penting dari
rancangan helm yang telah dikemukakan di depan, ada
berbagai model helm yang kemampuannya memberikan
perlindungan berbeda-beda. Empat tipe yang paling banyak
digunakan adalah:
Helm full-face (Gambar 1.5a)
Helm ini memberikan proteksi pada muka sebagai tambahan
dari kemampuan perlindungan pada kepala terhadap
tumbukan. Fitur utamanya adalah pelindung dagu yang
membungkus dagu dan rahang. Diatas pelindung dagu ini ada
lubang untuk penglihatan yang memungkinkan pemakai helm
mempunyai kemampuan pandangan maksimal sejalan dengan
persyaratan kemampuan melihat ke arah samping dan ke arah
vertikal.
Helm open-face (gambar 1.5b)
Helm open-face memberikan proteksi standar terhadap
tumbukan melalui kulit luar yang keras dan lapisan dalam
yang dapat hancur. Dibandingkan dengan type full-face,
helm ini hanya memberikan perlindungan terhadap dagu
dan rahang secara terbatas. Helm ini dapat dilengkapi dengan
visor (pelindung mata) yang dapat dipasang dan dilepas yang
memberikan perlindungan kepada mata secara terbatas.
Helm half-head (Gambar 1.5c)
Helm ini memberikan proteksi melalui kulit luar yang keras dan
lapisan dalam yang dapat hancur. Helm ini tidak memberikan
proteksi pada dagu dan rahang, dan jarang dilengkapi dengan
pelindung mata (visor). Helm half-head dapat dilengkapi atau
pun tidak dilengkapi dengan pelindung telinga yang dilekatkan
pada sistem pengikat.
Helm untuk penggunaan di daerah tropis (Gambar 1.5d)
Helm ini khusus dirancang untuk negara-negara Asia Selatan dan
Asia Tenggara yang memiliki iklim dengan suhu dan kelembaban
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tinggi. Helm ini sebenarnya adalah helm half-head yang dilengkapi
dengan lubang ventilasi untuk menjamin terjadinya aliran udara
yang dapat mengurangi panas. Agar helm ini ringan dibuat dari
bahan PVC dengan proses vacuum-forming.

a. Full-face

CATATAN

b. Open-face

c. Half-head

d. Tropical

© Asia Injury Prevention Foundation

Gambar 1.5 Beberapa type helm

Anak-anak: helm tipe apa?

Tidak banyak negara yang memiliki
helm yang khusus dirancang untuk
anak-anak yang mengakibatkan
anak-anak tidak menggunakan
helm atau terpaksa menggunakan helm
untuk orang dewasa. Di beberapa Negara,
sebagai contoh Vietnam dan
Thailand, dirancang helm khusus Helm yang dikembangkan di Thailand
untuk anak-anak dibawah 5 tahun
untuk anak-anak

1.3 Pemakaian helm efektif mengurangi cedera kepala
Menggunakan helm merupakan satu-satunya cara yang
efektif untuk mengurangi cedera kepala dan kematian karena
tabrakan pada sepeda motor dan sepeda. Pengendara sepeda
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motor yang tidak menggunakan helm memiliki risiko besar tak
terhindar dari cedera kepala maupun kemungkinan kematian
dari cedera semacam ini. Disamping itu, pengendara yang
tidak menggunakan helm menempatkan risiko biaya tambahan
untuk perawatan di rumah sakit (periksa box di bawah),
disamping itu cacat yang diakibatkan oleh cedera kepala ini
membebani biaya kepada masing-masing individu, keluarga
(atau yang bertanggung jawab merawat) dan masyarakat.
Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang dampak
penggunaan helm terhadap risiko cedera kepala sebagai akibat
dari tabrakan. Hasilnya menunjukkan sedikit perbedaan
dampak, tergantung dari tipe penelitian, kependudukan, situasi,
dan sebagainya. Sebagai konsekwensi, perlu melihat hasil-hasil
penelitian ini secara kolektif – yaitu yang biasa disebut tinjauan
sistematik pada topik yang diinginkan. Tinjauan sistematik dari
suatu studi merupakan cara obyektif untuk meneliti bukti-bukti
untuk suatu pernyataan tertentu tentang suatu tindakan yang
dilakukan (dalam hal ini penggunaan helm untuk mengurangi
cedera) dan mengkombinasikan hasilnya sedemikian rupa
sehingga memperkecil penyimpangan. Peninjau yang melakukan
tinjauan itu mencari secara luas semua studi pada jenis tindakan
yang dilakukan itu dan memasukkan dalam studi itu ringkasan
semua review, hasilnya akan memberikan estimasi yang lebih
akurat dibanding dari studi yang bersifat individual.

CATATAN

Biaya rumah sakit berkurang dengan penggunaan helm

Para peneliti di Michigan, AS, meneliti dampak pemakaian helm
sepeda motor pada pasien dan biaya perawatan di rumah sakit.
Walaupun ada undang-undang keharusan pemakaian helm,
19% dari jumlah 216 pasien yang diteliti tidak memakai helm
waktu mengalami tabrakan. Dengan keadaan ini maka para
peneliti dapat membandingkan biaya yang diperlukan antara
yang memakai helm dengan yang tidak memakai helm.
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Pada pasien yang memakai helm, biaya rumah sakit rata-rata
antara 20%, atau US$ 6000,- lebih rendah dibanding dengan yang
tidak memakai helm. Pasien yang dirawat di tempat rehabilitasi
setelah keluar dari unit trauma, biaya rata-rata untuk yang tidak
memakai helm mendekati dua kali dari mereka yang memakai
helm, karena mereka memerlukan perawatan di rumah sakit lebih
lama. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi temuan sebelumnya
bahwa pengendara yang tidak memakai helm umumnya lebih
muda, menderita lebih banyak cedera kepala dan leher, dan
memiliki skor yang lebih tinggi mengenai beratnya cedera.
Kelalaian tidak memakai helm menambah beban finansial yang
diakibatkan oleh cedera yang berkaitan dengan sepeda motor.
Penulis menyimpulkan individu yang tidak memakai helm
seyogyanya membayar premi asuransi yang lebih tinggi.
Sumber: 12

Tinjauan sistematik yang telah diterbitkan meneliti efektifitas
dari helm sepeda motor dan helm sepeda (13, 14). Tinjauan
tentang pemakaian helm sepeda motor meliputi 53 studi,
dan ringkasan dari bukti terbaru yang ada tentang helm dan
dampaknya pada kematian, cedera pada kepala dan leher,
sebagai akibat dari tabrakan sepeda motor. Tabel 1.1 menyajikan
ringkasan hasil utama dari tinjauan itu.
Tabel 1.1

Ringkasan dari tinjauan sistematis tentang
efektifitas helm sepeda motor

Tidak memakai helm
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Memakai helm

meningkatkan risiko mengalami
cedera kepala;

mengurangi risiko dan keparahan
dari cedera sekitar 72%;

meningkatkan keparahan dari
cedera kepala;
meningkatkan lamanya
perawatan di rumah sakit;

mengurangi kemungkinan
kematian sampai 39%,
tergantung dari kecepatan
sepeda motor yang terlibat dalam
kecelakaan;

meningkatkan kemungkinan mati
karena cedera kepala

mengurangi biaya perawatan
yang terkait dengan kecelakaan.

Helm : Manual keselamatan jalan

Berikut ini adalah kesimpulan pokok dari penelitian tersebut:
••

Helm sepeda motor mengurangi risiko kematian dan
cedera kepala pada pesepeda motor yang mengalami
tabrakan, meskipun pengaruhnya pada kematian dapat
berubah karena faktor-faktor yang lain yang ada di
sekitar kejadian, seperti misalnya kecepatan sepeda motor
itu pada waktu mengalami tabrakan. Tabrakan pada
kecepatan tinggi dapat mengakibatkan bermacam cedera
yang dapat mengakibatkan kematian, walaupun kepala
telah dilindungi dengan baik.

••

Tidak cukup bukti untuk menetapkan dampak helm sepeda
motor pada cedera muka dan leher, walaupun beberapa
studi menyatakan bahwa helm tidak ada pengaruh pada
risiko cedera leher tetapi cukup melindungi dari cedera
muka.

••

Tidak cukup bukti untuk menunjukkan apakah tipe helm
yang berbeda (full-face dibanding open-face) memberikan
keuntungan lebih atau kurang dalam mengurangi cedera.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan
efektifitas (dan efektifitas pendanaan) dari tipe helm yang
berbeda – khususnya yang digunakan di negara-negara
berpendapatan rendah atau menengah – pada kematian
dan cedera pada kepala, leher dan muka.

••

Meningkatkan pemakaian helm sepeda motor di
negara-negara dimana jumlah pemakai helm rendah
akan menurunkan cedera kepala dan kematian secara
dramatis. Pembuat kebijakan akan mendapat nama baik
bila mau mendorong meningkatan pemakaian helm,
dengan cara seperti penetapan legislasi/peraturan
perundang-undangan tentang keharusan memakai helm
dan mendorong peningkatan pengawasannya, bersama
dengan kanpanye pendidikan masyarakat.

Tinjauan sistematik juga telah dilakukan terhadap helm sepeda.
Tinjauan pada efektifitas helm sepeda untuk mengurangi cedera
kepala dan muka menemukan bahwa helm sepeda efektif
dalam mengurangi cedera kepala dan otak untuk pengendara

21

Modul 1 : Mengapa helm diperlukan?

sepeda semua umur (periksa Box 1.2). Namun demikian ada
perdebatan yang cukup luas tentang apakah penggunaan helm
merupakan cara terbaik untuk meningkatkan keselamatan
pengendara sepeda, Box 1.3 menyajikan alternatif pendekatan
terhadap isu ini yang diterapkan di Belanda.
Dua tinjauan yang saat ini sedang berjalan meneliti dampak
dari peraturan perundangan (legislasi) tentang helm sepeda
motor, dan dampak dari peraturan perundangan helm sepeda,
dalam mengurangi cedera kepala dan kematian (15,16). Hasil
akhir dari tinjauan ini akan diterbitkan pada akhir tahun 2006.

BOX 1.2 : Helm sepeda mengurangi risiko cedera kepala dan otak
Sepeda
merupakan
alat
transport yang sangat penting
di banyak bagian dunia. Sepeda
ini terjangkau, ekonomis dan
tidak
menimbulkan
polusi.
Dengan adanya keprihatinan
tentang obesitas dan kurangnya
olah
raga
di
banyak
negara,
mengendarai
sepeda memberikan
kesempatan rekreasi
dan olah raga
yang cukup dan
m e nye n a n g k a n .
Karena itu promosi
penggunaan sepeda
sangat disarankan.
Namun mengendarai sepeda juga
ada risiko yang terkait. Kurang
lebih dua per tiga dari cedera
yang menimpa pesepeda yang
perlu perawatan di rumah sakit
dan tiga perempat dari kematian
pada pesepeda disebabkan
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karena cedera kepala. Cedera ini
dapat disebabkan karena jatuh
pada waktu kehilangan kendali,
atau masuk ke lubang di jalan,
atau karena tabrakan dengan
pengendara sepeda lainnya atau
kendaraan bermotor. Cedera
kepala merupakan sumber
utama dari cacat di
mana-mana,
dan
mengakibatkan
beban
yang
sangat besar pada
keluarga
korban
dan
masyarakat.
Oleh
karena
itu
pencegahan
cedera
kepala menjadi tujuan sangat
penting.
Studi yang dilakukan selama 15
tahun di Amerika Serikat, Eropa,
Austraslia dan New Zealand
memperlihatkan bahwa helm
sepeda sangat efektif dalam

Helm : Manual keselamatan jalan

mencegah cedera kepala dan
otak. Telah ada lima studi kasus
kendali (case-control) tentang
efektifitas helm, dimana individu
yang dapat bertahan setelah
mengalami cedera kepala pada
kecelakaan sepeda dibandingkan
dengan mereka yang mengalami
cedera non-kepala. Mengambil
semua studi, ditemukan bahwa
menggunakan helm mengurangi
risiko cedera kepala 69%.
Cedera kepala berarti luas,
termasuk didalamnya cedera
pada kulit kepala, cedera pada
tulang tengkorak serta cedera
pada otak. Diambil cedera otak
saja – yaitu cedera yang paling
serius – helm mengurangi risiko
cedera otak juga sampai 69%,
dan mengurangi risiko cedera
berat pada otak sekitar 79%.
Helm juga sama efektifnya untuk
semua kelompok umur, termasuk
anak-anak dan orang tua (14).
Ada keprihatinan yang dikemuka
kan, helm kemungkinan tidak
efektif untuk orang yang ditabrak
kendaraan
bermotor
pada
saat
mengendarai
sepeda.
Namun demikian studi-studi
menunjukkan bahwa helm cukup
efektif untuk tabrakan yang
melibatkan kendaraan bermotor
dibandingkan
dengan
yang
tidak. Helm juga cukup efektif
mencegah cedera pada bagian
tengah dan atas dari muka orang
– bagian di atas bibir atas. Helm

mengurangi risiko sekitar dua
pertiga cedera muka pada bagian
ini, kemungkinan disebabkan
“overhang” pada rancangan helm
itu.
Fakta bahwa helm efektif dalam
mencegah potensi cedera yang
mengerikan harus disampaikan
kepada publik. Berbagai macam
program pemakaian
helm
terbukti cukup efektif dalam mempromosikan pemakaian helm,
terutama di kalangan anak-anak.
Ini terdiri dari program edukasi,
program penurunan harga helm,
serta legislasi tentang keharusan
memakai helm. Program-program
semacam ini harus membawa satu
pesan yang jelas – Pakai Helm –
dan selanjutnya di-diseminasikan
secara luas kepada masyarakat
dari berbagai latar belakang.
Helm biasanya dapat disediakan
pada tingkat harga yang rendah
melalui pembelian dalam jumlah
besar atau melalui kesepakatan
pengaturan antara organisasi non
Pemerintah dengan produsen
dan penjual retail. Legislasi telah
memperlihatkan efektif dalam
meningkatkan pemakaian helm
di beberapa negara, termasuk
Amerika Serikat dan Australia.
Semua cedera harus diyakini
dapat dicegah. Ini kasus yang
menyangkut cedera kepala terkait
dengan pengendaraan sepeda.
Photo: John Foliot, stock.xchangev
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BOX 1.3 : Menghindari pemakaian helm sebagai kewajiban
pendekatan Belanda untuk keselamatan bersepeda
Di Negeri Belanda, empat dari
lima penduduk memiliki sepeda
dan berkendara sepeda – tradisi
yang telah dilakukan lebih dari 80
tahun – pada umumnya dianggap
sebagai aktifitas sehari-hari yang
aman. Sebagai refleksi bahwa
pesepeda adalah juga pengguna
jalan yang penting, lingkungan
jalan memiliki fitur-fitur tertentu
seperti jalan sepeda, jalur khusus
sepeda, penyeberangan sepeda
– seperti penyeberangan pejalan
kaki – dan lampu pengatur lalu
lintas khusus sepeda.
Penelitian
yang
dilakukan
pada tahun 1980an terhadap
dampak relatif dari berbagai
macam fasilitas itu menunjukkan
bahwa jalan sepeda sepanjang
jalur cepat di kota lebih aman
dibandingkan
dengan
jalur
khusus sepeda, dan bahwa jalur
khusus sepeda tidak kurang
aman dibanding dengan tidak
ada fasilitas khusus sepeda yang
terpisah. Hal ini mengakibatkan
munculnya rekomendasi untuk
mengakhiri jalan sepeda agak
jauh mendekati perpotongan.
Pada awal 1980an, Delft,
kota ukuran sedang, dengan
penggunaan sepeda yang tinggi
dibanding kota-kota lainnya yang
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seukuran sama di Negeri Belanda,
merupakan kota pertama di dunia
yang menerapkan jaringan rute
khusus sepeda, dengan biaya
sebesar 13 juta gulden Belanda.
Sebagai hasil dari jaringan rute
ini pengendara sepeda di Delft
memiliki pilihan rute sepeda
dan dapat memilih rute yang
paling singkat. Jarak rata-rata
yang dijalani sepeda pertahun
meningkat dari 420 km menjadi
620 km, sedangkan jumlah
kecelakaan perkilometer sepeda
menurun.
Namun
demikian
evaluasi terhadap kinerja dari
jaringan itu menunjukkan bahwa
jumlah absolut dari korban
pengendara sepeda tidak ada
perbaikan; sebagai dampak dari
penetapan jaringan ini.
Meskipun
telah
disediakan
fasilitas yang meningkatkan
keselamatan bersepeda, data
kecelakaan dan cedera di
Negeri Belanda menunjukkan
bahwa bersepeda di Nederland
tidak bebas risiko. Ini terutama
kasus untuk pengendara anakanak berusia muda dimana
kemampuan motoriknya baru
berkembang. Terutama anakanak pada kelompok usia 4
– 8 tahun yang kemungkinan
mengalami kecelakaan sepeda,
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dan
akibatnya
mengalami
cedera kepala yang memerlukan
perawatan di rumah sakit.
Sejak pertengahan tahun 1990an proporsi anak-anak Belanda
yang memakai helm sepeda tumbuh cukup besar. Ada beberapa
alasan mengapa hal ini terjadi:
•• Para orang tua makin
menyadari keuntungan yang
didapat dari pemakaian helm
sepeda bagi anak-anaknya.
•• Para penjual sepeda mem
berikan helm sepeda ke pada
para pembeli sepedanya.
•• Kampanye di sekolah dan di
media massa yang dilakukan
oleh Asosiasi Keselamatan
Lalu Lintas Belanda (Dutch
Traffic Safety Associations),
mempromosikan pemakaian
helm sepeda untuk anak-anak.
•• Helm mulai menjadi populer
diantara peselancar (para
pemain olah raga selancar)
dan
penggemar
sepeda
gunung, hal ini menimbulkan
dampak menyibrah pada
pemakaian helm sepeda di
lalu lintas umum.
Riset menunjukkan bahwa anakanak Belanda sampai dengan
umur 7 tahun dengan mudah
menerima ketentuan pemakaian
helm sepeda, tetapi diatas
umur ini memakai helm sepeda

sebagai sesuatu yang keren
atau mengikuti mode menjadi
berkurang. Sebagai akibatnya,
anak-anak diatas umur delapan
tahun kemungkinan memakai
helm sepeda lebih kecil dibanding
anak-anak yang lebih muda.
Dalam hal pemakaian helm
sepeda di lingkungan anak-anak
dewasa, Pemerintah Belanda,
organisasi keselamatan dan
kelompok pengguna sepeda
semuanya cenderung setuju pada
proposisi berikut ini:
•• Promosi pemakaian helm
sepeda berlawanan dengan
kebijakan pemerintah yang
ditujukan pada pencegahan
kecelakaan primer yang bertentangan dengan langkah
pencegahan sekunder) dan
pada usaha untuk menggunakan sepeda sebagai usaha
peningkatan kesehatan.
•• Usaha untuk mempromosikan
helm sepeda jangan sampai
memberikan pengaruh negatif
yang menghubungkan menggunakan sepeda dengan bahaya.
Karena pertimbangan ini, maka
peraturan perundang-undangan
tentang keharusan memakai
helm di Negeri Belanda dianggap
tidak dapat dibenarkan dan tidak
cukup dalam usaha mengatasi
keselamatan.
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1.4 Program pemakaian helm yang efektif untuk
menciptakan masyarakat pemakai helm
Peraturan
perundang-undangan
yang
mengharuskan
pemakaiannya sangatlah penting untuk meningkatkan
pemakaian helm, terutama di negara-negara berpendapatan
rendah dan menengah dimana tingkat pemakaian helm masih
rendah, dan penggunaan sepeda motor tinggi.
Terdapat studi-studi yang melakukan evaluasi dampak
peraturan
perundang-undangan
yang
mengharuskan
pemakaian helm terhadap tingkat pemakaian helm, cedera
kepala dan kematian (periksa Box 1.4). Pada saat ketentuan
keharusan pemakaian helm ditegakkan, tingkat pemakaian
meningkat mencapai 90% atau lebih (17 – 19); pada saat undangundang itu tidak ditegakkan tingkat pemakaian helm menurun
menjadi kurang dari 60% (20 – 22).
Pola semacam ini berlaku juga dalam hal dampak perundangundangan terhadap cedera kepala. Beberapa studi
menunjukkan dengan diterbitkannya peraturan penundangundangan tentang helm membawa dampak menurunnya
cedera kepala dan kematian, sementara banyak studi
memperlihatkan kenaikan dalam cedera kepala dan kematian
terjadi bila peraturan perundang-undangan diabaikan
(periksa Box 1.5). Sebagai contoh beberapa studi di Texas,
Amerika Serikat, memperlihatkan diterapkannya peraturan
perundang-undangan helm sepeda motor yang komprehensif
berdampak pada penurunan pada cedera dan kematian. Dalam
salah satu studi ditemukan penurunan tingkat cedera antara
9 – 11% (23), sedangkan studi yang lain memperlihatkan
angka yang lebih menonjol yaitu penurunan sebesar 52
– 59% pada cedera kepala dan kematian (24). Sebaliknya,
mengabaikan peraturan perundang-undangan helm di Florida
mengakibatkan kenaikan antara 17.2% - 20.5% baik pada cedera
kepala maupun tingkat kematian (25,26).
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Nampak jelas bahwa penerapan peraturan perundangundangan secara penuh (yaitu memperlakukan kepada seluruh
masyarakat) terkait dengan penurunan yang signifikan pada
cedera kepala dan kematian. Ada keharusan yang cukup jelas
bagi penentu kebijakan untuk merumuskan dan menetapkan
peraturan
perundang-undangan
serta
penegakannya
dalam bidang pemakaian helm sepeda motor pada tingkat
masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang lemah dan
parsial yang mengharuskan memakai helm untuk mereka
yang berumur kurang dari 21 tahun tanpa asuransi medis atau
hanya diperlakukan pada jalan tertentu tidak dapat efektif
melindungi penanggung risiko dan perlu ditingkatkan menjadi
tanggung jawab dengan pertanggungan komprehensif.
Namun demikian, perlu diingat bagian terbesar dari studi-studi
yang meneliti dampak dari peraturan perundang-undangan
helm untuk sepeda motor dilakukan di negara-negara yang
berpendapatan tinggi dimana peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan kemudian ditegakkan dengan sangat tegas, dan
kwalitas helmnya tinggi. Meskipun kemungkinan penerapan
di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan
mengurangi tingkat fatalitas apabila tingkat penggunaan
helm tinggi, ada faktor-faktor yang tidak diketahui. Helm
yang berkwalitas tinggi tidak cukup luas tersedia di negaranegara ini, sedangkan helm yang ada tidak diketahui pasti
efektifitasnya. Penegakan hukum juga merupakan faktor yang
harus dipertimbangkan. Di negara-negara yang berpendapatan
rendah dan menengah dimana dukungan sarana dan prasarana
polisi terbatas sedangkan masyarakat tidak terlalu peduli dan
sikapnya tidak terlalu mendukung peraturan perundangundangan tentang keharusan memakai helm, penegakan hukum
memerlukan dukungan pemerintah secara luas.
Peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat berjalan
dimana helm yang berkwalitas dapat dicapai dan mampu
dibeli masyarakat, dimana penegakan hukum dilakukan secara
komprehensif dan dilakukan pendidikan pada masyarakat
secara luas tentang keuntungan memakai helm.
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Oleh karena itu sangat penting apabila peraturan perundangundangan tentang keharusan menggunakan helm ditetapkan
di negara-negara yang berpendapatan rendah atau menengah,
perlu ada penegakan hukum yang efektif, tersedia helm yang
memenuhi syarat (memenuhi standar internasional atau
standar yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan) dan
terjangkau masyarakat luas, dilakukan kampanye edukasi
secara luas kepada masyarakat dan polisi. Penting untuk
diperhatikan, menetapkan rencana dan jadwal evaluasi
terhadap peraturan perundang-undangan perlu dilakukan
sebelum rencana implementasi peraturan perundangundangan itu, sehingga evaluasi dapat dilakukan.

BOX 1.4 : Undang-Undang tentang helm sepeda motor dan
cedera otak traumatis di Itali
Sampai tahun 2000, peraturan
perundang-undangan Itali tentang
keharusan pemakaian helm
berlaku hanya untuk pesepeda
motor,
sedangkan
untuk
pengendara moped berumur 18
tahun ke atas dibebaskan dari
keharusan memakai helm. Pada
tahun 2000 Itali menerapkan
peraturan perundang-undangan
yang lebih komprehensif yang
ditujukan untuk mengurangi
dampak dari kecelakaan sepeda
motor, keharusan memakai helm
untuk semua pengendara dan
penumpang sepeda motor dan
moped, tidak tergantung dari
umur mereka.
Suatu studi yang dilaksanakan
untuk mengases dampak dari
undang-undang baru melihat:
dampak pada tingkat pemakaian
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helm; perubahan dari jumlah
perawatan kasus-kasus cedera
otak traumatis di rumah sakit;
dan tipe cedera otak sebagai
akibat dari kecelakaan sepeda
motor yang dirawat di rumah sakit.
Penilaian ini memperlihatkan:
•• peningkatan yang cukup besar
pada tingkat pemakaian helm
di seluruh negeri, di beberapa
wilayah mencapai 95%;
•• peningkatan pemakaian helm
yang paling tinggi terjadi di
wilayah dimana penerapan
undang-undang
dilakukan
bersama dengan kampanye
melalui media publik disertai
dengan penegakan hukum
yang keras oleh polisi;
•• tidak terjadi penurunan penggunaan kendaraan bermotor
roda dua di seluruh negeri;
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•• terjadi penurunan sebesar
66% dari jumlah perawatan
cedera otak traumatis akibat
kecelakaan sepeda motor dan
moped di rumah sakit;
•• terjadi penurunan sebesar
31% dari jumlah perawatan
cedera otak traumatis oleh
ahli bedah saraf;
•• penurunan sampai hampir nol
dari jumlah cedera otak karena tumbukan benda tumpul
(epidural haematomas) diantara pengendara moped yang

CATATAN

mengalami cedera masuk rumah sakit;
Studi memperlihatkan dampak
dari penegakan hukum oleh polisi
terhadap pemakaian helm untuk
pengendara kendaraan bermotor
roda dua. Ini memperlihatkan
fakta
bahwa
keharusan
pemakaian helm merupakan cara
efektif untuk mencegah cedera
otak traumatis.
Sumber: 19

Dukungan internasional untuk pemakaian helm

Rekomendasi internasional memberikan dukungan kuat
untuk negara-negara untuk melaksanakan program peraturan
perundang-undangan keharusan pemakaian helm. Beberapa
negara memanfaatkan lingkungan kebijakan internasional
dan hukum internasional sebagai cara untuk mendapatkan
penekanan untuk mengembangkan kebijakan pemakaian helm
secara nasional. Perjanjian internasional juga dapat digunakan
oleh lembaga masyarakat untuk advokasi reformasi peraturan
perundang-undangan tentang pemakaian helm di negaranya.
World report on road traffic injury prevention merekomendasikan
semua Negara, tanpa memandang tingkat pendapatannya,
mengikuti beberapa praktek-praktek yang bagus, termasuk
penetapan dan penegakan undang-undang yang mengharuskan
pesepeda dan kendaraan bermotor roda dua memakai helm (1).
Pada tahun 2004, World Health Assembly (Sidang
Kesehatan Sedunia) menetapkan Resolusi WHA 57.10, yang
merekomendasikan agar semua negara anggota “terutama
negara-negara berkembang, untuk membuat Undang-Undang
tentang keharusan memakai helm bagi pesepeda motor (27)
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dan pembonceng, dan menegakkannya secara tegas”. Resolusi
WHA ini merupakan kesepakatan internasional yang dapat
digunakan oleh siapa saja yang ingin memberi pengaruh pada
kebijakan penggunaan helm sebagai basis untuk mendapatkan
dukungan politis. Secara khusus, resolusi semacam ini
mempunyai relevansi pada kementerian kesehatan, yang
dengan menerima resolusi WHA ini bersedia untuk mendukung
prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.
Resolusi Sidang Umum PBB A60/5 (2005) “Mengajak NegaraNegara Anggota untuk melaksanakan rekomendas dari World
report on road traffic injury prevention termasuk hal-hal yang
terkait dengan faktor risiko utama, yaitu tidak menggunakan
sabuk keselamatan dan alat penahan untuk anak-anak,
tidak memakai helm, mengemudi dalam keadaan mabuk,
kecepatan yang tidak tepat dan berlebihan, maupun kurangnya
infrastruktur yang memadai” (28).

BOX 1.5 : Peraturan perundang-undangan tentang helm:
pengaruh pencabutan
Di Amerika Serikat, penerapan
peraturan perundang-undangan
tentang
helm sepeda motor
dalam
kewenangan
berada
masing-masing negara bagian, dan
telah menjadi bahan perdebatan
tentang keseimbangan antara
kebebasan
individu
dan
kesehatan masyarakat. Mereka
yang
menolak
peraturan
perundang-undangan
tentang
keharusan penggunaan helm
beranggapan bahwa keharusan
semacam itu melanggar hak
pribadi. Sebaliknya, mereka
yang mendukung berpendapat
karena
masyarakat
juga
menerima beban finansial dari
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kecdelakaan sepeda motor, maka
ada kepentingan masyarakat
dalam – dan justifikasi – dalam
pengaturan penggunaan helm.
Selama beberapa tahun ini,
negara-negara
bagian
telah
menerapkan dalam berbagai
variasi,
mengacuhkan,
dan
menerapkan kembali peraturan
perundang-undangan “universal”
– yang diterapkan pada seluruh
pesepeda motor.
Pada tahun 1996, kebijakan
federal yang menghubungkan
peraturan perundang-undangan
tentang helm sepeda motor de
ngan pendanaan dari pemerintah
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federal menghasilkan 47 negara
bagian menerapkan peraturan
perundang-undangan universal
tentang helm. Namun demikian
setelah kebijakan ini dicabut pada
tahun berikutnya banyak negara
bagian yang cepat-cepat mencabut peraturan perundang-undangan tentang helm itu, atau merubahnya sehingga hanya berlaku
untuk pengendara muda usia.
Dampak dari pencabutan dari
peraturan perundang-undangan
ini sebagai berikut:
• Pengamatan terhadap pemakaian helm di beberapa
negara bagian menunjukkan penurunan dari hampir
seluruhnya memenuhi peraturan perundang-undangan tentang helm itu, menjadi hanya
sekitar 50% yang memenuhi
setelah dicabut.
• Di beberapa negara bagian,
segera terjadi peningkatan
dramatis dari pesepeda motor
yang tidak memakai helm yang
terlibat kecelakaan.
• Terjadi peningkatan kematian
pesepeda motor dibawah usia
21 tahun meskipun peraturan
perundang-undangan
itu
masih tetap diberlakukan bagi
kelompok umur ini. Di Florida,
kematian yang melibatkan
kelompok muda usia ini
meningkat sampai 188%.
• Tercatat peningkatan cedera
kepala dan kematian pada

pesepeda motor. Sebagai
contoh tingkat kematian pada
pesepeda motor meningkat
37% dan 75% di Kentucky dan
Louisiana setelah peraturan
perundang-undangan tentang
keharusan pemakaian helm itu
dicabut.
• Terkait dengan peningkatan
pada
tingkat
keparahan
dari
cedera
kepala
adalah peningkatan biaya
perawatannya.
Sebagai
contoh, di Florida jumlah
kotor biaya perawatan pada
kasus akut para pengendara
sepeda motor yang dirawat di
rumah sakit yang menyangkut
cedera pada kepala, otak
dan tempurung kepala para
pesepeda motor itu meningkat
dua kali lipat, dari US$ 21
juta menjadi US$ 41 juta,
setelah diperhitungkan inflasi.
Biaya rata-rata per kasus
meningkat dari US$ 34 518
menjadi US$ 39 877 dalam
periode 30 bulan setelah
terjadi perubahan peraturan
perundang-undangan itu.
Pola perubahan dari buktibukti dari negara bagiannegara bagian yang merubah
peraturan perundang-undangan
pemakaian helm menunjukkan
bahwa helm sepeda motor
mengurangi keparahan cedera
yang dialami pada waktu terjadi
kecelakaan; bahwa pencabutan
peraturan perundang-undangan

31

Modul 1 : Mengapa helm diperlukan?

mengakibatkan
menurunnya
pemakaian helm; dan bahwa
negara bagian-negara bagian yang
mencabut peraturan perundangundangan universal tentang
helm mengalami peningkatan
kematian dan cedera serius pada
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Ringkasan
••

Risiko menderita cedera atau mati pada suatu tabrakan
di jalan jauh lebih tinggi bagi para pesepeda motor
dibandingkan dengan pengguna kendaraan bermotor roda
empat.

••

Pesepeda motor merupakan jumlah terbesar dari seluruh
korban cedera dan mati dalam kecelakaan di jalan,
khususnya di negara-negara berpendapatan rendah dan
menegah, dimana pemilikan sepeda motor tinggi.

••

Cedera di kepala dan leher merupakan penyebab utama
dari kematian, cedera berat dan cacat (disability) diantara
para pesepeda motor dan pesepeda. Di beberapa negara,
cedera kepala diperkirakan mencapai 88% dari kematian
akibat kecelakaan di jalan.

••

Helm dimaksudkan untuk mengurangi risiko cedera
kepala dan otak yang serius dengan cara mengurangi gaya
benturan dan tumbukan pada kepala.

••

Pemakaian helm secara benar menurunkan risiko dari
keparahan cedera kepala.

••

Program yang ditetapkan untuk keharusan pemakaian helm
serta penegakan hukum terhadap peraturan perundangundangan tentang pemakaian helm merupakan langkah
efektif untuk meningkatkan pemakaian helm sehingga
mengurangi cedera kepala dan kematian.

••

Ada dukungan kuat dari dunia internasional untuk
program pemakaian helm.
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situasi di negara kita
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M

odul I menjelaskan mengapa helm diperlukan untuk
mengurangi kematian dan cedera yang terkait dengan
penggunaan sepeda motor dan sepeda. Namun demikian sebelum
merancang dan melaksanakan program keselamatan melalui
pemakaian helm di negara atau wilayah Kita, perlu terlebih
dahulu melakukan penilaian situasi tentang keadaan yang ada.
Banyak langkah yang perlu Kita ambil untuk proses ini juga akan
diperlukan pada waktu Kita harus memonitor program helm
setelah Kita menetapkannya. Bagian-bagian dari modul ini disusun
sebagai berikut:
••

2.1 Mengapa Kita perlu melakukan penilaian terhadap
situasi yang ada? Suatu program helm yang efektif didasarkan
pada pemahaman tentang berapa luas problem yang ada di
negara atau wilayah itu. Informasi ini juga dapat digunakan
untuk mendukung penetapan program.

••

2.2 Berapa luaskah permasalahan dari “tidak memakai
helm” (non-use helmet)? Bagian ini menguraikan bagaimana
melakukan penilaian terhadap permasalahan “tidak memakai
helm” diantara para pengguna sepeda motor dalam wilayah
yang digarap itu. Ini dimulai dengan petunjuk cara melakukan
penilaian tentang berapa luas permasalahan cedera kepala yang
disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor. Selanjutnya bagian
ini memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana melakukan
studi untuk menentukan tingkat pemakaian helm di wilayah
yang digarap itu. Akhirnya bagian ini juga memberikan saran
tentang penelitian mengapa orang tidak memakai helm.

••

2.3 Bagaimana melakukan penilaian apa yang telah ada:
Bagian ini menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang harus
diajukan untuk mengumpulkan informasi tentang proses apa
yang sedang berjalan pada tingkat nasional di negara atau
wilayah itu yang terkait dengan pemakaian helm. Untuk
melaksanakan hal ini perlu diketahui siapa yang bertanggung
jawab perihal keselamatan jalan, serta pertimbangkan semua
yang memiliki minat pada program helm. Modul ini akan
memberi panduan tentang bagaimana mengumpulkan informasi
yang komprehensif tentang struktur institusi dan peraturan-
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peraturan yang telah ada yang mungkin mempunyai pengaruh
pada program, maupun kebutuhan untuk mengetahui tentang
program helm yang ada atau pernah ada di wilayah yang digarap
itu, agar dapat digunakan untuk belajar dari pengalaman itu,
serta untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang potensial
(finansial, personil, institusi) untuk program helm ke depan.

2.1 Mengapa Kita perlu melakukan penilaian terhadap
situasi yang ada?
Mereka yang melakukan perencanaan program helm mungkin
telah memiliki pemaham tentang beberapa informasi dan isu
yang berkaitan dengan pemakaian helm di negara atau wilayah
mereka, sehingga mungkin merasa tidak perlu melakukan
penilaian situasi. Tanpa mengecilkan hal itu, melakukan
penilaian situasi yang terencana baik dan mendalam sangat
disarankan sebelum mulai suatu program pemakaian helm. Ini
tidak berarti proses yang panjang dan rumit, tetapi dapat dalam
bentuk mencari dan mengkompilasi semua informasi yang
relevan. Ada tiga alasan utama untuk melakukan penilaian
situasi sebelum memulai program helm.
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••

Identifikasi permasalahan kurangnya pemakaian helm pada
para pengendara sepeda motor dan menyajikan skala
permasalahannya. Informasi yang dikumpulkan akan
memberi gambaran betapa pentingnya masalah cedera
kepala diantara pengguna sepeda motor dalam wilayah
yang digarap itu; dimana kebutuhan terbesar helm berada;
biaya bagi para pengendara sepeda motor yang tidak
memakai helm; dan alasan mengapa para pengendara itu
tidak memakai helm. Ini selanjutnya akan menentukan
prioritas untuk program aksi. Bukti-bukti yang sama
diperlukan apabila dipikirkan untuk program helm sepeda.

••

Untuk memberikan bukti untuk argumentasi pentingnya
pemakaian helm dan mengapa perlu didukung. Program
helm, agar dapat berhasil, memerlukan dukungan dari
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penentu kebijakan maupun dari masyarakat. Data yang
sahih – tentang faktor-faktor seperti pemakaian helm
dan cedera kepala pada para pemakai sepeda motor di
wilayah yang digarap itu – akan menolong menunjukkan
apa yang bisa didapat dengan melaksanakan program,
dan memberikan argumentasi untuk meyakinkan penentu
kebijakan dan masyarakat luas tentang perlunya program
pemakaian helm yang komprehensif. Modul 1 memberikan
data latar belakang tentang bukti tentang efektifitas dari
helm dalam mengurangi cedera kepala yang juga dapat
digunakan untuk menetapkan program pada tingkat lokal.
••

Memberikan indikator awal (baseline indicator) yang dapat
digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi suatu
program. Ini dapat termasuk informasi kwantitatif seperti
tingkat pemakaian helm, maupun informasi kwalitatif,
seperti pendapat umum/masyarakat tentang pemakaian
helm, atau informasi tentang ketaatan pada peraturan
perundang-undangan.

2.1.1. Kualitas data
Data yang baik penting untuk melakukan penilaian situasi. Ini
berarti data yang cukup tepat, teliti, lengkap, dan andal. Dalam
mengumpulkan data, dapat pula diidentifikasi permasalahan
dalam sistem data itu sendiri. Sebagai contoh, dalam
mengumpulkan data tentang pemakaian helm di wilayah
yang dimaksud, dapat ditemukan bahwa data tentang tingkat
pemakaian helm tidak lengkap. Mengetahui kekurangankekurangan dalam data dapat membantu menetapkan obyektif
program secara realistis.
Namun demikian, di banyak negara, dimana sistem pelaporan
tidak tertata atau terkoordinasi dengan baik, beberapa data yang
perlu tidak tersedia. Kekurangan data tidak boleh digunakan
sebagi alasan untuk tidak bertindak atau mengabaikan
permasalahan cedera kepala yang terkait dengan penggunaan
sepeda motor di suatu negara. Beberapa data pada tingkat
nasional biasanya tersedia, walaupun sederhana, dan ini dapat
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digunakan sebagai titik awal untuk menetapkan strategi untuk
meningkatkan pemakaian helm.
Metoda pengumpulan data berbeda-beda dan data yang
didapat kemungkinan juga tergantung dari sumbernya. Data
rumah sakit tentang kecelakaan dan cedera yang ditimbulkan,
mungkin tidak tepat karena mereka hanya menghitung
kasus-kasus yang dibawa ke rumah sakit. Demikian juga
data kepolisian tentang kecelakaan hanya mencatat kasuskasus yang diselidiki polisi. Namun demikian, data-data ini
merupakan data awal yang dapat digunakan.
Pengumpulan data idealnya dipimpin oleh orang yang
mempunyai pengalaman dalam epidemiologi. Modul 3
membahas tentang penetapan kelompok kerja (working group)
untuk menetapkan program helm. Pakar dalam kesehatan
masyarakat dalam kelompok kerja ini mungkin merupakan
orang yang tepat untuk memimpin tugas ini.

2.2 Seberapa luas permasalahan dari tidak memakai helm?
Dua bagian berikut membimbing pemakai manual ini tentang
bagaiman mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk
melakukan penilaian terhadap situasi. Mengumpulkan data
yang detail tentang beberapa isu merupakan bagian esensial
dari setiap intervensi penggunaan helm, baik sebagai komponen
dari program itu sendiri, dan untuk keperluan monitoring dan
evaluasi.

2.2.1. Berapa besarkah permasalahan cedera sepeda
motor itu?
Penilaian ini melibatkan pemeriksaan data tentang kecelakaan
lalu lintas jalan – agar dapat mengukur seberapa luas/besar
permasalahan berkaitan dengan para pengendara sepeda mo-
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tor, dan mengumpulkan informasi tentang cedera kepala diantara pengguna sepeda motor.
Pengumpulan data tentang kecelakaan jalan
Membangun langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan
keselamatan jalan memerlukan data yang akurat tentang
luasnya permasalahan kecelakaan lalu lintas jalan, dan terutama
tentang kecelakaan sepeda motor dan akibatnya pada cedera
kepala. Data itu harus digunakan untuk menunjukkan bahaya
yang dihadapi pengendara sepeda motor, dan menekankan
kebutuhan suatu program aksi untuk mengatasi hal itu.
Informasi diperlukan tentang kejadian, berat-ringannya dan tipe
dari kecelakaan, disamping itu pemahaman yang mendalam
dan lengkap tentang penyebab kecelakaan juga penting. Data
ini juga akan memberikan informasi tentang lokasi-lokasi yang
memiliki risiko lebih untuk para pengendara sepeda motor,
maupun tentang pengendara yang memiliki risiko lebih.
Informasi semacam ini akan berguna untuk menetapkan target
program itu. Misalnya, dapat saja ditemukan bahwa jalan
perkotaan yang sibuk merupakan wilayah risiko tinggi, atau
jalan pedesaan; anak muda laki-laki mungkin saja merupakan
kelompok yang mempunyai risiko tinggi, atau pengendara
yang menjadi pengantar barang.
Untuk mengumpulkan data ini, pertanyaan-pertanyaan berikut
ini perlu ditanyakan:
••

Berapa korban cedera dan mati karena kecelakaan lalu
lintas jalan di wilayah yang digarap? Perhatikan bahwa
penting bagi kelompok kerja untuk mendefinisikan lebih
dahulu unit penilaian (lihat Modul 3). Sebagai contoh,
ini dapat meliputi seluruh negara, atau mungkin satu
provinsi/negara bagian tertentu, atau suatu kota atau
kelompok masyarakat.

••

Seberapakah skala permasalahan kecelakaan sepeda motor
– dalam bentuk angka kecelakaan dan angka kematian?
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Dibanding dengan total jumlah kecelakaan di jalan berapa
rasionya?
••

Dilihat dari skala dan beban yang harus dipikul
masyarakat, bagaimana permasalahan ini dibanding
dengan permasalahan kesehatan masyarakat lainnya?

••

Siapa yang paling besar kemungkinannya terlibat dengan
kecelakaan sepeda motor?

Indikator yang digunakan di sini termasuk:
––

jumlah sepeda motor terdaftar dibanding dengan jumlah
seluruh kendaraan bermotor;

––

tingkat kecelakaan sepeda motor (untuk setiap 10.000
kendaraan, atau setiap 100.000 orang);

––

distribusi jumlah kecelakaan sepeda motor untuk berbagai
tipe jalan;

––

umur dan jenis kelamin dari pengendara dan penumpang
yang terlibat kecelakaan-kecelakaan ini.

Siapakah yang memiliki informasi ini?
Kemungkinan yang paling banyak memiliki informasi tentang
jumlah kecelakaan lalu lintas ini adalah polisi lalu lintas. Data
ini kemungkinan juga ditangani oleh instansi yang menangani
keselamatan lalu lintas atau kantor yang bertanggung jawab
pada transportasi, sehingga informasi yang bersumber dari
kantor-kantor itu dapat dianggap “data resmi”.
Dalam praktek, informasi lengkap mengenai faktor-faktor ini
jarang tersedia, karena kemungkinan besar data tidak lengkap.
Isu tentang laporan yang tidak lengkap di kepolisian ditemukan
juga di negara-negara yang mempunyai catatan bagus tentang
keselamatan jalan.
Sumber-sumber lain tentang data ini kemungkinan dapat
ditemukan di organisasi non pemerintah, perguruan tinggi,
badan-badan riset/penelitian, atau perusahaan asuransi.
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CATATAN

Meskipun tidak ada dua negara atau wilayah yang identik
dalam hal keadaan dan kondisi dalam kaitan dengan kecelakaan
sepeda motor dan cedera kepala, bilamana data dari suatu negara
tidak ada, memperhatikan data dari negara tetangga atau dari
negara yang mirip dapat sedikit membantu. Data semacam itu dapat
digunakan untuk mendukung program helm di negara tersebut,
dengan syarat secara jelas dan tegas bahwa digunakan asumsi
(bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam faktor tertentu).

BOX 2.1 : Mencegah kematian karena sepeda motor di Cali,
Colombia
Kematian
pada
pengendara
sepeda motor merupakan masalah
kesehatan
masyarakat
yang
menonjol selama beberapa tahun
di Cali. Cedera yang terkait dengan
kendaraan merupakan penyebab
kematian kelima di kota-kota di
Columbia, dengan pengguna jalan
yang rawan – pejalan kaki dan
pengguna sepeda motor – yang
paling banyak terkena. Dalam
tahun 1993 – 1994, pengendara
sepeda motor merupakan 30%
(1393 kasus) dari keseluruhan
korban mati yang terkait dengan
kendaraan di Cali. Dari jumlah
ini 85% laki-laki, walaupun
pembonceng yang mengalami
cedera pada kecelakaan sepeda
motor ini sebagian besar adalah
wanita. Faktor penyebab yang
cukup besar pada cedera itu
adalah alkohol. Lebih dari 40%
korban terjadi pada akhir minggu,
pada saat itu jumlah patroli di
jalan-jalan berkurang.

Pada tahun 1993, Sistem Surveillance Cedera Fatal dibentuk di
kantor Wali Kota. Ini membantu
tidak hanya dalam usaha surveillance, tetapi juga dalam identifikasi strategi pencegahan serta
penilaian terhadap dampaknya.
Sejak saat itu, berbagai cara
lain telah diambil. Pada 1996,
peraturan perundang-undangan
tentang helm untuk pengendara
sepeda motor ditetapkan, yang
berdampak penurunan kematian
pada pengendara sepeda motor.
Tahun berikutnya peraturan perundang-undangan ini diperluas
dengan mencakup pembonceng.
Pada tahun 2001, di tetapkan
tiga strategi untuk mengurangi
kecelakaan sepeda motor: peraturan yang mengharuskan penggunaan rompi reflektif, kewajiban
untuk mengikuti sekolah mengemudikan sepeda motor setelah
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melakukan pelanggaran, dan
larangan menggunakan sepeda
motor pada akhir minggu. Hasilnya terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah kematian
karena sepeda motor. Setahun
kemudian keharusan menggunakan rompi reflektif dicabut
tanpa sebab yang jelas, namun
kemudian ditetapkan lagi bersamaan dengan ditetapkannya
peraturan jalan setahun berikutnya.

Analisa tentang kecenderungan fatalitas pada sepeda motor sejak tahun 1996 memperlihatkan tingkat
kematian pada sepeda motor turun
dari 9.7 ke 5.2 per 100.000 penduduk, penurunan sebesar 46%.
Data ini memperlihatkan bahwa
penegakan hukum yang tegas tentang penggunaan helm merupakan
faktor penting yang memberikan
kontribusi pada penurunan ini.

Pengumpulan data tentang cedera kepala
Data tentang cedera kepala yang disebabkan karena kecelakaan
sepeda motor dapat digunakan untuk memberikan gambaran
tentang dampak kesehatan dan sosioekonomi dari cedera
kepala yang berkaitan dengan sepeda motor, sehingga berguna
dalam mempersiapkan argumentasi yang mendukung program
penggunaan helm. Data ini juga dapat digunakan sebagai
indikator bila memonitor program helm. Namun demikian,
perlu diperhatikan kemungkinan ada faktor-faktor lain di luar
program penggunaan helm yang memberi pengaruh pada
cedera kepala terkait dengan sepeda motor. Sebagai contoh,
peningkatan mendadak jumlah kendaraan roda dua di jalan
dapat mengakibatkan peningkatan jumlah cedera kepala secara
umum, sehingga arti penting data tersebut menjadi terbatas.
Untuk mengumpulkan data tersebut pertanyaan-pertanyaan
berikut ini perlu diajukan:
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••

Berapa proporsi dari kecelakaan sepeda motor yang
mengakibatkan cedera kepala? Adakah data tentang
jumlah cedera kepala karena sepeda motor, dan kematian
dari cedera tersebut yang dapat digunakan?

••

Bagaimana dampak ekonomis dan sosial dari kecelakaankecelakaan ini dan cedera yang timbul terhadap sumber
daya negara itu?
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••

Bagaimana distribusi geografis dari cedera kepala yang
terkait dengan sepeda motor di wilayah tersebut?

••

Adakah kelompok tertentu dalam masyarakat di wilayah itu
yang mengalami peningkatan risiko mengalami cedera kepala
akibat kecelakaan sepeda motor – seperti laki-laki, perempuan,
pemuda, atau minoritas etnis, jenis pekerjaan tertentu?

CATATAN
Pengumpulan data dapat menjadi komponen dari program
helm. Apabila ini yang terjadi, berikut ini contoh pertanyaan yang dapat
dimasukkan dalam sistem surveilance fasilitas kesehatan, untuk
memungkinkan mendapatkan informasi rinci tentang cedera pada
pengguna sepeda motor.
Kelas: MODA TRANSPORTASI

Kelas: PEMAKAI JALAN

Definisi: Bagaimana orang yang
mengalami cedera melakukan
perjalanan pada waktu terjadi cedera?

Definisi: Apa peran dari orang yang
mengalami cedera?

Pilihan kode:
1.	
2.	

Pejalan kaki
Kendaraan tidak bermotor (mis.
gerobag, sepeda)
3.	 Sepeda motor
4.	 Mobil
5.	 Pick up, van, jeep, minibus (mis.
bus dengan kapasitas kurang
dari 10 tempat duduk)
6.	 Truck
7.	 Bus (lebih dari 10 tempat
duduk)
8.	 Kereta api
89.	 Lain-lain, termasuk kapal dan
pesawat terbang
99.	 Tidak diketahui

Pilihan kode:
1.	
2.	
3.	
8.	
9.	

Pejalan kaki
Pengemudi dari alat transport,
termasuk pengendara sepeda
atau sepeda motor
Penumpang, termasuk
penumpang/pembonceng
sepeda motor
Lain-lain
Tidak diketahui.

Sumber: Informasi ini disarikan dari Injury Surveillance Guidelines (1)

•

Informasi lain apa saja yang dikumpulkan tentang penderita
cedera kepala sebagai akibat dari kecelakaan sepeda motor?
Seperti, yang mengalami cedera biasanya pengendara atau
pembonceng, apakah mereka biasanya pemilik?

•

Adakah informasi tentang pemakaian helm pada korban
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kecelakaan sepeda motor? Apabila ada, ini akan memungkinkan
perbandingan akibat dari kecelakaan yang menyangkut sepeda
motor yang memakai dan yang tidak memakai helm.
Dari mana data ini didapatkan?
Mengumpulkan data ini menuntut pemeriksaan terhadap setiap
sistem data kejadian kecelakaan dan cedera yang ada, termasuk:
––

sistem pengumpulan data yang memiliki kwalitas tinggi
tentang kematian pada lalu lintas jalan, cedera serta cacat.
Ini dapat meliputi:
>> Data dari sertifikat kematian (biasanya dikumpulkan
oleh Kementerian Kesehatan)
>> Kematian yang berkaitan dengan transportasi (dari
polisi lalu lintas)

––

laporan fatalitas (dari polisi lalu lintas atau dari pejabat
kehakiman)

––

laporan tentang cedera serius (biasanya dari rumah sakit
setempat atau profesional kesehatan). Kemungkinan
ada catatan cedera pada pasien dan kasus-kasus yang
memerlukan perawatan. Penting untuk melakukan studi
data seperti itu secara periodik, dari satu rumah sakit atau
kelompok rumah sakit di suatu area tertentu. Dengan
melakukan ekstrapolasi terhadap sampel data, skala
besarnya permasalahan secara nasional atau pada tingkat
provinsi dapat diestimasi. Studi ini dapat memberikan
informasi tentang:
>> tipe cedera – sebagai contoh, cedera kepala atau cedera
badan;
>> nature dari kejadian kecelakaan sepeda motor;
>> tipe cedera yang paling sering mengakibatkan kematian;
>> informasi tentang mereka yang telibat pada kecelakaan
– seperti jenis kelamin, umur dan pekerjaan.

Polisi lalu lintas dapat mengumpulkan informasi ini juga, tetapi
pada umumnya data semacam ini dihasilkan dari kerjasama
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antara kepolisian dengan instansi transportasi dan kesehatan.
Meskipun sistem data kecelakaan lalu lintas biasanya kurang
rinci dalam hal kaitan dengan cedera yang terjadi, menanyakan
pertanyaan ini mungkin dapat membantu untuk mengetahui
di mana informasi ini dapat ditemukan, atau paling tidak
memperlihatkan bahwa data semacam itu tidak tersedia.
Tabel berikut memperlihatkan beberapa sumber yang biasa
dipakai untuk mendapatkan data tentang cedera:
Tabel 2.1

Kemungkinan sumber data tentang cedera,
berdasarkan tingkat beratnya cedera
Jumlah
cedera

ringan

sedang

berat

mati

Survey rumah tangga
(masyarakat)
Catatan klinik kesehatan
Catatan dokter keluarga
Catatan ruang gawat darurat
Catatan administrasi
penerimaan pasien
Catatan unit perawatan intensif
Sertifikat kematian
Potensi sumber data lain tentang jumlah kematian dan cedera berat adalah
sebagaimana dibawah ini.
Sumber data lain tentang cedera
•• Untuk cedera yang
spesifik adalah:
mengakibatkan kematian:
–– Laporan autopsi / patologi
•• Untuk cedera akibat kendaraan
–– Laporan polisi
bermotor:
–– Catatan perusahaan asuransi
•• Untuk cedera berat yang tidak
kendaraan bermotor
mangakibatkan kematian:
–– Laporan Polisi tentang
–– Laporan pasien masuk dari
“kecelakaan” lalu lintas
rumah sakit
•• Untuk cedera di lingkungan kerja:
–– Catatan tentang trauma
–– Catatan dari tempat kerja
–– Catatan Ambulance atau
–– Pengawas tenaga kerja atau
Petugas Gawat Darurat
catatan keselamatan nasional
–– Asuransi nasional/biro
kompensasi pekerja
–– Pusat-pusat rehabilitasi
Sumber: Informasi ini diambil dari Injury Survellance Guidelines (1)
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CATATAN

Cara cepat untuk mendapatkan data dapat melalui
permintaan kepada rumah sakit untuk suatu periode tertentu.
Sebagai contoh, pada tahun 2001, Kementrian Kesehatan
Masyarakat Thailand minta semua rumah sakit di seluruh
negara untuk menyerahkan data pasien yang mengalami cedera
karena kecelakaan lalu lintas yang masuk rumah sakit setiap
hari untuk periode sembilan hari selama perayaan Tahun Baru
(Box 2.2). Tugas ini dapat dilakukan rumah sakit tanpa harus
menugaskan orang terlalu banyak karena hanya untuk periode
yang sangat singkat. Data yang dikumpulkan digunakan untuk
kampanye mengingatkan masyarakat tentang persoalan tidak
menggunakan helm serta konsekuensi cedera yang terjadi pada
para pengguna kendaraan roda dua.

2.2.2 Bagaimana tingkat penggunaan helm di wilayah yang
diperhatikan?
Penilaian secara benar tentang perbandingan pengguna
sepeda motor yang menggunakan helm dengan yang tidak
menggunakan helm merupakan faktor penting yang harus
diperhatikan pada waktu perdebatan untuk memperjuangkan
program pemakaian helm. Hal ini berarti harus menanyakan
pertanyaan-pertanyaan berikut:
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••

Berapa perbandingan pemakaian helm diantara masyarakat
umum (atau di wilayah yang diteliti)? Angka perbandingan
ini (setiap 100.000 penduduk) harus digunakan juga
sebagai indikator dasar (baseline), yang digunakan untuk
melakukan evaluasi terhadap efektifitas program.

••

Orang-orang macam apa yang tidak memakai helm?
Dapatkah dilakukan perincian menurut umur, jenis
kelamin, pengendara atau pembonceng, dan keperluan
perjalanan dengan menggunakan sepeda motor?

••

Berapa tingkat biaya dari non-pemakai helm – dilihat dari
cedera yang diderita oleh pengguna sepeda motor yang
terlibat kecelakaan?
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••

Bagaimana proporsi mereka yang memakai helm dengan
benar, dilihat dari cara pengikatan yang benar dan ukuran
helm yang tepat, dari semua pemakai helm? Pemakian
helm yang tidak benar yang umum adalah tidak diikat
dengan benar (not properly buckling the helmet), tidak diikat
sama sekali (not buckling the helmet at all), dan memakai
helm terbalik depan belakang. Data yang dikumpulkan
dapat digunakan untuk menilai pola pemakaian helm yang
tidak benar sebelum dan sesudah program dilakukan.

BOX 2.2 : Penetapan undang-undang helm di Thailand
Seperti negara-negara tetangga
nya, Thailand mengalami pertumbuhan yang besar pengguna sepeda motor, dengan jumlah populasi
sepeda motor sebesar 80% dari
seluruh jumlah kendaraan bermotor sebesar 20 juta.
Pada tahun 1992, penggunaan
helm belum menjadi keharusan,
90% dari kematian yang terjadi
akibat lalu lintas di Thailand
adalah para pengendara dan
pembonceng
sepeda
motor.
Hampir semua kasus kematian
disebabkan
karena
cedera
pada kepala, dan hanya sedikit
sekali dari korban ini yang
memakai helm. Pada tahun itu,
data tentang jumlah kematian
dan tidak menggunakan helm
yang dikumpulkan di Rumah
Sakit Regional di provinsi Khon
Kaen yang terletak di bagian
timur laut negara digunakan
untuk mendukung kampanye
pemakaian helm. Pada awalnya,

kampanye ini – difokuskan pada
area yang terbatas sekitar rumah
sakit – melibatkan sekitar 1000
orang personil rumah sakit yang
setiap hari menggunakan sepeda
motor. Pada tahun berikutnya,
keberhasilan pilot proyek ini
diterapkan di seluruh kantorkantor kesehatan, dan pada
1994 di semua kantor-kantor
pemerintah di provinsi Khon Kaen.
Pada 1995, pembicaraan antara para tokoh kampanye Khon
Kaen dengan Kementrian Kesehatan Masyarakat menghasilkan
isu tentang penggunaan helm ini
dibawa ke sidang kabinet. Tahun
berikutnya, pemerintah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan penggunaan helm sebagai keharusan.
Komite Keselamatan Provinsi
Khon Kaen, setelah mencapai
obyektifnya membuat peraturan
perundang-undangan
nasional,
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melangkah pada fase kedua.
Menyelenggarakan secara intensif
pendidikan masyarakat tentang
pemakaian helm dan tentang
peraturan perundang-undangan
yang baru, mereka juga mendirikan
jaringan surveilance, memberikan
informasi kepada masyarakat dan
pemerintah tentang kecelakaan
sepeda motor dan cedera
kepala. Pada tahun pertama dari
peraturan perundang-undangan
itu, pemakaian helm meningkat
90%. Terjadi penurunan sebesar
40% dari cedera kepala pada
para pengguna sepeda motor, dan
penurunan sebesar 24% kasus
kematian pada pengguna sepeda
motor.
Pada tahun 2001, Kementrian
Kesehatan Masyarakat mengum
pulkan data rinci tentang kece
lakaan lalu lintas selama periode
perayaan nasional liburan Tahun
Baru di Thailand, dari semua
rumah sakit di negeri itu. Dengan
cara ini berhasil menunjukkan
bahwa mayoritas cedera yang

dialami para pengguna sepeda
motor selama periode liburan
tersebut diderita oleh mereka
yang tidak memakai helm.
Implikasi serius mengenai hal
ini dipublikasikan secara luas
melalui media masa, strategi yang
yang tepat untuk mengangkat
keprihatinan masyarakat.
Pada saat ini Thailand memiliki
kebijakan nasional yang jelas
tentang
pemakaian
helm.
Awalnya dari pengumpulan data
dan dokumentasi tentang cedera
kepala para pengguna sepeda
motor di satu provinsi, yang
mengembang menjadi kampanye
nasional penggunaan helm.
Selanjutnya hal ini menggerakkan
sektor-sektor
lain
bergerak,
yang menghasilkan penurunan
kematian dari para pengguna
sepeda motor di Thailand
yang secara nasional sangat
meyakinkan.
Sumber : 2,3

Dari mana asal data ini?
Data mengenai pemakaian helm kemungkinan ada di sumbersumber berikut:
–– catatan polisi;
–– catatan dari otoritas kesehatan pada tingkat nasional atau
lokal;
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CATATAN

Suatu studi yang dilakukan di dua rumah sakit
pendidikan (teaching hospital) di barat daya Nigeria
memperlihatkan bahwa dari 254 korban kecelakaan sepeda
motor yang dibawa ke rumah sakit tidak satupun yang memakai
helm pada saat terjadi kecelakaan.
Sumber: 4

––
––
––
––

catatan di instansi yang bertanggung jawab pada
transportasi nasional;
penelitian dan survey (Box 2.3);
catatan registrasi kendaraan – meskipun sumber ini
digunakan sangat terbatas;
catatan penjualan dari produsen helm.

Melakukan penilaian terhadap permasalahan tidak memakai helm merupakan langkah pertama dalam
menyusun program helm.
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CATATAN

Suatu studi yang dilakukan di Londrina, sebuah kota di
Brazili Selatan, meneliti pemakaian helm pada pengguna
sepeda motor yang mendapatkan perawatan awal sebelum
rumah sakit pada waktu mengalami kecelakaan. Para peneliti
menemukan hanya 63% dari korban menggunakan helm
pada waktu kecelakaan. Namun ada beberapa faktor yang
berkaitan dengan tidak memakai helm: mereka yang umurnya
kurang dari 18 tahun kemungkinan memakai helm kecil; tidak
memakai helm terkait dengan mereka yang minum alkohol;
dan kecelakaan yang terjadi pada akhir minggu kemungkinan
melibatkan mereka yang memakai helm itu kecil. Para
peneliti menyimpulkan bahwa intervensi yang ditujukan untuk
meningkatkan keselamatan jalan harus mempertimbangkan
konteks sosial menyeluruh dimana tingkah laku berkendaraan
terlibat didalamnya.
Sumber: 4

CATATAN

Pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan helm

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang menyangkut
pemakaian helm yang dapat diajukan pada suatu survey
komunitas:
Dalam 30 hari yang lewat berapa sering Anda menggunakan
helm pada waktu Anda mengendarai sepeda motor atau
skuter?
Petunjuk kode:
01 Selalu
02 Kadang-kadang
03 Tidak pernah
04 Tidak menggunakan sepeda motor atau skuter dalam 30
hari yang lewat
05 Tidak memiliki helm
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06 Menolak untuk menjawab
07 Tidak tahu/tidak yakin
Dalam 30 hari yang lewat berapa sering Anda menggunakan
helm pada waktu Anda membonceng sepeda motor atau
skuter?
Petunjuk kode:
01 Selalu
02 Kadang-kadang
03 Tidak pernah
04 Tidak membonceng sepeda motor atau skuter dalam 30
hari yang lewat
05 Tidak memiliki helm
06 Menolak menjawab
07 Tidak tahu/tidak yakin
Pertanyaan-pertanyaan ini digunakan untuk mencari tahu
berapa sering responden menggunakan helm pada waktu
mengendarai atau membonceng sepeda motor. Disatukan
dengan informasi tentang responden (sebagai contoh,
kelompok umur, jenis kelamin) informasi ini dapat membantu
mengidentifikasi siapa yang memakai dan siapa yang tidak
memakai helm, maupun faktor-aktor eksternal penyebab tidak
memakai helm. Pada sisi lain ini juga sangat berguna untuk
penyusunan perencanaan program helm dan untuk mengetahui
di mana sasaran yang paling efektif dari program helm ini.
Sumber: Informasi ini disarikan dari Guidelines for conducting community surveys on injuries
and violence(6).

BOX 2.3 : Mengukur tingkat pemakaian helm: studi obervasi
Meskipun bila data rinci dan
komprehensif tidak tersedia,
kiranya tetap dapat dilakukan
study yang bersifat observasi
untuk mendapatkan estimasi yang
cukup bagus tentang pemakaian

helm. Perhitungan sederhana
meliputi jumlah pengendara dan
pembonceng yang memakai helm
di suatu tempat tertentu serta
pada jam yang berbeda pada
suatu hari, akan memberikan
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estimasi kasar tentang berapa
banyak
pengendara
dan
pembonceng sepeda motor yang
memakai helm dan selanjutnya
nanti dapat digunakan untuk
menyusun langkah-langkah yang
harus diambil.
Disebabkan karena pembiayaan,
studi semacam ini sering dilakukan
dalam skala kecil. Bila telah dapat
diketahui bahwa porsi terbesar
kecelakaan serta cedera terjadi
pada jalan tertentu atau pada
suatu area tertentu, disarankan
agar studi dilakukan di lokasi yang
memiliki risiko tinggi itu.
Metoda observasi untuk meng
hitung tingkat pemakaian helm di
masyarakat dapat digunakan un
tuk mengumpulkan data dalam
penilaian situasional (situational
assessment), maupun juga da
lam suatu eksperimen atau kwasi
eksperimen rancangan evaluasi
(in an experimental or quasi
experimental evaluation design)
(periksa Modul 4).
Periode perencanaan: Sebelum
melakukan survei observasi,
sasaran
populasinya
harus
ditetapkan secara jelas, siapa
mereka, di mana mereka tinggal,
serta berapa lama pengumpulan
data ini akan dilakukan. Peta jalan
yang detail, volume lalu lintas
(traffic volume) serta estimasi
prevalensi pemakaian helm dari
sumber lain perlu dikumpulkan
untuk area yang diinginkan itu.
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Bangun
(develop)
protokol
pengumpulan data: Ini merupakan
dokumen rinci tertulis yang
menguraikan pendekatan yang
digunakan dalam pengumpulan
data ini. Termasuk didalamnya apa
yang akan dilakukan, bagaimana
akan dilakukan, siapa yang akan
melakukan, kapan akan dilakukan.
Bagun
(develop)
instrumen
pengumpulan
data:
Ini
meliputi formulir atau satu
set formulir yang digunakan
untuk pengumpulan informasi
untuk pengumpulan data used
to collect information for data
collection) (contoh: kuestioner,
jadwal interviu) (perikas Box
2.4). Material pelatihan perlu
dibangun untuk tenaga staf yang
melakukan observasi di jalan.
Sampling: Penduduk/masyarakat
yang diteliti semestinya merepre
sentasikan masyarakat yang
menjadi sasaran dalam wilayah
sasaran. Ini berarti penetapan
sampel secara acak harus dilakukan. Meskipun sampel yang tidak
acak akan lebih feasible untuk
situasi tertentu, sebagai contoh,
pengamatan dilakukan di setasiun pengisian bahan bakar (SPBU),
atau di luar gedung sekolah,
pertimbangan harus diberikan
sebe
rapa besar dapat digene
ralisasikan atau hasilnya dapat
dianggap representatif dari caracara menetapkan sampel secara
selektif.
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Apabila tujuan dari studi itu untuk
mendokumentasikan pemakaian
helm di wilayah geografis tertentu,
maka semua tipe jalan harus
dimasukkan dalam rancangan
dari studi itu. Pemakaian helm
mungkin berbeda untuk suatu
tipe jalan tertentu, sebagai
contoh, pengguna sepeda motor
di jalan raya kemungkinan
memakai helm lebih banyak
dibanding di jalan lokal. Oleh
karena itu kerangka sampling
perlu dirancang sedemikian rupa
sehingga menjamin perhitungan
yang cukup untuk memungkinkan
membuat estimasi pemakaian
helm di semua tipe jalan, dan
juga menjamin semua tipe jalan,
volume serta lokasi (perkotaan,
pinggiran, pedesaan).
Secara teoritis, semua segmen
jalan yang memungkinkan dapat
digunakan
dalam
sampling.
Tergantung dari besarnya wilayah
sasaran (target area), kerangka
sampling dapat dibagi dalam 2
atau 3 tingkatan. Sebagai contoh,
untuk mengukur pemakaian helm
di suatu provinsi, tiga tingkatan
dapat diterapkan:
1.	 Seleksi acak untuk unit
sampling primer (sebagai
contoh, kabupaten atau
setingkat).
Jumlah
unit
sampling primer dihitung
secara proporsional dengan
perkiraan Kilometer Yang
Ditempuh Kendaraan (Vehicle
Kilometer Traveled – VKT)

untuk setiap unit sampling.
Sebagai contoh, apabila VKT
rendah di dalam satu distrik,
maka secara proporsional
jumlah unit sampling primer
juga
rendah
dibanding
dengan distrik lainnya yang
VKTnya tinggi. Apabila VKT
tidak tersedia dalam suatu
distrik, maka unit sampling
primer dapat diestimasikan
dari jumlah penduduk;
2.	 Pemilihan secara acak jalanjalan di dalam unit sampling
primer, dengan memastikan
semua tipe jalan terwakili;
3.	 Pemilihan secara acak titiktitik pengamatan pada jalanjalan yang dipilih.
Jumlah titik pengamatan: Jumlah
titik-titik pengamatan tergantung
pada pendanaan yang tersedia
serta masalah-masalah logistik
lainnya.
Apabila
pendanaan
terbatas maka lebih praktis
apabila dilakukan pengamatan
yang lebih besar pada jumlah
titik yang kecil. Namun demikian,
disarankan
melakukan
konsultasi dengan ahli statistik
untuk menentukan jumlah titik
pengamatan yang tepat.
Pemilihan
lokasi
titik
pengamatan: Pastikan bahwa
titik-titik lokasi pengamatan
dipilih secara acak dari beberapa
kemungkinan lokasi yang ada. Ini
mungkin dapat dilakukan dengan
membuat grid dengan diberi
nomor-nomor dan di overlay
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diatas peta, selanjutnya memilih
secara acak titik-titik lokasi dari
grid itu. Lokasi titik pengamatan
yang pasti ditentukan menurut
protokol
yang
direncanakan
sebelum melakukan pengamatan.
Apabila memungkinkan, lokasi ti
tik pengamatan dekat dengan persimpangan jalan di mana sepeda
motor memperlambat jalannya,
meskipun tidak ada polisi lalu
lintas. Sebagai contoh titik lokasi
dipilih di jalan persimpangan yang
diatur dengan lampu lalu lintas di
mana para pengendara berhenti
sehingga pengamatan terhadap
pemakaian helm dapat dilakukan
dengan cermat dan mudah.
Jalan yang sempit lebih baik
untuk mengamati lalu lintas yang
bergerak; di jalan yang lebih lebar
pengamatan dapat dilakukan
pada satu sisi jalan saja untuk
lalu lintas pada satu arah sisi
jalan itu.
Protokol yang telah ditetapkan
sebelumnya
perlu
memberi
kemungkinan dilakukan variasi
pada metode observasi dan/atau
pemilihan lokasi titik pengamatan.
Apabila lalu lintas terlalu padat
pada suatu lokasi titik pengamatan
mengakibatkan sulit melakukan
pengamatan
secara
akurat,
protokol itu harus menyebutkan
satu pengamat mengawasi sepeda
motor dengan satu pengendara
saja, sedangkan pengamat lainnya
mengawasi sepeda motor dengan
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pembonceng dan pengamat itu
mengawasi
pemboncengnya
saja (dan mencatat apakah
pembonceng memakai helm
atau tidak). Bersamaan dengan
observasi langsung yang dicatat
oleh pengamat, kamera video
dapat digunakan untuk merekam
arus lalu lintas di lokasi-lokasi
yang padat lalu lintasnya dan juga
pada lokasi lalu lintas cepat.
Setiap lokasi titik pengamatan
yang tidak memenuhi kriteria
pemilihan perlu memiliki lokasi
alternatif di jalan yang sama,
sebagai contoh, bila lokasi yang
asli atau waktu yang ditetapkan
tidak dapat digunakan karena
keadaan cuaca (misalnya hujan
lebat), apabila ada polisi bertugas
di lokasi, atau bila pengamatan
tidak aman bila dilakukan
(misalnya karena ada pekerjaan
jalan yang sedang dilakukan).
Pengamatan helm:
•• Pimpinan Proyek (Project
Leader)
harus
selalu
memperhatikan keselamatan
pada waktu merencanakan
pekerjaan observasi dan
berusaha untuk memperkecil
kemungkinan
terjadinya
kesalahan pengukuran.
•• Pengamat sebelumnya harus
dilatih untuk menghilangkan
kemungkinan
kesalahan
(bias).
Pertimbangkan
di
mana/bagaimana/siapa
yang melakukan pelatihan.
Terbitkan petunjuk tertulis bagi

Helm : Manual keselamatan jalan

pengamat dan yang lain-lain
yang terlibat dalam evaluasi
dan pastikan bahwa protokoler
diikuti dengan baik.
•• Pengamatan dapat dilakukan
oleh dua orang atau lebih
pengamat yang terlatih baik.
Hasil pengamatan selanjutnya dapat diperbandingkan
untuk melihat kesamaan dari
pengamat-pengamat tersebut.
•• Temukan lokasi yang aman
dan cocok (convenient) untuk
melakukan
pengamatan.
Demi
keselamatan
dan
keamanan, pengamat harus
bekerja dalam pasangan
dan mereka harus memakai
rompi reflektif.

sebelumnya. Periode waktu
harus sama untuk setiap lokasi
pengamatan agar dapat
dilakukan
pembandingan
antara berbagai lokasi itu.
•• Pengamatan
terhadap
pemakaian
helm
dapat
termasuk
kategori
pemakaian, non-pemakian,
pemakaian yang tidak tepat,
dan tersedia helm tetapi tidak
dipakai. Pemakaian helm yang
tidak mengikat chin strap
atau diikat tetapi longgar
di
kategorikan”pemakaian
tidak tepat (incorrect use)”.
Tergantung pada volume dan
kecepatan lalu lintas di lokasi
pengamatan, kemungkinan
tidak akan dapat dilakukan
observasi dan mencatatnya
lebih rinci dari sekedar
mengamati apakah helm
dipakai atau tidak (sebagai
contoh memperkirakan umur
pengendara mungkin akan
sulit kecuali bila melihat
kembali rekaman video).
Mengulangi pengukuran setelah
dilakukannya intervensi:

Pengikat dagu (chin strap) yang tidak diikat
dengan baik dicatat sebagai “pemakaian yang
tidak benar” bila observasi pemakaian helm
dilakukan penilaian.

•• Pengamatan harus dilakukan
untuk suatu periode tertentu
yang
telah
ditentukan

Pengamatan
ulang
harus
dilakukan oleh pengamat yang
sama dengan menggunakan
protokol yang sama pada hari
yang sama/waktu yang sama dan
di lokasi pengamatan yang sama
dimana dilakukan pengukuran
sebelum program pemakaian
helm dilakukan.
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BOX 2.4 : Contoh questioner survey helm
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2.2.3. Mengapa orang-orang tidak memakai helm?
Peraturan perundang-undangan tentang helm tidak akan
berhasil apabila orang-orang tidak mematuhinya, atau apabila
tidak memahami alasan mengapa harus memakai helm, atau
karena tidak mengetahui ada peraturan perundang-undangan
itu. Demikian juga apabila helm tidak tersedia dengan mudah,
atau apabila harganya mahal untuk kebanyakan orang, maka
tingkat pemakaian helm akan tetap rendah.
Sikap masyarakat terhadap pemakaian helm
Penting untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat
terhadap keselamatan jalan secara umum, dan secara khusus
sikap mereka terhadap pemakaian helm. Informasi ini dapat
membantu membentuk program pemakaian helm dan
menetapkan besarnya investasi yang perlu dilakukan dalam
membangun kesadaran tentang keuntungan dari helm. Sasaran
dari program akan menentukan kelompok mana yang harus disurvei dan bentuk pertanyaan yang harus diajukan. Pertanyaanpertanyaan berikut ini dapat termasuk didalamnya:
••

Bagaimanakah sikap
keselamatan jalan?

umum

masyarakat

terhadap

••

Mengertikah masyarakat keuntungan memakai helm?
Sikap masyarakat terhadap pemakaian dan peraturan
perundang-undangan tentang helm dapat digunakan
sebagai indikator garis dasar/awal.

••

Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat terhadap
keuntungan pemakaian helm?

••

Mengapa orang-orang tidak memakai helm? Sebagai
contoh, apabila ditemukan bahwa pengendara/pengguna
sepeda motor mempunyai sikap negatif terhadap
pemakaian helm, atau apabila mereka tidak menyadari
adanya peraturan perundang-undangan atau tidak
menyadari bahwa pemakaian helm efektif untuk mencegah
cedera, maka program yang dibuat perlu mengatasi halhal ini.
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••

Siapakah yang paling menentang pemakaian helm?
Terlepas dari mengukur pengetahuan dan sikap
masyarakat, informasi semacam ini juga dapat membantu
mengidentifikasi kelompok mana yang paling menentang
pemakaian helm – sehingga program dapat diarahkan
pada mereka agar merubah sikap dan kebiasaannya.
Informasi menyangkut variabel seperti umur, jenis
kelamin, pekerjaan, suku, dsb., perlu dikumpulkan.

Dari mana data-data ini didapatkan?
Data seperti ini mungkin telah dikumpulkan sebagai bagian
dari program helm sebelumnya (lihat 2.3.5). Mungkin juga
telah ada studi yang dilakukan:
–– oleh perusahaan riset pasar
–– oleh perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, instansi
lain yang juga melakukan tugas keselamatan jalan.
Apabila data semacam ini tidak tersedia, ada gunanya
menyelenggarakan survei pendapat masyarakat untuk
mengumpulkan informasi ini. Apabila program helm tetap
dikembangkan, ada kemungkinan mengalami keterbatasan
waktu dan anggaran. Oleh karena itu disarankan pada tahap
ini hanya dilakukan survei awal, sedangkan yang lebih detil
dilakukan kemudian. Dalam survei awal, akan sangat berguna
untuk fokus pada wilayah dan kelompok masyarakat yang
diperkirakan memiliki risiko paling besar.

CATATAN

Beberapa alasan mengapa orang tidak menggunakan helm

Berikut ini adalah contoh alasan yang dikumpulkan dari
studi-studi yang dilakukan diberbagai negara mengapa tidak
memakai helm:
•• Anak-anak khawatir bila memakai helm diledek oleh kawankawannya.
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Kesulitan memakai helm
diatas penutup kepala
mengakibatkan di beberapa
tempat, Sikh dikecualikan
dari keharusan mematuhi
peraturan perundangan
mengenai helm.

•• Helm dianggap tidak nyaman dan
panas.
•• Helm tidak dapat dipakai diatas tutup
kepala tradisional atau terkait dengan
agama (sebagai contoh: sorban untuk
kaum Sheik).
•• Helm merusak tatanan rambut menjadi
tidak rapi atau, di beberapa bagian
dari Afrika, tidak dapat dipakai diatas
dandanan rambut wanita yang sering
sangat rumit.

•• Para pekerja yang menggunakan sepeda motor untuk
berangkat bekerja khawatir
apabila tidak ada tempat untuk
menyimpan helm pada waktu
parkir, dapat dicuri apabila di
tinggalkan di sepeda motornya.
•• Penumpang ojek sering tidak
mau memakai helm yang
disediakan oleh pengojek
karena pertimbangan higienis
atau khawatir ada infeksi
yang ditularkan melalui helm
(sebagai contoh, kutu rambut).

© G. Macfadyen

© D. Mohan

•• Pengendara sepeda motor merasa
bahwa mereka tidak akan mengalami
kecelakaan apabila mereka melakukan
perjalanan pendek sehingga mereka
merasa tidak perlu memakai helm.

Panas yang tinggi merupakan
salah satu alasan pengendara
sepeda motor tidak memakai
helm.

•• Di beberapa negara ada pengaruh kuat dari para sahabat
dan orang tua terhadap pemakaian helm pada para
remaja. Sebagai contoh, pemakaian helm dipengaruhi oleh
tanggapan para remaja tentang orang tuanya menggunakan
helm atau tidak pada waktu mengendarai sepeda motor.
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Data ketersediaan helm dan harganya
Harga serta ketersediaan helm di wilayah itu perlu dinilai
untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini mempengaruhi
keputusan masyarakat untuk memakai helm. Pertanyaanpertanyaan berikut dapat digunakan untuk mengumpulkan
informasi mengenai isu:
••

Berapa banyak helm dibuat dan dipasarkan di wilayah itu
selama periode tertentu?

••

Siapa yang menjual helm, dan dimana lokasi distributor
ini? Apakah suplai cukup untuk memenuhi permintaan?

••

Apa merk helm yang terjual paling banyak?

••

Berapa harga ritel rata-rata dari helm yang terjual paling
banyak itu?

Indikator tipikal pada helm yang biasa diteliti para peneliti
termasuk:
–– jumlah dan wilayah distribusi dari pembuat/produsen helm;
–– jumlah dan tipe merk ritel helm;
–– harga ritel rata-rata helm;
–– jumlah total penjualan helm.
Dari mana data ini didapatkan?
––
––
––
––

dari pembuat/produsen helm;
distributor dan suplier helm;
dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab pada
keselamatan jalan;
dari mereka yang pernah terlibat dalam program helm.

Apabila data ini tidak tersedia, dan apabila anggaran tersedia,
cara yang paling efektif adalah melalui kontrak dengan
perusahaan riset pasar (market research) untuk mengumpulkan
data tersebut. Alternatifnya, pembuat/produsen helm – dipilih
yang turut serta dalam kelompok kerja – kemungkinan dapat
memberikan informasi-informasi ini.
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Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai indikator
garis awal (baseline indicators), yang digunakan untuk mengukur
efektifitas program. Sebagai contoh, data penjualan dapat
digunakan untuk memperlihatkan keberhasilan program.
Ketersediaan helm dapat juga digunakan untuk menyusun
kecepatan tindakan penegakan hukum, apabila ini merupakan
tujuan dari program (lihat Modul 3).

BOX 2.5 : Beberapa mitos umum tentang helm
Mitos: Helm mengakibatkan cedera
leher dan spinal cord.
Fakta: Penelitian membuktikan
bahwa helm yang sesuai dengan
standar dan dipakai secara benar
tidak mengakibatkan cedera leher
dan spinal cord.
Mitos: Helm mengganggu pende
ngaran dan pandangan.
Fakta: Helm tidak mempenga
ruhi pandangan samping atau
mempunyai sumbangan/saham
terha
dap
kecelakaan.
Helm
dapat mengurangi kekerasan suara, tetapi tidak mempengaruhi
kemampuan pengendara untuk
membedakan berbagai suara/
bunyi. Beberapa studi menunjukkan bahwa helm yang berukuran
tepat dapat membantu kemampuan mendengar karena mengurangi bunyi-bunyian (noises) yang

mengganggu ditimbulkan oleh angin.
Mitos: Peraturan
perundangundangan tentang penggunaan
helm sepeda motor melanggar
hak azasi manusia.
Fakta: Semua peraturan perun
dang-undangan tentang kese
lamatan jalan mengamanatkan
partisipasi individu masyarakat
dalam aksi keselamatan jalan
– seperti penggunaan sabuk
keselamatan (seat belts), tidak
mengemudi saat terganggu/tidak
mampu, mengenakan sabuk
keselamatan pada anak-anak
dengan kursi khusus, atau berhenti
pada tanda berhenti. Peraturan
lalu lintas ini diterima semua
pihak, karena semua pengendara
kendaraan bermotor mengerti
bahwa bila tidak mengikuti
peraturan itu dapat mengakibatkan
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bahaya terhadap dirinya sendiri dan
orang lain. Peraturan perundangundangan tentang helm sepeda
motor juga sama.
Mitos: Tingkat kematian lebih
kecil dimana tidak ada peraturan
perundang-undangan tentang helm.
Fakta: Studi yang dilakukan di
dua negara bagian di Amerika
Serikat yang belum lama ini
menangguhkan
peraturan
perun
dang-undangan
tentang
helm
menunjukkan
bahwa
kematian karena cedera kepala
mengalami peningkatan sejak
diberlakukannya penangguhan
itu (lihat Modul 1).
Mitos: Pemakaian helm tidak
perlu diperlakukan untuk seluruh
umur; peraturan perundang-undangan helm yang diperlakukan
untuk kelompok umur tertentu
sudah cukup/efektif.
Fakta: Peraturan
perundangundangan tentang helm yang
diperlakukan untuk kelompok
umur
tertentu
sulit
untuk
ditegakkan, karena sulit bagi
komunitas penegakan hukum
untuk menaksir umur seorang
anak apabila mereka melaju
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diatas sepeda motor. Akibatnya,
peraturan perundang-undangan
yang
diperlakukan
untuk
kelompok umur tertentu kurang
efektif dibandingkan dengan
bila diperlakukan untuk seluruh
masyarakat.
Mitos: Sepeda motor hanya
merupakan bagian kecil dari
kendaraan
yang
terdaftar,
sehingga kecelakaan sepeda
motor hanya merupakan beban
kecil untuk masyarakat.
Fakta: Terlepas dari apakah
sepeda motor merupakan bagian
yang kecil dari keseluruhan
kendaraan (seperti di negaranegara yang berpendapatan
tinggi) atau merupakan bagian
besar (seperti di negara-negara
Asia),
fakta
menunjukkan
bahwa para pengguna sepeda
motor mempunyai kemungkinan
meninggal dunia 27 kali dan
sekitar 6 kali kemungkinan
mengalami cedera dibanding
penumpang
mobil
dalam
kecelakaan lalu lintas. Ini berarti
mereka merupakan masalah
yang cukup menonjol di semua
masyarakat dimana sepeda
motor digunakan. (7)

Helm : Manual keselamatan jalan

CATATAN
Riset memperlihatkan, secara
rata-rata, pekerja pabrik di negara-negara
berpendapatan rendah harus bekerja 11
kali lebih lama untuk mampu membeli
helm sepeda motor dibanding pekerja
di negara-negara maju (8). Salah satu
cara untuk mengatasi hal ini adalah
dengan mengurangi biaya untuk helm
bagi masyarakat. Pendakatan ini telah
diintrodusir di Viet Nam oleh organisasi
internasional nonpemerintah, Asia Injury
Prevention Foundation. Program helm dari
Foundation ini membagikan secara cumacuma helm sepeda motor untuk daerah
tropis (tropical motorcycle helmets)
kepada anak-anak seumuran sekolah
sehingga mereka dapat membonceng
pada sepeda motor orang tuanya dengan
aman. Sampai dengan hari ini telah
didistribusikan melalui program helm
sebanyak 150.000 helm di seluruh
negara (9).

Harga helm mungkin menjadi
penghambat bagi keluarga
yang mempunyai anak-anak.
Menyediakan helm anakanak secara cuma-cuma
merupakan satu jalan untuk
memastikan seluruh keluarga
memakai
helm
waktu
mengendarai sepeda motor.

2.3 Bagaimana menilai apa yang sudah berjalan
Perlu dilakukan penilaian terhadap peraturan perundangundangan yang telah berjalan di wilayah proyek, bagaimana
peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan/ diterapkan,
dan apakah dilakukan penegakan hukum terhadap peraturan
perundang-perundangan lainnya. Sebagai contoh, meskipan
telah ada peraturan perundang-undangan tentang keharusan
memakai helm bagi pengendara dan penumpang sepeda
motor serta standar nasional helm – pemakaian helm masih
rendah dan banyak helm yang digunakan di bawah standar, ini
merupakan indikasi bahwa peraturan perundang-undangan
tidak berjalan, atau penegakan hukumnya yang kurang.
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Melakukan penilaian terhadap program helm yang sedang
berjalan atau yang pernah ada di negara masing-masing akan
membantu menemukan organisasi atau kelompok masyarakat
kunci – di lingkungan pemerintahan, dalam sektor swasta dan
dalam masyarakat umum (civil society) – yang perlu dilibatkan
dalam program helm. Mereka juga akan dapat menunjukkan
kepada sumber utama potensi dukungan politik dan keuangan.
Sebagaimana disebutkan di muka, penilaian ini dapat dilakukan
dalam tataran geografis yang berbeda (seperti tataran nasional,
provinsi, kabupaten, kota, atau kelompok masyarakat) dan ini
perlu terlebih dahulu disepakati.
Hal-hal berikut perlu diperiksa:

2.3.1 Siapa yang bertanggung jawab dalam keselamatan
jalan, dan dari mana dana untuk kegiatan itu?
Menggambarkan keadaan umum dari suatu negara merupakan
langkah pertama dalam melakukan penilaian dari situasi yang
ada dan dapat menunjukkan apakah program helm diperlukan.
Selanjutnya bagaimana program semacam ini diterapkan
sangat tergantung bagaimana sistem politik negara itu. Penting
juga dipertimbangkan apakah peraturan perundang-undangan
yang ada memberikan dorongan untuk pemakaian helm, dan
apakah tersedia anggaran/dana untuk program keselamatan
jalan yang dapat menampung inisiatif program pemakaian
helm. Daftar pertanyaan berikut ini dapat membantu
merumuskan gambaran menyeluruh dari situasi yang ada.
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•

Apakah bentuk negara kesatuan atau federal? Adakah
ketentuan dalam undang-undang dasar/konstitusi yang
memungkinkan desentralisasi? Apabila ada, sampai sejauh
mana otoritas lokal terlibat dalam pengambilan keputusan
dan penyediaan anggaran/dana?

•

Departemen mana – seperti transport, kesehatan, hukum
dan polisi – yang terutama terlibat dalam pengambilan
keputusan dalam keselamatan jalan dan peran apa yang
dilakukan oleh masing-masing departemen?
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•

Bagaimana anggaran untuk keselamatan jalan di negara
itu? Adakah prioritas dalam anggaran untuk peningkatan
keselamatan jalan di masa datang? Adakah anggaran yang
dapat diakses/digunakan untuk program helm?

Organisasi nonpemerintah dan swasta yang dapat membantu
program helm meliputi:
––

organisasi internasional dan badan-badan keuangan –
seperti World Health Organization, World Bank, Global
Road Safety Partnership, FIA Foundation, dan lain-lain
badan yang memiliki keahlian dalam keselamatan jalan,
maupun yang mempunyai kemampuan pendanaan;

––

perusahaan konsultan;

––

organisasi nonpemerintah nasional – termasuk kelompok
keselamatan jalan dan kelompok/klub pengendara sepeda
motor;

––

produsen atau distributor sepeda motor;

––

karyawan-karyawan yang menggunakan sepeda motor
untuk melakukan pekerjaannya, atau yang menggunakan
sepeda motor berangkat dan pulang bekerja.

2.3.2 Siapa stakeholdernya?
Analisa tentang stakeholder akan memperlihatkan dalam
lingkungan sosial di mana kebijakan akan dikembangkan dan
diterapkan. Fungsi utamanya adalah untuk mengidentifikasi
di wilayah itu semua yang dapat menjadi mitra yang
mungkin memiliki minat dalam menangani pemakaian helm,
termasuk mereka yang pada awalnya menentang usaha
untuk meningkatkan pemakaian helm atau mengharuskan
memakai helm. Stakeholder potensial termasuk departemen
pemerintahan, organisasi dan institusi nonpemerintah yang
akan terkena pengaruh (positif maupun negatif) oleh peraturan
perundang-undangan atau standar yang baru, komunitas
lokal, kelompok-kelompok formal maupun informal, maupun
individu (sebagai contoh, perwakilan kaum pekerja, penderita

69

Modul 2 : Bagaimana melakukan penilaian situasi di negara kita

cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Stakeholder juga
dapat termasuk pembuat (manufacturer) helm yang mungkin
terpengaruh oleh peraturan perundang-undangan baru,
regulator, organisasi wadah industri dan asosiasi, importir dan
eksportir.
Fungsi penting kedua dari analisis adalah memeriksa
keuntungan (the remit) dari semua stakeholder, dan memahami
kaitan diantara mereka. Suatu analisis yang hati-hati harus
dilakukan mengenai pengaruh, tingkat pentingnya, dan
kepentingan dari para stakeholder utama, karena hal ini
akan memfasilitasi rancangan pendekatan yang tepat untuk
melibatkan mereka. Merupakan hal yang sangat penting
untuk mengidentifikasi pendukung dan lawan/penentang,
dan sangat penting untuk menghargai posisi mereka, sehingga
memungkinkan menyusun paket-paket yang dapat diterima
dan memuaskan semua pihak yang berkepentingan.
Dengan memperhatikan komentar-komentar tersebut, obyektif
kunci dari analisis tentang stakeholder adalah:
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1.

Mengidentifikasi
stakeholder
kunci,
rumuskan
karakteristik mereka dan periksa bagaimana mereka
akan terpengaruh oleh kebijakan (sebagai contoh, interes
spesifik mereka, harapan yang mungkin ada dalam arti
keuntungan, perubahan dan hasil negatif).

2.

Menilai potensi pengaruh mereka terhadap pengembangan,
persetujuan dan pelaksanaan program helm.

3.

Memahami hubungan antara stakeholder dan kemungkinan
terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest).

4.

Menilai kapasitas berbagai stakeholder untuk turut serta
dalam pengembangan program helm dan kemungkinannya
memberikan kontribusi dalam prosesnya.

5.

Memutuskan bagaimana mereka dapat dilibatkan dalam
proses untuk menjamin kwalitas dan keberhasilan terbaik
program itu, secara khusus:
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``

sifat partisipasinya (misalnya, sebagai penasehat,
konsultan atau sebagai partner kolaborator);

``

bentuk partisipasinya (misalnya, sebagai anggota
kelompok kerja, atau sebagai penasehat, atau sponsor);

``

moda dari partisipasinya (misalnya, sebagai peserta
individu atau sebagai wakil dari suatu kelompok).

Diskusi yang lebih mendalam tentang melakukan analisis
mengenai stakeholder dapat dilihat dalam Developing policies
to prevent injuries and violence: guidelines for policy-makers and
planners (10).
CATATAN

Oposisi apa saja yang mungkin dihadapi dalam
menyiapkan program?

Mengantisipasi oposisi dan hambatan dalam menyiapkan
program helm sangat berguna untuk memperkirakan
munculnya hal ini. Oposisi dapat muncul disebabkan karena:
–– persaingan prioritas diantara para pembuat kebijakan
–– kekurangan sumber dana
–– lobby yang kuat dari kelompok yang menentang
peningkatan pemakaian helm (sebagai contoh, kelompok
pengguna sepeda motor).

2.3.3 Adakah peraturan perundang-undangan pemakaian
helm?
Sebagaimana telah disebutkan di muka, penting untuk
mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tentang
keselamatan jalan telah ada dan apakah peraturan perundangundangan ini ditegakkan. Pengalaman menunjukkan bahwa
peraturan perundang-undangan keselamatan jalan yang tidak
ditegakkan dengan benar tidak akan memberikan efek yang
baik. Sebagian disebabkan karena pemakai jalan tidak selalu
memahami risiko dan keuntungan yang ada bagi mereka tentang
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langkah-langkah perlindungan yang ada dalam peraturan
perundang-undangan itu. Oleh karena itu mereka tidak selalu
mendukung peraturan perundang-undangan yang dirancang
untuk meningkatkan keselamatan mereka sendiri di jalan.
Program helm mungkin membutuhkan disusunnya peraturan
perundang-undangan baru atau modifikasi dari yang sudah
ada. Pada sisi lain, kemungkinan peraturan perundangundangan yang ada sudah cukup baik namun kurang dalam
penegakaanya. Hampir semua negara saat ini sudah memiliki
peraturan perundang-undangan tentang pemakaian helm.
Oleh karena itu melakukan review terhadap keadaan peraturan
perundang-undangan yang ada sangat membantu. Checklist
berikut ini membantu dalam melakukan review tersebut:
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••

Adakah peraturan perundang-undangan yang secara
umum terkait dengan keselamatan jalan saat ini?

••

Adakah peraturan perundang-undangan yang secara
khusus terkait dengan pemakaian helm? Apabila ada,
berlaku pada tingkat nasional atau lokal? Apakah peraturan
perundang-undangan itu up to date?

••

Peraturan perundang-undangan itu diberlakukan untuk
siapa – sebagai contoh, untuk semua pengendara dan
penumpang sepeda motor, berlaku untuk semua umur?
Adakah pengecualian yang dinyatakan dengan jelas?

••

Apakah peraturan perundang-undangan tersebut berlaku
untuk semua tipe jalan?

••

Apakah peraturan perundang-undangan itu menetapkan
tipe atau standar helm yang harus dipakai?

••

Apakah penalti/hukuman apabila
peraturan perundang-undangan itu?

••

Apakah peraturan perundang-undangan itu ditegakkan?
Apakah itu ditegakkan di semua tempat, dan semua
kelompok pengguna sepeda motor?

••

Bagaimanakah peraturan perundang-undangan baru
diterapkan oleh pemerintah? Bagaimana mekanisme
penetapan peraturan perundang-undangan itu?

tidak

mematuhi
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2.3.4 Adakah standar untuk helm?
Penting untuk diketahui apakah helm yang ada memenuhi
standar yang ditetapkan. Standar itu dapat ditetapkan oleh
badan nasional atau badan internasional (lihat Modul 3). Helm
yang dijual seharusnya disertai bukti bahwa telah memenuhi
standar itu dan seharusnya ada proses aktif untuk memeriksa
apakah helm itu memenuhi standar itu. Pertanyaan berikut
perlu ditanyakan:
••

Apakah ada ketentuan tentang keharusan helm memenuhi
standar nasional atau internasional?

••

Apakah helm yang saat ini ada memenuhi standar yang benar?

••

Apakah pembuat/produsen helm menaati standar ini?

••

Apakah pengguna sepeda motor memakai helm yang
memenuhi standar ini?

••

Apakah helm yang ada ini sesuai dengan kondisi lokal
menyangkut panas dan kelembaban?

••

Berapa harga helm yang memenuhi standar yang
ditetapkan?

2.3.5 Apakah pernah ada program helm yang dicoba
dilakukan?
Di tempat-tempat di mana penggunaan sepeda motor tinggi,
langkah-langkah untuk meningkatkan pemakaian helm
telah dilakukan. Banyak negara telah menetapkan peraturan
perundang-undangan keharusan pemakaian helm dan
melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk memakai
helm. Kita perlu melihat apakah program ini, penetapan
peraturan perundang-undangan dan kampanye itu, sudah
efektif dan apakah dapat ditingkatkan/disempurnakan.
Sebelum meluncurkan program baru, perlu mengetahui dan
memperhatikan efektifitas dari program-program lain yang
ada, dan program-program intervensi sebelumnya. Review
semacam ini dapat mengurangi biaya dan dapat memberikan
masukan untuk program intervensi yang lebih baik.
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Checklist berikut ini dapat berguna untuk mengetahui apa
yang telah dilakukan:
□

Pada saat ini adakah program helm di negara Anda
atau di negara tetangga?

□

Siapakah stakeholder dari program ini?

□

Adakah program pemakaian
dilaksanakan pada masa lalu?

□

Bagaimanakah hasil dari program itu? Apakah hasilnya
ada/tersedia?

□

Apakah hambatan/kesulitan-kesulitan yang dialami
program itu? Pelajaran apa yang dapat ditarik dari hal
itu?

helm

yang

telah

CATATAN

Di provinsi Punjab, Pakistan, peraturan-perundangundangan baru tentang helm dilaksanakan dengan sangat giat
segera setelah ditetapkan. Sebagai akibat dari peningkatan
penalti dan banyaknya titik-titik penegakan hukum, mendadak
terjadi peningkatan permintaan akan helm. Persediaan
helm lokal dengan cepat terjual habis, mengakibatkan para
pengguna sepeda motor membeli helm impor yang mahal
harganya. Akibatnya helm industripun digunakan dengan
harga duakali lipat harga biasanya, dan muncullah kritik
terhadap pemerintah yang tidak dapat mengendalikan harga
helm. Kasus ini memperlihatkan pentingnya meningkatkan
kesadaran masyarakat terlebih dahulu sebelum mulai
dilakukan penegakan hukum terhadap peraturan perundangundangan, demikian pula perlu melakukan konsultasi terlebih
dahulu dengan produsen helm tentang perubahan yang akan
terjadi untuk menjamin agar penyediaan helm dapat memenuhi
kebutuhan yang timbul.
Sumber: 11
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BOX 2.6 : Peraturan perundang-undangan tentang helm di
Karnataka, India
Di negara bagian Karnataka di
bagian selatan India terdapat 42
juta kendaraan terdaftar, 72%
diantaranya adalah kendaraan
bermotor roda dua. Di Bengalore,
ibu kota negara bagian itu,
terdaftar 2 juta kendaraan, 75%nya kendaraan roda dua. Pada
tahun 2004, lebih dari 6.000
orang meninggal dan 50.000
cedera karena kecelakaan di
jalan di Karnataka, sekitar 40%
diantaranya adalah pengendara
dan pembonceng kendaraan
bermotor roda dua. Lebih dari
sepertiga dari korban cedera yang
tercatat adalah cedera kepala.
Peraturan pada tingkat nasional
tentang keharusan memakai helm
sudah masuk dalam UndangUndang Kendaraan Bermotor (Indian
Motor Vehicle Act) tahun 1988.
Namun demikian pelaksanaannya
diserahkan kepada masing-masing
negara bagian. Walaupun terbukti
helm efektif melindungi terhadap
terjadinya cedera kepala, banyak
negara bagian yang masih harus
mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan itu. Pada
tahun 1995 lobi yang kuat dari pihakpihak yang menentang di Karnataka
mengakibatkan
penundaan
peraturan
perundang-undangan
tentang helm itu. Dalam sepuluh
tahun sejak penundaan tersebut
dilakukan usaha yang keras untuk
kembali memberlakukan peraturan
perundang-undangan itu, termasuk

diantaranya aktifitas berikut:
• Meningkatkan kesadaran tentang permasalahan yang ada.
Data dari sumber kepolisian
dan rumah sakit menunjukkan
bahwa antara tahun 1944 dan
2004 jumlah kematian dan
cedera di lingkungan pengguna
kendaraan roda dua meningkat
terus setiap tahun. Mempublikasikan data itu penting dalam
usaha menekan terjadinya perubahan dalam peraturan perundang-undangan.
• Meningkatkan kesadaran ter
hadap bukti-bukti yang ada.
Bukti-bukti dari seluruh dunia
tentang efektifitas helm dicetak dan disirkulasikan secara
luas diantara departemen-departemen pemerintahan. Laporan-laporan ini memperlihatkan
bahwa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan
penggunaan helm yang diimplementasikan dengan benar
menghasilkan penurunan jumlah kematian dan cedera pada
para pengguna kendaraan bermotor roda dua.
• Kampanye yang dilakukan oleh
para dokter. Banyak dokterdokter spesialis secara terbuka
mendukung peraturan perundangundangan tentang helm.
• Penyebaran informasi. Media
massa sangat berperan da
lam menyebarkan informasi,
keselamatan di negara.
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bagian dan dampak dari
cedera dari lalu lintas terhadap
kehidupan manusia
• Menerbitkan arahan hukum.
Pengadilan Tinggi Karnataka
memberitahu pemerintah ne
gara bagian tentang kebutuhan
untuk meningkatkan langkah-langkah keselamatan jalan,
sambil mensitir data hasil penelitian ilmiah yang mendukung
peraturan perundang-undangan
keharusan memakai helm.
Pada 2002, Pengadilan Tinggi
memberikan pengarahan kepada pemerintah negara bagian
untuk me
ngajukan kembali
peraturan perundang-undangan
tentang helm.
• Memanfaatkan pengadilan. Aktivis lingkungan hidup dan ke
selamatan jalan menggunakan
kasus-kasus pengadilan untuk
mempersoalkan tidak ada
nya usaha-usaha keselamatan
jalan, termasuk tidak adanya
peraturan perundang-undangan
tentang helm.
• Melawan mitos. Perdebatan
di media masa mencoba
untuk melawan konsepsi yang
salah tentang helm. Sebagai
contoh,
sudah
menjadi
kepercayaan umum bahwa
helm tidak diperlukan pada
kecepatan rendah atau pada
perjalanan jarak pendek, bahwa
pengendara yang memakai
helm cenderung tidak hati-hati,
dan bahwa helm mengakibatkan
cedera pada leher.
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• Menuju penerapan peraturan
perundang-undangan. Dengan
tingkat
kematian
diantara
pengguna kendaraan roda dua
terus meningkat, pembuat
kebijakan
mulai
memper
timbangkan strategi peraturan
perundang-undangan tentang
helm dan penegakannya, diban
ding dengan menggantungkan
hanya
pada
pendidikan
masyarakat.
Dampak dari usaha-usaha ini
adalah gerakan bersama untk
mengatasi kurangnya pemakaian
helm,
dan
meningkatnya
kesadaran masyarakat tentang
keselamatan jalan, dan secara
khusus pemakaian helm. Sebagai
hasilnya, pada tahun 2004
pemerintah mengusulkan untuk
mengajukan kembali undangundang tentang helm, menetapkan
periode konsultasi public selama
45 hari.
Pedoman-pedoman mulai diterbitkan untuk menjamin kelancaran
implementasi dari undang-undang,
dan mekanisme untuk evaluasi
dampak
nya. Hasil awal memperlihatkan positif. Dalam beberapa
hari setelah diterapkan kembali
undang-undang itu serta pengumumannya di media masa, tingkat
pemakaian helm meningkat dari
5% menjadi 30%. Penting bagi
pemerintah untuk memastikan
penegakan undang-undang ini terlihat dan tidak agresif.
Sumber: 12
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Gambar 2.1 Menggunakan penilaian situasional untuk memilih
langkah aksi
Apakah
saat ini situasi
umum negara
mendukung
program
helm?

Bangun kemitraan
No

Temukan LSM lain yang kemungkinan mampu
membangun minat dan aset

No

Rubah fokus ke masalah keselamatan serta
kesehatan masyarakat

Yes
Adakah
permasalahan
kesehatan yang
menonjol yang
terkait dengan
helm?
Yes

Adakah
data yang handal
untuk analisis
permasalahan?

No

Strategi jangka pendek: Ambil data dari polisi di
daerah serta dari rumah sakit.
Long term strategy: kembangkan data tentang
cedera dan trauma Pada tingkat nasional

Yes

Apakah ada
standar untuk
helm?

No

Kembangkan kemitraan dan awali penyusunan
swtandar nasional tentang helm. Lihat modul 3.

No

Kembangkan kemitraan dan awali penyusunan
suatu peraturan perundang-undangan nasional
tentang helm

No

Kembangkan kemitraan dan awali penyusunan
program untuk memaksimalkan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat tentang keuntungan
dari pemakaian helm

Yes

Apakah ada
peraturan
perundangundangan
tentang
helm?
Yes

Apakah
pengetahuan
masyarakat
tinggi?
Yes

Apakah
saat ini ada
penghalang
terhadap
pemakaian
helm?

Yes

No

Kembangkan kemitraan untuk memahami dan
mengatasi penghalang terhadap pemakaian
helm
Lanjutkan penilaian terhadap situasi secara
teratur, review efektifitas program yang sedang
dilakukan dan rancang kembali, modifikasi bila
diperlukan. Tingkatkan sistem pengumpulan
serta sistem analisis data.
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2.3.6 Menggunakan penilaian
menyusun prioritas aksi

situasional

untuk

Setelah situasi dilakukan penilaian, proses penetapan
prioritas aksi dapat dilakukan. Diagram alir (flowchart) dalam
Gambar 2.1 mengasumsikan bahwa pencegahan cedera dan
keselamatan jalan telah dikenali sebagai isu besar kesehatan
dan pembangunan yang memerlukan dukungan politis. Di
banyak negara keadaanya tidak demikian. Di tempat-tempat
ini, jaringan dari kelompok-kelompok kunci yang memiliki
minat sama di keselamatan jalan dan pemakaian helm perlu
dibangun. Penelitian menunjukkan bila ada banyak kelompok
terlibat dalam meningkatkan keselamatan jalan, dan berhasil
membagi tanggung jawab, dampaknya jauh lebih besar (13,14).
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Ringkasan
••

Sebelum merancang dan mengimplementasikan program
pemakaian helm, penilaian situasional harus dilakukan.
Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam
daftar dalam modul ini dapat membantu identifikasi
permasalahan tertentu sekitar pemakaian helm di negara
yang bersangkutan, membuat argumentasi yang kuat
mendukung program pemakaian helm, dan memberikan
indikator yang kemudian hari dapat digunakan untuk
menilai keberhasilan program.

••

Berapa jauh persoalan tidak memakai helm (non-use
of helmets) perlu dilakukan penilaian. Ini melibatkan
pengumpulan data tentang kecelakaan di jalan dan
cedera kepala, termasuk juga tingkat pemakaian helm
dan mengapa masyarakat tidak memakai helm. Informasi
ini dapat digunakan sebagai informasi dasar dan
mengidentifikasi kebutuhan utama dari program. Sebagian
dari informasi ini juga dapat digunakan pada evaluasi dari
proyek.

••

Analisis terhadap apa yang telah ada dalam kaitan dengan
pemakaian helm perlu dilakukan. Ini termasuk melihat
siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan jalan
di negara atau area itu, sumber keuangan yang tersedia
untuk program pemakaian helm, instrumen hukum yang
telah ada, apakah standar helm telah ditetapkan, dan
program apa saja yang telah ada, atau pernah dilakukan di
wilayah atau negara itu.
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M

odul di depan menguraikan bagaimana melakukan
penilaian situasi tentang helm di suatu negara. Modul
ini menguraikan bagaimana memanfaatkan informasi yang
dikumpulkan untuk membuat rancangan dan pelaksanaan
suatu program untuk meningkatkan pemakaian helm. Di dalam
modul ini termasuk informasi teknis, tetapi juga informasi
praktis yang diperlukan untuk menjalankan proyek semacam
ini agar implementasinya dapat dijamin berjalan lancar.
Modul ini terdiri dari delapan bagian. Namun demikian
penting untuk diketahui bahwa modul ini tidak dimaksudkan
untuk menjadi resep dalam pengertian urutan seperti yang
ditampilkan dalam bagian-bagian ini. Meskipun secara umum
disarankan untuk membentuk kelompok kerja dan rencana
aksi ditetapkan pada tahap awal, urutan langkah-langkah yang
diambil (bagian 3.3 – 3.8) oleh semua pihak yang terlibat dalam
program helm tergantung pada keadaan, ketersediaan sumber
daya, dan hal-hal kontekstual yang lain.
Bagian-bagian itu terdiri dari:
3.1 Bagaimana membentuk kelompok kerja: Ini merupakan
langkah yang esensial dalam memastikan terjadinya
koordinasi menyeluruh program dengan input dari semua
kelompok dan individu yang terlibat.
3.2 Bagaimana menyiapkan rencana aksi: Didasarkan pada
penilaian yang dilakukan di Modul 2, bagian ini menjelaskan
bagaimana menetapkan obyektif, merumuskan sasaran,
dan menetapkan aktifitas untuk memenuhi sasaransasaran, dan mengestimasi bujet yang diperlukan untuk
rencana ini, dan mendefinisikan mekanisme evaluasi dan
monitoring. Bagian ini juga menjawab kebutuhan untuk
menjamin kelangsungan (sustainable) program.
3.3 Bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan
peraturan perundang-undangan tentang helm: Bagian
ini menguraikan bagaimana menetapkan atau merubah
peraturan perundang-undangan yang telah ada. Proses ini
akan membantu dengan aktifitas-aktifitas terkait, seperti
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memperkuat konsesus masyarakat tentang perlunya
peraturan perundang-undangan tentang helm dan
menyusun cara-cara praktis untuk penegakan peraturan
perundang-undangan itu.
3.4 Bagaimana merancang dan menerapkan standar untuk
helm: Suatu program helm juga membutuhkan jaminan
bahwa helm yang dipakai merupakan helm yang memiliki
kualitas yang cukup tinggi. Bagian ini membicarakan
berbagai pertimbangan dalam membangun atau
meningkatkan standar helm sepeda motor.
3.5 Bagaimana meningkatkan ketaatan pada hukum:
Penegakan hukum merupakan langkah yang esensial
dalam
menjamin
peraturan
perundang-undangan
efektif dan standar diikuti. Bagian ini menguraikan
baik langkah-langkah mandatori maupun volunter
yang dapat diintrodusir untuk meningkatkan ketaatan,
menggambarkan berbagai kelompok dan individu yang
mungkin perlu dilibatkan dalam langkah-langkah itu,
serta kemungkinan hambatan yang dapat timbul.
3.6 Bagaimana melibatkan masyarakat: Bagian ini
menguraikan bagaimana melakukan kampanye yang
baik, yaitu langkah yang sangat esensial dalam menuju
progam helm yang berhasil. Menguraikan bagaimana
mengembangkan obyektif kampanye dan secara jelas
merumuskan kelompok sasaran, bagaimana bekerja sama
dengan media massa untuk menyebarluaskan pesan-pesan
tentang pemakaian helm, dan bagaimana mengevaluasi
kampanye itu.
3.7 Mendidik kelompok anak-anak muda: Pendidikan
merupakan elemen penting dalam paket intervensi untuk
meningkatkan pemakaian helm. Pendekatan pendidikan
yang berkonsentrasi hanya pada pengajaran tentang faktafakta sedikit yang berhasil. Bersamaan dengan pendidikan
formal di sekolah-sekolah, pendidikan melalui kawansahabat dapat merupakan cara yang efektif.
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3.8 Menjamin respons medis yang tepat: Dalam merencanakan
suatu program helm juga penting mempertimbangkan
kemampuan untuk merespons kejadian kecelakaan
yang melibatkan pengendara sepeda motor. Ini berarti
mempertimbangkan
kapasitas
untuk
menyediakan
pertolongan pertama yang tepat, dan mengambil langkahlangkah pra-perawatan di rumah sakit dan perawatan
trauma yang ada. Perencana juga harus mempertimbangkan
pelayanan rehabilitasi yang ada yang dapat memberikan
perawatan bagi korban kecelakaan sepeda motor.

3.1 Membentuk kelompok kerja
Suatu kelompok kerja perlu dibentuk untuk mengawasi
dan mengendalikan program aksi, memasukkan peraturan
perundanag-undangan, standar, penegakan hukum dan
promosi. Kelompok kerja ini perlu dipimpin oleh instansi
pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi keselamatan
lalu lintas dan yang memiliki tanggung jawab untuk merancang
program, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan
tindakan-tindakan yang direkomendasikan. Kelompok ini juga
harus memastikan bahwa instansi utama (lead agency) memiliki
sumber daya untuk menjalankan program, meskipun tugas ini
dapat dimasukkan dalam obyektif dari program itu sendiri.
3.1.1

Siapa yang harus dilibatkan?

Penilaian menyeluruh dari situasi negara (Module 2) termasuk
langkah-langkah tentang bagaimana melakukan analisis
stakeholder. Ini termasuk siapa orang-orang terbaik yang perlu
didekati – dari dalam lingkungan badan-badan pemerintah
dan oarganisasi lainnya – untuk ikut serta dalam program
keselamatan helm. Secara khusus, ini perlu mengidentifikasi
figur politik utama yang perlu dilibatkan dan cara terbaik untuk
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memobilisasi dukungan dana dan dukungan masyarakat,
maupun mereka yang memiliki keahlian teknis yang relevan.
Kelompok kerja ini perlu melibatkan kemampuan dan
pengalaman dari individu-individu, termaasuk diantaranya:
–– anggota dari instansi utama (lead agency);
––

perwakilan dari instansi-instansi pemerintah yang relevan,
seperti transporaatasi, kesehatan, kepolisian, pendidikan,
dan penegakan hukum;

––

spesialis kesehatan masyarakat dan pencegahan cedera;

––

profesional pelayanan kesehatan (Box 3.1);

––

peneliti independen;

––

organisasi nonpemerintah, termasuk yang mewakili
korban kecelakaan lalu lintas;

––

anggota klub sepeda motor atau asosiasi sepeda;

––

pembuat/pabrik helm dan pabrik sepeda motor;

––

insinyur dan spesialis lainnya;

––

pegawai dan manager yang mengelola armada sepeda
motor.

Gambar 3.1 memperlihatkan daftar partner potensial dalam
membangun rencana aksi helm. Masing-masing partner ini
memiliki kepentingan terhadap hasil program helm dan masingmasing dapat membantu membangun, mengimplementasikan,
dan mengevaluasi rencana aksi itu. Banyak dari partner ini
telah terlibat dalam kegiatan keselamatan jalan sehingga
paling tidak telah mengetahui berbagai hal tentang helm dan
pemakaian helm.
Idealnya kelompok kerja ini juga mengikutsertakan merekamereka yang kemungkinan kritis terhadap program helm. Posisi
mereka terhadap program helm ini perlu dipahami, sehingga
program disiapkan untuk dapat menjawab kemungkinan
adanya keberatan dan dapat diterima oleh bagian besar
masyarakat.
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Agar dapat bekerja dengan baik kelompok kerja yang multi
sektoral harus memiliki prosedur kerja yang didefinisikan
secara baik dan rencana kerja yang jelas – diteruskan sampai ke
implementasinya. Yang juga sangat diperlukan adalah adanya
komunikasi yang baik di dalam kelompok. Untuk mencapai
hal ini, perlu ada seseorang di dalam kelompok kerja yang
bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi diantara
berbagai anggota.
BOX 3.1 : Ahli bedah dan perannya dalam perundang-undangan
helm
Ahli bedah yang menangani
para penderita cedera memiliki
tanggung jawab untuk:
• faham benar tentang beban
kematian dan cacat \
morbidity) yang terkt dengan
kecelakaan yang melibatkan
pengendara sepeda motor
yang tidak memakai helm;
• dengan alasan medis membantu menangkal pendapat
atau argumentasi yang menentang peraturan perundang-undangan tentang helm;
• mengkampanyekan penerap
an peraturan perundang-undangan yang komprehensif
dan layak ditegakkan;
• meyakinkan pembuat kebijakan tentang efektivitas pemberian insentif keuangan di
tempat-tempat di mana peraturan perundang-undangan

diterapkan – sesuatu yang
memberikan tambahan
• mengumpulkan dan mempubli
kasikan penurunan dalam
jumlah korban, kematian dan
biaya kesehatan/rumah sakit
setelah peraturan perundangundangan
tentang
helm
diterapkan di suatu area
tertentu.
Perhimpunan Ahli Bedah Amerika (American College of Surgeon)
mendukung usaha untuk me
nerapkan dan mempertahankan
peraturan perundang-undangan
universal tentang helm untuk
para pengguna sepeda motor.
Pernyataan mereka dalam isu ini
dapat ditemukan di: www.facs.
org/fellow_info/statements/st35.html
Sumber: 1
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Gambar 3.1 Peserta dalam suatu program helm

Eksekutif
(Pemerintah) dan
Legislatif
Pemakai,
Masyarakat

Media Masa

Data cedera di jalan,
Peraturan PerundangUndangan tentang
helm, penegakan
hukum dan
peningkatan
pemakaian helm,

Industri

Profesional

LSM , Kelompok
Minat Khusus

Polisi
Badan
Standarisasi

3.1.2

Penugasan kepada anggota kelompok kerja

Fungsi-fungsi tertentu akan berlaku untuk semua program
helm yang diorganisir dengan baik. Termasuk didalamnya
awalan dari program – penyusunan konsep sampai peluncuran,
operasionalisasinya sendiri, koordinasinya serta advokasi
dalam pelaksanaannya. Mereka yang secara spesifik ditugaskan
pada fungsi-fungsi ini diuraikan dibawah ini dengan tugastugas khususnya. Kadang-kadang seseorang atau satu institusi
dapat melaksanakan lebih dari satu fungsi itu.
Pengambil inisiatif
Seseorang atau suatu institusi pengambil inisiatif untuk
membuat aktifitas itu tidak harus terlibat langsung dalam
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pelaksanaannya seperti mereka-mereka yang terlibat
langsung. Namun demikian mereka harus termasuk didalam
operasionalisasinya untuk menjaga agar program itu berjalan
secara terkoordinasi dengan baik. Antusiasme mereka perlu
dimanfaatkan untuk kepentingan suksesnya progam.
Operator
Kelompok ini adalah mereka yang memiliki tanggung jawab teknis
untuk melaksanakan berbagai aspek dari program itu. Tidak jarang
mereka ini merupakan pejabat dan petugas dari institusi utama
dan pendukung yang terlibat – seperti departemen transportasi,
departemen hukum dan perundang-undangan, dan kepolisian negara.
Mereka perlu dilibatkan secara penuh. Untuk kepentingan ini tugas
rutin mereka perlu diperlebar dengan membawa tugas tambahan
yang diperlukan oleh program pemakaian helm ini. Pelatihan dan
sumber daya yang lain kemungkinan diperlukan disini.
Operator harus terbuka terhadap masukan-masukan dari
mereka-mereka yang terlibat dalam program ini. Mereka tidak
boleh berkecil hati atau sebaliknya menyerah begitu saja terhadap
orang-orang non teknis, seperti terhadap para pakar teknis.
Koordinator
Koordinator bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan
program. Peran orang ini sangat kritis terhadap keberhasilan
program ini. Koordinator ini, baik dibayar atau tidak, perlu diberi
tanggung jawab yang tegas dan jelas. Ini termasuk mengawasi
dan memastikan bahwa tugas-tugas kelompok kerja, memonitor
kemajuan, dan memastikan siapapun yang terlibat, termasuk
pengambil inisiatif dan para operator, selalu dapat informasi
yang terkini. Koordinator harus memiliki kewenangan penuh
untuk melaksanakan hal ini, serta semua sumber daya dan
dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas itu.
Untuk itu peran ini sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang
tugasnya termasuk melakukan sebagian dari tugas ini. Orang
ini dapat pejabat teknis di departemen transportasi, orang yang
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bertanggung jawab di lingkungan kepolisian lalu lintas, atau
pejabat tinggi di kementerian kesehatan.
Advokator
Para advokator menyajikan alasan-alasan pemakaian helm. Ini
biasanya satu atau beberapa orang yang berpengaruh dengan
kemampuan komunikasi tinggi, dikenal masyarakat luas
dan dihormati. Advokator dan koordinator dapat memiliki
kwalitas dan tugas yang sama, dan dalam beberapa kasus dapat
merupakan orang yang sama. Orang terkenal yang pernah
mengalami kejadian yang negatif karena tidak menggunakan
helm biasanya menjadi advokator yang baik.

3.2 Bagaimana menyiapkan rencana aksi
Sebelum program pemakaian
helm yang komprehensif dapat
dilaksanakan, rencana aksi harus
dibuat yang memperlihatkan
strategi
yang
jelas
tentang
bagaimana obyektif
program
dapat dicapai. Rencana ini
harus didukung dengan data,
sebagaimana diuraikan di Modul 2.
Rencana ini akan mengidentifikasi
permasalahan,
keadaan
dari
obyektifnya, memilih metode yang Program aksi dapat dibuat pada tingkat
dominan untuk dapat memenuhi regional atau nasional. Gambar ini
memperlihatkan strategi keselamatan
target, menguraikan secara rinci jalan dari Asian Development Bank.
aktifitas-aktifitas, dan menetapkan
jadwal waktunya. Didasarkan pada rancangan yang dibuat,
usulan proyek disiapkan. Usulan ini akan menguraikan secara
detail keseluruhan siklus proyek, aktifitas apa saja yang akan
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dilakukan pada tiap-tiap tahap, termasuk juga secara rinci
menguraikan perkiraan (estimasi) pendanaan yang dibutuhkan.
Kelompok Kerja yang harus mengelola seluruh proses ini.
Gambar 3.2 memperlihatkan langkah-langkah yang ada
dalam pengembangan suatu rencana aksi (langkah/step 3)
dan bagaimana ini semua sejalan dengan proses yang lain
yang diuraikan dalam manual ini. Langkah-langkah ini dapat
dilakukan secara berurutan (seri) atau bersamaan (paralel),
tergantung perkembangan keadaan. Dalam praktek, beberapa
aktifitas dapat dilakukan bersamaan dengan baik, sebagai contoh,
langkah untuk melakukan penilaian keadaan (diuraikan dalam
Modul 2) pada saat yang sama juga berperan meningkatkan
kesadaran dan membangkitkan minat politis, yang merupakan
salah satu tujuan yang diuraikan dalam program aksi. Diskusi
yang lebih mendalam tentang membangun program aksi untuk
kebijakan nasional dapat dilihat di Developing policies to prevent
injuries and violence: guidelines for policy-makers and planners (2).
3.2.1

Penetapan obyektif program

Suatu program helm harus mengandung tujuan (obyektif)
yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis. Tujuan
(obyektif) ini dibangun dengan melakukan pengamatan data
yang dikumpulkan dalam penilaian keadaan/situasi. Informasi
ini harus dianalisa oleh kelompok kerja, untuk menetapkan
permasalahan (problem) yang akan ditangani dalam program.
Dalam mempertimbangkan pemecahan yang tepat terhadap
permasalahan, kelompok kerja harus mengikuti “pendekatan
sistem”. Yaitu, yang mempertimbangkan pemahaman
keseluruhan sistem yang utuh dan mengidentifikasi di mana
kemungkinan dapat dilakukan intervensi (3). Dengan demikian
pemecahan kemungkinan akan termasuk faktor-faktor pengguna,
seperti pendidikan, maupun penegakan hukum terhadap
peraturan perundang-undangan, rancang bangun dan standar
untuk helm, yang dikombinasikan untuk suatu periode waktu.
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Tujuan itu secara umum akan mengandung satu atau lebih
hal-hal berikut ini:
––
––
––
––

meningkatkan kesadaran akan keselamatan jalan, dan
secara khusus pemakaian helm;
meningkatkan tingkat pemakaian helm sepeda motor;
meningkatkan kwalitas helm yang digunakan;
menurunkan tingkat cedera kepala, dan kematian yang
disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor.
Gambar 3.2 Langkah-langkah dalam program: dari penilaian
sampai evaluasi

1

LAKUKAN PENILAIAN (ASSESS) SITUASI
YANG ADA (modul 2)

2

BENTUK KELOMPOK KERJA (modul 3)

3

SUSUN DAN KEMBANGKAN RENCANA
AKSI (modul 3)

4

SUSUN DAN LAKSANAKAN AKTIFITAS
MASING-MASIN INDIVIDU (modul 3)

5

EVALUASI (modul 4)

••
••
••
••

Adapted from reference 2.
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Tetapkan obyektif
Tetapkan target
Tetapkan indicator
Putuskan aktifitas

••
••
••
••
••

Estimasikan sumber
Tetapkan
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CATATAN

Menggunakan penilaian situasi untuk membangun tujuan
program

Di wilayah bagian utara Thailand, analisis terhadap situasi yang
dilakukan pada 1990 memperlihatkan kenaikan cedera kepala
dan kematian akibat kecelakaan sepeda motor. Sepeda motor
memberikan kontribusi sekitar 40% dari seluruh lalu lintas.
Dari pengamatan kurang dari 10% pengendara memakai
helm. Bagian terbesar dari mereka yang tidak memakai helm
ternyata merupakan orang-orang yang baru memiliki sepeda
motor untuk pertama kalinya, atau anggota masyarakat etnis
minoritas. Analisa yang dilakukan menunjukkan mereka
kurang menyadari risiko tidak memakai helm. Ditambah
pula kenyataan bahwa tidak banyak helm tersedia di pasar di
wilayah itu, disebabkan karena para pedagang tidak melihat
wilayah itu merupakan potensi pasar.
Pemecahan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari analisa
ini adalah:
–– dalam bidang peraturan perundang-undangan: membuat
pemakian helm sebagai keharusan;
–– dalam bidang penegakan hukum: melakukan penegakan
hukum tentang penggunaan helm di wilayah utara Thailand
–– dalam bidang pendidikan:
`` memberitahu masyarakat tentang risiko cedera kepala
pada para pengguna sepeda motor;
`` memberitahu masyarakat tentang efektifitas helm
dalam mencegah cedera kepala;
`` mendorong pemakaian helm;
`` memberitahu masyarakat tentang penegakan hukum
dan sanksi hukuman bila tidak mematuhinya

3.2.2

Menetapkan sasaran-sasaran (targets)

Setelah tujuan umum teridentifikasi maka selanjutnya tujuan
ini harus diuraikan lebih spesifik. Sebagai contoh, tujuan untuk
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meningkatkan tingkat pemakaian helm dinyatakan sebagai
“meningkatkan tingkat pemakaian helm sebesar angka tertentu
untuk suatu kurun waktu tertentu”. Pada umumnya, sebaiknya
ditetapkan tujuan yang terukur dengan kurun waktu tertentu;
ini dapat dinyatakan dalam bentuk suatu sasaran, misalnya
persentasi penurunan (atau perbaikan) yang harus dicapai pada
suatu tanggal tertentu. Dengan mempunyai sasaran umumnya
menghasilkan program keselamatan jalan yang lebih realistis,
penggunaan yang lebih baik dana publik dan sumber daya
yang lain, serta kredibilitas yang lebih tinggi bagi mereka yang
menjalankan program itu (4,5).
Menyusun sasaran-sasaran memerlukan data dasar tentang
kecelakaan dan cedera agar dapat ditetapkan tujuan yang
terukur. Sebagai contoh, suatu kegiatan dapat ditetapkan untuk
mencapai peningkatan sebesar 30% pemakaian helm, atau 50%
penurunan cedera kepala untuk suatu periode waktu tertentu.
Pengalaman dari inisiatif lainnya dalam keselamatan jalan
menunjukkan bahwa sasaran sebaiknya ambisius dan dilakukan
untuk periode yang panjang (6). Kurun waktu yang panjang
juga memungkinkan program dapat dilakukan selangkah demi
selangkah. Contoh dari Hyderabad, India, diperlihatkan di Box
3.2, menguraikan bagaimana program untuk menurunkan
cedera kepala dicapai dalam tahapan-tahapan. Setiap tahapan
dilandaskan pada hasil tahapan sebelumnya.
Di beberapa negara yang berpenghasilan rendah atau
menengah, data yang relevan mungkin tidak tersedia, dalam hal
semacam ini perlu dirumuskan tujuan yang bersifat deskriptif.
Tabel 3.1 memperlihatkan contoh kemungkinan tahapan pada
suatu program helm hipotetis, dengan tujuan yang realistis dan
dapat dicapai.
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BOX 3.2 : Keberhasilan program penggunaan helm di
Heyderabad, India
Kota Heyderabad, di selatan negara bagian Andhira Pradesh, India,
memiliki 1,26 juta pengendara
sepeda motor di jalan yang panjangnya 250 Km. Para pengendara sepeda motor di sana telah
berhasil meyakinkan Pemerintahan Negara Bagian untuk tidak
menerapkan undang-undang tentang wajib helm pada September
2004, meskipun, sebuah inisiatif
baru diluncurkan dengan UU baru
yang mengamanatkan helm sepeda motor, didahului oleh kampanye yang gencar.
Kampanye terdiri atas 3 tahapan.
Yang pertama bertujuan untuk
menciptakan kesadaran akan keselamatan jalan. Semua bioskop
di Heyderabad menayangkan 3
film promosi pendek tentang keselamatan sepeda motor sebelum dimulainya setiap pemutaran
film. Pengendara sepeda motor
diinformasikan tentang UU yang
akan datang dan periode 8 minggu untuk membeli helm sebelum
penegakan hukum secara tegas
atas UU tersebut dimulai. Me
reka juga diperingatkan tentang
bahayanya menggunakan helm di
bawah standart.
Tahap
kedua
fokus
pada
memastikan ketersediaan helm
yang cukup menjelang “hari

penegakan hukum”. Ini perlu
meyakinkan pembuat helm untuk
berkolaborasi dalam “pameran
helm”, dimana semua merek
helm mulai dijual. Setiap helm di
bawah standart yang ditemukan
disita dan penjualnya dituntut.
Pada saat bersamaan, media
mempublikasikan fakta bahwa begitu UU wajib helm mulai
ditegakkan, bila tidak mengunakan helm saat mengedarai
sepeda motor, tidak hanya akan
dikenakan denda minimum sebesar Rs 50 (US$ 1.10), juga harus
hadir pada sesi konseling wajib,
dimana para peserta harus membawa helm.
Acara lain termasuk debat, se
minar, lomba gambar, dan pawai.
Materi tentang keselamatan jalan
disebarkan secara luas. Saat
tenggat waktu untuk penegakan
hukum sudah dekat, kampanye
ditingkatkan. Orang terkenal diundang untuk bicara dimuka umum
tentang helm dan keselamatan
jalan. Seorang pembicara pada
suatu penampilan di kota, adalah
seorang bintang film komedi yang
terkenal yang anaknya tewas saat
naik sepeda motor tanpa menggunakan helm.
Tahap

ketiga

dari

kampanye

95

Modul 3 : Bagaimana merancang dan melaksanakan program helm

adalah memastikan penegakan
hukum yang tegas. Setelah hari
penegakan hukum, petugas
kepolisian
memberhentikan
pengendara
sepeda
motor
yang tidak menggunakan helm,
menyita surat izin mengemudi
dan dokumen sepeda motor, dan
memerintahkan mereka dipanggil
untuk hadir pada sesi konseling
yang dijadwalkan esok harinya.

Hasil awal telah mengesankan.
Proporsi
penggunaan
helm
meningkat dari 10% saat hari
penegakan hukum, menjadi
mendekati 70% enam minggu
kemudian,
sementra
enam
bulan setelah undang-undang
mulai berlaku, sekitar 200.000
pengendara sepeda motor telah
dinasihati karena ketidakpatuhan.

© Asia Injury Prevention Foundation 2004

Sesi konseling ini termasuk filmfilm tentang keselamatan jalan
dan pentingnya menggunakan
helm. Setelah pemutaran film,
para peserta harus menjawab
questionaire tertulis tentang apa
yang telah mereka lihat. Kemudian
mereka harus memperlihatkan
helm barunya bersamaan dengan
surat panggilan, setelah itu
baru diperbolehkan mengambil
kembali surat izin mengemudi
dan dokumen sepeda motor.
Ketidaknyamanan yang timbul

karena harus hadir dalam sesi
konseling selama dua jam
ini, dianggap sebagai suatu
pencegahan yang lebih kuat
dibanding denda yang rendah,
dan ada permintaan helm yang
tinggi. Pada pameran helm,
pengendara dapat membeli helm
dengan harga yang kompetitif,
dan memilih dari berbagai desain
dan warna. Pemerintah Andhira
Pradesh juga membebaskan
pajak penjualan untuk helm yang
dibeli sebelum tanggal tertentu.
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Tabel 3.1

Contoh dari obyektif yang realistis dan dapat dicapai
TIGKATAN DARI PROGRAM
TIGKAT 1 DARI
PROGRAM

TIGKAT 2 DARI
PROGRAM

TIGKAT 3 DARI
PROGRAM

Pengenalan awal dari
helm/peraturan - UU

Meningkatkan
pemakaian helm ke
tingkat berikutnya.

Memperkuat dan
menjaga agar pemakaian
helm dapat bertahan

Situasi

Kurang dari 10%
pengendara sepeda
motor memakai helm

30%-40% pengendara
sepeda motor
memakai helm

60% - 70%pengendara
sepeda motor memakai
helm.

Persoalan
utama yang
ditemukan

Rendahnya kesadaran
tentang helm dan
tingginya keengganan
terhadap pemakaian
helm

Ketaatan terhadap
hukum menurum
(sebagai contoh,
karena kampanye
promosi menurun)

Ketaatanmasyarakat
menurun

Helm yang harganya
terjangkau tidak
tersedia secara luas

Penegakan hukum
menurun

Helm yang standarnya
rendah
Tingkat penegakan
hokum rendah
Obyektif umum
dan spesifik

Cara pemakaian helm
yang tidak tepat
(seperti talipengikat
tidak digunakan)
Helm yang standarnya
rendah

Sumber daya untuk
penegakan hokum
dialihkan untuk
keperluan lain di luar
kebutuhan untuk lalu
lintas
Peraturan perundangundangan tentang
keharusan memakai
helm dicabut

Tingkatkan
pemakaian helm
menjadi 30% - 40%

Tingkatkan
pemakaian helm
menjadi 60% - 70%

Tingkatkan pemakaian
helm menjadi lebih
dari 90%

Tingkatkan jumlah
helm yang ada di
pasaran

Tingkatkan sikap
penerimaan
masyarakat terhadap
helm menjadi 80%
- 90%

Lakukan kampanye
untuk memberlakukan
kembali peraturan
perundang-undangan
tentang keharusan
pemakaian helm

Tingkatkan
penegakan hokum
untuk kelompok
pengendara spesifik
Turunkan cedera
kepala diantara
para pengguna
sepeda motor,
sebagaimana data
yang diperlihatkan di
rumah sakit

Tingkatkan helm yang
memenuhi standar
di pasaran menjadi
80% - 90%
Turunkan jumlah
kematian karena
cedera kepala dengan
target angka tertentu

Capai sikap positif
masyarakat terhadap
pemakaian helm
Capai cara pemakain
helm mendekati cara
universal yang benar
Capai semua helm
memenuhi standar
Turunkan cedera kepala
dan kematian dengan
target angka tertentu

Perkiraan
jangka waktu
untuk tingkat
ini

Antara 4 – 5 tahu

2 -3 tahun

Tergantung keadaan
dan situasi
6 bulan sampai 1 tahun
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3.2.2

Menetapkan indikator-indikator kinerja

Setelah sasaran ditetapkan oleh kelompok kerja, indikator
kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan
menuju sasaran perlu ditetapkan. Indikator kinerja adalah
ukuran-ukuran yang memperlihatkan perubahan dan
perbaikan pada hal-hal yang menjadi perhatian seperti:
–– tingkat kesadaran tentang helm;
–– tingkat kepatuhan dalam pemakaian helm;
–– jumlah cedera kepala dan akibatnya pada kematian.
Untuk menunjukkan perubahan dan perbaikan, data ini perlu
dibandingkan dengan data dasar/awal (baseline data).
Indikator kinerja tipikal termasuk:
––

penjualan helm tahunan;

––

tingkat pemakaian helm (sebagai contoh, rasio terhadap
jumlah pengguna sepeda motor, atau per 100.000 penduduk);

––

jumlah tahunan cedera dan kematian akibat kecelakaan di
jalan;

––

jumlah cedera kepala di rumah sakit tertentu yang
ditetapkan;

––

perbandingan kematian karena cedera kepala dengan
kematian karena seluruh bentuk cedera, seperti yang
dicatat di rumah sakit tertentu yang ditetapkan (dengan
catatan bahwa indikator ini dapat dipengaruhi oleh cedera
kepala karena sebab=sebab yang lain, seperti jatuh, senjata
api dan kategori lain dari korban lalu lintas);

––

tingkat sejauh mana penegakan hukum peraturan
perundang-undangan tentang helm oleh polisi;

––

tingkat sejauh mana kesadaran masyarakat tentang helm;

––

persepsi masyarakat tentang pemakaian helm.

Kriteria pengukuran selanjutnya juga dapat diciptakan,
terutama untuk kepentingan monitor jalannya proyek.
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Indikator-indikator baru ini belum tentu tersedia, meskipun
tidak sulit untuk menetapkannya. Termasuk didalamnya:
––

tingkat sejauh mana pemakian helm yang benar di area
proyek;

––

ketersediaan helm yang memenuhi standar nasional serta
kemampuan daya beli di area proyek;

––

kapasitas polisi;

––

frekwensi dari kampanye kesadaran masyarakat.

Untuk tiap indikator perlu ada sasaran yang spesifik. Sasaran
ini biasanya dapat dikuantifikasikan, meskipun dalam
beberapa kasus dapat kualitatif. Meskipun demikian sasaran
ini harus realistis. Tabel 3.2 memberikan contoh menetapkan
sasaran untuk suatu program helm hipotetis.

Tabel 3.2

Contoh indikator kinerja dengan sasaran yang
realistis

Objektif

Indikator

Indikator awal

Indikator Sasaran

Meningkatkan
kepedulian
terhadap helm

• Frekuensi kampanye
publisitas helm
• penjualan helm
• Perilaku masyarakat
dalam penggunaan
helm

• 0 per bulan
• 200 perbulan
• ditolak secara
umum

• 4 per bulan
• 1500 per bulan
• diterima secara
luas

Meningkatkan
pengujian
helm

• Jumlah toko helm
• Jumlah helm terjual
• Tingkat penggunaan
helm

• 10
• 200 per bulan
• < 10 %

• 50
• 1500 per bulan
• 30 %

Mengurangi
cidera kepada
dan kematian

• Jumlah cidera kepala
persepedah motor
yang diakui rumah
sakit
• Jumlah kematian
persepeda motor

• 10 per bulan
• 250 per tahun

• 8 per hari
• Sasaran realistis
yang akan
diterapkan
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CATATAN

UNESCAP merumuskan program keselamatan jalan

Rancangan tujuan Keselamatan Jalan (Road Safety Goals)
yang disiapkan oleh United Nations Economic and Social
Commission untuk Asia dan Pacific (UNESCAP), memasukkan
tujuan dan sasaran spesifik untuk meningkatkan pemakaian
helm di wilayah Asia dan Pacific, dan menetapkan indikator
pencapaian untuk mengukur keberhasilannya.
Tujuan (goal): Menggunakan pemakaian helm sebagai norma
untuk menurunkan kematian karena sepeda motor dengan
sepertiga.
Indikator:
• Jumlah kematian pesepeda motor per jumlah sepeda motor
• Pemakaian helm (dalam persen)
Sumber: UNESCAP: www.unescap.org/ttdw/common/TIS/AH/files/egmo6/road_safety_goals.pdf

3.2.4

Menetapkan aktivitas

Setelah menetapkan indikator dan sasaran-sasaran, kelompok
kerja harus memutuskan dan merancang aktifitas. Sebagaimana
pada semua program pengurangan cedera pada lalu lintas jalan,
pendekatan yang dilakukan harus melibatkan berbagai disiplin
yang luas. Semua yang dilibatkan dalam setiap aktifitas harus
diidentifikasi dengan jelas.
Aktifitas-aktifitas ini dapat dikelompokkan kedalam kategori
pendidikan, penyiapan peraturan perundang-undangan,
dan penegakan hukum. Pendidikan harus dilakukan lebih
dahulu sebelum penegakan hukum. Penegakan hukum
hanya dilakukan apabila infrastrukturnya telah siap (i.e.
dimana peraturan perundang-undangan dan kapasitas untuk
penegakan hukum telah ada) dan bila masyarakat telah
diberikan informasi yang cukup. Tabel 3.3 adalah contoh
aktifitas-aktifitas yang tipikal yang dapat dilakukan dalam
berbagai tahapan program pemakaian helm.
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Tabel 3.3

Aktifitas pada berbagai tingkatan dari program helm
TAHAPAN PROGRAM
Pengantar Awal Helm

Peningkatan
Penggunaan Helm
pada tingkat
selanjutnya

Peningkatan dan
Keberlanjutan
Penggunaan
Helm

Obyektif

Meningkatkan
penggunaan helm dari
<10% menjadi 30%-40%

Meningkatkan
penggunaan helm
dari 30%-40%
menjadi 60%-70%

Meningkatkan
penggunaan
helm dari 60%70% menjadi
>90%

Pendidikan

• Kampanye
kepedulian cidera
kepala dan tabrakan
yang gencar
• Kampanye
kepedulian manfaat
helm
• Publisitas undangundang dan
hukuman bagi
pelanggar
• Kampanye
pendidikan di sekolah
• Kelompok sasaran
pengguna helm yang
reseptif
• Promosi penggunaan
ng-undang mehelm
oleh perusahaan
tempat bekerja

• Sosialisasi
penegakan
hukum
• Pendidikan di
sekolah sejak usia
dini
• Kelompok sasaran
yang menentang
penggunaan
helm.
• Promosi
penggunaan helm
sebagai kebiasaan
baik.

• Promosi
penggunaan
helm dikaitkan
dengan sport
dan fashion
• Menggunakan
tokoh panutan
• Pendidikan
kelompok
sebaya
• Perkuatan
pendidikan di
sekolah.

UndangUndang

• Menyusun atau menambah undang-undang helm yang tepat
bagi pesepedamotor atau pesepeda.
• Meneruskan undang-undang melalui saluran hukum yang sah.

Penegakan
Hukum

• Keputusan jenis
hukuman dan
proses mengekstrasi
hukuman
• Peningkatan
kapasitas polisi
• Pelatihan polisi
• Perencanaan wilayah
dari penegakan
hukum awal.

• Meningkatkan
penegakan
hukum
• Menempatkan
penggunaan helm
setara dengan
persyaratan lain
seperti SIM yang
masih berlaku,
dan pengamatan
batas kecepatan.

• Perketat
penegakan
hukum
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3.2.5

Menetapkan kurun waktu

Suatu program aksi untuk mendorong pemakaian helm akan
meliputi baik “langkah-langkah persiapan” – melibatkan penyiapan
peraturan, standar dan rancangan, dan “langkah-langkah peluncuran
” – memastikan selalu patuh pada peraturan perundang-undangan
melalui insentif dan penegakan hukum. Waktu dari masing-masing
langkah harus diperhitungkan pada waktu merencanakan proyek
itu.
Kurun waktu proyek akan tergantung pada aktifitas-aktifitas
yang disepakati. Sebagai contoh, apabila peraturan perundangundangan harus disiapkan dan dilaksanakan, kemungkinan
penegakan hukum peraturan perundang-undangan baru ini
dilakukan secara bertahap di wilayah yang berbeda-beda (lihat
section 3.3.2). Namun demikian jelas rencana kurun waktu
menyeluruh perlu disepakati pada tahap-tahap awal dari
proses perencanaan, karena ini kemungkinan dipengaruhi oleh
ketersediaan sumber daya.
3.2.6 Memperkirakan kebutuhan sumber daya
Program helm tidak mungkin dapat dilaksanakan bila tidak
ada dukungan keuangan dan sumber daya manusia. Sebagai
bagian dari merencanakan program, langkah-langkah berikut
perlu diambil:
•• kebutuhan sumber daya manusia, termasuk pelatihan,
harus di estimasi.
•• biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program harus
diuraikan menurut komponen dan menurut aktifitas yang dipilih.
•• sumber pembiayaan nasional maupun internasional
harus diidentifikasi. Idealnya kementerian yang akan
terlibat dalam implementasi program harus menyesuaikan
kembali anggarannya agar menggambarkan aktivitas baru
itu. Alternatif lain, kelompok kerja dapat mengusahakan
pendanaan dari donatur.
Kegagalan pada tahap perencanaan untuk mendapatkan
sumber daya untuk mengimplementasikan program dapat
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membahayakan keberhasilan program di kemudian hari.
Oleh karena itu sangat penting kelompok kerja realistis dalam
melakukan estimasi kemungkinan untuk mendapatkan
pendanaan untuk membiayai program.
Setelah menyusun kegiatan program secara rinci, kelompok
kerja selanjutnya dapat menyusun biaya masing-masing
kegiatan dan selanjutnya menyusun budget yang diperlukan,
berdasarkan penawaran dari para suplier atau berdasarkan
kegiatan serupa yang dilakukan belum lama.
Pada waktu merumuskan budget, disarankan langkah-langkah
berikut:
––

mengestimasi dana yang tersedia untuk seluruh periode proyek;

––

menetapkan prioritas, apabila perlu dengan tahapantahapan aktifitas untuk menjamin bahwa aktifitas-aktifitas
prioritas menerima dana yang cukup;

––

mendiskusikan dengan departemen lain, organisasi nir
laba dan dunia usaha tentang proyek serupa yang telah
dijalankan dan besarnya biaya yang diperlukan;

––

mengestimasi kemungkinan biaya administratif dan
operasional yang diperlukan untuk menjalankan program;

––

mengestimasi biaya untuk monitoring dan evaluasi;

––

merencanakan laporan finansial secara teratur pada
interval waktu tertentu.

Ada dua metoda untuk menyusun biaya suatu program:
••

Biaya lengkap. Ini meliputi seluruh biaya untuk tiap-tiap
aktifitas, ditambah alokasi untuk sumber daya manusia
dan peralatan yang digunakan dalam program. Sebagai
contoh, apabila polisi lalu lintas telah memiliki kendaraan
bermotor yang digunakan untuk tugas menegakkan hukum
yang terkait dengan pemakaian helm, maka sebagian biaya
dapat di alokasikan dalam program.

••

Biaya marjinal. Ini meliputi hanya biaya langsung terkait
dengan implementasi program, termasuk pembelianpembelian baru.
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CATATAN
		

Efektifitas biaya dengan membuat pemakaian helm
secara hukum

Data dari Cina menunjukkan efektifitas biaya dan keuntungan
ekonomis dari keharusan memakai helm untuk sepeda dan
sepeda motor adalah sebagai berikut:
• Peraturan perundang-undangan tentang helm sepeda
motor dan biaya penegakan hukum diestimasi sebesar
US$437 per cacat (disability) disesuaikan dalam tahun
kehidupan (per disability adjusted life year) (DALY).
• Untuk peraturan perundang-undangan dan penegakan
hukumnya untuk helm sepeda, efektifitas biaya dari
pemakaian 0 menjadi 100% sebesar US$107 per DALY.
Sumber: 7

Diestimasikan cedera dan kematian karena lalu lintas membebani
negara-negara berkembang US$ 65 miliar per tahun (3). Suatu
program pemakaian helm yang secara serius mengurangi trauma
kepala dan kematian memberikan dampak ekonomi yang penting.
Oleh karena itu, mutlak penting pemerintah yang memiliki
program itu dan membiayainya. Tabel 3.4 memperlihatkan
beberapa saran bagaimana hal ini dapat dilakukan.
Tabel 3.4
Sumber
pendanaan
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Beberapa cara untuk mendanai kampanye pemakaian helm
Metoda pendanaan

Re-investasi

Sebagian dana dari hasil denda pelanggar dapat di-investasikan untuk
mendukung pendidikan masyarakat dan membantu melatih kepolisian untuk
menegakkan hukum. Demikian pula dana dari pajak bahan bakar, pendaftaran
dan tanda nomor sepeda motor dapat dialokasikan untuk keperluan khusus
terkait dengan program helm.

Sponsor

Kelompok-kelompok perusahaan sering mensponsori aktivitas yang mereka
nilai berguna, dan mereka ini mungkin bersedia untuk membiayai program
helm atau bagian spesific dari program itu. Perusahaan yang memproduksi
sepeda motor atau helm, atau yang menjual asuransi, bisa mendapatkan
keuntungan dengan terlihat sebagai sponsor utama dalam program helm.

Organisasi
donor

Badan-badan bantuan pembangunan dan organisasi sosial dapat menjadi
sumber bagi pendanaan program hel. Dengan cara yang sama organisasi
yang bergerak dalam keselamatan jalan dan badan-badan pendidikan dapat
memberikan dukungan dana atau memberikan bantuan dalam bentuk tenagatenaga ahli.
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CATATAN

Siapa yang harus membayar biaya program helm?

Pemerintah dan para pembuat kebijakan harus menyadari bahwa
program helm membutuhkan investasi yang cukup besar, tetapi
dapat memberikan keuntungan pada investasi dan keuntungan
sosial dengan adanya penurunan biaya perawatan medis. Analisa
untung-rugi yang memberikan gambaran kwantitatif bahwa
memberikan biaya pada program helm dapat memberikan
“keuntungan finansial” dapat berguna untuk mendapatkan
dukungan politis bagi inisiatif pelaksanaan program helm. Apabila
belum pernah ada studi semacam ini di negara itu, kemungkinan
harus menggantungkan pada data atau contoh dari negara lain
yang pernah melakukannya dan yang melakukan analisa untungrugi dalam studi itu. (lihat Modul 4).

3.2.7

Menetapkan mekanisme monitoring

Melakukan monitoring terhadap program dilakukan dengan
mengecek semua indikator ukuran, memastikan program tetap
pada relnya menuju tujuan yang ditetapkan. Monitoring dapat:
––

terus menerus, dengan lembaga kunci (lead agency)
kelompok kerja bertindak sebagai penanggung jawab
seluruh program apabila timbul persoalan;

––

periodik, dengan aktifitas diukur pada akhir dari setiap
tahapan implementasi.

Tabel 3.5 memperlihatkan contoh apa yang dapat dimonitor
selama program helm, dan kemungkinan aksi yang dapat
dilakukan apabila indikator memperlihatkan bahwa aktivitas
yang dilakukan kehilangan obyektif yang dituju. Penting
untuk:
••

Tetapkan sumber daya untuk tugas ini: manusia, dan
pendanaan, harus dialokasikan pada permulaan dari proses,
untuk menjamin agar monitoring dan evaluasi dilakukan
pada waktu yang tepat, dan hasilnya disebar luaskan.
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••

Tetapkan mekanisme monitoring: tetapkan siapa yang
bertanggung jawab terhadap kemajuan monitoring,
bagaimana interval antara waktu antara laporan dan kepada
siapa dilaporkan, dan bagaimana implementasi dapat
ditegakkan bila diperlukan, sedini mungkin. Mekanisme
umpan balik perlu ditetapkan untuk memungkinkan
dilakukan revisi terhadap program, bila dirasakan perlu
meningkatkan ketelitian dan relevansinya.

••

Evaluasi program secara periodik untuk menentukan
efektivitasnya. Metoda evaluasi dibicarakan secara rinci di
Modul 4.

Bagian ini telah menguraikan/menggambarkan langkahlangkah yang diambil dari sejak penilaian situasi (Modul 2),
ke membangun rencana aksi untuk program helm. Bagian
berikutnya akan menguraikan lebih rinci komponen tertentu
dari program helm yang mungkin dimasukkan dalam rencana
aksi. Namun demikian, gambar 3.3 menggambarkan garis
besar dari program aksi yang mungkin dibuat.
Tabel 3.5
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Menetapkan indikator –indikator dan langkah
pemantauan

Aktivitas

Indikator-Indikator
Pemantauan

Tindakan yang diambil
bila hasil pemantauan
mengindikasikan
aktivitas di bawah target

Meningkatkan
kesadaran
publik terhadap
undang-undang
penggunaan helm

• Jumlah dan frekuensi spot
publisitas di media
• Jumlah umpan balik dari
target audiens

• Perbaiki pengaruh
cerita dan pesan pada
media

Meningkatkan
kapasitas
kepolisian untuk
menegakan
hukum

• Tingkat penggunaan helm
• Perluasan wilayah
penegakan hukum
• Jumlah hukuman yang
dikenakan
• Ratio polisi lalulintas dan
pesepedamotor

• Meningkatkan
kekuatan polisi
lalulintas
• Mengubah wilayah
penegakan hukum
• Perbaiki sistem
penjatuhan sanksi dan
pengumpulan denda.
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Merencanakan
kampanye
kesadaran akan
keselamatan dan
penggunaan helm

3.2.8

• Tingkat kesadaran
keselamatan jalan
• Tingkat kesadaran manfaat
penggunaan helm
• Tingkat pengetahuan
tentang peraturan
perundangan helm dan
penegakan hukumnya
• Tingkat pengetahuan
tentang helm standar
• Pengamatan (atau dapat
terlihat) pada perubahan
perilaku

• Definisi ulang target
audiens
• Definisi ulang pesanpesan
• Evaluasi cara
penyampaian pesan
dan ubah bila perlu

Memastikan kelangsungan dari program

Kelangsungan dari suatu program helm sangat penting untuk
menjamin bahwa keuntungan yang didapat dari program ini
tetap ada. Dalam menyiapkan rencana aksi, penting untuk
mempertimbangkan kebutuhan pendanaan jangka panjang,
serta kemungkinan penguatan komponen komunikasi dari
program helm itu. Jadi, sebagai contoh, bila peningkatan
penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan
merupakan obyektif proyek, kapasitas yang harus disediakan
untuk penegakan hukum sesudah kampanye pendek harus
diperhatikan, dan strategi untuk penegakan hukum harus
berkelanjutan – dengan anggaran dialokasikan atas dasar
tahunan untuk mendukung kapasitas operasional polisi
lalu lintas. Apa yang telah dicapai harus dipelihara, dengan
program masa datang disasarkan pada kepatuhan setingkat
lebih tinggi.
Untuk keberhasilan mempertahankan suatu program juga
memerlukan komponen-komponen dari program itu dievaluasi
untuk menentukan apa yang berjalan dan apa yang tidak
berjalan (lihat Modul 4). Hasil evaluasi ini harus diumpan
balikkan kembali ke rencana dan pelaksanaan untuk aktifitas
di masa depan.
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Gambar 3.3 Gambaran suatu rancangan dari program aksi

Pembentukan Kelompok Kerja

Kaji situasi untuk menentukan
tingkat keperluan program

Tambahkan peraturan atau
petunjuk untuk pelaksanaan

Ya
Dk
Efektif

Apakah ada peraturan
perundangan helm?

Tidak

Konsep peraturan
perundangan, dapatkan
persetujuan, bangun
konsensus

Tidak

Kembangkan standar
berdasarkan contoh
internasional yang
diakui

Tidak

Rencanakan kampanye
kesadaran masyarakat

Tidak

Tingkatkan kapasitas
kepolisian

Ya
Dapatkan konsensus dan
persetujuan

Tinjau dan revisi standar

Ya
Dk
Efektif

Apakah ada standar
helm yang berlaku?

Ya

Lakukan tindakan untuk
peningkatan penggunaan helm
secara sukarela

Ya

Apakah masyarakat
berpengetahuan keselamatan
jalan dan menerima
penggunaan helm?
Ya

Tahap penegakan hukum
secara penuh

Ya

Apakah kapasitas penegakan
hukum cukup?
Ya

Pelaksanaan program
komprehensif penggunaan
helm
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3.3 Bagaimana membangun dan mengimplementasikan
program helm
Tujuan dari peraturan perundang-undangan adalah membuat
pemakaian helm universal. Proses untuk menyusun dan
menetapkan peraturan perundang-undangan juga membantu
aktivitas lainnya, seperti persoalan-persoalan praktis
menyangkut penegakan hukum. Disamping itu, proses ini
juga memperkuat konsensus masyarakat tentang perlunya
peraturan perundang-undangan tentang helm.
3.3.1

Mengembangkan peraturan perundang-undangan

Dalam hampir semua kasus, peraturan perundang-undangan
tentang keharusan memakai helm, melibatkan penambahan
klausul pada peraturan perundang-undangam yang telah
ada – sebagai bagian dari undang-undang yang menyangkut
kesehatan atau peraturan perundang-undangan tentang lalu
lintas. Namun demikian kadang-kadang perlu peraturan
perundang-undangan yang sama sekali baru.
Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merancang
peraturan perundang-undangan sekitar keharusan memakai
helm. Khususnya, harus ada penilaian terhadap peraturan
perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku (lihat
Modul 2), dan bila peraturan perundang-undangan ini perlu
diperbaiki harus dapat dipastikan bahwa otoritas yang
bertanggung jawab dapat mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan baru ini secara efektif (lihat Gambar 3.4).
Dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan
tentang keharusan pemakaian helm, checklist berikut ini dapat
digunakan sebagai pedoman:
□

Lakukan pemberian terhadap peraturan perundangundangan yang ada untuk menentukan lingkupnya
(Modul 2).
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□

Tentukan apakah peraturan perundang-undangan baru
perlu ditetapkan atau yang sudah ada perlu diubah/
diperbaiki.

□

Tetapkan lingkup dari peraturan perundang-undangan.

□

Identifikasi badan pemerintah yang paling terlibat dalam
implementasi peraturan perundang-undangan itu.

□

Pastikan bahwa badan pemerintah itu memiliki
kapasitas untuk mengimplementasikan dan melakukan
penegakan hukum

Setelah situasi terkini dari peraturan perundang-undangan
telah dinilai, kepentingan utama pengembangan peraturan
perundang-undangan harus ditetapkan. Kemungkinan salah
satu dari hal-hal berikut ini akan termasuk didalamnya:
––

menjawab ketiadaan peraturan perundang-undangan;

––

perkuat peraturan perundang-undangan yang telah ada;

––

memberikan petunjuk lebih lanjut dan dukungan untuk
menegakkan hukum;

––

memberikan legitimasi yang lebih besar pada undangundang, sehingga yang bertanggung jawab dapat
menegakkan hukum itu dengan lebih efektif.

Hampir semua negara berpenghasilan tinggi mempunyai
peraturan perundang-undangan tentang keharusan pemakaian
helm. Di beberapa negara, masing-masing negara bagian atau
provinsi memiliki hak prerogatif untuk memutuskan peraturan
perundang-undangan tentang helm, seperti yang terjadi di
Amerika Serikat dan India. Peraturan perundang-undangan
tentang pemakaian helm harus sesuai dengan situasi negara
yang bersangkutan. Namun demikian, mempelajari contohcontoh dari negara-negara lain dapat menjadi awal yang baik.
Tabel 3.6 memperlihatkan contoh-contoh dari teks peraturan
perundang-undangan tentang pemakaian helm yang berlaku
di beberapa negara.
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Gambar 3.4 Mencari tahu situasi peraturan perundang-undangan

Apakah ada peraturan
tentang kewajiban
penggunaan helm

Tidak/tidak yakin

Cari/temukan bab kewajiban
penggunaan helm pada
•• Undang-undang lalu lintas atau
etika berlalu lintas
•• Peraturan pemerintah tentang
kesehatan
Tidak ada hukum

Ya

•• Memperkenalkan peraturan
baru
•• Menetapkan suasana taat
hukum bagi kewajiban
pengguna helm

Apakah peraturan
membuat petunjuk
pelaksanaan

Cari kewajiban pengguna helm
pada pedoman
•• Kewajiban pengguna helm
sebagai ayat dalam UU atau
tata cara
•• Peraturan pemerintah atau
pedoman penegak

Tidak/tidak yakin

Tidak ada Pedoman

Ya

Apakah peraturan
dengan melegitimasi
dan mendukung instasi
penegak hukum

Ya

Petunjuk institusi dan pedoman
pelaksanaan

Bila Undang - undang yang
teridentifikasi dikeluarkan
hanya oleh departemen, pemkot
atau pemprov, mungkin tidak
mendapat legitimasi penuh untuk
memperoleh dukungan dari
institusi penegak hukum

Kepastian legitimasi hukum
dengan mendapat dukungan dari
otoritas pemerintah tertinggi
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3.3.2

Menetapkan dan mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan

Tingkat kompleksitas yang dihadapi dalam proses persetujuan
peraturan perundang-undangan tentang keharusan memakai
helm tergantung pada situasi legislatif. Agar didapatkan
efektifitas maksimum, peraturan perundang-undangan tentang
pemakaian helm memerlukan dukungan kuat dari tingkat
tertinggi dalam pemerintahan, hal ini memberikan pesan
kepada masyarakat bahwa pemakaian helm dan keselamatan
lalu lintas merupakan isue nasional yang vital.
Untuk menjamin bahwa dukungan itu dapat diwujudkan,
maka penting kelompok kerja mengidentifikasi pelaku kunci
yang diperlukan untuk mengindorse peraturan perundangundangan ini, serta siapa saja yang diperlukan untuk
mengimplementasikan peraturan perundang-undangan itu.
Faktor-faktor ini harus ditonjolkan dalam program aksi.
Kelompok kerja merupakan elemen penting dalam rangka
promosi dan mendapatkan persetujuan untuk peraturan
perundang-undangan itu. Anggota kelompok yang juga
merupakan pejabat pemerintah, pembuat kebijakan, atau ahli
spesialis pencegah cedera akan memberikan pengaruh besar
kepada berbagai pihak tentang perlunya peraturan perundangundangan ini.
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini perlu diperhatikan pada
waktu mengajukan peraturan perundang-undangan baru:
•• Instansi mana yang akan paling efektif dan berpengaruh
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan itu?
•• Apakah kemampuan instansi-instansi itu sudah cukup
ditangani dalam peraturan perundang-undangan itu?
•• Apakah peraturan perundang-undangan baru yang
diusulkan itu disusun dengan bahasa yang terang, sehingga
bisa mendapat dukungan?
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••

Apa sanksi yang dijatuhkan kepada pesepeda motor bila
tidak mentaati peraturan perundang-undangan? Apakah
sanksi hukuman itu cukup dan apakah efektif?

••

Apakah peraturan perundang-undangan itu etis? (lihat
Box 3.3)

Menjalankan peraturan perundang-undangan itu sering
akan menghadapi hambatan yang lebih berat dibanding
dengan mengintrodusirnya, terutama di negara-negara yang
berpenghasilan rendah dan menengah. Oleh karena itu maka
pedoman/petunjuk pelaksanaan sangat kritis diperlukan.
Kemungkinan perlu dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan helm dilakukan secara bertahap: dalam hal
semacam itu, daerah yang ketaatannya rendah dan tingkat
cedera karena lalu lintas jalan tinggi seyogyanya dipilih untuk
diimplementasikan lebih dahulu. Sebagai contoh, di Viet Nam,
ada undang-undang nasional yang mengharuskan pemakaian
helm. Pada awalnya ini diterapkan di jalan raya, sedangkan
di jalan-jalan kota dikecualikan. Implementasinya di jalanjalan kota ditetapkan oleh pemerintah masing-masing kota
dan provinsi, sehingga memakai helm di jalan-jalan dalam
merupakan keharusan di satu provinsi tetapi di provinsi
lain tidak merupakan keharusan. Di negara-negara lain,
pengecualian diperlakukan terhadap type dari kendaraan
bermotor roda dua. Di beberapa provinsi di India, ada
pengecualian pemakaian helm bagi para pengguna skuter yang
bertenaga rendah.
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Tabel 3.6

Kata-kata dari teks-teks hukum yang berkaitan
dengan sepeda motor

BRAZIL

INDIA

Teks:

Teks:

a) Pengemudi sepeda motor, skuter, dan
sepeda bermotor hanya boleh berlalu
lintas di jalan:
- Menggunakan helm keselamatan,
dengan visor atau kaca mata pelindung;

Bab VIII, bagian 129. Menggunakan alat
pelindung kepala.

b) Penumpang sepeda motor, skuter, dan
sepeda bermotor hanya boleh diangkut:
- Menggunakan helm keselamatan;
c) Untuk mengemudikan sepeda motor,
skuter, dan sepeda bermotor:
- Tanpa menggunakan helm keselamatan,
dengan visor atau kaca mata pelindung
dan pakaian sesuai norma dan
spesifikasi yang disetujui oleh the
Barazilian Road Traffic Code (CONTRAN)
- Mengangkut penumpang yang tidak
menggunakan helm keselamatan,
sebagaimana ditetapkan dalam
paragraf sebelumnya, atau di luar
tempat duduk tambahan di belakang
pengemudi atau kereta samping
Akan dikenakan:
• Pelanggaran – sangat serius
• Hukuman – denda dan penangguhan
surat izin mengemudi
• Sanksi administratif – penarikan surat izin
mengemudi
Sumber:
a) Pasal 54, ayat 1 the Road Traffic Code, 1997
b) Pasal 55, ayat 1 the Barazilian Road Traffic
Code, 1997
c) Pasal 244, ayat 1 dan 2 the Barazilian Road
Traffic Code, 1997
CINA
Teks:
Saat kendaraan bermotor berjalan, pengemudi
dan penumpang harus mengencangkan sabuk
keselamatan sesuai dengan ketentuan, dan
pengemudi serta penumpang sepeda motor
harus menggunakan helm keselamatan sesuai
dengan ketentuan.
Sumber:
Pasal 51, Road Traffic Safety Law of the
People’s Republic of China.
Diterbitkan tanggal 28/10/2003.
Order of the People’s Republic of China (no. 8)
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Setiap orang yang mengemudikan atau
mengendarai (selain dalam kereta samping,
pada sepeda motor dari setiap kelas atau
deskripsi) harus, selama berada di area publik,
menggunakan (alat pelindung kepala sesuai
standart Bureau of Indian Standards)
Ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang Sikh,
bila yang bersangkutan, saat mengemudikan
atau mengendarai sepeda motor di area
publik, menggunakan turban.
Lebih lanjut, Pemerintah Negara Bagian
dapat, berdasarkan aturan tersebut,
memberikan pengecualian seperti itu bila
dirasa cocok.
Penjelasan: “Alat pelindung kepala” berarti
helm yang –
(a) Berdasarkan bentuknya, bahan, dan
konstruksinya, bisa diperkirakan mungkin
mampu untuk orang mengemudi atau
mengendarai sepeda motor, tingkat
perlindungan dari cedera, jika terjadi
kecelakaan; dan
(b) Terpasang di kepala dengan erat, dengan
tali pengikat yang tersedia pada alat
pelindung dimaksud.
Komentar:
Kewajiban menggunakan helm bagi
pengemudi kendaraan roda dua adalah
berdasarkan basis rasional dengan
mempertimbangkan proporsi yang
mengkhawatirkan dari kecelakaan di jalan
yang melibatkan pengendara kendaraan roda
dua, kebijakan tersebut tidak hanya rasional
tetapi juga demi kepentingan publik, karena
statistik menunjukkan banyaknya jumlah
kendaraan roda dua berada di jalan dilihat
dari masalah transportasi dan biaya ekonomi.
Sumber:
The Indian Motor Vehicles Act, 1988.
As amended by The Motor Vehicles
(Amendment) act, 2001. Commercial law
publishers (India) pvt. Ltd, New Delhi.
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NEPAL

AFRIKA SELATAN

Teks:

Teks:

130. Sabuk keselamatan harus dipasang dan
helm harus digunakan saat mengemudikan
kendaraan

Kewajiban menggunakan helm pengaman.

(1) Saat mengemudi kendaraan menurut
kategori yang ditentukan, pengemudi
maupun penumpang di kursi depan, harus
mengenakan sabuk keselamatan.
(2) Pengemudi sepeda motor dan kendaraan
roda dua sejenis lainnya maupun
penumpangnya, harus menggunakan
helm.
Sumber:
Annex 2 Excerpts of Vehicle and Transport
Management Act, 19932 (unofficial
translation) in Sharma, GK.
Road Traffic Injuries in Nepal: current situation
and an agenda for action, 2005. NIIP-National
Institute for Injury Prevention, Kathmandu,
Nepal. Primary Source (in Nepal): Ministry of
Law Justice and Parliamentary Affairs: Nepal
Ralpatra Vol. 42 No. 52 (Extraordinary), Pousha
No. 22, 2049 and Nepal Ralpatra Vol. 43 No.
28 (Extraordinary), Bhadra 9, 2050, (First
Amendment)

(1) tidak ada orang yang akan mengemudi
atau menjadi penumpang sepeda motor,
motor roda tiga, atau motor roda empat,
atau sebagai penumpang kereta samping
di jalan umum, kecuali yang bersangkutan
menggunakan helm pelindung –
(a) yang dirancang khusus untuk
kendaraan yang demikian,
(b) yang muat dengan pas di kepala dan
dengan tali pengikat yang terpasang di
bawah dagu.
Catatan: seseorang boleh
mengemudikan sepeda motor yang
dilengkapi sabuk keselamatan,
bila pengemudi dan penumpang
menggunakan sabuk keselamatan
tersebut tanpa menggunakan helm.
Bagian (2), (3), dan (4) tidak
ditambahkan disini. Penawaran ini
untuk penumpang, pengendara
sepeda, dan pengenalan sepeda motor
yang tidak memerlukan helm.

Sumber:
Regulation 207, National Road Traffic Act. Act
93 of 1996, as amended. The excerpt is from
regulations.

QATAR

UNITED KINGDOM

Teks:

Teks:

Pengemudi sepeda motor dan sepeda dan
penumpang yang diangkut harus memakai di
kepalanya, helm yang ditunjuk untuk tujuan
ini (denda untuk “tidak melindungi kepala
dengan helm khusus adalah 200 QR

67: Dalam semua perjalanan, pengemudi
dan penumpang pada sepeda motor, skuter,
atau moped HARUS menggunakan helm
pelindung. Helm HARUS sesuai Aturan dan
HARUS diikat dengan aman. Juga dianjurkan
untuk menggunakan pelindung mata yang
HARUS sesuai Aturan. Pertimbangkan juga
menggunakan pelindung telinga. Sepatu
boot yang kuat, sarung tangan, dan pakaian
yang sesuai dapat melindungi anda bila jatuh.

Sumber:
Article 37, Qatar Road Traffic Law (13-1998).
Qatari Traffic Directorate and Ministry of
-Interior.
Undang-undang ini berlaku untuk GCC
Arabian Gulf Countries, Saudi, Kuwaiti,
Bahraini, Oman.

Sumber:
Laws RTA 1988 sects 16 & 17 & MC (PH)R as
amended reg 4 & RTA sect 18 & MC(EP)R as
amended reg 4 (www.highwaycode.gov.uk/)

2 Regnl Research (Prihata) Ltd. Kathmandu April 15
1998
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BOX 3.3 : Argumen etis sekitar peraturan keharusan pemakaian
helm sepeda
Sejalan dengan munculnya buktibukti tentang efektifitas helm,
perhatian bergeser ke untung rugi
peraturan tentang helm sepeda.
Walaupun peraturan perundangundangan yang mengharuskan
pengendara sepeda memakai
helm ada di beberapa negara,
di beberapa negara lain isu ini
merupakan kontroversi. Empat
prinsip (memberikan keuntungan,
tidak membawa keuntungan,
otonomi
dan
keadilan)
memberikan kerangka penting
dalam mempertimbangkan isue
etika yang terlibat (8).
Pada waktu mempertimbangkan
sisi etika dari program promosi
kesehatan, penting untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tertentu, seperti: “apakah tujuan program bagus?”,
“apakah program itu mencapai
tujuannya secara efektif?”, dan
“apakah dilakukan dengan cara
yang konsisten dengan nilai-nilai
dari masyarakat yang menjadi
sasarannya?”
Jelaslah bahwa tujuan untuk
mengurangi cedera kepala itu bagus, dan konsisten dengan usaha
mempromosikan bahwa bersepeda sebagai aktifitas yang baik
bagi kesehatan. Dengan menggunakan promosi kesehatan
seperti mengangkat pemakaian
helm untuk sepeda, mungkin
ada keuntungan bagi individu,
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tetapi sasaran utama adalah
menurunkan risiko terhadap isue
kesehatan tertentu. Bagi tiap-tiap individu kemungkinan sedikit
lebih jelek untuk jangka pendek
(seperti yang terjadi pada kampanye vaksinasi, misalnya). Jadi
walaupun masyarakat mendapat
kan keuntungan, dan mungkin
sebagian individu juga mendapat
kan keuntungan (tidak mengalami cedera kepala), bagian besar
dari individu yang lain mengalami sedikit ketidak nyamanan,
mungkin termasuk pengeluaran
tambahan, dihadapkan pada
penurunan risiko dari sesuatu
yang tidak akan mereka alami.
Dapat diperdebatkan bahwa ada
kebaikan didalamnya, walaupun
sedikit paternalistis, dengan alasan keadilan untuk membuat pilihan secara kolektif, dibandingkan
dengan individual.
Mereka yang tidak sepaham
dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan menyatakan
bahwa
menurunkan
jumlah
kematian dan cedera berat pada
kepala karena bersepeda dapat
dilakukan dengan mengurangi
aktifitas bersepeda. Bila diberikan
bukti-bukti bahwa bersepeda
secara
teratur
memberikan
keuntungan
kesehatan,
dan
bahwa keuntungan itu lebih besar
daripada risko cedera, dapat
dimengerti keprihatinan tentang
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peraturan yang dapat mengurangi
tingkat
kegiatan
bersepeda.
Keprihatinan yang sama juga
diajukan sebelum pemakian helm
sepeda motor dijadikan keharusan.
Walaupun pada awalnya tidak
populer, peraturan tentang helm
dalam jangka panjang tidak
mempengaruhi
penggunaan
sepeda motor. Bukti-bukti yang
ada juga menunjukkan bahwa
peraturan tentang pemakaian
helm sepeda dalam jangka
panjang juga tidak mengurangi
penggunaan sepeda, sehingga
peraturan tentang helm sepeda
dapat efektif mencapai sasaran.

demikian,
masyarakat
juga
memahami bahwa melakukan
sesuatu
untuk
kepentingan
pribadi mereka sering tidak dapat
dicapai tanpa dorongan luar. Oleh
karena itu di dalam masyarakat
yang demokratis, cukup pantas
mengusulkan peraturan sebagai
pilihan bersama mendukung
suatu bentuk dorongan luar.

Otonomi: Salah satu dari argumen
yang menolak peraturan tentang
helm sepeda adalah bahwa tidak
dapat dipertanggung jawabkan
karena menyinggung kebebasan
individu
seorang
pengguna
sepeda. Meskipun diakui bahwa
penerapan
peraturan
akan
sedikit membatasi kebebasan,
dapat ditunjukkan pada preseden
di banyak negara peraturan yang
ada tentang lampu kendaraan,
batas kecepatan, helm sepeda
motor,
sabuk
keselamatan,
membuktikan bahwa pembatasan
kebebasan itu sangat minimal.

Keadilan: Perlu diperhatikan
keadilan secara prosedur maupun
isi-nya. Dari sudut pandang
prosedur ada tiga prinsip penting:
• Peraturan perundang-undangan
itu harus konsisten. Apabila
suatu prinsip diterapkan di suatu
wilayah, maka harus diterapkan
di semua wilayah yang sama
dengan cara yang sama.
• Peraturan harus diterapkan
dengan cara yang “fair” – yaitu
setelah melalui konsultasi
publik dan diperdebatkan di
parlemen atau bentuk legislatif
yang lain.
• Peraturan itu harus diterapkan
secara “fair” – yaitu tidak
dengan cara seenaknya sendiri,
dan dengan penalti untuk para
pelanggar sesuai dengan kasus
yang terjadi.

Sebagai tambahan, ada alasan
bahwa bukti-bukti menunjukkan
masyarakat
secara
rasional
memilih memakai helm, dan
akan setuju bahwa ada landasan
yang tepat untuk mendorong
pemakaian helm sepeda. Namun

Secara substantif, perlu dipertim
bangkan apakah keuntungan
kolektif dan keuntungan lokal
pada pemakai jalan lainnya, lebih
besar daripada pendapat tentang
kebebasan
individu.
Secara
prinsip keuntungannya adalah
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dari sisi sosial – menurunnya biaya
kesehatan atau bagi pembeli
asuransi. Dapat pula dinyatakan
bahwa sebagai individu juga
memiliki tanggung jawab pada
anggota masyarakat yang lain
untuk bertanggung jawab pada
kesehatannya sendiri, dan bahwa
kadang-kadang tanggung jawab
ini dapat dikenakan penegakan.
Kesimpulan: Ada cukup alasan
untuk membuat pemakaian helm
sepeda sebagai keharusan diatur
melalui peraturan perundang-un-

CATATAN

dangan dimana memungkinkan.
Argumentasinya sedikit paterna
listik, yaitu memberikan prioritas
pada biaya sosial dan risiko individual dihadapkan dengan kebebasan individual, tetapi hal itu
konsisten dengan peraturan lainnya tentang pencegahan cedera
yang saat ini ada.
Acknowledgement: Kontribusi ini
diambil dari publikasi sebelumnya
yang ditulis oleh Sheikh dan
kawan-kawan (9).

Viet Nam menyertakan para stakeholder

Pada tahun 1993 pemerintah Kota Ho Chi Minh, Viet Nam
menerbitkan peraturan yang mengharuskan pemakaian helm
di dalam kota. Pada waktu itu di dalam Peraturan Perundangundangan tentang jalan (Road Code) tidak ada ketentuan
tentang keharusan memakai helm. Pada waktu akan dilakukan
penegakan, peperintah kota mendapatkan tentangan dari
Komite Rakyat lokal, yang mempertanyakan kewenangan
untuk menegakkan peraturan itu. Tambahan lagi pemerintah
kota tidak mendapat dukungan dari kepolisian, yang sangat
diperlukan untuk penegakan itu. Langkah pertama untuk
meningkatkan pemakaian helm ini gagal karena kurangnya
komitmen dari tingkat tertinggi pemerintahan, dari otoritas
penegak hukum dan dari masyarakat umum.
Sebagai akibatnya, Kementerian Transportasi berkonsultasi
dengan pihak-pihak yang berminat dan mengusulkan agar
“ketentuan tentang helm” ditambahkan ke dalam Road Code
tahun 2001. Pada saat hal itu diterima oleh Dewan Nasional
(National Assemby), ketentuan itu telah memiliki dukungan
luas. Sejak saat itu implementasinya mudah dilaksanakan.
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Kemungkinan memang diperlukan
untuk memberikan penge
cualian
tertentu dari peraturan perundangundangan tentang helm, terhadap
alasan yang masuk akal berkaitan
dengan umur atau budaya. Sebagai
contoh, anak-anak mungkin harus
dikecualikan apabila helm yang
sesuai untuk mereka memang
tidak ada. Demikian pula halnya,
pengikut kelompok keagamaan
Di India, wanita membonceng
tertentu yang memakai penutup menyamping diberikan pengecualian,
kepala yang tidak memungkinkan seperti para Sikh.
menggunakan helm dapat dipertimbangkan untuk dikecualikan
pula, tergantung dari situasinya.
Dari mengintrodusir peraturan perundang-undangan baru ke
penerapan penuh biasanya merupakan proses yang panjang.
Ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang baru
harus dibangun secara berangsur-angsur dan bertahap secara
terencana.
Namun demikian, harus diperhatikan bahwa melaksanakannya
secara bertahap dan pemberian pengecualian merupakan
langkah yang dapat menimbulkan hal-hal yang perlu
dipertimbangkan dan diperhatikan terkait dengan penegakan
hukum yang harus dilakukan. Penegakan hukum mungkin
lebih sulit dan memakan waktu dan energi bila ada perbedaanperbedaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan,
atau bila ada bagian masyarakat yang dikecualikan.

CATATAN

Apakah wajib atau tidak bagi penggunaan helm sepeda

Diberlakukan atau tidak peraturan perundangan bagi penggunaan
helm sepeda dapat menimbulkan dua pendapat berbeda di
komunitas kesehatan masyarakat, demikian halnya bila ini
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dimasukan dalam pelaksanaan program keselamatan jalan. Secara
ringkas, kelompok yang berpihak pada helm sepeda berargumentasi
pada satu hal bahwa ada bukti ilmiah saat pesepeda terjatuh, helm
secara substantif dapat mengurangi cedera kepala (lihat Modul 1).
Kelompok anti helm berargumentasi pada hal-hal yang lebih luas
dimana bukti-buktinya saling bertentangan. Termasuk didalamnya:
kewajiban penggunaan helm dapat menurunkan kemampuan
bersepeda, teori kompensasi bahwa resiko dapat menurunkan
kesehatan, studi ilmiah yang buruk, secara keseluruhan kondisi
lingkungan jalan perlu diperbaiki (lihat Boks 3.3)

3.3.3

Menetapkan kurun waktu implementasi peraturan
perundang-undangan

Menetapkan kurun waktu implementasi dari peraturan
perundang-undangan perlu dilakukan dengan cermat.
Masyarakat harus disadarkan dan dipahamkan untuk
suksesnya peraturan perundang-undangan itu. Kurun
waktu yang dibutuhkan dari sejak diintrodusirnya peraturan
perundang-undangan itu sampai siap dilakukan penegakan
hukum dan pengenaan sanksi bagi yang tidak mematuhinya
dapat memakan waktu dari beberap bulan sampai beberapa
tahun. Ini tergantung dari keadaan, dan harus ditekankan dalam
rencana aksi. Demikian juga untuk indikator yang digunakan
untuk mengukur komponen-komponen dari program harus
dimasukkan dalam program aksi itu.
CATATAN

Persiapan pelaksanaan dan penegakan hukum untuk helm

Di Viet Nam, pemerintah otoritas secara bertahap memperkenalkan
pelaksanaannya lebih dari tiga tahun sesudah peraturan helm
dikeluarkan Dewan Nasional di tahun 2001, sebagai bagian dari
Aturan Berlalulintas (Road Code). Peraturan perundangan tentang
sanksi dan metode pengumpulan denda ditetapkan tahun 2002
dan 2003, suatu rencana penegakan hukum yang komprehensif
dilaksanakan di wilayah-wilayah tertentu.
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CATATAN

Pentahapan dalam Hukum Helm

Di Thailand, Helmet Act tahun 1994 ditegakkan di Bangkok 90 hari
setelah Undang-undang disahkan. Di Propinsi terpencil, penundaan
menjadi 180 hari. Dalam rentang waktu antara disahkan dengan
ditegakkan, dilakukan edukasi tentang masalah ini agar masyarakat
terinformasi mengenai perubahan undang-undang yang akan
datang dan sanksi bagi yang melanggar.

3.4 Bagaimana merancang dan menerapkan standar helm
Bagian ini untuk para praktisi dan juru kampanye yang
bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan
program helm. Oleh karena itu akan membicarakan standar
helm secara umum. Pembahasan secara rinci dan teknis
mengenai standar helm harus dilakukan oleh para spesialis
teknis.
3.4.1

Penerapan suatu standar

Salah satu obyektif dari program helm antara lain menaikkan
kwalitas helm yang dipakai para pengendara. Ini dicapai
paling baik melalui usaha memastikan bahwa semua helm
memenuhi standar keselamatan yang ditentukan – yaitu yang
telah terbukti efektif dalam menurunkan cedera kepala. Standar
ini seharusnya juga memberikan jaminan kwalitas untuk
para pemakai. Standar ini juga harus cocok dengan kondisi
lalu lintas dan kondisi lain dari negara itu, dan harus cukup
fleksibel sehingga memberikan kesempatan kepada pembuat/
produsen helm untuk membuat beberapa model dan style yang
dapat diizinkan.
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CATATAN

Menggunakan helm di bawah standar

Di beberapa negara, meskipun penggunaan helm adalah wajib
dan undang-undang ditegakkan, ketiadaan standar helm berarti
pengendara sepeda motor yang menggunakan helm konstruksi,
topi berkuda, atau pelindung kepala bentuk lainnya mungkin secara
teknis berada dalam batas-batas hukum.
Di banyak negara, proporsi pesepeda
motor yang menggunakan helm di
bawah standart adalah tinggi. Sebagai
contoh, dalam studi yang dilakukan di
Guangxi, China, dua per tiga dari hampir
5000 pesepeda motor yang diamati
menggunakan helm di bawah standart
(10).

Modul 2 menggambarkan kebutuhan untuk mengakses apakah
ada standar yang berlaku di wilayah proyek, dan apakah
standar ini diikuti. Beberapa pertanyaan dapat diajukan pada
waktu mengadopsi, membangun, atau memperbaiki standar
helm antara lain:
• Apakah ada standar nasional?
• Apakah standar nasional itu memenuhi standar internasional?
• Apakah standar itu ditegakkan dan apakah juga diikuti
oleh pembuat/produsen dan distributor helm?
• Apakah konsumen tahu standar ini?
• Apakah konsumen cenderung memilih helm yang
bersertifikat?
Berdasarkan pada respon terhadap pertanyaan-pertanyaan
tersebut, beberapa langkah dapat diambil:
•
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Bila tidak ada standar, standar internasional dan regional
seharusnya digunakan sebagai pedoman standar baru.
Ini termasuk UNECE Regulation No.22, (lihat Box 3.4)
maupun standar-standar lain dari negara-negara yang
penggunaan sepeda motornya tinggi. Apabila standar harus
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dikembangkan dan diterapkan, harus diperhitungkan
situasi lalu lintas di negara tersebut – sebagai contoh,
lalu litas campur, apakah kendaraan bermotor roda dua
bercampur dengan kendaraan bermotor roda empat, serta
kendaraan tidak bermotor. Aspek teknisnya seyogyanya
ditugaskan kepada para profesional yang memiliki
keahlian khusus, tetapi pada saat yang sama kelompok
kerja harus melihat standar-standar lain yang ada dan
menerapkan komponen-komponen yang cocok untuk
negaranya. Bagaimanapun juga, harus dicari masukanmasukan dari para peneliti dan pakar teknis dalam bidang
perancangan helm.
•

Apabila standar yang ada hanya merupakan standar
industri, maka harus ditingkatkan menjadi standar
nasional dan disahkan oleh Pemerintah. Standar itu juga
harus direview untuk memastikan apakah dapat sesuai
dengan situasi lalu lintas yang ada. Harus dilakukan
konsultasi dengan para pembuat/pabrikan helm untuk
menjamin mereka memahami standar yang telah
diperbaharui dan untuk mendapatkan dukungan mereka
dalam bentuk pembuatan berbagai rancangan helm yang
tetap memenuhi standar.

•

Apabila ada standar nasional tetapi ternyata tidak efektif,
harus dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui latar
belakangnya. Ini termasuk melakukan pemeriksaan apakah
standar itu cukup diatur dalam peraturan perundangundangan, apakah telah mempertimbangkan risikonya
pada pesepeda motor, apakah standar itu merangsang
untuk menigkatkan kwalitas helm, and apakah itu
dipahami oleh para pembeli/konsumen. Apabila standar
itu kurang efektif pada hal-hal tersebut itu, langkah segera
perlu dilakukan. Dapat dilakukan perubahan terhadap
standar itu, atau perlu ditingkatkan kolaborasi antara
pemerintah dengan pembuat/pabrikan helm, atau perlu
lebih banyak pendidikan pada masyarakat tentang tipe
helm yang memberikan perlindungan yang lebih baik.
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CATATAN

Contoh-contoh standar helm sepeda motor

AS 1698 (Australia)
CSA CAN-D230-M85 (canada)
UN/ECE Regulation No. 22 (Europe)
JIS T8133 (Japan)
NZ 5430 (New Zealand)
BS 6658 (United Kingdom)

DOT FMVSS 218 (USA)
TCVN 5756:2001 (Viet Nam)
TIS369-2539 (Thailand)
MS1-1996 (Malaysia)
SABS 799 or VC 8016 (South Africa)

BOX 3.4 : Penggunaan helm di Eropa: Standar internasional untuk
helm dan visor
Divisi Transportasi pada United
Nations Economic Commission
for Europe (UNECE), bertanggung
jawab
untuk
memutahirkan
peraturan
keselamatan
dan
regulasi tentang semua aspek
mengenai lalu lintas jalan, yang
telah disepakati secara internal,
untuk diimplementasikan oleh
negara-negara anggota. UNECE
Regulation No. 22 – lampiran dari
kesepakatan tahun 1958 tentang
persetujuan
tipe
kendaraan,
peralatan dan bagian-bagian –
memberikan kondisi seragam
untuk persetujuan atas helm
pelindung
bagi
pengemudi
dan penumpang sepeda motor
dan moped. (Dalam metode
“persetujuan tipe”, sebuah sampel
produk di serahkan pada instansi
pemberi persetujuan untuk diuji
dan disahkan secara independen.)
Revisi terakhir dari aturan ini mulai
berlaku pada bulan Februari 2002,
dan diterapkan pada 36 negara
anggota UNECE dan Selandia Baru.
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Helm yang disetujui
menurut Undangundang,
harus
melalui uji yang
ditentukan dan
memiliki tanda
persetujuan yang
ditempel pada helm pelindung
untuk
menunjukkan
bahwa
helm tersebut sesuai dengan
Regulation No. 22. Helm dapat
dilengkapi dengan
penutup
telinga dan penutup leher. Helm
dapat juga dilengkapi dengan
visor dan penutup muka bagian
bawah. Apabila dilengkapi dengan
penutup muka bagian bawah yang
non pelindung, maka permukaan
luar penutup ini harus di tandai
dengan “tidak melindungi dagu
dari tumbukan” atau diberi simbol
seperti diperlihatkan di sini,
yang mengindikasikan bahwa
penutup muka bagian bawah tidak
memberikan perlindungan apapun
dari tumbukan pada dagu.
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Regulasi UNECE menyatakan
bahwa helm tidak boleh, secara
signifikan,
mempengaruhi
kemampuan mendengar pengguna
helm, dan suhu dalam ruang
antara kepala dan batok helm
tidak boleh terlalu meningkat.
Untuk mencegah naiknya suhu,
bisa ada lubang-lubang ventilasi
pada batok helm. Lagi pula,
peraturan menetapkan bahwa
setiap helm pelindung yang masuk
ke pasar harus memasang label

3.4.2

dengan tulisan dalam bahasa
nasional negara tujuan – atau
sekurang-kurangnya satu bahasa
nasional, bila memiliki lebih dari
satu bahasa. Pada label harus
terbaca “Untuk perlindungan yang
memadai, helm ini harus terpasang
erat dan direkatkan. Setiap helm
yang mengalami tumbukan keras
yang berlarut-larut, harus diganti.
Sumber: UNECE Regulation no. 22, dapat diunduh
melalui internet pada www.unece.org/trans/main/
wp29/wp29regs/22/r022r4e.pdf

Pertimbangan-pertimbangan kunci pada penetapan
standar

Walaupun detail dari standar helm sangat teknis, dan harus
disusun oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini,
Kelompok Kerja harus berperan baik sebagai pemberi saran
dan pendukung.
Pada waktu menetapkan standar helm sepeda motor, penting
memperhitungkan budaya lokal, kondisi iklim dan lalu lintas,
karena faktor-faktor ini akan mempengaruhi kerelaan para
pengguna sepeda motor untuk memakai helm. Di negaranegara yang baru mulai menjadi “negara bermotor”, biasanya
lingkungannya masih berupa lalu lintas campuran. Para
pesepeda motor harus berbagi dengan pejalan kaki dan barisan
kendaraan, termasuk gerobag yang ditarik hewan, mobil,
bus-bus dan truk. Berbagai jenis alat transport ini semuanya
menimbulkan risiko kepada para pengguna sepeda motor dan
harus menjadi pemikiran kita pada waktu menyiapkan standar
itu.
Konsultasi dengan pembuat/produsen dan distributor helm
perlu dilakukan untuk memastikan standar itu tidak terlalu
ketat yang mangakibatkan kesulitan dalam pembuatan dan
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ketersediaannya/distribusi. Pandangan-pandangan mereka
perlu diperhatikan dan tergambar dalam standar yang dapat
menghasilkan helm yang terjangkau daya beli dan tetap
memberikan proteksi yang baik serta tersedia dalam berbagai
rancangan. Suatu standar jelas harus tetap memperhatikan dan
mempertimbangkan cita dan pilihan dari para pemakainya.
Sebagai contoh bila hanya diizinkan helm model full-face maka
tidak akan populer di negara-negara tropis maupun subtropis.
Di beberapa negara, helm tiruan – atau palsu – banyak terdapat
di pasaran. Disamping menimbulkan risiko cedera pada para
pemakainya, produksi helm semacam ini juga mengakibatkan
produsen yang memenuhi persyaratan standar merasa
dirugikan secara finansial. Namun demikian, bila peraturan
perundang-undangan serta standar tentang helm telah
ditetapkan, maka standar itu dapat digunakan sebagai cara
untuk meningkatkan kwalitas diantara produsen yang baik
dan taat pada peraturan perundang-undangan itu. Pengetatan
pengendalian kwalitas helm dan pemberian insentif kepada
para produsen untuk memproduksi helm kwalitas baik dan
terjangkau daya beli masyarakat merupakan langkah yang
memberikan keuntungan kepada para pemakai helm maupun
produsen yang baik.
Pada waktu menyusun jadwal waktu dalam program
aksi, penting diperhatikan waktu yang paling optimal
untuk menetapkan dan penegakan hukum standar untuk
helm. Sebagai contoh, kelompok kerja dapat memutuskan
membangun budaya pemakaian helm terlebih dahulu sebelum
menetapkan ketentuan tambahan mengenai standar untuk
helm. Apabila standar ditetapkan terlalu dini, kampanye
pemakaian helm dalam beberapa situasi, tidak dapat dilakukan,
disebabkan karena ketiadaan standar yang spesifik di negara
itu, dan karena tiadanya mekanisme untuk mengecheck standar
itu. Tambahan lagi, banyak peraturan perundang-undangan
tentang kendaraan bermotor menetapkan ketentuan tentang
keharusan pemakaian helm tetapi tidak menyinggung masalah
standar sama sekali.
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CATATAN

Viet Nam dan helm standar

Kasus Viet Nam memperlihatkan bagaimana suatu negara dapat
merancang helm sepeda motor yang standar yang cocok dengan
iklim dan kondisi lalu lintas, sementara juga mengikuti standar
internasional. Helm standar asli Viet Nam TCVN 5756:1993,
sertifikasinya terbatas untuk helm penuh (full-face). Ini tidak cocok
diberikan pada negara dengan tingkat panas dan kelembaban
yang konstan. Helm yang lebih nyaman, seperti model separuh
kepala (helf-head), saat itu tidak memenuhi spesifikasi standar.
Hal ini membuat masyarakat enggan menggunakan helm sehingga
program penggunaaan helm terbengkalai. Di tahun 2001, standar
direvisi. Standar TCVN 5756:2001 membolehkan helm nyaman
yang hanya menutup sebagian kepala. Hal yang penting, standar
membolehkan lubang ventilasi helm. Jadi helm bersertifikat ini dapat
lebih ringan beratnya dan mempunyai banyak lubang ventilasi, dan
hasilnya lebih sejuk bagi pengguna-suatu pertimbangan penting
untuk iklim panas. Standar baru sesuai dengan Peraturan UNECE
no. 22 (lihat Boks 3.4 terdahulu) dalam konteks spesifikasi umum,
pengujian dan pelabelan.

CATATAN

Bersepeda di New Zealand

Penggunaan helm sepeda merupakan kewajiban ketika bersepeda
di New Zealand. Helm harus memenuhi satu dari ketentuan helm
standar. Helm harus pas dan tepat di kepala, berwarna terang
(mencolok) dengan bahan relektif, dan diikat kuat di bawah dagu.
Tidak menggunakan helm, penggunaan helm non-standar, atau
salah cara penggunaannya sehingga beresiko, didenda sampai
dengan NZ $55.
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CATATAN

Standar Industri Thailand TIS 369-1995 (2538)
HELM PELINDUNG BAGI PENGGUNA KENDARAAN

Standar ini dapat juga dipakai sebagai referensi, meliputi beberapa
hal:
and fastening device
• Lingkup                    
(kekuatan tali dagu dan
• Definisi
alat pengunci)
• Komponen
¾¾ Flexibility of peak
• Persyaratan (Uji)
(fleksibilitas puncak)
¾¾ Shock absorption
¾¾ Marking and labelling
(peredam kejut)
(penandaan dan
¾¾ Penetration
pelabelan)
resistance (ketahanan
¾¾ Sampling and criteria for
penentrasi)
conformity (contoh dan
¾¾ Rigidity (kekakuan)
kriteria kenyamanan)
¾¾ Strength of chinstrap

3.4.3

Spesifikasi umum untuk helm

Standar helm internasional sering mendefinisikan helm terdiri
dari lapisan kulit luar yang keras dengan lapisan dalam yang
dapat hancur. Namun demikian, untuk suatu standar untuk
helm tidak harus menetapkan helm dibuat seperti itu. Suatu
standar helm dapat mendefinisikan suatu helm sebagai alat
pelindung yang dirancang untuk melindungi kepala pada saat terjadi
tumbukan. Untuk suatu standar, sejauh mungkin perlu bersifat
inklusif dan menghindari pembatasan pada rancangan atau
material yang digunakan.
Material helm tidak boleh mengalami perubahan signifikan
karena umur atau penggunaan normal. Material yang
digunakan tidak boleh mengalami degradasi karena ter-expose
pada kondisi cuaca – seperti matahari, hujan atau panas atau
dingin yang ekstrim. Material yang bersinggungan langsung
dengan badan manusia harus tidak terpengaruh karena
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bersinggungan dengan rambut, kulit atau keringat. Material itu
juga harus non-toksik dan tidak mengakibatkan alergi.
Helm dapat dipasangi penutup telinga atau tirai leher. Dapat
juga dipasang pet yang dapat dilepas (detachable peak),
pelindung cahaya (visor) dan pelindung muka bagian bawah
(lower face cover).
Helm harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak
menimbulkan bahaya bagi si pemakai karena mempengaruhi
kemampuannya untuk mendengar atau melihat (kehilangan
kemampuan pendengaran atau penglihatan). Rancangan helm
itu tidak boleh mengakibatkan temperatur dalam rongga
diantara kepala dan kulit helm meningkat secara tidak normal.
Untuk mencegah hal ini dapat dibuat lubang ventilasi pada
helm tersebut.
Helm itu harus dapat dipasang dengan baik dan tidak bergeser
dengan menggunakan sistem pengikat yang ditempatkan
dibagian bawah dagu. Semua komponen pengikatan ini harus
terpasang secara permanen pada helm. Tali pengikat pada
dagu harus dapat diatur panjangnya dan dipasang dengan
sistem pengunci.
Pengujian
Pengujian yang layak dari semua bagian-bagian utama helm
akan menjamin produk memenuhi standar keselamatan dan
kwalitas (Box 3.4). Berikut ini contoh prosedur pengujian yang
digunakan untuk mengukur kemampuan melindungi dari
suatu helm. Bagian-bagian yang relevant yang merujuk pada
UNECE Regulation No.22 dinyatakan dalam kurung untuk
masing-masing kasus.
•

Conditioning testing mengenakan helm dan komponennya
pada temperatur tinggi dan rendah untuk menentukan
ketahanannya dari produk itu [UNECE Regulation 22,
Section 7.2].

•

Impact-absorption tests (uji kemampuan serap tumbukan)
menentukan kemampuan helm menyerap tumbukan
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pada waktu dijatuhkan dengan jatuh bebas yang terarah
(guided free-fall) ke atas landasan baja. Uji kemampuan
serap tumbukan ini keharusan mutlak [UNECE Regulation
22, Section 7.3].
•

Test for projection and surface friction dilakukan untuk
menilai bagaimana kulit luar helm melenting (sheer away),
terlepas, atau melenceng pada saat terjadi tumbukan
[UNECE Regulation 22, Section 7.4].

•

Rigidity tests (uji kekakuan) menentukan kekuatan helm
pada waktu dibebani pada semua sisi [UNECE Regulation
22, Section 7.5]

•

Dynamic strength test (uji kekuatan dinamis) dilakukan pada
sistem pengikatan (retention system) helm itu. Pada test
ini, sistem pengikatan dibolehkan mengalami kerusakan,
sepanjang helm masih bisa dilepas dari bentuk model
kepala [UNECE Regulation 22, Section 7.6 dan 7.7].

Suatu standar yang efektif tidak harus meliputi seluruh test
tersebut tetapi dapat dibatasi pada hal-hal yang menjamin
helm yang paling efektif untuk suatu situasi tertentu dan risiko
tertentu yang dihadapi oleh pengguna sepeda motor pada suatu
tempat tertentu. Suatu standar yang tepat juga memperhatikan
kemampuan untuk melakukan pengujian di negeri itu.
Apabila suatu tipe helm dilengkapi dengan pelindung mata
(visor), pelindung ini harus diuji. Pemukul dari logam
digunakan untuk menguji apakah pelindung mata ini akan
pecah berkeping-keping atau menghasilkan pecahan yang
tajam apabila terbentur dengan kuat [UNECE Regulation 22,
Section 7.8].
Pengikat dagu (chin-strap) harus diuji terhadap selip, ketahanan
terhadap abrasi, terlepas sendiri karena tekanan, kemudahan
untuk melepas, dan ketahanan dari mekanisme quick-release
[UNECE Regulation 22, Section 7.9-7.11].
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CATATAN

Adaptasi dan adopsi standar helm

Sebagaimana dijelaskan dalam Box.3.4, standar helm UNECE
dapat dipakai sebagai titik tolak suatu standar helm oleh negara
lain. Peraturan no. 22 memberikan suatu gambaran uji helm
dan komponennya yang harus dijalani dan dipenuhi. Namun uji
helm sebagaimana   dispesifikasi dalam standar ini sangat ketat,
namun ada kelemahannya juga. Karena triaxial accelerometer
harus digunakan pada standar UNECE, metode uji yang dijelaskan
mempunyai kesulitan teknis dan mahal untuk dioperasikan.
Beberapa negara, termasuk Thailand dan Viet Nam, telah
mengembangkan standar yang menggunakan peralatan test
monorail yang lebih mudah dioperasikan dan lebih murah.
Peraturan membebankan tanggung jawab tertentu pada produsen,
seperti notifikasi  bagian administrasi bila produk diubah dan ganti,
dan menetapkan sanksi untuk ketidakpatuhan. Menurut peraturan,
pengguna helm harus mendapatkan informasi tentang standar dan
peringatan pada label di sebelah dalam helm.

Semua helm sepedamotor wajib memenuhi standard internasional atau nasional.
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BOX 3.5 : Bagaimana uji helm harus diperbaiki: oblique impact
test (uji tumbuk pada bidang miring)
Cedera kepala adalah tipe luka
berat yang paling sering terjadi
pada kecelakaan sepedamotor.
Umumnya tumbukan di kepala yang
sering terjadi pada kecelakaan
sepeda motor disebut “kondisi
tumbukan miring”, dimana gaya
dari permukaan keras menumbuk
kepala secara tangensial. Hal ini
paling sering terjadi dibandingkan
“tumbukan radial murni” dimana
permukaan keras menumbuk
kepala secara lurus dengan sudut
90 derajat. Gaya yang menumbuk
helm dengan sudut kemiringan
akan menghasilkan benturan atau
deformitas (kelainan) pada jaringan
otak sebanyak enam kali lebih besar
dari gaya yang sama menumbuk
helm secara tegak lurus.
Perdarahan subdural dan cedera otak
difusa (menyeluruh) adalah cedera
parah pada otak yang paling sering
timbul dari kecelakaan sepeda motor.
Kedua tipe cedera ini diakibatkan
gaya tangensial yang menumbuk
tengkorak, dan ini terkait langsung
dengan akselerasi rotasi di otak.
Semua
helm
berkeselamatan
yang
dipakai
pesepedamotor
dikembangkan untuk memenuhi
persyaratan
uji
pengontrolan
standar. Pada pengujian, dikenal
dengan istilah “uji jatuh”, helm
dijatuhkan pada permukaan rata
atau permukaan bersudut tangensial
dan ini menghasilkan tumbukan
radial di kepala (diagram a).	
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Namun,
sebagaimana
telah
disebutkan,
tipe
tumbukan
lurus adalah kasus yang sedikit
ditemui, sedangkan sekitar 90%
cedera kepala pesepedamotor
merupakan hasil tumbukan miring
pada kepala. Hampir semua
pengujian untuk mengatur helm
standar tidak memperhitungan
posisi jatuh dari sepedamotor yang
diikuti dengan tumbukan miring di
kepala. Hal ini menghasilkan helm
yang memberikan perlindungan
baik terhadap tumbukan radial,
sementara perlindungan terhadap
tumbukan miring tidak diuji.
Sekarang riset di bidang ini telah
membawa kepada pengembangan
sebuah uji tumbuk miring. Pada
pengujian ini, boneka ber-helm
dijatuhkan ke permukaan miring
(diagram b).
Dibandingkan dengan uji jatuh
konvensional, uji jenis baru
ini
memperlihatkan
secara
substansial kenaikan deformitas
akibat benturan pada jaringan
otak. Semua pengujian helm
saat ini memasukan standar uji
jatuh konvensional sekalgus uji
tumbuk miring. Dengan demikian
dapat menggambarkan tumbukan
sebagaimana kejadian nyata pada
kecelakaan sepedamotor, dan
karenanya dapat dipakai untuk
memperbaiki helm standar.
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Sertifikasi
Proses sertifikasi diterapkan dalam rangka menegakkan
standar. Disarankan menerapkan metoda “uji tipe” (type
approval) untuk menjami keseragaman. Pada metoda ini,
sejumlah produk sampel diajukan ke badan pengujian yang
diakui untuk keperluan pengujian independen dan selanjutnya
diterbitkan otrisasi. Apabila standar baru saja diintrodusir,
prosedur untuk pengujian helm kemungkinan dilakukan
oleh badan pengujian yang telah ada. Kemungkinan badan
ini merupakan pusat standarisasi di lingkungan kementerian
ilmu pengetahuan, atau pusat pengujian di lingkungan badan
standarisasi atau kantor pendaftaran kendaraan bermotor.
Uji tipe disarankan dibanding dengan menguji sendiri (selfcertification) karena dapat memberikan dorongan untuk lebih
taat pada standar yang uniform. Terlepas dari itu, menguji
sendiri memberikan kemungkinan lebih besar untuk terjadinya
kecurangan oleh produsen yang kurang bertanggung jawab.
Secara ringkas, apabila menyusun standar helm sepeda motor,
berikut ini ceklis yang dapat digunakan:
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□

Periksa standar sepeda motor yang ada, bila ada.

□

Pastikan apakah standar yang ada memerlukan revisi
atau perlu dikembangkan standar baru.

□

Pertimbangkan hambatan-hambatan yang ada untuk
pemakaian helm.

□

Kembangkan standar yang dapat menjamin penurunan
cedera kepala.

□

Putuskan suatu standar dan masukkan standar itu dalam
peraturan perundang-undangan nasional.

□

Tetapkan prosedur untuk inspeksi oleh badan regulasi
dan penegakan hukum dari standar yang baru itu.

□

Siapkan dan sosialisasikan informasi mengenai standar
baru kepada produsen, penjual eceran dan masyarakat.

□

Tetapkan jadwal waktu bagi produsen dan pengecer untuk
memenuhi standar baru itu.

Rancangan helm sepeda motor
Apabila bagian dari program helm itu adalah memprodusir
helm, penting untuk diperhatikan helm yang diprodusir
dirancang untuk memenuhi standar yang paling baru, serta
memenuhi kondisi lokal. Modul 1 menguraikan pertimbangan
yang harus menjadi pemikiran.

3.5 Bagaimana meningkatkan ketaatan kepada peraturan
perundang-undangan
Berbagai studi menunjukkan bahwa pemakaian helm
merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi kematian
dan cedera berat pada kepala diantara para pengguna sepeda
motor. Namun demikian, untuk meningkatkan pemakaian
helm diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor
dan disiplin (lihat Fig 3.5). Usaha untuk membawa para
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pengguna sepeda motor untuk memakai helm harus diarahkan
pada voluntary/suka rela maupun compulsory/keharusan.
Program untuk promosi suka rela memakai helm merupakan
gagasan yang bagus sebelum pemakaian helm ditetapkan
sebagai keharusan. Gambar 3.5 (Figure 3.5) memperlihatkan
bagaimana kampanye pendidikan masyarakat, iklan komersial
dari produsen helm, inisiatif role model (leadership) serta skema
insentif dari pemerintah atau dunia usaha bagi para karyawannya
kesemuanya merupakan cara untuk membangkitkan kemauan
suka rela untuk memakai helm. Selanjutnya mengikuti langkahlangkah ini, aktifitas dikonsentrasikan pada penyebaran
informasi kepada masyarakat akan adanya peraturan
perundang-undangan tentang pemakaian helm, memastikan
kepolisian siap dan dilengkapi agar dapat melaksanakan
penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan
yang baru, serta menetapkan sistem penalti terhadap mereka
yang tidak mengikuti dan mematuhinya.
Gambar 3.5 Pendekatan kombinasi

JANGKA WAKTU
Pendidikan
Masyarakat
Sukarela

Kewajiban

Penegakan
Hukum
Kepolisian
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3.5.1

Penghapusan
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dalam
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Berikut ini langkah-langkah yang dapat digunakan untuk
mendorong pemakaian helm:
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Pendidikan masyarakat/publik
Pendidikan masyarakat meliputi semua aktifitas yang
ditujukan mengangkat isu-isu seperti standar helm, peraturan
perundang-undangan baru tentang helm serta penegakannya,
serta skala keseriusan cedera akibat kecelakaan lalu lintas yang
dialami oleh para pengguna sepeda motor. Ini juga meliputi
informasi tentang keuntungan helm dan mengapa memakai
helm harus menjadi gaya hidup alamiah seorang pengguna
sepeda motor. Cara-cara untuk memasyarakatkan informasi
semacam itu diuraikan secara lebih rinci di section 3.6.
Program pendidikan dan informasi publik untuk mendorong
pemakaian helm sepeda motor dan sepeda dapat:
•

stimulasi dan memperkuat perubahan tingkah laku;

•

meningkatkan dukungan publik;

•

mempengaruhi norma-norma sosial, membuat pemakaian
helm diterima secara sosial;

•

membangun lingkungan yang mendukung untuk
diterimanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang akan mendorong bertambahnya pemakaian helm.

Pemasaran komersial
Marketing komersial oleh produsen helm dan para pengecernya
memegang peranan yang penting dalam meningkatkan
pemakaian helm secara sukarela. Studi tentang tingkah laku
konsumen juga memperlihatkan bahwa kesadaran tentang helm
dapat tersebar melalui komunikasi mulut ke mulut dan juga
pemakaian helm menjadi hal yang biasa di masyarakat.
Inisiatif panutan
Menggunakan panutan dapat mempengaruhi masyarakat
untuk memakai helm sebelum peraturan perundangundangan ditetapkan. Panutan khusus yang dipilih tergantung
pada kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran
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dalam kampanye itu. Kelompok sasaran ini dapat terdiri
dari kelompok muda usia yang biasanya merupakan bagian
terbesar dari pengguna sepeda motor, baik pengendara
maupun penumpang/pembonceng. Dalam kasus semacam ini
panutan yang memakai helm sepeda motor yang modis dapat
seorang penyanyi terkenal, bintang televisi atau bintang film
atau bintang oleh raga. Untuk kelompok sasaran yang lain,
panutan ini dapat seorang profesional yang terkenal, dokter
atau pengusaha yang sukses.
Skema insentif untuk karyawan
Pimpinan pada sektor publik maupun sektor swasta dapat
memainkan peran penting dalam promosi penggunaan helm
dengan membuat para karyawannya memakai helm pada
waktu berangkat dan pulang kerja. Terlepas dari keuntungan
bagi publik, bagi perusahaan juga akan mendapat keuntungan
dilihat sebagai “pimpinan perusahaan yang baik” dengan
memperkenalkan program pemakaian helm untuk staf mereka.
Skema semacam ini dapat sangat efektif di negara-negara di
mana sebagian besar karyawannya menggunakan sepeda
motor pada waktu berangkat dan pulang kerja.
Pimpinan perusahaan dapat memberikan insentif berikut ini
kepada karyawannya untuk memakai helm:
−

subsidi untuk helm bagi karyawannya dan anggota
keluarganya;

−

menyebutkan nama-nama karyawannya dalam newsletter
perusahaan;

−

bahan-bahan promosi perusahaan dan pemberian lainnya
serta hadiah-hadiah;

−

memasukkan ke undian khusus. Sebagai contoh, yang
memakai helm dan ikut serta dalam undian;

−

beberapa perusahaan memberikan nilai tertentu untuk
karyawan yang secara teratur memakai helm pada waktu
melakukan review akhir tahun dan dalam pemberian bonus;
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−

persyaratan pada perjanjian kerja (dimuat dalam peraturan
perusahaan): ini dapat dianggap sebagai setengah suka
rela, karena seseorang dapat memilih untuk tidak bekerja
di perusahaan yang mensyaratkan ini dalam peraturan
perusahaannya.

CATATAN

Perusahaan sektor swasta mendukung penggunaan helm

Memahami pentingnya angkatan kerja yang sehat dan potensi
kehilangan produktifitas pegawai yang terlibat dalam kecelakaan
di jalan, banyak perusahaan di Viet Nam mulai menerapkan
kebijakan untuk meningkatkan penggunaan helm sepeda motor
di lingkungan pegawainya. Ini termasuk campuran antara langkahlangkah sukarela dan wajib. Misalnya, beberapa perusahaan
menyediakan helm untuk semua pegawai, sementara yang lainnya
mengembangkan kebijakan ini dengan menyediakan helm yang
memenuhi standar nasional untuk anggota keluarga pegawainya.
Sebagai tambahan untuk “pemikat”, perusahaan menyediakan
“tongkat” untuk meningkatkan penggunaan helm. Pegawai yang
tidak menggunakan helm dalam perjalanan menuju atau kembali
dari kantor mendapat peringatan lisan awal dan peringatan tertulis
untuk pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Dalam beberapa
contoh, penting bagi kebijakan perusahaan ini diperkuat dengan
sistem dimana sanksi bagi pengawas lebih berat daripada sanksi
bagi staf junior bila tidak menggunakan helm.

Skema pemerintah: memberikan insentif dan mengurangi
disinsentif
Penetapan skema pemerintah dapat menjadi mekanisme yang
penting untuk meningkatkan pemakaian helm. Ini dapat dalam
bentuk pemberian insentif kepada produsen helm, atau kepada
pemakai helm, atau dengan cara mengurangi disinsentif.
Sebagai contoh, pemerintah di negara yang banyak anak-anak
membonceng sepeda motor orang tuanya, seperti yang banyak
ditemui di negara-negara Asia, dapat menetapkan suatu skema
yang dapat memberikan subsidi harga helm sepeda motor untuk
anak-anak sekolah. Catatan berikut memperlihatkan contoh
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insentif pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan
pemakaian helm sepeda.

CATATAN

Insentif di Victoria untuk meningkatkan penggunaan helm sepeda

Antara 1984 dan 1989 Pemerintah negara bagian Victoria, Australia
melakukan skema potongan harga helm pada tujuh kesempatan.
Pada tiap kesempatan potongan sebesar AUS $10 diberikan pada
pembeli helm sepeda buatan Australi dan dengan standar yang telah
disetujui. Sekitar 180.000 potongan harga dibayarkan Pemerintah
sebesar AUS $1,8 juta. Skema potongan harga merupakan
komponen penting dari suatu program yang sangat sukses yang
mengarah pada peningkatan dramatis dalam tingkat penggunaan
helm sepeda dan menurunnya cedera kepala dan fatalitas.

Disinsentif finansial yang dialami pemakai helm biasanya
terlihat dalam bentuk harga helm yang tinggi. Tipikal,
disinsentif “tersembunyi” dari konsumen dan termasuk
dalam berbagai bentuk pajak atau pungutan (sebagai contoh,
pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pungutan/pajak
impor), dampaknya pada pemakaian helm biasanya tidak
langsung. Bentuk disinsentif lainnya dalam bentuk biaya yang
harus dipikul konsumen dalam bentuk waktu dan uang yang
diperlukan untuk mencapai tempat-tempat penjualan helm.
Memecahkan masalah disinsentif sebagai bagian dari
kampanye helm melalui lobi untuk pembebasan helm dari
pajak, atau menambah lokasi di mana helm dapat dibeli, dapat
memberi dampak besar pada pemakaian helm, terutama pada
penurunan harga jual yang harus dibayar oleh konsumen.
Penilaian terhadap biaya serta persyaratan untuk penyediaan
helm ke pasaran merupakan cara yang baik untuk membuka
disinsentif yang ada, dengan demikian dapat mengidentifikasi
langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi dampaknya.
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3.5.2

Langkah-langkah kewajiban meningkatkan pemakaian helm

Instansi pemerintah, terutama yang terlibat dalam Kelompopk
Kerja, sebaiknya mengambil inisiatif dengan mengharuskan
para stafnya memakai helm. Instansi disini termasuk
perhubungan, kesehatan dan kepolisian.
Publikasi peraturan perundang-undangan tentang helm
Para pengguna sepeda motor perlu diberi tahu, dengan cukup
waktu, tentang peraturan perundang-undangan yang bakal
datang, dan informasi tentang bagaimana penegakan hukum yang
akan dilakukan, dan sanksi bila tidak ditaati. Sosialisasi tentang
informasi ini dapat dilakukan dengan melalui media cetak dan
elektronik/broadcasting dan melalui papan iklan/buletin.
BOX 3.6 : Kebijakan Penggunaan Helm di Tempat Kerja di
Kamboja
Meskipun sepeda motor membe
rikan kontribusi lebih dari 75% jumlah kendaraan di Kamboja dan 90%
di kota Phnom Penh, namun hanya
sedikit pengendaranya yang menggunakan helm. Sejak 2002, Orga
nisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendukung program penggunaan helm
di Phnom Penh. Upaya kolaborasi ini
melibatkan sejumlah kementerian,
kepolisian dan organisasi non pemerintah. Proyek ini dikoordinasikan
Handicap International bersama Kementerian Kesehatan Kamboja, dan
menggabungkan media kampanye,
peraturan perundangan helm, dan
kebijakan yang mempromosikan
penggunaan helm untuk melindungi
cedera di tempat kerja.
Penggunaan helm di tempat kerja
merupakan komponen dari proyek
yang bertujuan mendorong pegawai

140

negeri maupun swasta dan badan
PBB untuk memberi tauladan dengan
mengadopsi kebijakan, menegakan
dan mengawasi penggunaan helm
para pegawai ketika bersepedamotor. Kantor WHO di Kamboja mempunyai kontrak kerja dengan Handicap
International untuk mengunjungi beberapa institusi dalam rangka mempromosikan keselamatan jalan dan
mengembangkan kebijakan keselamatan jalan di seluruh organisasi.

Pengendara sepeda motor dari Handicap
International di Kamboja yang menggunakan
helm sesuai peraturan.
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Penegakan hukum dan melibatkan polisi
Agar peraturan perundang-undangan tentang helm efektif,
polisi lalu lintas harus berkomitmen untuk menegakkannya.
Bila kampanye pendidikan masyarakat dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat, penegakan hukum sangat diperlukan
untuk mendapatkan ketaatan secara luas. Masyarakat harus
disadarkan bahwa peraturan perundang-undangan itu akan
ditegakkan dan bahwa mereka yang tidak memperdulikannya
akan mendapatkan konsekwensi denda keuangan atau – apabila
berkali-kali melakukan pelanggaran – akan mendapatkan
sanksi yang lebih berat.
Menegakkan peraturan perundang-undangan tentang helm
memberikan beban tambahan kepada polisi. Karenanya sangat
berguna melakukan pemeriksaan awal kapasitas polisi, dan
menetapkan apakah diperlukan tambahan tenaga. Apapun
juga, polisi lalu lintas memerlukan pelatihan mengenai
peraturan perundang-undangan yang baru dan bagaimana
mereka dapat menegakkannya dengan baik.
Bagaimana polisi dapat menampung tugas tambahan itu akan
menentukan keputusan apakah perlu diterbitkan suatu payung
penegakan hukum atau dilakukan secara bertahap (lihat Box
3.7). Apabila penegakan hukum dilakukan secara bertahap,
daerah di mana pengguna sepeda motor hanya sedikit yang
memakai helm dan dimana tingkat korban diantara pengguna
sepeda motor tinggi dijadikan sasaran pertama.
Apakah tujuan utama penegakan hukum?
Tujuan dari pro-aktif penegakan hukum peraturan perundangundangan tentang helm adalah untuk memastikan bahwa helm
selalu dipakai oleh para pengguna sepeda motor di semua jalan.
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BOX 3.7 : Penegakan Hukum bagi Penggunaan Helm Sepeda
Motor di Nepal
Pengguna Sepeda motor meningkat
lebih dari enam kali lipat di Nepal
sejak 1993.
Undang-undang
pemerintah yang telah dikeluarkan
setahun sebelumnya menetapkan
kewajiban
penggunaan
helm
bagi pesepedamotor, meskipun
penegakan hukum di lapangan
lemah dan penumpang dibebaskan
dari penggunaan helm di jalan
ibukota Kathmandu. Namun, sejak
Januari 2003, undang-undang yang
mewajibkan penggunaan helm
ditegakkan dengan keras untuk
semua pesepedamotor di ibukota.
Ketatnya
penegakan
hukum
mendapat dukungan politik kuat
dari Menteri Kesehatan, seorang
ahli bedah syaraf yang prihatin
dengan meningkatnya jumlah
pasien cedera kepala yang dirawat.
Pemberlakuan
undang-undang helm membawa kepada
penurunan signifikan jumlah cedera kepala para pesepedamotor di
ibukota, sebagaimana dilaporkan
Rumah Sakit Pusat, laporan autopsi, dan pangkalan data nasional
kepolisian lalu lintas. Penurunan
kematian menjadi pengamatan
utama diantara para pesepedamotor di lembah Kathmandu, dima-

na penegakan hukum mengalami
peningkatan sejak 2003. Namun,
luka berat lainnya terlihat meningkat dalam periode sama. Hal ini
diakibatkan meningkatnya jumlah
pesepedamotor yang mabuk, yang
memberi kontribusi pada peningkatan secara keseluruhan pada
kecelakaan sepedamotor. Mung
kin terjadi, sejak undang-undang
diberlakukan, proporsi cedera
kepala diakibatkan penggunaan
helm yang salah atau helm non
standar. Meskipun berhasil dalam penurunan jumlah kematian
pesepedamotor di ibukota, pene
gakan hukum yang lemah di beberapa wilayah perkotaan mengakibatkan rendahnya tingkat penggunaan helm.
Motorisasi di Nepal yang cepat dan
khususnya pertumbuhan tajam
dari sepeda motor memberi arti
penggunaan helm adalah upaya
sangat penting dalam menurunkan
jumlah kematian. Saat komitmen
politik itu ada, yang diperlukan
untuk merealisasikan tujuan,
upaya-upaya termasuk penegakan
hukum harus dipertahankan di
ibukota dan diperluas hingga
meliputi seluruh jalan di negara ini.

Hasil yang dicari adalah peningkatan pemakaian helm,
yang akan menghasilkan penurunan cedera kepala, trauma
dan kematian. Dukungan politis sangat penting untuk
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mempertahankan hasilnya. Jumlah petugas polisi yang terbatas
harus dimanfaatkan secara efektif untuk mendapatkan nilai
tinggi dari operasi penegakan hukum.
Penegakan hukum strategis mengintegrasikan empat prinsip
dasar kepolisian dalam intervensi multi-dimensional. Praktek
penegakan hukum harus memastikan:
a)

Terlihat peningkatan penegakan hukum. Ini termasuk
terlihat jelas, masyarakat dapat melihatnya dan lokasi titik
pemeriksaan (checkpoints) dan hambatan yang strategis.
Lokasi, intensitas dan waktunya siang atau malam harus
berpindah-pindah. Perlu banyak petugas polisi dalam setiap
tim kerja. Visibilitas termasuk tanda-tanda tentang kegiatan
penegakan hukum, rompi keselamatan untuk semua petugas
dan pencahayaan yang cukup pada waktu malam hari.

b) Kegiatan penegakan hukum yang berulang. Ini
memberikan petunjuk kepada para pengguna sepeda motor
bahwa risiko tertangkap tinggi – dimanapun, kapanpun.
c)

Penegakan yang tegas dan konsisten. Setelah didahului
periode peringatan kepada masyarakat, penegakan
hukum oleh polisi harus tegas, non-diskriminatif, adil dan
konsisten. Ini akan memberikan perubahan permanen
pada tingkah laku para pengguna sepeda motor – tidak
hanya sesaat atau dalam periode pendek, di jalan raya
atau dimanapun yang ada kemungkinan ada penegakan
oleh polisi. Apabila tidak ada penegakan hukum maka
kepatuhan hanya sedikit atau bahkan tidak ada kepatuhan.

d) Penegakan hukum yang dipublikasikan secara luas.
Untuk mencapai efektifitas maksimum, penegakan hukum
untuk kepatuhan mengikuti peraturan perundangundangan harus dikombinasikan dengan kampanye
pendidikan dan publisitas melibatkan pemerintah pusat,
pemerintah daerah, media masa dan instansi-instansi
lain. Ini berarti melakukan kampanye publisitas terlebih
dahulu, selama dan setelah kegiatan operasi penegakan

143

Modul 3 : Bagaimana merancang dan melaksanakan program helm

dengan pesan-pesan keselamatan yang jelas dan luas.
Brosur-brosur tentang keselamatan tentang pemakaian
helm yang benar dengan peringatan sebagai ganti dari
denda dapat disebarkan. Pendidikan dan instruksi dapat
diberikan kepada calon pengendara untuk membeli dan
memakai helm dan promosi terus menerus tentang pesanpesan keselamatan.
Sasaran operasi harus direncanakan dengan baik dengan
semua petugas polisi lalu lintas dilatih serta diberi pengarahan
yang cukup. Keselamatan tetap menjadi perhatian utama,
baik bagi para petugas terutama yang berada di tengah
jalan dan juga para pemakai jalan seluruhnya, pergunakan
peralatan-perlengkapan keselamatan serta pemilihan titik-titik
pemeriksaan.
Para kepala kepolisian harus dapat memberikan apresiasi
untuk kebutuhan anggaran penegakan hukum dibanding
dengan biaya untuk operasi penyelamatan, biaya perawatan
dan rehabilitasi para korban.
Penegakan hukum strategis dapat mencapai hasil yang
berkelanjutan dengan meningkatkan persentase pengendara
maupun penumpang sepeda motor memakai helm. Tujuannya
adalah menciptakan persepsi bahwa risiko tertangkap dan
dikenakan denda lebih besar dibandingkan dengan membeli
dan selanjutnya ketidak nyamanan memakai helm.
Pelatihan petugas polisi lalu lintas. Petugas polisi lalu lintas
harus dilatih tentang strategi dan taktik yang efektif untuk
mencapai hasi maksimum. Ini termasuk:
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••

pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan;

••

pemahaman bagaimana memakai helm mengurangi risiko
cedera kepala, otak dan muka (sekalipun pada tumbukan
dengan kecepatan rendah);

••

petugas polisi yang menggunakan sepeda motor, termasuk
sepeda motor pribadi, harus mematuhi peraturan
perundang-undangan;
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••

memahami bagaimana menyiapkan roadblocks dan titik
pemeriksaan yang aman dan efektif untuk mendapatkan
“paparan publik” dan penegakan hukum yang maksimum.
Ini termasuk tanda-tanda, perambuan, spanduk besar
yang menjelaskan kepada masyarakat pemakai jalan jenis
penegakan hukum yang sedang dilakukan, mislanya
“checkpoint helm” atau “helm menyelamatkan jiwa”;

••

bagaimana memilih wilayah dengan tingkat ketidak
patuhan tinggi;

••

bagaimana menyiapkan petunjuk dan pendidikan yang
efektif kepada pengguna sepeda motor;

••

memahami dampak kecelakaan sepeda motor pada
sumber daya manusia dan uang; kepada komunitas/
masyarakat maupun penghematan terhadap sumber daya
pada kepolisian dan petugas penyelamatan bila penegakan
hukum dilakukan dengan efektif;

••

memahami aspek lain keselamatan sepeda motor termasuk
safe and defensive riding, ruang bebas pandang pengendara
sepeda motor, pemakaian pakaian yang cukup serta sepatu
yang memberikan perlindungan;

••

memahami cara yang paling baik untuk mengukur
efektifitas kegiatan penegakan hukum. Sukses dapat
dilihat dari tingkat kepatuhan yang diamati di lingkungan
komunitas pengguna sepeda motor dan bukan
berdasarkan dari jumlah tindakan dan peringatan yang
diberikan. Kepatuhan diukur dari persentase peningkatan
tingkat pemakaian helm. Ukuran performansi yang lain
adalah jumlah operasi checkpoint, sasaran/target operasi,
ceramah-ceramah edukasi, maupun peringatan-peringatan
melalui media massa maupun individu. Perlu juga
diberikan penghargaan dan dorongan untuk peningkatan
keselamatan pengguna sepeda motor.

Penegakan hukum lalu lintas strategis dapat menghasilkan
perbedaan. Untuk implementasi yang efektif penegakan
peraturan perundang-undangan tentang helm:
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−

penegakan harus dapat menghasilkan hal yang berarti
dan menimbulkan efek jera kepada para pengguna sepeda
motor yang tidak memakai helm,

−

perasaan risiko tidak nyaman harus tinggi.

Tabel 3.7 memperlihatkan hambatan yang dapat muncul dalam
usaha mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
maupun kemungkinan langkah-langkah untuk mengatasi
hambatan-hambatan itu.

Tabel 3.7

Mengatasi rintangan atau hambatan untuk
pelaksanaan hukum yang efektif

Rintangan

Tindakan perbaikan

Sumber daya polisi yang terbatas

• Perencanaan strategis untuk
profil intensif tinggi, visibilitas
tinggi, kegiatan penegakan pengembangan sumber daya dan
koordinasi
• Menggabungkan pendidikan dan
penegakan
• Media promosi yang kuat
• Kampanye dukungan masyarakat
• Alokasi petugas lalu lintas tambahan

Prioritas polisi yang bersaing

• Pemerintah dan petugas polisi senior
memahami biaya ekonomi dan
manusia yang riil dari trauma jalan
dibandingkan dengan biaya yang
relatif lebih rendah dari penegakan
• Menghargai penghematan biaya
yang dapat dicapai dengan
penegakan hukum lalu lintas yang
strategis

Kepuasan dalam penegakan
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• Meningkatkan pelatihan polisi,
pengawas, dan manajemen polisi
dengan penekanan pada risiko
untuk pengendara, penumpang, dan
masyarakat
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Polisi bersimpati mendukung
pengendara:

• Pendidikan polisi tentang risiko yang
terkait bila tidak mengenakan helm

• Helm dinyatakan panas, tidak
nyaman, mengganggu, atau sulit
mendengar klakson mobil

• Pendidikan masyarakat

• Biaya helm bagi pengendara

• Pembelian helm dianjurkan
sebelum surat izin atau pendaftaran
dikeluarkan atau diperbaharui

• Biaya denda kumulatif misal,
beberapa anggota keluarga pada
satu sepeda motor
Kemampuan kebijakan yang tidak
memadai atau tidak efektif atau
strategis dan persepsi bahwa
penegakan terlalu sulit dengan
ketidakpatuhan yang luas

• Pengenalan subsidi pemerintah
untuk pembelian helm

• Pengembangan strategi penegakan
hukum terpadu
• Identifikasi dan publikasi
keberhasilan-keberhasilan kecil
• Pemodelan pada contoh-contoh
keberhasilan dari “praktek yang baik”
• Target penegakan hukum helm

Korupsi termasuk:

• Tindakan anti korupsi

• Polisi mengumpulkan denda dan
tidak menyampaikannya pada
otoritas pemerintah

• Sebuah apresiasi bahwa korupsi
merusak intervensi keselamatan jalan

• Penerimaan uang yang ilegal dan
tidak etis sebagai pembayaran untuk
mengabaikan pelanggaran (suap)

• Meningkatkan pendidikan dan
pelatihan petugas
• Tinjau ulang gaji petugas lalu lintas
setelah pelatihan yang tepat
• Promosi kode etik / perilaku

BOX 3.8 : Mengeluarkan aturan helm sepeda: apa lagi yang
dibutuhkan untuk mendapatkan helm di kepala
Pada bulan Oktober 2004, peme
rintah Afrika Selatan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan
semua pesepeda untuk memakai
helm. Peraturan tersebut mengharuskan penggunaan helm pelindung yang benar diikat dan dipasang saat mengendarai sepeda
atau sedang menjadi penumpang.
Menurut data lalu lintas jalan nasional di Afrika Selatan, 270 pe
ngendara sepeda tewas selama
2004.

Beberapa
produsen
sepeda
Afrika Selatan secara aktif
mempromosikan
penggunaan
helm melalui stiker yang dipasang
pada sepeda baru, dengan
pesan-pesan seperti “Gunakan
otakmu,
kenakan
helm!”.
Lainnya memberikan kepada
perwakilan penjualan mereka,
sesi pelatihan singkat tentang
berbagai jenis produk yang dijual
bersama
sepeda,
termasuk
helm. Perwakilan penjualan juga
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dilatih untuk mendorong pemilik
sepeda baru untuk membeli
peralatan keselamatan seperti
helm. Bahkan sebelum Undangundang disahkan, Federasi Afrika
Selatan telah mengikuti aturan
internasional tentang penggunaan
helm dalam balapan sepeda, dan
menolak pengendara sepeda
tanpa menggunakan helm yang
benar pas dari balap.
Meskipun demikian, bagaimana
pun, kurang dari setahun setelah
Undang-undang disahkan, seba
gian besar pengendara sepeda
Afrika Selatan masih tidak memakai
helm. Meskipun ada liputan media
yang cukup pada saat undangundang itu disahkan, masih sedikit
kesadaran tentang hal itu. Ini
adalah kasus bahkan di antara
beberapa asosiasi bersepeda klub terutama untuk pengendara
sepeda biasa, meskipun mereka
juga mengorganisir balap.

undang baru, bahkan tidak tahu
itu telah diintrodusir. Lainnya
menyatakan
bahwa
undangundang itu tidak ditegakkan
karena kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang masalah
ini, dan bahwa mereka masih
mempertimbangkan
berapa
seharusnya sanksi yang sesuai
untuk pelanggaran. Meskipun
di daerah tertentu petugas lalu
lintas secara aktif terlibat dalam
mempromosikan
kesadaran
akan manfaat helm sepeda
dan undang-undang baru, ini
tidak terjadi di seluruh negeri.
Akibatnya, beberapa pejabat
mendesak bahwa departemen
lalu lintas nasional memberikan
panduan yang jelas tentang
bagaimana undang-undang harus
dilaksanakan di tingkat lokal.

Penegakan hukum adalah buruk
- sebuah refleksi dari kesulitan
dalam
menerapkan
undangundang nasional di tingkat lokal.
Beberapa pejabat lalu lintas, saat
diwawancarai tentang undang-

Sanksi untuk ketidak patuhan
Berbagai metoda dapat digunakan untuk penegakan hukum:
•• Surat-surat peringatan dapat diterbitkan selama periode
peraturan perundang-undangan dalam proses persetujuan
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dengan saat diimplementasikan secara penuh. Peringatanperingatan ini memberi informasi kepada pengguna
sepeda motor bahwa ada perubahan terhadap peraturan
perundang-undangan dan bahwa di masa depan sanksi
akan diperlakukan terhadap mereka yang melanggarnya.
•• Sanksi pasti dapat diterbitkan dengan tiket tertulis yang
diberikan pada waktu kejadian, yang mengharuskan si
pelanggar membayar denda sejumlah tertentu ke instansi
tertentu pada hari yang ditetapkan. Agar metoda ini
dapat efektif dilaksanakan perlu dibangun komputerisasi
database untuk mencatat semua pelanggaran-pelanggaran.
Selama periode memperkenalkan, pembayaran denda
dapat diabaikan bila, sebagai contoh, si pelanggar dapat
menunjukkan tanda bukti pembayaran bahwa dia telah
membeli helm. Tanggal pada tanda bukti pembelian helm
itu harus bertanggal setelah tanggal pelanggaran dia
lakukan.
•• Denda di tempat adalah denda yang diperlakukan di
beberapa negara di mana pesepeda motor yang tertangkap
basah mengendarai tanpa memakai helm didenda ditempat
oleh petugas polisi. Uang denda selanjutnya diteruskan ke
otoritas transportasi. Namun demikian perlu diperhatikan,
dalam beberapa kejadian, terutama di mana gaji petugas
polisi rendah, cara semacam ini tidak efektif dan dapat
mengakibatkan terjadinya korupsi dan penyogokan. Sistem
semacam ini harus segera ditingkatkan untuk memastikan
tidak terjadi transaksi keuangan di tempat kejadian dan
audit penuh terhadap semua transaksi keuangan tetap
dilakukan.
•• Penyitaan surat-surat atau sepeda motor dapat dilakukan
sebagai aturan payung, atau kepada pelanggar yang
berkali-kali melakukan pelanggaran. Namun demikian
cara ini dilakukan setelah cara-cara yang lain dicoba.
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3.6 Bagaimana melibatkan publik (masyarakat)
Menyelenggarakan kampanye dengan melibatkan masyarakat
menuntut ketrampilan dalam pemasaran atau periklanan,
penyusunan obyektif kampanye yang spesifik, penjabaran dan
penonjolan pesan-pesan kampanye dan kelompok sasarannya,
menetapkan jadwal waktu untuk implementasi, dan metodologi
evaluasi inisiatif itu.
3.6.1

Memilih instansi untuk kampanye

Kampanye pemasaran yang sukses dapat dilakukan oleh
personalia yang memenuhi syarat di lingkungan departemen
di pemerintahan, tetapi biasanya memerlukan bantuan
keahlian dari lembaga pemasaran atau periklanan. Kendali
keseluruhan kampanye harus tetap berada dalam tangan
instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Kampanye ini
dapat juga memerlukan dukungan dari perusahaan hubungan
masyarakat dan perusahaan penelitian, kecuali bila lembaga
pemerintah dapat menyediakan jasa itu.
Langkah pertama dalam memilih perusahaan periklanan
adalah menerbitkan dokumen tender, yang menguraikan
tujuan menyeluruh dan obyektif dari kampanye, jadwal dan
budget. Tujuan dari dokumen tender ini adalah mengases
kemampuan perusahaan yang berminat untuk melakukan
pekerjaan itu. Dari aplikasi awal, daftar pendek dapat disusun
berdasarkan:
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––

pengalaman sebelumnya dalam kampanye pemasaran
kegiatan sosial;

––

kemampuan kreatifnya;

––

lokasi fisiknya;

––

kemampuan melibatkan media massa;

––

besarnya.
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Perusahaan yang masuk daftar pendek selanjutnya diminta
untuk menyampaikan penawaran/tender pekerjaannya,
dengan mengusulkan ide kreatif, rencana melibatkan media,
dan budgetnya.
3.6.2

Obyektif dari kampanye

Aspek terpenting dari setiap kampanye adalah memiliki ide
yang jelas tentang hasil kampanye yang akan didapatkan.
Obyektif ini dapat dinyatakan secara kwantitatif. Sebagai
contoh, masyarakat dapat diberitahu bahwa “Pada bulan
Desember 2006 akan disyaratkan oleh peraturan perundangundangan bahwa semua pengendara dan penumpang sepeda
motor harus memakai helm”. Namun demikian, dapat saja
ditetapkan sasaran internal yang kurang ambisius. Sebagai
contoh, sasaran internal yang tidak disampaikan kepada
masyarakat adalah pada Desember 2006, 75% dari pengendara
dan penumpang sepeda motor memakai helm.
Asumsi untuk kampanye adalah pemakaian helm, apabila
memang ada, sangat terbatas, bahwa hanya sedikit sekali
ketentuan tentang keharusan memakai helm, dan sedikit atau
bahkan tidak ada penegakan hukum.
Berbagai obyektif sangat dimungkinkan, tergantng kepada
peraturan perundang-undangan yang ada dan tingkat
pemakaian helm. Termasuk:
−

meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa helm dapat
mencegah cedera serius;

−

meningkatkan kesadaran bahwa setiap pengendara
maupun penumpang sepeda motor lebih aman bila
menggunakan helm;

−

mendorong masyarakat untuk membeli dan selanjutnya
memakai helm;

−

menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemakaian
helm saat ini merupakan keharusan;
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−

memberitahu masyarakat bahwa keharusan pemakaian
helm mulai di tegakkan, dan menjelaskan sanksi-sanksinya;

−

mendorong penegakan terhadap pemakaian helm oleh
kepolisian.

Masing-masing obyektif itu harus dikwantifikasikan. Oleh
karena itu pertama-tama perlu dijamin:
−

tingkat kesadaran tentang nilai keselamatan dari helm,
ketersediaan dan harganya, serta landasan hukum tentang
helm itu;

−

tingkat pemakaian helm, baik oleh pengendara maupun
penumpang, di perkotaan dan di luar perkotaan/pedesaan;

−

tingkat penegakan hukum yang berlaku.

3.6.3

Merubah pengetahuan dan sikap terhadap pemakaian
helm

Kampanye keselamatan jalan yang paling efektif adalah yang
mampu merubah kebiasaan dan tingkah laku. Oleh karena itu
juga penting meningkatkan kesadaran dan peningkatan sikap,
tetapi sebenarnya nyawa dapat diselamatkan apabila pola
sikap yang diinginkan dapat diterapkan.
Tingkah laku dan kebiasaan baru sering dapat dicapai melalui
pengaruh peraturan perundang-undangan yang didukung
dengan informasi dan penegakan hukum. Pada waktu
pemakaian helm dijadikan keharusan, lebih mudah mengajak
masyarakat menerima nilai dari pemakaian helm. Bahkan
menerapkan sanksi kadang tidak perlu dilakukan cepat-cepat
pada fase awal sementara masyarakat menyadari bahwa
peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan.
Di daerah-daerah luar perkotaan/pedesaan dari beberapa
negara, dimana penegakan hukum mungkin sangat terbatas,
kampanye yang didasarkan hanya pada publisitas dan
himbauan dalam jangka panjang kecil kemungkinannya untuk
berhasil. Dalam hal ketiadaan tenaga kepolisian, petugaspetugas pemerintahan lokal, tokoh masyarakat dan para orang
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tua. Penegak hukum alternatif ini perlu diyakinkan benar-benar
untuk memberikan pengaruh kepada anggota masyarakat
lainnya untuk memakai helm.
3.6.4

Kerjasama dengan media massa

Media massa – termasuk media cetak, penyiaran dan internet –
dapat berfungsi macam-macam dalam kampanye pendidikan
masyarakat. Mereka akan tertarik untuk meliput kampanye itu
– obyektifnya, isinya dan selanjutnya kemajuannya. Mereka ini
dapat memberikan dukungan, namun dapat juga memberikan
kritikan sampai membuat kampanye anti yang berlawanan
dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu sangat penting
alasan melakukan kampanye dirumuskan dengan jelas dan
harus kuat. Dapat ditekankan, misalnya, bahwa biaya sebuah
helm jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus
ditanggung bila terjadi cedera, atau jumlah cedera kepala sangat
besar dan dapat dikurangi secara signifikan bila pengguna
sepeda motor memakai helm.

BOX 3.9 : Penegakan hukum untuk helm sepeda motor di Iran
Iran memiliki tingkat kematian aki
bat kecelakaan lalu lintas yang ter
tinggi di dunia, dan menghabiskan
biaya kira-kira USD 6 juta per ta
hun untuk kecelakaan lalu lintas.
Sepeda motor memberikan kontri
busi kenaikan proporsi kendaraan
sebesar 40% di tahun 2005. Lebih
dari separuh kecelakaan di jalan
melibatkan pesepedamotor, yaitu
yang menerima resiko luka berat
atau kematian 10 kali lebih tinggi
dibandingkan penggendara kenda
raan roda empat. Hampir 70%
pesepedamotor meninggal karena
luka di kepala yang seringkali

disebabkan tidak menggunakan
helm atau menggunakan helm
dengan salah.
Meskipun ada hukum tentang
penggunaan helm yang telah
ditetapkan
beberapa
tahun
sebelumnya, namun sampai tahun
2003 tidak pernah ditegakkan
secara sungguh-sungguh. Berawal
dari jalan utama di ibukota Teheran,
petugas lalu lintas melakukan
penegakan dengan menaikan
denda 10 kali lipat bagi pelanggar
pemakaian helm. Pada waktu
yang sama, Dewan Kota Teheran

153

Modul 3 : Bagaimana merancang dan melaksanakan program helm

meluncurkan sebuah kampanye
televisi untuk meningkatkan kesa
daran hukum terhadap helm.
Hasilnya,
penggunaan
helm
meningkat semula dibawah 2%
di tahun 2003 menjadi 60% di
tahun 2004, and lebih dari 95% di
tahun 2005. Program ini kemudian
dilaksanakan di lima kota besar
dengan hasil yang sama.
Bagaimanapun, di beberapa kota
kecil di Iran situasinya berbeda.
Disini, separuh dari pengendara
mengemudikan kendaraan yang
tidak diregister, dan banyak
pesepedamotor tidak mempunyai
SIM. Dalam rangka menaikkan
penggunaan helm di wilayah ini,
riset harus dilaksanakan untuk
mengkaji pesepedamotor dan
situasi sosial-ekonominya.
Hasil studi menemukan perbe
daan yang signifikan antara pe
sepedamotor di kota kecil dan di
kota besar. Bagi 85% populasi
penduduk yang tinggal kota-kota
kecil, sepeda motor adalah satusatunya kendaraan keluarga,
dan 52% pe
sepedamotor sangat
bergantung pada kendaraannya
untuk
mengangkut
barang.
Meskipun 92% pesepedamotor
memiliki helm, hanya 13% yang
bersedia menggu
nakan helm,
sekitar 72% - mencer
minkan
bagian
terbesarmempunyai
pandangan
negatif
terhadap
penggunaan helm.
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Promosi penggunaan helm di kota Arsanjan, Iran.

Menindaklanjuti hasil riset ini,
program tiga tahun disusun oleh
pemerintah dan Institut Karolinska
di Swedia. “Program Keselamatan
Komunitas Penggunaan Helm”
dilakukan
dengan
berbagai
pendekatan di wilayah perkotaan di
Iran. Dalam rangka mengevaluasi
program,
untuk
mengontrol,
kota yang mendapat intervensi
akan dibandingkan dengan kota
yang tidak mendapat intervensi.
Koa-kota yang masuk kelompok
intervensi akan menerima hal-hal
sebagai berikut:
- Perbaikan sistem registrasi
sepeda motor, bersamaan de
ngan peningkatan penegakan
hukum di bidang registrasi
sepeda motor dan SIM.
- Insentif penggunaan helm, sebagai contoh pemberian helm
gratis atau potongan harga.
- Penegakan
undang-undang
helm secara ketat ,
- Identifikasi dan pelarangan
sepedamotor yang tidak laik,
bersamaan dengan insentif
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khusus untuk perbaikan sepeda
motor.
-

Program helm lokal untuk pendidikan masyarakat .
Pameran dan karnaval untuk
mendorong penggunaan helm.
Pendidikan keselamatan untuk
anak-anak.
Kolaborasi yang aktif antar sekolah mengemudi.

Lima kota bermasalah dibandingkan kota yang dikendalikan. Hasil
studi akan membantu memformulasikan intervensi untuk meningktkan penggunaan helm di semua
wilayah Iran, disesuaikan dengan
kebutuhan khusus masing-masing
kota.

Apabila media mendukung, maka mereka dapat dimanfaatkan
untuk mempromosikan pesan-pesan kampanye. Media
biasanya sangat berminat untuk mempublikasikan pernyataanpernyataan dari petugas-petugas medis, tokoh-tokoh politik
atau polisi mengenai nilai helm dan tentang keselamatan jalan
secara umum. Media lokal juga dapat memainkan peran yang
sangat penting.
Sebagai bagian dari kampanye yang berlanjut, media massa
perlu terus menerus secara teratur diberi informasi tentang
perkembangan dan bagaimana supaya tetap dapat memenuhi
target/sasaran. Ini dapat dilakukan melalui lembaga
pemerintah atau melalui perusahaan hubungan masyarakat.
3.6.5

Menciptakan pesan-pesan kampanye

Sebelum menyiapkan pesan-pesan untuk pemakaian helm,
faktor-faktor yang membatasi pemakaian helm perlu terlebih
dahulu diidentifikasi, baik melalui pengetahuan setempaat
maupun melalui penelitian pasar. Kelompok sasaran kunci
juga harus ditetapkan.
Sasaran utama adalah non-pemakai, dan kampanye harus
menyentuh mayoritas dari mereka ini. Sasaran kedua yang
juga penting adalah mereka yang dekat dengan non-pemakai
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– seperti para orang tua, sanak keluarga, pemberi kerja dan
guru – yang dapat memberi pengaruh kepada non-pemakai,
dan bagaimanapun juga, menginginkan mereka hidup dengan
aman.
Pesan-pesan kampanye ini harus:
−

sederhana, konsisten dan mudah diingat;

−

sesuai dengan kondisi dari masing-masing negara,
termasuk standar sosial dan budayanya;

−

tidak “menyinggung” kelompok tertentu;

−

relevan kepada kelompok sasaran yang dipilih – dan tidak
harus diarahkan kepada seluruh penduduk.

Sangat menolong/berguna membuat pesan itu “brand” dari
kampanye itu. Produk yang “dijual” adalah “pakai helm”,
jadi bukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada
kampanye itu.
Sambil mempertahankan konsistensi dari pesan-pesan yang
disampaikan, kampanye itu tetap harus selalu menyesuaikan
dengan perubahan sasaran yang dituju. Kampanye dapat
dimulai di wilayah urban/perkotaan, atau terhadap kelompok
muda. Pendekatan berbeda diperlukan untuk menyampaikan
pesan yang sama kepada masyarakat di luar perkotaan/
pedesaan atau terhadap kelompok yang lebih tua.
BOX 3.10 : Prakarsa Helm oleh WHO: sumber daya global
Dibuat
pada
tahun
1991,
Organisasi
Kesehatan
Dunia
Helmet Initiative mempromosikan
penggunaan helm sepeda motor
dan sepeda di seluruh dunia
dan berfungsi sebagai sumber
daya bagi mereka yang ingin
belajar lebih banyak atau untuk
mempromosikan penggunaannya.
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Prakarsa Helm melayani dan
menghubungkan lembaga kesehatan masyarakat, organisasi keselamatan, dan kelompok-kelompok
lainnya.
Fitur yang paling terlihat dalam
Prakarsa ini adalah situs internet,
yang merupakan alat komunikasi
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yang utama. Ini berisi Pokok
Berita, majalah triwulanan
dengan berita tentang
penelitian dan program
helm, strategi inovatif untuk
mempromosikan helm, dan
hukum helm. Ada link ke
jaringan program helm dan
kelompok berbasis web lain
yang relevan dan sumber
daya. Program promosi helm
yang belum menjadi bagian dari
jaringan internasional diundang
untuk bergabung.

terhadap lebih dari 500 jurnal dan
laporan, secara teratur diperbarui
untuk memasukkan informasi
terbaru tentang helm.

Melalui situsnya, Prakarsa Helm
WHO memberikan bantuan teknis
untuk program masyarakat dan
lembaga kesehatan masyarakat
yang mencari informasi tentang
helm.

Peningkatan desain helm melalui
penelitian
adalah
kegiatan
didorong oleh Prakarsa Helm
ini. WHO sangat tertarik dalam
pengembangan dan promosi helm
sepeda motor dan sepeda untuk
digunakan di negara-negara tropis.

Prakarsa ini juga memelihara
database online dari artikel-artikel
yang dipublikasikan yang berkaitan
dengan desain dan efektivitas
helm dan strategi promosinya.
Database ini, dikumpulkan dari
pencarian yang komprehensif

Prakarsa Helm dari WHO tersedia
di internet di www.whohelmets.
org. Informasi lebih lanjut dapat
diperoleh dari situs web ini, atau
melalui e-mail di info@whohelmets.
org atau dari kantor lokal dari
Country Representative WHO.

3.6.6

Menetapkan jadwal kampanye

Suatu kampanye biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Ini
dapat termasuk beberapa atau keseluruhan dari yang berikut
ini, tergantung dari situasi terkini dari peraturan perundangundangan tentang helm dan penegakannya:
––

tahap pendidikan masyarakat mendorong masyarakat untuk
secara sukarela memakai helm, dengan cara:
¾¾ penjelasan mengapa memakai helm itu menguntung
kan;
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¾¾ memberitahukan pemakai helm yang potensial tentang
ketersediaan helm dan harganya;
¾¾ memberitahukan kapan pemakaian helm akan menjadi
keharusan.
––

tahap saran pada saat mendekati berlakunya peraturan
perundang-undangan baru:
¾¾ perkuat kembali pentingnya memakai helm;
¾¾ penjelasan mengenai sanksi terhadap ketidaktaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru;

––

tahap pemasaran – barangkali merupakan tahapan yang
paling penting – harus:
¾¾ melanjutkan mengapa memakai helm itu mengun
tungkan;
¾¾ berikan uraian yang lebih rinci mengenai konskwensi
bila tidak memakai helm, baik dari sudut pandang
kemungkinan terjadinya cedera maupun dari sisi
sanksi denda
¾¾ perkuat pesan-pesan untuk mereka yang memakai
helm tidak teratur;

––

tahap pemeliharaan untuk:
¾¾ memperkuat pesan untuk para pemakai helm;
¾¾ memperingatkan mereka yang mulai kendor dalam
memakai helm;
¾¾ melanjutkan menjelaskan konsekwensi bila tidak
memakai helm.

Tahap pendidikan masyarakat awal, sebelum peraturan
perundang-undangan berlaku, sebaiknya tidak lebih dari enam
bulan sampai satu tahun, karena dampak awal dari kampanye
yang lebih panjang akan mulai hilang.
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Tahap marketing akan memberikan dampak yang paling
besar terhadap tingkah laku dan kebiasaan, dan perlu terus
dilanjutkan sampai hasil yang diharapkan tercapai. Namun
demikian, usaha pemasaran tidak harus terus menerus
bersambung – usaha pemasaran yang dilakukan secara
periodik akan memperkuat pesan-pesan, dan lebih efektif
dalam penggunaan anggaran daripada yang dilakukan terus
menerus. Hasil yang dicapai harus realistis dan dapat tercapai.
Dalam tahap ini, kemungkinan lebih baik menegakkan
peraturan perundang-undangan itu hanya dengan peringatanperngatan terlebih dahulu, walaupun kampanye ini akan
menjadi sangat efektif bila peraturan perundang-undangan itu
ditegakkan secara penuh.
3.6.7

Melaksanakan dan mengevaluasi kampanye

Tergantung dari ketersediaan anggaran, obyektif dan kelompok
sasaran untuk kampanye, media massa disertakan untuk
menyampaikan pesan-pesan kampanye. Untuk kelompok
sasaran tertentu sekelompok media massa akan lebih efektif
dibanding dengan yang lain; harian-harian barangkali lebih
sesuai untuk kelompok usia menengah, film untuk kelompok
muda dan radio untuk kelompok di luar wilayah perkotaan.
Institusi hubungan masyarakat yang kompeten dapat
memberikan saran/masukan bagaimana dapat mencapai
bermacam kelompok sasaran ini.
Hasil utama dari kampanye helm adalah helm di kepala semua
orang. Hasil ini paling baik diukur secara teratur, dilakukan
secara independen, survey observatoris – sebelum, selama
dan setelah kampanye. Idealnya survey dilakukan periodik
setiap enam bulan selama kampanye, dan setiap satu tahun
setelah kampanye mencapai tahap maintenance. Biaya survey
dimasukkan dalam keseluruhan biaya program kampanye.
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BOX 3.11 : Kampanye untuk helm sepeda
Banyak pertimbangan mengenai
peningkatan penggunaan helm antara pengendara dan penumpang
kendaraan bermotor roda dua
juga berlaku untuk pengendara
sepeda. Sebuah kampanye mempromosikan penggunaan helm
sepeda umumnya dapat mengikuti
proses yang sama seperti yang diuraikan dalam modul ini. Namun,
ada beberapa aspek khusus untuk
sepeda yang dapat dimasukkan ke
dalam kampanye.
Di sebagian besar negara, penggunaan helm sepeda cenderung
pada tingkat yang lebih rendah
daripada penggunaan helm untuk
moped, skuter dan sepeda motor.
Untuk alasan yang baik, risiko bagi
pengendara kendaraan bermotor
roda dua akan dianggap sebagai
jauh lebih besar daripada untuk
pengendara sepeda. Jika kelompok yang lebih berisiko tidak terlihat akan menggunakan helm,
tidak mungkin bahwa kelompok
yang kurang berisiko akan mengadopsinya. Oleh karena itu penggunaan helm di kendaraan bermotor
roda dua secara luas kemungkinan menjadi prasyarat bagi setiap
upaya untuk meningkatkan penggunaan helm sepeda.
Harga helm sepeda mungkin
sebanding
dengan
sepeda
itu sendiri. Ini bisa membuat
helm sepeda tampak mahal,
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jika kelompok sasaran berasal
dari segmen kurang mampu
dari populasi. Atau, harga akan
tampak sebagai cukup murah,
jika kelompok sasaran relatif
kaya. Pesan kampanye harus
mempertimbangkan perbedaan
persepsi tersebut.
Di daerah pedesaan dengan
sedikit lalu lintas cepat, akan
sulit untuk meyakinkan orang
bahwa ada banyak risiko jika tidak
memakai helm sepeda. Bahaya
utama untuk pengendara sepeda
di daerah ini umumnya akan dari
lalu lintas lambat lainnya, sehingga
jatuh, bukan dari tabrakan dengan
mobil bergerak lebih cepat,
motor, bus, dan truk. Karena itu
Pesan untuk helm sepeda harus
menekankan penggunaan helm
dalam mencegah cedera kepala
karena jatuh dari sepeda - cara
yang paling umum menerima
cedera yang demikian - serta dari
tabrakan dengan kendaraan lain.
Sepeda seringkali bentuk utama
transportasi bagi anak-anak,
terutama ketika mereka bepergian
sendiri. Orang tua dan sekolah
dapat berguna mempengaruhi
anak-anak untuk memakai helm.
Sebuah kampanye helm sepeda
dapat bertujuan untuk membujuk
orang
tua
untuk
menjaga
keselamatan anak-anak mereka,
dan - sebagai model peran -
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untuk mulai mengenakan helm
sendiri. Atau, sekolah mungkin
membuat wajib bagi anak-anak

untuk memakai helm ketika
mengendarai sepeda ke dan dari
sekolah.

Karena sepeda adalah bentuk
transportasi utama di banyak negara,
kampanye yang melibatkan sekolah
dan orang tua sangat penting dalam
mengubah perilaku memakai helm pada
anak-anak.

Survei yang dilakukan harus cukup besar untuk melihat
perbedaan yang signifikan antara kelompok umur yang berbeda,
antara pria dan wanita, pengendara dan penumpang sepeda
motor, kota besar dan kota kecil, jalan-jalan di kota dan di luar
kota, dan wilayah-wilayah yang berbeda di negara itu. Dengan
ditemukannya perbedaan-perbedaan itu, kemungkinan perlu
diadakan penyesuaian terhadap fokus kampanye diarahkan
pada kelompok-kelompok dengan tingkat pemakaian helm
yang masih rendah.
Hasil lain yang tidak langsung dapat diukur. Ini termasuk
pemahaman dan sikap terhadap pemakaian helm, tingkat
penindakan oleh polisi – dan bila data tentang kecelakaan
tersedia – kematian dan luka-luka/cedera diantara pengendara
dan penumpang kendaraan bermotor roda dua. Pemahaman dan
sikap biasanya lebih lambat berubah, tetapi dapat diukur dengan
melakukan survey interview secara teatur, mungkin setiap tahun.
Sebagaimana dengan survey observasional, survey interview ini
harus dapat mendeteksi perbedaan antara kelompok penduduk.
Data polisi dan korban dapat berguna, tetapi ini tergantung pada
banyak pengaruh luar dan kemungkinan tidak menggambarkan
pengaruh kampanye secara akurat.
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3.7 Mendidik anak-anak muda usia
Pendidikan anak-anak muda
usia merupakan salah satu
bagian penting dalam paket
usaha untuk meningkatkan
pemakaian helm. Sementara
penelitian tentang efektifitas pendidikan keselamatan
jalan dalam merubah tingkah
laku dan kebiasaan belum
memberikan hasil yang me
yakinkan, yang sudah cukup jelas adalah bahwa pendekatan
pendidikan yang dikonsentrasikan hanya pada memberikan
fakta tidak dapat memberikan hasil yang sukses. Contoh berikut menggambarkan pentingnya paket komprehensif yang terdiri dari beberapa pendekatan.

CATATAN

Meningkatkan penggunaan helm melalui konsul kesehatan

Pendekatan pendidikan yang lebih sukses termasuk penyuluhan
kesehatan oleh profesional terpercaya seperti dokter, perawat atau
aparat penegak hukum. Di Inggris, satu kampanye promosi yang
dipimpin rumah sakit menghasilkan peningkatan penggunaan helm
sepeda di kalangan remaja dari 11% menjadi 31% menggunakan
laporan sendiri setelah intervensi. H Angka rumah sakit untuk
korban kecelakaan di daerah kampanye untuk cedera terkait
sepeda turun dari 112 per 100.000 penduduk menjadi 60 per
100.000 penduduk.

Berdampingan dengan pendidikan formal di sekolah-sekolah,
pendidikan melalui lingkungan/teman bergaul dalam
beberapa hal cukup efektif. Satu studi, menggunakan sesama
anak-anak sebagai “pendidik” teman-temannya terbukti

162

Helm : Manual keselamatan jalan

bahwa pendekatan persuasif oleh anak-anak yang lebih tua
dapat merubah tingkah laku dan kebiasaan anak-anak yang
lebih muda (15). Dalam studi yang lain tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi penggunaan helm sepeda yang dipakai
oleh murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama, dorongan
oleh orang tua dan kawan dekat merupakan faktor yang paling
besar pengaruhnya untuk menimbulkan tingkah laku dan
sikap yang benar (16). Penelitian lain juga memperlihatkan
pentingnya keterlibatan orang tua dalam memberikan motivasi
kepada anak-anak dalam pemakaian helm sepeda (17).
Waktu untuk melakukan kampanye pendidikan penting
untuk dipertimbangkan. Sebagai contoh, mungkin berguna
untuk mulai pendidikan masyarakat tentang pemakaian
helm sebelum peraturan perundang-undangan ditegakkan.
Demikian juga halnya, sebelum mulai kampanye semacam itu,
terlebih dahulu dipastikan bahwa helm tersedia di pasaran,
terjangkau dan nyaman untuk dipakai.

Fasilitas sosial merupakan teknik yang kuat untuk membentuk tingkah laku dan sikap. Bila anak-anak
diajari ketrampilan fisik dan hubungan sosial yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan
yang memberikan keselamatan (seperti memakai helm), kemungkinan besar mereka akan mempunyai
tingkah laku yang tepat di kemudian hari.
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Contoh-contoh dalam Boks dan Catatan memperlihatkan
bahwa kampanye yang menggunakan pendidikan untuk
meningkatkan pemakaian helm diantara anak-anak dan muda
usia sering dikombinasikan dengan langkah-langkah yang lain
agar dapat efektif.
Peran sekolah dalam promosi pemakaian helm
Sebagai organisasi komunitas, sekolah memiliki peran yang
sangat penting dalam promosi pemakaian helm. Contoh dari Viet
Nam dan Amerika Serikat memperlihatkan sekolah merupakan
lingkungan di mana pemakaian helm dapat diimplementasikan,
para orang tua dapat diajak untuk mendukung, sponsor
kadang-kadang sangat antusias untuk mendukung secara
finansial, dan biasanya diliput media dengan baik. Perencana
program perlu mempertimbangkan kemungkinan lingkungan
sekolah sebagai tempat mempromosikan pemakaian helm dan
membantu mengangkat kesadaran masyarakat akan isu itu.

CATATAN

Kampanye helm sepeda

Kampanye pendidikan helm sepeda dimulai
untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan
rendah di negara bagian Washington, Amerika
Serikat (16). Program Head Start yang didanai
pemerintah federal, yang menawarkan kesehatan,
pendidikan dan dukungan sosial, digunakan
untuk menyediakan helm sepeda gratis untuk
orang-orang muda dan mendidik baik orang tua
maupun anak-anak.
Program ini meliputi:
- memberikan instruksi dalam kelas kepada anak-anak tentang
perlunya memakai helm;
- mendidik orang tua tentang risiko cedera kepala dari kecelakaan
sepeda, efektifitas helm, dan cara-cara untuk mendorong
penggunaan helm saat anak-anak masih muda;
- memperoleh dan memasangkan helm untuk setiap anak;
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- melakukan acara “rodeo” sepeda, sehingga anak-anak bisa
melihat anak-anak lain memakai helm dan praktek keterampilan
mengendara yang aman;
- membuat mengenakan helm sepeda menjadi wajib di sekolah.
Materi pendidikan termasuk buku kegiatan, poster, permainan
dan cerita yang ditujukan untuk kelompok usia yang tepat serta
selebaran multibahasa.
Evaluasi program menunjukkan kenaikan lebih dari dua kali lipat
dari tingkat penggunaan helm yang diamati, dari 43% menjadi
89%. Meskipun risiko cedera terkait sepeda rendah pada kelompok
usia ini, bagian dari tujuan pendidikan adalah untuk mendorong
penggunaan helm jangka panjang, sampai usia di mana risiko
meningkat pesat.

CATATAN

Inisiatif pendidikan untuk meningkatkan penggunaan helm
di Bangalore, India

Organisasi non-pemerintah yang berbasis di Bangalore, Friends for
Life, meluncurkan kampanye kesadaran keselamatan jalan untuk
mempromosikan pemakaian helm di antara pengendara sepeda motor.
Kampanye, yang berjudul “Jaga kepala Anda, Gunakan helm Anda”
mengandalkan internet untuk menciptakan kesadaran, meningkatkan
interaksi dan mendidik perubahan perilaku. Selain menargetkan
masyarakat, kampanye menggunakan manajer-manajer perusahaan
untuk menyentuh karyawan mereka. Dokter juga digunakan dengan
mengumumkan bahan advokasi di kantor mereka dan dalam
buletin karyawan. Polisi lalu lintas Bangalore menempatkan ramburambu secara strategis pada titik-titik lalu lintas yang menonjol dan
menganjurkan membujuk pabrikan helm untuk menjadi tuan rumah
konser musik. Meskipun tujuan langsung dari program ini adalah
untuk meningkatkan penggunaan helm, ia memiliki tujuan yang lebih
luas membina massa orang untuk mempengaruhi pembuat kebijakan
untuk membangun jalan yang lebih aman dan untuk mengembangkan
skema pendidikan bagi pengendara dan pengemudi.
Materi pendidikan termasuk poster dan stiker, logo dan “wallpaper”
komputer. Saran diberikan untuk membantu penyelenggara
kampanye independen. Survei dilakukan sebelum kampanye
dimulai untuk menilai alasan untuk tidak memakai helm. Biaya
helm, ventilasi yang buruk dari helm di iklim yang panas dan fashion
adalah semua faktor yang harus ditangani.
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BOX 3.11 : Mendidik anak-anak tentang penggunaan helm sepeda
motor

Program helm untuk anak telah memberikan helm
kepada ribuan anak-anak Viet Nam

Anak-anak di Viet Nam sering
menanggung beban cedera lalu
lintas jalan. Dalam masyarakat di
mana sepeda motor adalah sarana
utama transportasi jalan, anakanak adalah penumpang yang
paling rentan saat berboncengan
dengan orang tua mereka.
Sebagai tanggapan, organisasi
non-pemerintah
Asia
Injury
Prevention Foundation melakukan
kampanye keselamatan berjudul
“Helm untuk anak-anak”. Skema
ini diluncurkan pada tahun 2000
di Ho Chi Minh City oleh mantan
Presiden Amerika Serikat Bill
Clinton.
Kampanye
ini
mencakup
kurikulum yang komprehensif
tentang keselamatan lalu lintas
untuk sekolah dasar. Tujuannya
adalah untuk memastikan bahwa
anak-anak memiliki pemahaman
yang tertanam tentang perilaku
yang aman dalam kegiatan seharihari dan dalam perjalanan, bahwa
mereka memahami peraturan lalu
lintas dan sistem transportasi,
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dan bahwa mereka memperoleh
keterampilan dan sikap perilaku
yang aman yang diperlukan
ketika mereka kemudian naik
motor sendiri. Bekerja sama
dengan Departemen Pendidikan
dan Pelatihan, buku-buku untuk
siswa dan manual untuk guru
telah diproduksi yang digunakan
bersama-sama dengan model
jalan-jalan yang dibuat dalam
kelas. Setiap sekolah juga
memiliki “traffic corner”, dibangun
untuk memberikan gambaran
yang realistis untuk praktek
belajar dan latihan. Setelah
skema percontohan awal yang
menghasilkan evaluasi positif,
skema ini berangsur-angsur
diperkenalkan di seluruh negeri.
Untai lain dari kampanye terdiri
dari meningkatkan kesadaran
publik, dengan menggunakan
poster dan media publik. Ini
ditujukan untuk anak-anak dan
orang muda. Koran menampilkan
tokoh terkemuka mengenakan
helm, dan di televisi nasional
helm secara selektif ditempatkan
dalam drama televisi dan acara
hiburan.
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3.8 Memastikan respon medis yang tepat
Walaupun tujuan utama program helm adalah meningkatkan
pemakaian helm, penting bagi perancana program untuk
mempertimbangkan respon yang tersedia pada waktu
kecelakaan sepeda motor terjadi (terlepas dari apakah
pengendara maupun penumpang memakai helm atau
tidak). Respon medis yang cepat dan tepat kepada korban
kecelakaan dapat mencegah terjadinya kematian, atau
mengurangi keparahan cedera yang dialami. Sehingga
mereka yang merencanakan dapat mempertimbangkan baik
pertolongan pertama yang umumnya diberikan di tempat
kejadian kecelakaan, maupun kesiapan institusi formal yang
memberikan jasa medis yang selanjutnya akan berhubungan
dengan korban kecelakaan sepeda motor.
CATATAN

Pentingnya respon cepat

Penelitian di Malaysia menemukan bahwa beberapa jam setelah
terjadi cedera sangat penting dalam menentukan hasilnya bagi
korban. Dari 186 kematian akibat cedera pengendara sepeda
motor termasuk dalam penelitian, ditemukan bahwa 71% dari
kematian ini terjadi di tempat, sementara 25% dari kematian
terjadi kurang dari 3 jam setelah kejadian kecelakaan. Menerapkan
perawatan pra-rumah sakit yang efektif dan perawatan dengan
pelayanan medis darurat akan mengurangi jumlah kematian ini.

Legenda grafik

Profil kematian pengendara sepeda motor di Malaysia (data dari tahun 2000)
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Pertolongan pertama pada korban kecelakaan sepeda motor
dan sepeda
Mengendarai sepeda motor atau sepeda dan kemudian terlibat
dalam suatu kecelakaan dapat mengakibatkan cedera yang
dapat mengancam nyawa – termasuk luka berat di kepala,
leher dan punggung yang mungkin juga dapat mengakibatkan
tidak sadar dan banyak kehilangan darah. Setelah kejadian
kecelakaan, seorang yang terlatih dalam pertolongan pertama
dapat memberikan perbedaan antara meninggal atau tetap
hidup pada korban, dan dapat membantu mengurangi
konsekwensi dari cedera. Bantuan segera di tempat kejadian
sangat penting, terutama bila jasa darurat tidak ada atau
tertahan. Bantuan segera d tempat kejadian ini bisa dalam
berbagai bentuk.
Upaya legal
Peraturan perundang-undangan perlu diintrodusir untuk
mempromosikan pertolongan pertama yang berkualitas,
termasuk hal-hal berikut:
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−

peraturan perundang-undangan yang menghapus
kemungkinan tuntutan terhadap mereka yang memberikan
pertolongan pertama. Banyak negara memberikan imunitas
hukum dari tuduhan negligence terhadap seseorang yang
dengan maksud baik berusaha untuk membantu korban
(good Samaritan law);

−

keharusan memasukkan pengetahuan dan ketrampilan
pertolongan pertama pada persyaratan untuk mendapatkan
surat izin mengemudi sepeda motor;

−

keharusan kendaraan bermotor tertentu membawa kotak P3K;

−

pemberian insentif bagi produsen atau petugas penjualan
kendaraan bermotor roda dua untuk juga memberikan
kotak P3K, atau membantu pembeli untuk turut serta
dalam pelatihan P3K.
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Program pelatihan pertolongan pertama
Program pelatihan pertolongan pertama diharapkan
memberikan pengetahuan dan ketrampilan dan juga rasa
percaya diri untuk bertindak. Pelatihan harus mengajarkan:
−

bagaimana bertindak aman dan melindungi tempat
kejadian, mencegah kecelakaan lebih lanjut dan
meminimalisir risiko terhadap mereka yang memberikan
pertolongan;

−

bagaimana meminta bantuan, melaporkan kecelakaan dan
memberikan informasi yang relevan;

−

bagaimana melakukan tindakan darurat memindahkan
korban yang cedera dari lokasi kejadian, dimana hal ini
perlu dan memungkinkan;

−

bagaimana melakukan penilaian terhadap kondisi fisik
korban, dengan memeriksa fungsi-fungsi vital;

−

bagaimana menangani pendarahan yang terlihat, pingsan/
tidak sadarkan diri, kesulitan pernafasan luka atau trauma
tulang;

−

bagaimana memberikan dukungan psikologis kepada
korban dan lainnya yang terpengaruh.

Respon pertolongan pertama yang tepat
dapat memperbaiki konsekwensi dari
kecelakaan sepeda motor.

Pertolongan pertama yang spesifik untuk korban kecelakaan sepeda
motor dan sepeda
•

Pengguna sepeda motor memakai helm full-face. Helm full-face
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hanya boleh dilepas apabila korban cedera tidak memiliki
aliran udara yang lancar atau tidak dapat bernafas. Kepala
dan leher korban harus selalu distabilkan.
•

Pengendara sepeda memakai skull helmets (ekivalen dengan
half-head helm sepeda motor). Apabila mukanya
mengalami cedera berat, mengganggu aliran udara, korban
harus didudukkan dan ditundukkan ke depan. Leher dan
kepala harus tetap distabilkan.

•

Korban terbungkus kulit. Luka yang berdarah dapat
tersembunyi atau tidak terlihat karena tertutup oleh
pakaian dari kulit. Apabila diperkirakan ada pendarahan,
buka tempat luka dan beri tekanan.

•

Trauma kepala. Bila korban tidak sadarkan diri, lancarkan
aliran udara, miringkan ke satu sisi, dengan tetap
mempertahankan kepala, leher dan badan sebagai satu
kesatuan. Teknik ini juga dilakukan untuk korban yang
sadar yang muntah-muntah atau mengalami luka di muka.

•

Terbakar. Dalam suatu kecelakaan, pengendara yang
tergencet di bawah sepeda motor dapat terbakar karena
panas yang tinggi dari pipa gas buang atau bagian mesin
lainnya. Untuk semua luka bakar sangat penting untuk
membiarkan luka terbuka dan didinginkan dengan air
yang mengalir.

BOX 3.11 : Memastikan bahwa pelayanan medis darurat disiapkan
Pencegahan primer penyakit atau
cedera adalah prioritas utama.
Namun, banyak nyawa juga dapat
diselamatkan setelah cedera
melalui perawatan trauma yang
tepat. Hal ini terutama terjadi di
negara-negara berkembang, di
mana ada tingkat kematian yang
tinggi dari potensi cedera yang
tidak mengancam jiwa.
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Perawatan trauma, baik pengaturan pra-rumah sakit maupun
di rumah sakit, membutuhkan
tindakan yang cepat dan tepat
oleh tenaga terlatih, dengan perbekalan dan peralatan yang tepat. Meningkatkan sistem trauma
telah terbukti menurunkan angka
kematian pada semua pasien
trauma yang dirawat antara 15%
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dan 20% dan untuk mengurangi
jumlah kematian yang dapat dicegah dengan lebih dari 50%.
Beberapa publikasi terbaru memberikan rincian teknis tentang
bagaimana untuk meningkatkan
perawatan trauma. Dua, diterbitkan oleh WHO, yang sangat
dianjurkan adalah Pedoman untuk perawatan sistem trauma
yang esensiil (19) dan Perawatan
trauma pra-rumah sakit (20).
Perawatan pra-rumah sakit.
Tahap pra-rumah sakit merupakan salah satu yang penting untuk menargetkan dalam upaya
mengurangi jumlah kematian
lalu lintas jalan. Perawatan yang
diberikan akan tergantung pada
layanan yang ada.
1. Situasi di mana tidak ada
Layanan Medis Darurat yang
formal.
Sebuah sistem dari pelayanan
medis darurat (PMD) yang
“resmi” biasanya adalah salah
satu dengan ambulans dan
tenaga terlatih, yang bekerja
di sebuah agen dengan
beberapa pengawasan dan
dengan jaringan komunikasi.
Dimana tidak ada PMD resmi,
pemerintah harus membuat
pengaturan alternatif untuk
menyediakan perawatan prarumah sakit. Dapat ditemukan
cara untuk membangun yang
ada. Sistem informal dan

memanfaatkan sumberdaya
masyarakat, seperti melatih
anggota masyarakat dalam
dasar-dasar
pertolongan
pertama.
Menyiapkan
sistem PMD resmi di daerah
perkotaan dan di sepanjang
jalan utama antar-kota juga
harus dieksplorasi. Biaya
harus menjadi salah satu
pertimbangan,
mengingat
tingginya biaya sistem ini.
2. Memperkuat sistem PMD
yang ada.
Banyak sistem PMD dapat
diperkuat dalam beberapa
cara, misalnya, dengan mem
bentuk badan pengawas un
tuk mempromosikan standar
minimum untuk penyampaian
dengan cepat perawatan prarumahsakit yang berkuaitas
dan pantas; atau dengan
perampingan
komunikasi
antara tempat di mana
panggilan diterima (seperti
pusat alarm) dan tempat
pemberangkatan ambulans,
serta antara layanan ambulans
yang berbeda; dan dengan
menjaga catatan yang baik
dari orang-orang yang dirawat
oleh PMD, untuk memantau
kualitas perawatan.
Perawatan trauma yang penting
Perbaikan dalam perawatan trauma tidak selalu perlu melibatkan
biaya tinggi, peralatan teknologi
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tinggi. Banyak yang dapat dicapai
dengan cara yang terjangkau dan
berkelanjutan melalui perencanaan dan organisasi yang lebih
baik.
Layanan
perawatan
trauma
penting dan sumber daya yang
diperlukan untuk mereka dapat
diselenggarakan dalam bebe
rapa cara, termasuk melalui penilaian kebutuhan persyaratan
perawatan trauma, melalui pelatihan dalam perawatan trauma
yang diberikan dalam pengaturan
pendidikan yang sesuai, melalui
program peningkatan kualitas
yang mempertimbangkan seluruh
pengaturan fasilitas trauma; dan
melalui inspeksi fasilitas trauma
(19).

dikurangi dengan meningkatkan
pelayanan
rehabilitasi.
Jasa
rehabilitasi merupakan elemen
penting dari perawatan trauma,
dan dapat ditingkatkan dengan
melakukan lebih mendalam
penilaian
kebutuhan
untuk
cedera
yang
berhubungan
dengan rehabilitasi, dengan
memperkuat
kemampuan
program rehabilitasi nasional,
dan
dengan
menerapkan
rekomendasi dari World Health
Assembly Resolution WHA58.23
dan rekomendasi rehabilitasi
dari the Guidelines for Essential
Trauma Care ke dalam kebijakan
kesehatan suatu negara.

Rehabilitasi
Banyak dari mereka yang
bertahan hidup dari cedera terus
menghasilkan cacat fisik yang
membatasi fungsi fisik mereka.
Tragisnya, banyak konsekuensi
ini dapat dihindari dan dapat
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Menyiapkan sistem EMS mungkin tidak layak bagi
banyak negara, tetapi pengaturan perawatan prarumah sakit alternatif dapat dikembangkan.
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Ringkasan
•

Modul ini memberikan pandangan dari langkah-langkah
yang perlu dalam merencanakan program yang efektif yang
ditujukan untuk meningkatkan pemakaian helm – pada
gilirannya mengurangi cedera kepala dan kematian yang
terkait dengan sepeda motor. Sebagaimana ditekankan
dalam seluruh modul, program yang efektif tergantung
pada pendekatan menggunakan kombinasi penggunaan
peraturan perundang-undangan, standar, pendidikan dan
penegakan hukum.

•

Kelompok kerja harus dibentuk untuk mengawasi
pembentukan program pemakaian helm. Kelompok
kerja ini terdiri dari individu dengan latar belakang dan
disiplin ilmu yang bermacam-macam yang relevan dengan
tugasnya, bertugas memberikan saran/masukan tentang
semua hal dari program dan memastikan koordinasi yang
diperlukan diantara semua aktivitasnya. Kelompok ini
harus memiliki otoritas untuk menjalankan program.

•

Setelah kelompok kerja dibentuk, hasil dari analisis
situasional dapat digunakan untuk merencanakan
program. Selanjutnya aktifitas dapat didefinisikan, di
bidang peraturan perundang-undangan, penegakkan
hukum dan pendidikan. Untuk setiap aktifitas, tujuan dan
obyektif dari program ditetapkan.

•

Pendanaan untuk program harus dijamin sehingga dapat
dilaksanakan decara efektif. Monitoring program untuk
seluruh tahapan penting dilakukan, untuk dapat menemu
kenali kekurangan-kekurangan dan selanjutnya dilakukan
perbaikan. Pada akhirnya evaluasi hasil akhir harus
dilakukan untuk menentukan apakah program efektif.
Berdasarkan hal ini, program di kemudian hari dapat
disusun, dengan mempertahankan dampak dari program
awal.
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•

Peraturan perundang-undangan yang tepat merupakan
langkah penting untuk meningkatkan pemakaian
helm. Penilaian awal dari situasi peraturan perundangundangan dapat membantu apakah peraturan perundangundangan baru diperlukan ataukah cukup dengan revisi
dari yang ada. Penting diidentifikasi bagaimana, kapan
dan di mana peraturan perundang-undangan baru itu
akan diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan
harus di promosikan oleh tingkat tertinggi pemerintahan
untuk memastikan mendapat dukungan dari instansi
penegak hukum dan memiliki legitimasi yang tepat di
mata masyarakat.

•

Standar untuk helm sepeda motor harus disusun dan
ditetapkan untuk memastikan tersedianya peralatan
keselamatan yang berkualitas. Standar – meliputi
rancangan dan materialnya – perlu ditetapkan untuk
memberikan pengguna sepeda motor perlindungan yang
tinggi pada waktu mengalami kecelakaan. Standar ini
perlu ditetapkan sedemikian sehingga produsen memiliki
fleksibilitas untuk menghasilkan serangkaian rancangan
helm yang dapat menarik perhatian masyarakat dan
membantu mendorong untuk memakainya.

•

Kedua cara, sukarela maupun keharusan, dapat digunakan
untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan tentang helm. Sesungguhnya,
penegakan hukum yang terus menerus dan adil sangat
penting untuk meningkatkan tingkat pemakaian ke level
yang signifikan. Ini menuntut komitmen yang kuat baik
dari pemerintah maupun dari instansi penegakan hukum.
Instansi penegakan hukum yang ada perlu dievaluasi,
untuk melihat apakah kapasitasnya perlu ditingkatkan.
Rencana untuk memberikan sanksi kepada pengendara
sepeda motor yang melanggar hukum tentang pemakaian
helm perlu disusun. Sanksi dapat berupa peringatan,
denda atau penyitaan surat-surat atau sepeda motornya.
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•

Bersamaan dengan peraturan perundang-undangan
dan penegakan hukum, pemasaran dan kampanye
publikasi yang dirancang dengan baik sangat penting
untuk keberhasilan program pemakaian helm. Untuk
memenuhi obyektif ini, lembaga/ perusahaan pemasaran
atau periklanan yang bagus dapat diikutsertakan untuk
membangun kampanye yang efektif. Komunikasi perlu
diarahkan pada pengguna sepeda motor yang tidak
memakai helm, maupun pihak lain yang memiliki potensi
untuk mempengaruhi para non-pemakai itu. Pesanpesan itu harus sederhana, konsisten dan mudah diingat
– dan tepat untuk standar sosial dan budaya negara yang
bersangkutan.

•

Ada peran penting untuk pendidikan di sekolah dan
oleh teman-teman dan sahabat diantara generasi muda
usia. Program pendidikan, yang dikombinasikan dengan
aktifitas lain, dapat membantu terjadinya pergeseran
tingkah laku dan sikap ke arah pemakaian helm lebih
diterima.

•

Pada waktu merencanakan program pemakaian helm,
para praktisi perlu memperhatikan respon terhadap
cedera akibat kecelakaan sepeda motor setelah terjadinya
musibah. Ini termasuk menangani pelanyanan pertolongan
pertama yang tepat, dan memeriksa kemampuan untuk
memberikan pertolongan sebelum dibawa ke rumah sakit,
pertolongan trauma utama, dan rehabilitasi terhadap
korban kecelakaan sepeda motor.
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Tabel 3.8 memberikan ringkasan dari langkah-langkah utama
dalam proses implementasi program helm.
Tabel 3.8
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Checklist untuk merancang dan implementasi
program helm

Aktifitas

Langkah-langkah dalam rancangan dan
implementasi

Membentuk
kelompok kerja

• pastikan semua mereka yang memiliki minat terwakili
• menugaskan peran kepada para anggota

Mengembangkan
sebuah rencana aksi

•
•
•
•
•
•
•

Mengembangkan
perundangundangan

•
•
•
•
•

pertimbangkan kendala kelembagaan atau budaya
Seleksi tujuan
Menyusun konsep perundang-undangan
Persetujuan perundang-undangan
Implementasi undang-undang

Mengembangkan
strategi penegakan

•
•
•
•

penilaian kapasitas untuk menegakkan
Meningkatkan kebijakan kapasitas bila diperlukan
Melatih polisi dalam penegakkan
Menciptakan sistem sanksi

Mengembangkan
kampanye
kesadaran publik

•
•
•
•

Memilih agen komunikasi
Seleksi tujuan kampanye
Penyampaian kampanye
Evaluasi kampanye

Implementasi
program
penggunaan helm
secara keseluruhan

•
•
•
•
•
•
•
•

Menilai penggunaan helm
Identifikasi masalah
Seleksi tujuan
Seleksi aktifitas yang sesuai
Peluncuran program
Pemantauan program
Evaluasi efektifitas program
Merencanakan program masa depan

Memastikan respon
yang tepat pada
dan setelah kejadian
kecelakaan

• mendorong pertolongan pertama yang tepat kepada
korban kecelakaan sepeda motor dan sepeda melalui
kerangka hukum dan penyampaian program pendidikan
pertolongan pertama

mendefinisikan tujuan
menetapkan target
mengartikulasikan kegiatan untuk masing-masing tujuan
mendefinisikan indikator kinerja untuk aktifitas-aktifitas
estimasi sumber
menetapkan kerang waktu
mengartikulasikan bagaimana program akan dipantau
dan dievaluasi
• untuk memastikan kesinambungan program, masukkan
setidaknya kerangka waktu 5 tahun dalam perencanaan
keseluruhan dan rencana untuk pendanaan jangka
panjang
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M

ONITORING DAN EVALUASI dari setiap program
atau suatu langkah perbaikan sangat perlu untuk
menentukan apakah berjalan dengan baik, membantu
memperbaiki pelaksanaan program, dan memberikan buktibukti untuk dukungan selanjutnya terhadap program itu.
Monitoring tidak hanya memberikan umpan balik pada
efektifitas program tetapi juga membantu menentukan apakah
program itu sesuai/cocok untuk kelompok sasaran, apakah
ada permasalahan dengan pelaksanaannya dan dukungan, dan
apakah ada keprihatinan yang perlu dipecahkan pada waktu
program dilaksanakan.
Modul ini menggambarkan proses menyusun dan melakukan
evaluasi program helm. Dibagi dalam tiga bagian:
••

4.1 Merencanakan evaluasi. Tahap awal penting ini
melibatkan pengumpulan data, pada studi posisi awal
(baseline) untuk melakukan penilaian situasi sebelum
berlanjut ke penyusunan program. Berdasarkan informasi
yang dikumpulkan, selanjutnya perlu merumuskan tujuan
dari evaluasi, dan mempertimbangkan berbagai tipe metoda
evaluasi yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi itu.

••

4.2 Pemilihan metoda evaluasi. Setelah tipe evaluasi
ditetapkan, ada beberapa metoda yang dapat digunakan
untuk melakukan evaluasi. Bagian ini menguraikan
beberapa tipe studi yang dapat digunakan, menjelaskan
keuntungan dan kerugian dari masing-masing tipe
metoda. Diuraikan juga tipe indikator kinerja yang dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan program.
Bagian ini juga secara singkat menguraikan bagaimana
melakukan evaluasi ekonomis, dan memberikan panduan
menghitung/menentukan ukuran sampel.

••

4.3 Memasyarakatkan dan umpan balik. Bagian ini
menguraikan bagaimana mengumpankan kembali hasilhasil evaluasi ke tahapan perencanaan dan pelaksanaan,
serta cara-cara hasil dari evaluasi dapat dimanfaatkan
bersama dengan pihak-pihak yang berminat.
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4.1 Merencanakan evaluasi
Proses merancang dan implementasi program helm telah
diuraikan dalam Modul 3. Kerja yang dilakukan sebelum
implementasi semestinya menjamin bahwa program telah
didefinisikan dengan jelas dan baik dan diimplementasikan
secara konsisten dan terstandar. Jauh lebih mudah melakukan
evaluasi dampak dari program yang lengkap, dirancang dan
dilaksanakan dengan baik daripada yang dilaksanakan secara
tidak konsisten.
Penting bahwa kerangka kerja evaluasi dikembangkan dan
diimplementasikan berdampingan dengan program yang
diusulkan. Jadi pekerjaan evaluasi ini akan dikerjakan oleh
kelompok kerja pada waktu mereka membangun rencana aksi
untuk program itu (lihat Modul 3). Ukuran garis awal perlu
dikumpulkan sebelum langkah-langkah perbaikan dibuat dan
dilakukan sehingga perubahan selama waktu perbaikan dapat
diukur.
Tipe evaluasi yang harus dilakukan tergantung dari banyak
faktor. Ini termasuk tujuan dari evaluasi itu sendiri, disamping
obyektif dari program yang dievaluasi. Tipe metodologi yang
dipilih juga tergantung dari keterbatasan sumber daya.

4.1.1 Sasaran dari evaluasi
Menentukan sasaran evaluasi dapat membantu menentukan
cara terbaik untuk melakukan evaluasi. Evaluasi itu dapat
memiliki satu sasaran atau lebih. Sebagai contoh, evaluasi
peraturan perundang-undangan tentang helm dan program
peningkatan penindakan hukum dapat utamanya sasarannya
adalah menentukan apakah tingkat pemakaian helm telah
meningkat pesat sebagai akibat dari program. Namun
demikian, sasaran kedua dapat berisi apakah penegakan hukum
meningkat, apakah pelatihan petugas kepolisian efektif, dan
apakah program itu sendiri diterima oleh para kepentingan.
Evaluasi dalam hal ini pemangku bersifat multifaceted.
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Keluasan/kedalaman suatu evaluasi akan selalu terbatas oleh
sumber daya yang tersedia dan suatu evaluasi sederhana yang
dirancang dengan baik dapat cukup baik sebanding dengan
yang lebih kompleks.

4.1.2 Tipe evaluasi
Evaluasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, satu atau
beberapa mungkin sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari
sasaran dari program tertentu yang ingin dievaluasi.
Evaluasi terhadap proses
Tidak hanya mengukur perubahan dari hasil, evaluasi tipe
ini menguji apakah program dilaksanakan sesuai rencana.
Ini dilakukan dengan menyusun daftar indikator yang harus
diukur, tergantung pada sasaran dari program. Hasilnya
akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
program, dan di mana perlu dilakukan perbaikan.
Sebagai contoh, dalam kampanye melalui media massa yang
dirancang untuk meningkatkan kerelaan memakai helm,
evaluasi proses dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan
seperti berikut:
••

Adakah produk kampanye (poster, billboard, spot di radio
dan televisi) diuji sebelumnya?

••

Berapa seringkah iklan kampanye ini ditayangkan?

••

Berapa banyak pemirsa melihatnya?

••

Apakah kelompok sasaran dicapai?

••

Apakah helm yang berkwalitas baik tersedia di pasaran
lokal dan terjangkau?

••

Apabila tujuan dari kampanye ini melibatkan juga
penegakan peraturan perundang-undangan tentang helm:
¾¾ Apakah terlihat ada penegakan oleh polisi?
¾¾ Apakah pihak kepolisian mendukung kampanye ini?
¾¾ Apakah sanksinya cukup membantu merubah tingkah
laku dan sikap?
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¾¾ Apakah masyarakat dapat menghindar dari proses
yang menyimpang (misalnya dengan menyuap)?
Evaluasi terhadap proses dikenal sebagai “formatif”. Yaitu,
pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan dirancang untuk
mendapatkan informasi untuk memandu perbaikan program
(1). Sebagai contoh, mungkin dianggap penting menentukan
apakah iklan TV sebagai bagian dari program helm cukup
memadai – apakah cukup menangani isue, apakah helm yang
diiklankan tersedia untuk dibeli di wilayah di mana iklan itu
ditayangkan?
Penilaian terhadap dampak
Ini akan menentukan apakah iklan telah memberikan perubahan.
Dampak atau efek dari program adalah perubahan yang terjadi
dalam kelompok sasaran yang dimasukkan dalam program,
yaitu perubahan yang tidak akan terjadi seandainya tidak ada
program (1). Sebagai contoh, bila program helm termasuk
menayangkan iklan televisi tentang pemakaian helm, penilaian
terhadap dampak dapat meneliti apakah masyarakat yang telah
melihat iklan percaya bahwa ada kemungkinan mereka akan
didenda oleh polisi bila tidak memakai helm. Berbeda dengan
evaluasi terhadap proses, ini akan dilakukan di bagian akhir
dari program, karena fokusnya adalah hasil dari program.
Evaluasi terhadap hasil
Ini dilakukan dengan mengukur hasil program untuk
melihat apakah program sukses. Apakah lebih banyak orang
memakai helm dibanding sebelumnya? Apakah cedera kepala
berkurang? Apakah lebih banyak anak-anak memakai helm
pada waktu ke sekolah? Mengukur perubahan pada hasil akhir
merupakan bentuk yang paling umum dari evaluasi karena
ini memberikan apakah program atau langkah-langkah yang
dilakukan benar-benar memberikan perbedaan.

184

Helm : Manual keselamatan jalan

4.2 Memilih metoda evaluasi
Metoda yang digunakan untuk masing-masing tipe evaluasi
berbeda-beda. Metoda kwalitatif maupun kwantitatif dapat
digunakan dalam rancangan dari evaluasi. Metoda kwalitatif
dapat digunakan untuk tipe formatif dan evaluasi proses,
misalnya kelompok fokus, jawaban-jawaban pendek dan
kuestioner terbuka (open-ended questionaires).
Evaluasi dampak dan hasil dapat dilakukan menggunakan
beberapa macam metoda kwantitatif. Menggunakan rancangan
percobaan atau quasi-percobaan (quasi experimental design)
untuk mendemonstrasikan perubahan (atau tidak ada
perubahan) merupakan evaluasi program yang sangat kuat
untuk mendeteksi perubahan pada hasilnya. Tipe metoda yang
digunakan akan tergantung pada sasaran serta anggaran untuk
evaluasi.

4.2.1 Tipe studi untuk evaluasi formatif dan proses
Studi kwalitatif
Riset kwalitatif cenderung melibatkan detil, uraian verbal dari
karakteristik, kasus-kasus, serta gambaran keadaan untuk
menjelaskan alasan yang mendasari berbagai pola tingkah
laku dan sikap. Teknik spesifik termasuk menggunakan
kelompok fokus, interview mendalam, atau survei dengan
jawaban pendek atau pertanyaan terbuka (2,3). Sebagai contoh,
pertanyaan dalam evaluasi formatif tentang kampanye media
(yang ditujukan untuk meningkatkan pemakaian helm)
mungkin tentang apakah iklan televisi dapat menyampaikan
pesan. Kelompok fokus dapat dibentuk untuk menentukan
apakah pemirsa percaya bahwa pesan dari iklan televisi tepat.
Umpan balik akan memperkuat pengembangan iklan itu.
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CATATAN

Peneliti di Ghana mengevaluasi efektifitas pesan-pesan
keselamatan jalan di televisi tentang “speeding” (mengemudi
dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan)
dan mengemudi dalam pengaruh alkohol (4). Kelompokkelompok fokus mengundang 50 orang pengemudi kendaraan
umum untuk membahas peliputan, kejelasan dan ketepatan dari
pesan-pesan, termasuk usulan-usulan untuk perbaikan. Iklan
menjangkau, dan dipahami oleh hampir semua penonton yang
dituju/sasaran, meskipun beberapa peserta tidak memahami
tentang tingkah laku yang dianjurkan oleh iklan untuk diteladani
oleh penonton. Kesempatan untuk memperkuat pesan-pesan,
termasuk menggunakan media yang lain, menambah bahasa
yang digunakan, dan menekankan perubahan tingkah laku
yang direkomendasikan.

4.2.2 Tipe studi untuk evaluasi dampak dan hasil
Ada hirarki rancangan studi untuk memeriksa efektifitas
tindakan-tindakan. Ini berkisar dari percobaan yang acak, yang
memberikan bukti tingkat tinggi, pada studi sebelum – sesudah,
yang memberikan bukti sangat lemah tentang efektifitas dari
tindakan .
Percobaan kendali acak (Randomised control trial/RCT)
Standar emas dari evaluasi, yaitu percobaan kendali acak
(randomized control trial) akan memberikan bukti kwalitas
tingkat tinggi bahwa suatu tindakan atau program sukses
besar. Suatu rancangan percobaan kendali acak berarti bahwa
seorang individu atau kelompok individu (misalnya sekolah,
atau kampung, dikenal dengan istilah “cluster randomized
trial”) dibagi secara acak dan dialokasikan pada yang
menerima atau tidak menerima program itu. Karena peserta
(atau kelompok peserta) diikutkan ke satu group atau ke group
yang lain secara acak, faktor lain yang mungkin mempengaruhi
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hasil akhir – terukur ataupun tidak – kemungkinan besar akan
berimbang antara kelompok yang pro tindakan dan kelompok
yang menolak tindakan. Namun demikian, meskipun
rancangan percobaan harus selalu diperhatikan pada saat
melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari suatu tindakan,
dia memerlukan sumber daya yang jelas dan mungkin sulit
untuk dilakukan dengan anggaran yang terbatas. Disamping
itu kemungkinan ada pertimbangan etika dalam mengacak
tindakan dengan keuntungan yang sudah diketahui (misalnya,
dengan meniadakan tindakan efektif kepada peserta yang akan
berada dalam kelompok yang menolak tindakan itu).
Perlu dicatat bahwa tidak ada kebutuhan untuk melaksanakan
percobaan kendali acak dalam efektifitas dari helm itu sendiri
sebagai bagian dari program helm. Tersedia cukup buletin dari
berbagai studi yang dengan jelas menunjukkan bahwa helm
efektif dalam mengurangi cedera kepala dan kematian yang
diakibatkan oleh kecelakaan sepeda motor (lihat Modul 1).

CATATAN

Evaluasi menggunakan Percobaan Kendali Acak

Percobaan kendali acak diselenggarakan di 27 sekolah
di Australia Barat untuk menilai efektifitas dari tindakan
yang dilakukan pada seluruh sekolah untuk meningkatkan
pemakaian yang benar dari helm sepeda oleh para murid
sekolah (5). Sekolah dibagi secara acak ke dalam kelompok
tindakan atau kelompok kontrol; komponen utama dari program
adalah kurikulum untuk anak-anak berumur 10 – 12 tahun yang
menerapkan kelas dipimpin oleh teman-teman sekolah sendiri.
Pemakaian helm diamati sebagai dasar evaluasi, dan selanjutnya
pada tahun kesatu dan kedua setelah tindakan dimulai. Tingkat
pemakaian yang diamati memperlihatkan penurunan sebesar
13% pada kelompok kontrol dan 5% pada kelompok tindakan
(p=0.185), menunjukkan bahwa walaupun aktifitas pada tingkat
sekolah mungkin tidak meningkatkan pemakaian helm, namun
dapat menahan penurunan pemakaian helm oleh anak-anak.	
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Rancangan quasi percobaan (Quasi experimental design)
Rancangan studi ini, walaupun tidak seberat percobaan
kendali acak, bila dilakukan dengan baik, dapat digunakan
untuk mengukur efektifitas dari tindakan. Yaitu, dengan
menggunakan
informasi
yang
dikumpulkan
tentang
kecenderungan dari indikator yang diukur, studi ini
memungkinkan menarik kesimpulan apakah tindakan (program
itu) ada hubungan dengan perubahan dari hasil akhir atau tidak.
Studi kendali sebelum – sesudah (controlled before – after study)
Ini sering merupakan rancangan yang paling praktis
untuk evaluasi program. Pengacakan tidak selalu mungkin
dilaksanakan, sebagai contoh di wilayah-wilayah yang sudah
menerapkan tindakan. Rancangan studi “kendali sebelum
– sesudah” melibatkan pengamatan terhadap hasil dari
kepentingan (misalnya, tingkat penggunaan helm) sebelum
dan sesudah program pada masyarakat yang berada dalam
program dan mereka yang berada dalam kelompok kontrol.
Kelompok kontrol harus semirip mungkin dengan kelompok
program dan setiap perbedaan yang penting diantara kedua
kelompok harus diperhitungkan. Dengan adanya kelompok
kontrol berarti trend yang terjadi di masyarakat di luar karena
dilaksanakannya program telah diperhitungkan.

CATATAN

Evaluasi menggunakan studi kendali sebelum - sesudah

Studi kendali sebelum - sesudah digunakan untuk mengevaluasi
program subsidi peningkatan pemakaian helm diantara
anak-anak dari kelompok keluarga berpenghasilan rendah
(6). Penduduk yang diikutsertakan adalah anak-anak yang
menggunakan sepeda dari umur 5 tahun sampai 14 tahun
dari daerah keluarga berpenghasilan rendah di komunitas
geografis yang ditetapkan di suatu kota besar di Canada. Muridmurid pada tiga sekolah yang berada pada daerah keluarga
berpenghasilan paling rendah masing-masing diberi helm
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seharga $10, dan diberi program pendidikan; tiga daerah
berpenghasilan rendah lainnya digunakan sebagai daerah
kontrol. Pemakaian helm diukur melalui pengamatan langsung
terhadap lebih dari 1800 murid yang menggunakan sepeda.
Hasil studi memperlihatkan bahwa walaupun 910 buah
helm terjual ke suatu sekolah dengan murid sebanyak 1415
(64%), dan dilaporkan pemilikan helm meningkat dari 10% ke
47%, pemakaian helm yang diamati di wilayah tindakan yang
berpenghasilan rendah tidak berbeda dari tingkat pemakaian
di tiga kontrol area yang berpenghasilan rendah (18% dibanding
19%). Peneliti menyimpulkan bahwa hasilnya tidak mendukung
langkah program subsidi peningkatan pemakaian helm
diantara anak-anak yang tinggal di daerah yang penghasilan
keluarga rata-rata rendah dan pengembangan strategi lain
untuk meningkatkan pemakaian helm di lingkungan anak-anak
dari keluarga berpenghasilan rendah merupakan prioritas.

Rancangan seri waktu terputus-putus (interupted time series design)
Dapat juga menilai pengaruh dari program dengan
menggunakan beragam pengukur dari hasil kepentingan
sebelum dan sesudah program. Ada beberapa variasi dari
rancangan ini, diantaranya melibatkan kelompok kontrol.
Studi-studi yang menggunakan rancangan ini biasanya
menggunakan langkah-langkah yang dilakukan secara rutin
seperti tingkat kematian, sebagai ragam pengukuran yang
diperlukan untuk analisa yang memadai. Namun demikian,
rancangan studi ini validitasnya tergantung pada tantangantantangan yang berkait dengan waktu: seperti kemungkinan
faktor lain terjadi bersamaan dengan penyelenggaraan
program sebenarnya mengakibatkan terjadinya hasil yang
dilihat. Namun demikian, analisis statistik terhadap data
dapat memperhitungkan kecenderungan sekuler, berarti
dimungkinkan menetapkan apakah tindakan atau program itu
bertanggung jawab pada perubahan hasil akhir.
Studi sebelum – sesudah (tidak ada kelompok kontrol)
Study sebelum – sesudah tanpa kelompok kontrol sering
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digunakan untuk mengevaluasi dampak dari program, tetapi
memberikan bukti yang paling lemah dari efektifitas program.
Rancangan ini melibatkan pengukuran hasil akhir dari pusat
perhatian kita sebelum dan sesudah program dijalankan.
Studi ini sederhana, dan dilaksanakan dengan murah karena
yang dibutuhkan adalah kerangka sampling dan pembantu
peneliti untuk melakukan pengamatan di berbagai lokasi.
Namun demikian, tanpa kelompok kontrol, nilai ilmiah dari
studi ini relatif terbatas karena sering sulit untuk mengkaitkan
dengan pasti perubahan dari hasil akhir dengan program yang
diajukan.

CATATAN

Evaluasi poster dan kampanye helm melalui TV di Cambodia

Pada tahun 2004 Handicap
International
meluncurkan
suatu seri kampanye kesadaran
pemakaian helm dalam kerja sama
dengan Kementerian Kesehatan
Kamboja, World Health Organization,
UNICEF, UNESCO dan Kerjasama
Belgia. Kampanye ini memunculkan
bintang film internasional Jackie
Chan. Kampanye ini ditujukan
kepada kelompok muda usia,
yang
merupakan
50%
dari
korban kecelakaan lalu lintas Jackie Chan, goodwill ambassador
untuk UNICEF, mempromosikan
di ibu kota Phnom Penh; dan pemakaian helm di Cambodia
menggunakan spot televisi dan
poster memperlihatkan Chan memakai helm sepeda motor.
Beberapa survei tentang pemakaian helm dilakukan sebelum
dan sesudah kampanye memungkinkan pelaksana melakukan
evaluasi terhadap keberhasilan kampanye. Sebelum kampanye,
rata-rata pemakaian helm, dihitung di 20 lokasi selama 4 hari
di dalam kota, adalah 8%. Setelah kampanye, satu tahun
kemudian tingkat pemakaian meningkat menjadi 14.7%

190

Helm : Manual keselamatan jalan

4.2.3 Memilih indikator performansi (kinerja)
Indikator kinerja (atau ukuran hasil) adalah ukuran tentang
bagaimana sukses keberhasilan program. Pemilihan indikator
kinerja ditentukan oleh sasaran dari evaluasi, tipe studi yang
digunakan, sumber dana yang tersedia dan, sampai tingkat
tertentu, peryaratan dari instansi penyandang dana. Sebagai
contoh, instansi pemerintah sebagai penyandang dana
memerlukan informasi tertentu untuk memastikan dukungan
untuk peningkatan penegakan atau untuk peluncuran lebih
lanjut dari program.
Cedera dan kematian (injury and death outcome)
Efektifitas dari helm sepeda motor dan sepeda dalam
mengurangi cedera kepala dan kematian akibat kecelakaan telah
didokumentasikan dengan baik oleh beberapa studi termasuk
dua review yang dilakukan Cochrane secara sistematik (lihat
Modul 1) (10,11) dan kemungkinan tidak perlu diulangi lagi
dalam skala besar (dan kemungkinan mahal) suatu penelitian
eksperimental. Namun demikian, banyak dari penelitian
efektifitas ini dilakukan di negara-negara berpenghasilan tinggi
(terutama Amerika Serikat) di mana helm yang berkwalitas
tinggi merupakan barang yang umum. Hanya sedikit penelitian
yang diterbitkan yang meneliti efektifitas dari helm ringan atau
yang diprodusir lokal dalam mengurangi cedera dan kematian
di negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah,
terutama dalam kaitan dengan helm sepeda motor. Penelitian
lebih lanjut dalam area ini penting karena pemakaian helm
semacam ini makin bertambah.
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Tabel 4.1

Jenis studi berikut keuntungan dan kerugiannya
Formatif dan
evaluasi proses

Dampak dan
evaluasi hasil

Pro dan kontra

ÖÖ - Formatif
- Proses

ÖÖ - hasil

- Dapat memberikan
informasi mengenai
mengapa intervensi
mungkin atau tidak
mungkin bekerja
- Murah
- Sampel (peserta) bukan
sampel acak
- Hasil tidak dapat
digeneralisir

Percobaan
terkontrol
secara acak

ÖÖ - dampak
ÖÖ - hasil

- Bukti yang paling teliti
- Mahal
- Pengacakan tidak selalu
layak

Studi
sebelum dan
sesudah yang
terkontrol

ÖÖ - dampak
ÖÖ - hasil

- Desain yang paling
praktis
- Harus memiliki
kelompok kontrol yang
sebanding

Desain time
series yang
putus-putus

ÖÖ - dampak
ÖÖ - hasil

- Desain prraktis bila
jumlah peristiwa cukup
dan tersedia sistem
pengawasan yang
akurat

Studi sebelum
dan sesudah
(tanpa
kelompok
kontrol)

ÖÖ - dampak
ÖÖ - hasil

- Murah
- Bukti tingkat rendah

KUALITATIF
Kelompok
fokus/
wawancara
mendalam

KUANTITATIF

Menggunakan data yang dikumpulkan secara rutin/teratur
dapat juga digunakan untuk menghitung tingkat cedera kepala
dan kematian. Namun demikian efisiensi dari tingkat itu yang
dihitung dengan cara itu tergantung dari ketelitian pengamatan
lokal. Apabila di rumah sakit atau instansi kesehatan sudah
ada pencatatan standar, pengkode-an dan sistem pelaporan,
mungkin akan tersedia angka agregat tentang cedera kepala,
cedera kepala serius atau cedera kepala yang terkait dengan
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kecelakaan sepeda motor. Apabila tidak tersedia maka harus
diambil dari sumber-sumber data lokal. Dengan cara yang
sama, kecelakaan sepeda motor dan/atau data mengenai
kematian secara rutin dikumpulkan dari kepolisian atau
otoritas transportasi.
Kwalitasnya mungkin berbeda-beda, kelengkapan dan ketepatan
sumber data itu harus diperiksa dahulu sebelum digunakan.
Tingkat pemakaian helm
Indikator kinerja yang tepat lainnya adalah proporsi dari
pengguna sepeda motor yang memakai helm. Pengamatan
terhadap para pengguna ini dapat dilakukan di sejumlah lokasi
sebelum dan sesudah program untuk mencatat apakah tingkat
pemakaian helm mengalami perubahan.
Menghitung tingkat pemakaian (calculating rates)
Memperbandingkan perubahan dalam angka absolut tentang
cedera dan kematian, atau tentang pengguna yang memakai
helm sebelum dan sesudah program tidak ada gunanya, karena
angka-angka absolut dapat berubah karena meningkatnya
atau menurunnya jumlah pengguna sepeda motor, terdaftar
atau tidak. Oleh karena itu penting “tingkat” yang dihitung.
Pembagi (Penyebut) dapat jumlah pesepeda motor, jumlah
sepeda motor terdaftar, atau kilometer yang ditempuh. Sebagai
contoh, untuk cedera, tingkatnya adalah jumlah cedera per
jumlah pengendara yang memiliki izin atau jumlah cedera
per 100.000 km perjalanan. Untuk pemakaian helm, tingkat
yang cocok adalah proporsi dari pengguna yang memakai
helm dibandingkan dengan seluruh pengguna yang diamati.
Perlu diperhatikan bahwa penggunaan pembagi penduduk
(misalnya, per 100.000 penduduk) lebih disukai, daripada
jumlah sepeda motor yang dijadikan pembagi. Hal ini
disebabkan karena cepatnya pertumbuhan pemakaian sepeda
motor di banyak negara dapat mengakibatkan distorsi hasil
evaluasi apabila jumlah sepeda motor yang digunakan sebagai
pembagi.
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Modul 2 menyertakan secara rinci bagian tentang bagaimana
mengukur tingkat pemakaian helm.

4.2.4

Melakukan evaluasi ekonomis terhadap program

Kemungkinan juga perlu dilakukan evaluasi ekonomis untuk
menunjukkan ‘nilai uang’ dan kemungkinan penghematan
untuk pemerintah dengan melakukan investasi pada
pencegahan. Evaluasi ekonomis menjawab pertanyaan tentang
apakah satu tindakan lebih baik dalam menggunakan sumber
daya dibandingkan dengan tindakan lainnya. Dengan kata
lain, apakah mengeluarkan $x untuk program A lebih baik
dibandingkan dengan mengeluarkan $y untuk program
B. Untuk menjawab pertanyaan semacam ini, jelas bahwa
diperlukan membandingkan dua atau lebih opsi (kadangkadang perbandingan ini dengan alternatif ‘tidak melakukan
apa-apa’ atau alternatif ‘status quo’).
Evaluasi ekonomis didasarkan pada perbandingan dari
alternatif-alternatif dalam hal biaya dan konsekwensinya
(12). Istilah ‘konsekwensinya’ digunakan untuk representasi
dari nilai hasil akhir. Ada beberapa bentuk dari evaluasi
ekonomis yang dapat dilakukan – masing-masing berbeda
dalam lingkup, ini berarti banyak macam (range of variables)
yang digunakan dalam analisis. Lebih penting, masing-masing
bentuk evaluasi ekonomis ini masing-masing memerlukan
satu set asumsi-asumsi khusus; oleh karena itu sangat penting
bagi para pembuat kebijakan untuk mengenalinya agar dapat
menggunakan dengan tepat hasil-hasil dari studi itu.
Elemen yang umum di semua bentuk evaluasi ekonomis
adalah terlibat dalam pengukuran biaya. Biaya bisanya terdiri
dari, paling tidak sebagian, biaya langsung program – sumber
daya yang digunakan untuk menjalankan program (contohnya,
peralatan, tenaga staf, barang habis pakai). Namun demikian,
secara prinsip, biaya lain mungkin juga relevan seperti biaya
yang harus ditanggung oleh pasien, paramedis yang terlibat
dalam merawat, dan masyarakat luas. Selanjutnya, ada biaya
ke arah hilir dan penghematan biaya yang mungkin harus
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diperhatikan, seperti program mengakibatkan pengurangan
kebutuhan perawatan di rumah sakit dan penghematan pada
sumber daya ini dapat dianggap relevan. Tipe biaya yang
dipilih umumnya tergantung pada perspektif yang diambil
pada evaluasi dan sifat dari permasalahan alokasi sumber daya
yang dipecahkan.
Metoda yang digunakan dalam evaluasi ekonomis
Evaluasi ekonomis yang paling umum adalah analisis
efektifitas biaya. Ini mengharuskan seluruh biaya program
disandingkan dengan hasil yang dirumuskan untuk
mendapatkan rasio biaya-efektifitas (seperti biaya per nyawa
yang diselamatkan, biaya per tahun diselamatkan atau biaya
per kasus yang dapat dicegah). Asumsi pada analisis ini adalah
obyektif dari tindakan yang dibandingkan cukup tertangkap
dalam langkah-langkah pengukuran hasil akhir (13). Salah satu
modifikasi dari analisis biaya-efektifitas konvensional adalah
cost-utility analysis, yang didasarkan pada pengukuran hasil
akhir, Quality Adjusted Life Year (QALY), yang memasukkan
didalamnya perubahan dalam kelangsungan hidup dan
kwalitas hidup sehingga memungkinkan tindakan yang lebih
luas yang dapat dibandingkan secara sah daripada dengan
analisis efektifitas biaya.
Bentuk lain dari evaluasi ekonomis adalah analisis biayakeuntungan yang mengevaluasi biaya total program dibandingkan
dengan keuntungan total – keduanya dinyatakan dalam instrumen
moneter (misalnya dollar). Oleh karena itu apabila keuntungan
lebih besar dari biaya, keputusannya akan membiayai program.
Menilai keuntungan kesehatan dengan cara ini akan merupakan
tantangan, tetapi salah satu pendekatan adalah mendapatkan dari
penerima keuntungan kesanggupannya untuk membayar untuk
keuntungan itu (yaitu, bila mereka harus membayar untuk itu
di pasar hipotetis). Pemikiran di belakang pendekatan ini adalah
memperoleh penilaian untuk suatu tindakan yang mirip dengan
cara di mana masyarakat menilai barang dan jasa di pasaran.
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Memilih analisis ekonomi yang sesuai/cocok untuk
kepentingan program tertentu tergantung pada sumber daya
yang tersedia (ekonomis maupun sumber daya manusia/sdm),
dan sasaran/tujuan dari evaluasi. Memasukkan kwalitas hidup
dalam pertimbangan merupakan langkah yang kuat (powerful)
untuk evaluasi kecelakaan sepeda motor di mana cacat seumur
hidup akibat cedera kepala adalah akibat yang diterima.

4.2.5 Menetapkan besarnya sampel
Untuk semua tipe studi kwantitatif sangat penting
menggunakan angka-angka yang cukup besar di dalam
studi untuk memastikan bahwa bila ada efek maka itu dapat
dideteksi. Makin langka kejadian itu maka makin besar ukuran
sampel yang diperlukan agar dapat mendeteksi perbedaan
yang terjadi. Cedera serius dari kecelakaan sepeda motor relatif
merupakan kejadian yang tidak umum dan studi yang hasil
akhirnya cedera serius dan kematian akan melibatkan sample
yang besar. Mengukur tingkat pemakaian helm membutuhkan
jumlah peserta yang lebih kecil.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan
besarnya sampel adalah besarnya efek yang ingin dideteksi,
berbagai kemungkinan dari langkah-langkah, dan prevalensi
dari variabel yang diperhatikan. Untuk uji acak kelompok,
perhitungan besarnya sampel akan memperhatikan besarnya
kelompok dan hubungan didalam kelompok. Informasi lebih
lanjut tentang perhitungan besarnya sampel untuk uji acak
kelompok lihat referensi 14.
Perhitungan besarnya sampel tersedia secara cuma-cuma di
internet1*, tetapi lebih bijaksana berkonsultasi dengan ahli
statistik untuk estimasi tersebut, terutama di mana uji acak
kelompok dan/atau sample bertingkat diperlukan.

1 *Sambungan ke perhitungan besarnya sample secara online dapat ditemukan di http://calculators.
stat.ucla.edu/sampsize/php atau alternatifnya paket statistik Epi InfoTM dapat di-download di http://www.
cdc.gov/epiinfo/
Perhitungan besarnya sample untuk cluster randomised trials dapat ditemukan di www.abdn.ac.uk/hsru/
epp/cluster/shtml
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CATATAN
Evaluasi ekonomis
Suatu studi dilakukan untuk membandingkan efektifitas biaya untuk
tiga program yang berbeda yang ditujukan untuk peningkatan tingkat
pemakaian helm diantara anak-anak berumur 5 sampai 16 tahun
(program legislasi, program komunitas, dan program berbasis sekolah).
Dalam periode empat tahun, dicatat semua biaya langsung dari program
(biaya helm dan biaya-biaya program lainnya) dan penghematan pada
biaya kesehatan karena pencegahan cedera kepala terkait dengan
penggunaan sepeda. Hasil akhirnya adalah pencegahan cedera kepala,
kematian dihindarkan dan tahun-tahun kehidupan diselamatkan,
dan dimodelkan atas dasar pencegahan kejadian, kejadian yang
diperkirakan, peningkatan risiko dari cedera kepala yang terkait dengan
penggunaan sepeda karena tidak memakai helm sepeda pada waktu
kejadian kecelakaan, dan prevalensi tidak memakai helm pada sebelum
dan sesudah tindakan. Secara keseluruhan, program legislasi ternyata
yang paling berbiaya efektif, diikuti oleh program berbasis komunitas
dan kemudian program berbasis sekolah (15).

Analisa statistik
Untuk rancangan studi kwantitatif data memerlukan analisis
statistik. Untuk mendapatkan masukan lebih lanjut tentang
bagaimana melakukan hal ini lihat referensi 8, atau lihat pelajaran
tentang metoda dasar dan bagian cedera di www.pitt.edu/super
1.

4.3 Sosialisasi dan umpan balik
Setelah evaluasi selesai dilakukan, penting untuk memberikan
umpan balik kepada para pemangku kepentingan yang terlibat
dalam program. Apabila program berhasil, sosialisasi hasil akan
membantu untuk menjaring dukungan pada program-program
yang sama. Publikasi dari dari gerakan sosialisasi dapat juga
meningkatkan dampak dari program apabila program kurang
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berhasil, maka penting untuk membagi pengalaman itu
dengan pihak-pihak lain sehingga kelemahan atau isue relevan
dipertimbangkan dalam tindakan yang sama, termasuk apakah
penting atau tidak melakukan tindakan semacam itu.
Sosialisasi dapat dalam bentuk presentasi hasil dalam pertemuan
dengan masyarakat (public meeting), menggunakan media
massa untuk mempublikasikan hasil akhir dari program, atau
menerbitkan laporan dan makalah-makalah dalam literatur
ilmiah.
Checklist
□ Mulai proses evaluasi pada awal dari pelaksanaan
program
□ Tentukan tujuan/sasaran evaluasi dan susun kerangka
evaluasi
□ Tetapkan dengan jelas populasi sasaran, tempat dan
waktu
□ Kembangkan dan uji instrumen untuk pengumpulan data,
pastikan konsistensi dalam pelatihan dan pengukuran
□ Kumpulkan dan analisa data
□ Tulis dan sosialisasikan laporan evaluasi, jadikan umpan
balik pada berbagai aspek dari program
Menggunakan hasil evaluasi untuk umpan balik pada siklus
perencanaan baru
Pertimbangkan apakah evaluasi menunjukkan keuntungan
langsung/nyata – apakah program perlu dilanjutkan, atau
apakah perlu dipecah-pecah atau dimodifikasi? Dapatkah
program yang ada diperbaiki/ditingkatkan berdasarkan
evaluasi? Adakah efek samping yang tidak diharapkan dari
program?
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Hasil dari evaluasi harus di-umpan balikkan ke dalam siklus
perencanaan dan modifikasi yang tepat terhadap program
dibuat sebelum dikembangkan lebih lanjut (Box 4.1).
BOX 4.1 : Meningkatkan pemakaian helm sepeda di sekolahsekolah di Malaysia
Kematian karena penggunaan
sepeda merupakan 4% dari
keseluruhan kematian karena
lalu lintas jalan di Malaysia.
Bagian terbesar dari kematian
ini akibat dari cedera kepala dan
kecenderungannya terjadi di jalanjalan daerah pedesaan (rural).
Sampai dengan 1990, pemakaian
helm sepeda sangat langka di
Malaysia. Program helm sepeda
pertama dilansir pada tahun
1995 oleh Malaysian Helmet
Initiative,
suatu
konsorsium
dari
universitas,
organisasi
pemerintah dan non pemerintah
yang mempromosikan pemakaian
helm sepeda motor dan helm
sepeda.
Dengan
dukungan
dari
perusahaan-perusahaan
penyandang dana, program ini
merupakan model bagaimana
berbagai sektor berbeda bekerja
sama mencegah cedera kepala.
Program helm sepeda merupakan
inisiatif multi sektor dilaksanakan
oleh Road Safety Council (Dewan
Keselamatan Jalan) baik pada
tingkat negara bagian maupun
pada tingkat distrik, dan sasaran
anak-anak di pedesaan melalui
sekolah-sekolah setempat. Anakanak yang mengendarai sepeda

ke sekolah, dilatih cara-cara
memakai helm secara benar.
Helm sepeda ini diberikan secara
cuma-cuma kepada mereka yang
ikut dalam program. Dengan
dukungan dan izin dari para
orang tua mereka, anak-anak
berjanji akan memakai helm
selama bersepeda. Ketaatan
mereka untuk memakai helm
diperiksa/diawasi oleh para
murid sendiri, melalui kuestioner
tentang bagaimana memakai
helm, serta melalui laporanlaporan mereka pada kejadian
kecelakaan yang mereka alami
pada waktu bersepeda. Ketaatan
juga dikonfirmasi oleh otoritas
sekolah serta oleh penyelenggara
program,
yang
melakukan
pemeriksaan mendadak tanpa
pemberitahuan
sebelumnya
setiap bulan pada anak-anak
waktu bersepeda dari dan ke
sekolah.
Hasilnya
memperlihatkan
ketaatan diantara para pelajar
yang terlibat berkisar antara 31%
sampai 98% di berbagai sekolah.
Komitmen dari otoritas sekolah
terhadap program dianggap
unsur vital untuk keberlanjutan
komitmen dari anak-anak yang
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terlibat dalam program. Pada
waktu ditanya mengapa tidak
memakai
helm,
anak-anak
melaporkan karena tekanan dari
kawan-kawan, ketiadaan tempat
penyimpanan helm di sekolah,
dan warna yang tidak menarik.
Pelajaran yang didapat dari
program awal ini selanjutnya
dimasukkan ke dalam program
berikutnya. Lebih baik anak-anak
ditarik bayaran sedikit untuk helm
(dari pada diberikan cuma-cuma),
ada beberapa macam warna dan
rancangan helm tersedia, dan
disediakan tempat penyimpanan
yang sesuai untuk helm di
sekolah.
Partner
komunitas
dibawa serta dalam program dan
usaha keras dilakukan untuk
memastikan otoritas sekolah
mempertahankan komitmennya
terhadap inisiatif ini.
Sejak program awal ini diluncurkan
pada tahun 1995, banyak seko-
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Murid-murid ditunjukkan bagaimana memasang
helm sepeda sebagai bagian dari kampanye untuk
memperluas pemakaian helm di sekolah-sekolah
di Malaysia

lah-sekolah yang terlibat mengembangkan programnya sendiri, dan
setidak-tidaknya ada satu program helm sepeda yang sekarang
berjalan di setiap negara bagian
di Malaysia, Secara keseluruhan,
sekitar 4000 murid di 50 sekolah
dan sekitar 200 guru terlibat dalam usaha ini dengan tujuan me
ngurangi cedera kepala diantara
murid-murid yang menggunakan
sepeda.
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Ringkasan
••

Evaluasi harus dilihat sebagai komponen integral dari
program helm. Evaluasi perlu ditetapkan pada awal
dari pengembangan program, sedemikian sehingga
pengumpulan data untuk kepentingan evaluasi ini
dimasukkan dalam pelaksanaan proyek. Disamping
memberi informasi tentang efektifitas dari program,
evaluasi akan membantu mengidentifikasi apakah ada
masalah dalam menjalankan program.

••

Penetapan tujuan/sasaran evaluasi akan membantu
memutuskan bagaimana sebaiknya menjalankan evaluasi
itu. Ada beberapa metoda yang berbeda-beda yang
dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap
program helm. Masing-masing metoda memiliki berbagai
keuntungan dan kerugian dan pemilihan mana yang akan
digunakan tergantung pada tujuan/sasaran program
helm, dan sumber daya yang tersedia.

••

Sharing hasil-hasil evaluasi dengan pihak-pihak yang
tepat sangat penting, dan hasil-hasil ini digunakan dalam
perencanaan program.
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Glosari istilah
Cedera percepatan – perlambatan (acceleration – deceleration
injuries): cedera yang terjadi pada waktu kepala seseorang yang
bergerak, kemudian membentur suatu benda, seperti lantai/
tanah, seperti pada kejadian kecelakaan sepeda motor.Gerakan
kepala kedepan berhenti, tetapi otak di dalam tempurung
kepala, karena mempunyai massa sendiri, tetap bergerak
ke depan sampai membentur bagian dalam dari tempurung
kepala. Ini kemudian membal balik dan membentur sisi yang
berlawanan dari tempurung kepala itu.
Helm sepeda (bicycle helmet): Helm sepeda dirancang secara
spesifik untuk memberikan perlindungan kepala pesepeda
pada waktu ia jatuh dari sepeda dan membentur tanah. Helm
ini tidak dirancang untuk memberikan perlindungan cukup
pada kejadian tumbukan dengan kendaraan lain yang sedang
bergerak (misalnya mobil) atau tumburan pada kecepatan
tinggi, walaupun helm ini memberikan sedikit perlindungan.
Helm sepeda seyogyanya tidak berat dan memiliki cukup
ventilasi, karena bersepeda dapat menyerupai oleh raga aerobic
yang cukup intensif yang meningkatkan temperatur tubuh
cukup tinggi. Sehingga, umumnya helm ini dibuat dari bahan
yang ringan yang dilubangi di tempat-tempat strategis untuk
ventilasi.
Luka pada otak (brain contusion): kerusakan pada syaraf atau
pembuluh darah otak.
Cedera tertutup pada kepala (closed head injury): cedera di
mana tidak ada luka terbuka pada otak, sering terjadi akibat
tumbukan yang menggoyangkan otak di dalam tempurung
kepala. Gerakan otak di dalam tempurung kepala dapat
mengakibatkan terjadinya luka-luka (bruising), pembengkakan,
sobek pada jaringan otak, syaraf otak atau pembuluh darah.
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Biaya: Penggunaan sumber daya yang memiliki alternatif
penggunaan. Biaya biasanya diukur dalam pengertian moneter
(monetary terms), tetapi konsep biaya termasuk semua bentuk
penggunaan sumber daya, tidak hanya pengeluaran dalam
bentuk uang (1).
Analisis biaya-keuntungan: Analisis biaya dan keuntungan
dari suatu program, di mana semua dampak yang relevan
dikonversikan ke dalam pengertian moneter (1).
(Cycle): kendaraan jalan yang memiliki dua atau lebih roda
dan digerakkan hanya oleh tenaga otot manusia yang berada
dalam kendaraan itu, secara khusus melalui sistem pedal, tuas
atau handel (misalnya, sepeda, sepeda roda tiga, sepeda roda
empat dan kendaraan orang cacat) (2).
Gegar otak: perubahan mental disebabkan karena trauma kepala
yang dapat disertai kehilangan kesadaran.
Cedera axon/syaraf (Diffuse axonal injury): cedera pada
axon/syaraf dalam otak yang dapat membawa kosekwensi
jangka panjang.
Ketidak mampuan: setiap hambatan atau tidak adanya ke
mampuan (disebabkan karena cacat) untuk melakukan suatu
aktifitas dengan cara atau dalam daerah yang dianggap normal
untuk dilakukan oleh orang.
Emergency medical services (EMS) Pertolongan Medis
Darurat: pertolongan yang diberikan oleh tenaga yang terlatih
dengan menggunakan peralatan yang cukup yang dilakukan
segera setelah terjadi keadaan darurat. EMS untuk cedera
ditujukan untuk mengurangi tingkat kematian dari keadaan
yang potensial mengancam jiwa. Pertolongan ini termasuk
tindakan yang diberikan sebelum korban mencapai rumah
sakit (prehospital EMS, pertolongan ini dilakukan di lapangan
dan selanjutnya mengangkut ke lokasi tetap untuk penanganan
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yang pasti), dan perawatan medis yang diberikan di instalasi
sesuai standar rumah sakit.
Evaluasi: proses berlanjut untuk menilai efektifitas program
dalam mencapai tujuannya. Evaluasi juga ditujukan untuk
mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul
dengan implementasi program, sehingga hal-hal yang perlu
diperhatikan diumpankan kembali ke proses perencanaan dan
modifikasi dapat dilakukan selama implementasi. Evaluasi
biasanya dirancang untuk membedakan pengaruh dari
program dari pengaruh faktor-faktor yang lain.
Pertolongan pertama: pertolongan pertama diberikan di tempat
kejadian atau di dekat tempat kejadian kepada seseorang
yang cedera sebelum dapat diberikan perawatan medis yang
profesional.
Cedera kepala: cedera pada kepala yang mungkin
mengakibatkan kerusakan pada kulit kepala, tempurung
kepala atau otak. Cedera kepala ini dapat berupa cedera kepala
tertutup (misalnya, kepala membentur kaca depan mobil) atau
luka tembus (misalnya, tempurung kepala tertembus peluru).
Negara berpendapatan tinggi (high-income country): Untuk
kepentingan dokumen ini digunakan klasifikasi yang dibuat
oleh Bank Dunia, didasarkan pada Pendapatan Nasional
Bruto (Gross National Income/GNI) per kapita. Negara
berpendapatan tinggi adalah yang memiliki GNI sebesar US$
9076 atau lebih (3).
Pendarahan dalam kepala: pendarahan di dalam, yang dapat
terjadi di tempat-tempat yang berbeda dalam kepala atau otak.
Peraturan perundang-undangan: Peraturan atau ketentuan
yang mempunyai kekuatan seperti Undang-Undang, yaitu yang
memberikan kewenangan kepada polisi untuk menegakkan
atau pengadilan menjatuhkan sanksi (1).
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Negara berpendapatan rendah: Untuk kepentingan dokumen
ini digunakan klasifikasi yang dibuat oleh Bank Dunia,
didasarkan pada Pendapatan Nasional Bruto (Gross National
Income/GNI) per kapita. Negara berpendapatan tinggi adalah
yang memiliki GNI sebesar US$ 735 atau kurang (3).
Negara berpendapatan menengah: Untuk kepentingan
dokumen ini digunakan klasifikasi yang dibuat oleh Bank
Dunia, didasarkan pada Pendapatan Nasional Bruto (Gross
National Income/GNI) per kapita. Negara berpendapatan
tinggi adalah yang memiliki GNI diantara US$ 735 dan US$
9076 (3).
Helm sepeda motor: Helm sepeda motor adalah peralatan
pelindung kepala yang dipakai oleh pesepeda motor. Helm
biasanya dibuat dari material yang keras (biasanya dari sejenis
plastik) yang dapat memberikan perlindungan dari tabrakan
pada kecepatan tinggi dan dari benda-benda yang jatuh. Tujuan
utama dari helm sepeda motor adalah melindungi kepala
pesepeda motor pada waktu terjadi tubrukan, meskipun banyak
helm memberikan tambahan keuntungan, seperti pelindung
muka, pelindung telinga. Helm sepeda motor biasanya
dirancang untuk pecah waktu terjadi kecelakaan (sehingga
menghilangkan energi yang sebenarnya akan mengenai
tempurung kepala), sehingga memberi perlindungan sedikit
atau bahkan tidak sama sekali setelah mengalami tumbukan
sekali.
Kendaraan bermotor roda dua: kendaraan roda dua yang
digerakkan oleh mesin – seperti sepeda motor atau moped.
Cedera kepala tertutup: cedera yang melibatkan retak atau
tertembus tempurung kepalanya. Dapat mengakibatkan cedera
pada otak.
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Tindakan sebelum rumah sakit: Tindakan yang dilakukan
untuk mengurangi pengaruh dari trauma atau cedera sebelum
orang yang mengalami cedera sampai ke instalasi sesuai
standar rumah sakit (lihat EMS). Ini termasuk respon formal
yang diberikan oleh tenaga yang terlatih dengan menggunakan
peralatan yang cukup, ataupun yang diberikan oleh masyarakat
biasa.
Risiko: Kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan.
Faktor risiko: Suatu faktor yang mempengaruhi kemungkinan
terjadinya kecelakaan atau tabrakan atau mempengaruhi
beratnya konsekwensi yang muncul sebagai akibat dari
kejadian.
Kecelakaan lalu lintas jalan: tabrakan yang melibatkan
setidak-tidaknya satu kendaraan yang bergerak di jalan umum
maupun milik pribadi, yang mengakibatkan setidak-tidaknya
satu orang cedera atau mati (2).
Kecelakaan lalu lintas atau tabrakan di jalan: suatu kejadian,
melibatkan setidak-tidaknya satu kendaraan yang bergerak
di jalan umum yang dapat mengakibatkan cedera atau tidak
mengakibatkan cedera.
Kematian karena lalu lintas jalan: kematian yang terjadi dalam
waktu 30 hari sejak terjadinya kecelakaan di jalan (2).
Cedera karena lalu lintas: cedera baik yang mengakibatkan
kematian atau tidak mengakibatkan kematian sebagai akibat
dari kecelakaan lalu lintas.
Pemakai jalan: seseorang yang menggunakan sebagian
sistem jalan sebagai pemakai transportasi bermotor atau tidak
bermotor.
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Pengamatan: pengumpulan secara sistematik hal-hal yang
terjadi, mengkaitkannya, serta analisa data dan sosialisasi
informasi kepada mereka yang perlu mengetahui, sehingga
langkah-langkah aksi dapat dilakukan.
Cedera otak traumatis: setiap cedera pada otak yang disebabkan
karena terkena gaya/tekanan dari luar ke tempurung kepala.
Cedera otak traumatis dapat mengakibatkan berbagai problem
termasuk gegar otak, luka pada otak (pendarahan di dalam
otak), atau cedera yang dapat mengakibatkan kerusakan pada
saraf.
Pemakai jalan yang rentan: pemakai jalan yang paling memiliki
risiko tinggi di lalu lintas – seperti pejalan kaki, pesepeda dan
penumpang kendaraan umum. Anak-anak, orang-orang yang
tua dan orang-orang cacat dapat dimasukkan dalam kategori
ini.
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Partner
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of the manual

pengembangan manual ini
World Health Organization (WHO)

As the United Nations specialized agency for health, the World Health Organization aims to integrate road safety into public health programmes around the world
in order to reduce the unacceptably high levels of road traffic injuries. A public
health approach is used, combining epidemiology, prevention and advocacy. Special emphasis is given to low- and middle-income countries where most road traffic
crashes occur. In recent years WHO has focused its efforts on the implementation of
the recommendations contained in the World report of road traffic injury prevention,
which it co-produced with the World Bank, and in particular on addressing the main
risk factors for road traffic injuries. Following a United Nation’s General Assembly
resolution on road safety, adopted in 2004, WHO acts as a coordinator for road
safety initiatives within the United Nations system, and to this end has facilitated
the development of the United Nations Road Safety Collaboration – a group of
over international road safety organizations, including many United Nations agencies. This coordinating role was further endorsed by a fourth UN General Assembly
resolution, adopted in 2005.
Address: World Health Organization, 20 Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27,
Switzerland
URL: www.who.int/violence_injury_prevention/en/
Contact person: Margie Peden, Coordinator, Unintentional Injury Prevention,
Department of Injuries and Violence Prevention
E-mail: traffic@who.int

World Bank
The World Bank promotes the improvement of road safety outcomes in low- and
middle-income countries as a global development priority. It provides financial and
technical support to countries, working through government agencies, nongovernmental organizations, and the private sector to formulate strategies to improve road
safety. The World Bank’s mission is to assist countries accelerate their implementation of the recommendations of the World report on road traffic injury prevention
which it developed jointly with the World Health Organization in 2004. To achieve
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World Bank
The World Bank promotes the improvement of road safety outcomes in low- and
middle-income countries as a global development priority. It provides financial and
technical support to countries, working through government agencies, nongovernmental organizations, and the private sector to formulate strategies to improve road
safety. The World Bank’s mission is to assist countries accelerate their implementation of the recommendations of the World report on road traffic injury prevention
which it developed jointly with the World Health Organization in 2004. To achieve

Partner organizations

this, it emphasizes country capacity-building, and the development of global partnerships, with a focus on the achievement of measurable road safety results.
Address: World Bank, 1818 H Street, NW, Washington DC 20433, USA
URL: www.worldbank.org/transport/roads/safety.htm
Contact person: Anthony Bliss, Lead Road Safety Specialist, Transport and Urban
Development Department.
E-mail: abliss@worldbank.org

Global Road Safety Partnership (GRSP)
The Global Road Safety Partnership is a partnership between business, civil society
and government dedicated to the sustainable reduction of death and injury on the
roads in developing and transition countries. By creating and strengthening links
between partners, GRSP aims to increase awareness of road safety as an issue affecting all sectors of society. GRSP seeks to establish sustainable partnerships and to
deliver road safety interventions through increased resources, better coordination,
management, greater innovation, and knowledge sharing both globally and locally.
GRSP is a hosted programme of the International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies.
Address: Global Road Safety Partnership, c/o International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies, P. O. Box 372, 17 chemin des Crêts, CH-1211 Genève 19,
Switzerland
URL: www.grsproadsafety.org/
Contact person: David Silcock, Chief Executive
E-mail: David.Silcock@ifrc.org

FIA Foundation for the Automobile and Society
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The FIA Foundation for the Automobile and Society is a registered UK charity
with the objectives of promoting public safety and public health, the protection and
preservation of human life, and the conservation, protection and improvement of the
physical and natural environment. Since its establishment in 2001, the FIA Foundation has become a prominent player in promoting road safety around the world. It
conducts advocacy to raise awareness about the growing epidemic of road traffic inju-
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Global Road Safety Partnership (GRSP)
The Global Road Safety Partnership is a partnership between business, civil society
and government dedicated to the sustainable reduction of death and injury on the
roads in developing and transition countries. By creating and strengthening links
between partners, GRSP aims to increase awareness of road safety as an issue affecting all sectors of society. GRSP seeks to establish sustainable partnerships and to
deliver road safety interventions through increased resources, better coordination,
management, greater innovation, and knowledge sharing both globally and locally.
GRSP is a hosted programme of the International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies.
Address: Global Road Safety Partnership, c/o International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies, P. O. Box 372, 17 chemin des Crêts, CH-1211 Genève 19,
Switzerland
URL: www.grsproadsafety.org/
Contact person: David Silcock, Chief Executive
E-mail: David.Silcock@ifrc.org

FIA Foundation for the Automobile and Society
The FIA Foundation for the Automobile and Society is a registered UK charity
with the objectives of promoting public safety and public health, the protection and
preservation of human life, and the conservation, protection and improvement of the
physical and natural environment. Since its establishment in 2001, the FIA Foundation has become a prominent player in promoting road safety around the world. It
conducts advocacy to raise awareness about the growing epidemic of road traffic injuries and place road safety on the international political agenda. It promotes research
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FIA Foundation for the Automobile and Society
The FIA Foundation for the Automobile and Society is a registered
UK charity
Helmets: a road safety manual
with the objectives of promoting public safety and public health, the protection and
preservation of human life, and the conservation, protection and improvement of the
physical and natural environment. Since its establishment in 2001, the FIA Foundation has become a prominent player in promoting road safety around the world. It
conducts advocacy to raise awareness about the growing epidemic of road traffic injuries and place road safety on the international political agenda. It promotes research
and the dissemination of results to encourage best practice in road safety policy, and
offers financial support to third party projects through a grants programme.
Address: FIA Foundation, 60 Trafalgar Square, London,WC2N 5DS, United
Kingdom
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URL: www.fiafoundation.com/
Contact person: David Ward, Director General
E-mail: d.ward@fiafoundation.com
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World Health Organization
20 Avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzerland
Tel. : (41 22) 791 2882
Fax : (41 22) 791 4322
E-mail : traffic@who.int
Website : www.who.int/violence_injury_prevention/
Global Road Safety Partnership – Indonesia
Jl. RC Veteran No. 9
Jakarta 12330
Email : secretariate.grsp.ina@gmail.com
Website : www.grsp-indonesia.org
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