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ABSTRACT
Victims of traffic accidents or even disasters that may occur in the community can be
serious when they do not get immediately and properly help from those closest to the
victims. Community members need to be prepared with skills to provide first aid through
bandages and splints to accident victims to minimize the impact of more serious health
problems. Handling of victims of accidents or even disasters must be done quickly and
precisely before health professionals come to provide assistance to victims. The purpose
of this community service activity was to train the community as the closest person and
first time dealing with victims to be able to provide first aid properly and correctly. Thus,
the community has basic skills in first aid in accidents which is very useful for saving
the lives of victims. Community service activities have been carried out at Purwokerto
Nursing Program Study Diploma III, Health Polytechnic of the Ministry of Health
Semarang. This community service activity through first aid training was collaboration
between Purwokerto Nursing Program Study Diploma III and Medical Service and
Training (MST) 119 Jakarta. The target participants in this activity has involved 20
community members from village health volunters, youth organizations and family
member from Banjarsari Kidul Village, Sokaraja, Banyumas district. The implementation
of activities was carried out through the provision of brief theory and practice. The
results of this activity can increase skills and public awareness about the importance of
first aid training to help others in the social environment and can help the safety of
victims.
Keywords: first aid, bandages, splints, residents, community.
ABSTRAK
Korban kecelakaan lalu lintas atau bahkan adanya bencana yang terjadi di
masyarakat dapat berakibat fatal bila tidak mendapatkan pertolongan dengan segera
dan tepat dari orang terdekat dengan korban. Warga masyarakat perlu dibekali
ketrampilan untuk memberikan pertolongan pertama melalui balut dan bidai pada
korban kecelakaan untuk meniminalkan dampak masalah kesehatan yang lebih
serius. Penanganan korban kecelakaan dan bencana harus dilakukan cepat dan tepat
sebelum petugas kesehatan datang memberikan pertolongan kepada korban. Tujuan
dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melatih masyarakat sebagai
orang terdekat dan pertama kali berhadapan dengan korban untuk mampu
memberikan pertolongan pertama dengan baik dan benar. Sehingga, masyarakat
mempunyai keterampilan dasar dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

259

PROSIDING PENGABDIAN MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA

“Inovasi Pengabdian Masyarakat Sebagai Hilirisasi Penelitian
pada Masa New Normal dalam Upaya Mitigasi Kesehatan”, 26 Agustus 2021 - E-ISSN: 2807-9183

yang sangat bermanfaat untuk menyelamatkan jiwa korban. Kegiatan pengabdian
masyarakat telah dilaksanakan di Prodi Keperawatan Purwokerto Diploma III,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui
pelatihan P3K ini kerjasama antara Prodi Keperawatan Purwokerto dengan Medical
Service and Training (MST) 119 Jakarta. Khalayak sasaran dalam kegiatan ini telah
melibatkan 20 anggota masyarakat yang berasal dari kader kesehatan desa, karang
taruna dan kelompok dasawisma dari desa Banjarsari Kidul kecamatan Sokaraja
kabupaten Banyumas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemberian teori
singkat dan praktek. Hasil kegiatan ini dapat meningkatan ketrampilan dan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelatihan P3K untuk membantu sesama di
lingkungan sosial dan dapat menolong keselamatan korban.
Kata kunci: P3K, balut, bidai, warga, masyarakat.
I.

PENDAHULUAN

Kondisi kegawatdaruratan karena adanya peristiwa kecelakaan dapat terjadi
dimana saja dan kapan saja. Orang-orang yang ada dalam posisi terdekat dengan
korban sudah sepatutnya mempunyai kepedulian dan tanggungjawab untuk
membantu serta ikut menangani masalah tersebut sambil menunggu petugas
kesehatan datang ke lokasi. Namun tidak menutup kemungkinan kondisi
kegawatdaruratan dapat juga terjadi pada daerah yang sulit dijangkau oleh petugas
kesehatan. Sehingga pada kondisi tersebut peran serta masyarakat terdekat untuk
membantu korban sebelum ditangani oleh petugas kesehatan menjadi sangat penting
(1). Salah satu studi di Vancouver, British Colombia (Kanada) tingkat kecelakaan yang
terjadi di lingkungan sekolah sebesar 1,8 per 100 anak. Penelitian tersebut
melaporkan tingkat cedera kepala sebesar 1,8 per 100 anak cedera yang meliputi
perdarahan, terkilir, fraktur (patah tulang) dan gagar otak sebesar 0,09 per 100 anak.
Sementara itu studi lain menyebutkan bahwa luka yang diderita oleh siswa SMA
adalah 26,4% berada di jalan, 23,1% terjadi di sekolah, 28,6% aktivitas olahraga dan
22% terjadi di rumah (2).
Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2019
jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Banyumas Raya yang terdiri dari lima
kabupaten kota yaitu Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Kebumen
berjumlah 3711 peritiwa kecelakaan dijalan raya. Akibat dari peritiwa kecelakaan
tersebut jumlah korban meninggal (death) sebanyak 744 orang, luka berat (heavy
wound) 12 orang dan luka ringan (easy wound) 4534 orang (3). Demikian juga data
yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri pada tahun 2017 dimana peritiwa kecelakaan
lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah ada pada posisi tertinggi ke-2 setelah Provinsi
Jawa Timur (4). Kecelakaan di jalan raya seringkali membutuhkan bantuan dan
pertolongan dari orang-orang terdekat khususnya mereka yang mengalami masalah
luka.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan
dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengkibatkan
luka-luka atau kematian manusia atau binatang (5) Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian
yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya. Jenis cedera atau luka yang
dialami akibat dari kecelakaan lalu lintas yaitu luka benturan atau memar 49%, luka
lecet 65,9%, luka terbuka 26,7%, luka bakar 1,9%, terkilir 21%, patah tulang 8,5%
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dan putusnya anggota gerak 1,0%. Aktivitas fisik juga dapat memicu terjadinya
kecelakaan diantaranya adalah cedera saat olahraga yang lebih sering dialami siswa
laki-laki. Dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan ini adalah memar, keseleo, luka,
pendarahan dan fraktur (patah tulang).
Selanjutnya, kejadian kecelakaan yang terjadi di lingkungan masyarakat karena
terjatuh dapat berakibat adanya luka atau cedera
yang terjadi pada sistem
musculoskeletal, yaitu tendon, otot, ligamen, kulit dan tulang. Kecelakaan pada
sistem musculoskeletal harus ditangani dengan cepat dan tepat. Jika tidak akan
menimbulkan cedera yang semakin parah dan dapat memicu terjadinya pendarahan.
Dampak lain yang terjadi dapat mengakibatkan kelainan bentuk tulang atau
kecacatan dan bahkan kematian. Untuk mencegah terjadinya cedera pada sistem
musculoskeletal dibutuhkan pertolongan balut bidai (6). Pertolongan balut bidai dapat
dilakukan oleh semua orang di masyarakat yang terlatih. Kelompok masyarakat
harus dalam pertolongan pertama pada kecelakaan dilatih, sehingga mereka
mempunyai ketrampilan untuk menolong korban sebelum mendapatkan perawatan
dari petugas kesehatan profesional. Pendidikan dasar kegawatdaruratan pertolongan
pertama pada kecelakaan dengan balut dan bidai dapat diberikan melalui kegiatan
pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama antara Prodi D III Keperawatan
Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang dengan pihak terkait yaitu dari Medical
Service Training 119 Jakarta.
II. METODE
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di Prodi keperawatan
D III Keperawatan Purwokerto dengan melibatkan masyarakat Desa Banjarsari,
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Khalayak sasaran adalah 15 orang
anggota masyarakat dan 5 kader kesehatan desa, sehingga jumlah peserta pelatihan
ada 20 orang. Adapun kriteria peserta pelatihan adalah laki-laki maupun perempuan
berusia 20-40 tahun, aktif dalam kegiatan kemasyarakat, anggota organisasi di desa
seperti karang taruna, dapat membaca dan menulis serta kader kesehatan desa yang
aktif dalam kegiatan di desa. Selanjutnya, tim pengabdi yaitu dosen Prodi
Keperawatan D III Keperawatan bekerja sama dengan Medical Service Training 119
Jakarta tentang pentingnya pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
balut dan bidai dalam mendukung keselamatan korban kecelakaan atau korban
bencana di masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 2 (dua)
kegiatan inti yaitu : 1) Pelatihan masyarakat dan kader kesehatan desa melalui dua
pendekatan yaitu pendekatan teoritis melalui pemaparan materi oleh narasumber
dari Tim Medical Service Training 119 Jakarta dan tim pengabdi dari Dosen Prodi D
III Keperawatan Purwokerto sebagai fasilitator dan pendekatan praktik melalui
pembalutan dan pemasangan bidai pada korban kecelakaan atau korban bencana. 2)
Pendampingan ke masyarakat desa Banjarsari kecamatan Sokaraja Kabupaten
Banyumas sebagai tindak lanjut pelaksanaan penerapan hasil pelatihan telah
dilakukan oleh tim pengabdi. Pendampingan dilakukan selama 4 minggu melalui
kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil pelatihan dengan
mengidentifikasi kemampuan masyarakat dalam mendukung dan membantu korban
kecelakaan di masyarakat.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilakukan di Prodi Keperawatan
Keperawatan Purwokerto Diploma III, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang pada
semester genap tahun akademik 2019/2020. Sebelum dilakukan pelaksanaan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdi melakukan ijin kepada

pihak puskesmas, dan pihak desa Banjarsari Kecematan Sokaraja.
Selanjutnya tim pengabdi melakukan rapat koordinasi dan menyusun jadwal
pelaksanaan kegiatan dengan kader kesehatan desa Banjarsari. Setelah itu
dilakukan seleksi peserta oleh tim pengabdi dan kader kesehatan desa serta
perangkat desa Banjarsari didapatkan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang
terdiri dari 15 anggota masyarakat dan 5 orang kader kesehatan desa.
Selanjutnya, tim pengabdi dari Program Studi Keperawatan Purwokerto bekerja
sama dengan Medical Service Training 199 Jakarta menyusun materi untuk pelatihan
P3K balut dan bidai bagi masyarakat desa Banjarsari. Materi pelatihan diberikan
dalam bentuk modul tentang pentingnya pertolongan pertama pada kecelakaan bagi
masyarakat. Kegiatan pelatihan tersebut terbagi menjadi 2(dua) sesi yaitu kelas
teori dan kelas praktika. Adapun untuk kelas teori, materi diberikan oleh nara
sumber dari tim Medical Service Training 199 Jakarta yang dilanjutkan dengan kelas
praktika dengan mensimulasikan Pertolongan pada korban kecelakaan dengan
pemberian balutan dan pemasangan bidai. Pelaksanaan kelas praktika dilakukan
roleplay dan praktika yang dilakukan oleh peserta pelatihan dan pelatih dengan
pendampingan dari tim pengabdi. Setelah kegiatan pelatihan selesai dilanjutkan
dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam kurun waktu 4 minggu yang
bertujuan untuk mengetahui penerapan hasil pelatihan.

Gambar 1. Pelatihan karang taruna tentang pelatihan P3K: balut dan bidai
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Gambar 2 Praktek pelatihan balut dan bidai bagi masyarakat karang taruna
desa Banjarsari, Kec Sokaraja
Hambatan yang ditemui dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut
antara lain kontrak pertemuan dengan anggota masyarakat seringkali tidak sesuai
dengan kesepakatan karena adanya kesibukan dalam pekerjaan dan adanya
kepentingan anggota masyarakat yang mendadak. Disamping itu, kader kesehatan
desa ada yang merangkap jabatan sebagai perangkat desa, sehingga dalam sesi
pelaksanaan kegiatan pengabdian tidak dapat hadir tepat waktu.
Upaya yang dilakukan tim pengabdi untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu
adanya suatu pemecahan masalah dengan cara pertama, Rescheduling dilakukan
oleh tim pengabdi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga
pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan dan kedua, waktu pelaksanaan kegiatan mundur 15-30 menit sehingga
tahapan pelaksanaan kegiatan kelas teori, praktika dan pendampingan tetap berjalan
sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Pada tabel 1 berikut ini merupakan deskripsi hasil kegiatan pengabdian kepada
masyarakat sebagai hasil kegiatan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan
berdasarkan aspek ketrampilan dalam pemasangan balut dan bidai.
Ketrampilan
P3K
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Tabel 1. Ketrampilan P3K
Pre-Test
N
%
2
10
5
25
13
65
20
100

Post-Test
N
%
8
40
10
50
2
10
20
100

Hasil pre-test menunjukkan bahwa peserta pelatihan P3K mempunyai ketrampilan
pemasangan balut dan bidai ada pada kategori kurang dan cukup dengan jumlah
masing-masing 13 orang (65 %) dan 5 orang ( 25 %). Setelah mengikuti pelatihan dan
pendampingan selama 4 minggu, peserta mempunyai ketrampilan P3K balut dan
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bidai yang lebih baik dan meningkat, dimana kategori baik ada 8 orang (40 %), cukup
sejumlah 10 orang (50 %) dan kurang hanya 2 orang (10 %). Untuk membantu 2
orang peserta pelatihan yang masih belum trampil dalam balut dan bidai, maka
dibentuk program mentoring yang dilakukan oleh peserta yang kompeten untuk
membantu, mengedukasi, dan mendampinginya. Pengetahuan dan ketrampilan yang
baik dalam tindakan P3K akan dapat mencegah kematian dan cedera lebih lanjut dari
korban (12, 13). Ketrampilan P3K yang dimiliki oleh peserta pelatihan akan
meningkat bila dilakukan edukasi dan dilatih secara berkelanjutan (15, 16). Oleh
karena itu pendampingan dari orang yang berkompeten sangat penting untuk
meningkatkan ketrampilan P3K balut dan bidai.
Pertolongan pertama pada kecelakaan dan atau adanya bencana perlu adanya
tindakan perawatan sementara yang cepat dan tepat terhadap korban kecelakaan
atau bencana sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau
paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau
penangganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang
dilakukan oleh petugas P3K (petugas medik atau orang awan) yang pertama kali
melihat korban (8, 14). Kewajiban seorang penolong dalam membantu korban adalah:
1) Menjaga keselamatan diri. Dalam melakukan tindakan pertolongan, seorang
penolong wajib memperhitungkan resiko dan mengutamakan keselamatan diri. 2)
Meminta bantuan. Upayakan meminta bantuan, terutama kepada tenaga medis. 3)
Memberikan pertolongan sesuai keadaan korban. Kondisikan tindakan pertolongan
sesuai kebutuhan dan tingkat keseriusan kondisi. 4) Mengupayakan transportasi
menuju fasilitas medis terdekat (7).
Tujuan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah 1) Menyelamatkan
nyawa atau mencegah kematian dengan memperhatikan kondisi dan keadaan yang
mengancam korban dan dapat melaksanakan Resusitasi Jantung dan Paru (RJP) oleh
tenaga kesehatan terlatih kalau perlu. Kemudian, penolong harus mencari dan
mengatasi pendarahan. 2) Mencegah cacat yang lebih berat (mencegah kondisi
memburuk) dengan cara menegakan diagnosa, menangani korban dengan prioritas
yang logis, memperhatikan kondisi atau keadaan (penyakit) yang tersembunyi, dan
menunjang penyembuhan denga cara mengurangi rasa sakit dan rasa takut,
mencegah infeksi serta merencanakan pertolongan medis serta transportasi korban
dengan tepat (8, 9).
Prinsip Pertolongan Pertama Pada KecelakaanPrinsip yang harus ditanamkan
dalam melaksanakan tugas P3K kepada peserta adalah: 1) Penolong mengamankan
diri sendiri lebih dahulu sebelum menolong. 2) Bersikap tenang, jangan pernah panik.
Jangan panik tidak berarti boleh lamban (9, 10). Ketika menghadapi keadaan darurat,
senatiasalah bekerja dengan rencana jelas dan terkendali, agar bisa berjalan efektif
(11, 12). Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh
dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis serta keparahan cidera
yang dialami. Apabila korban tidak hendak diusung, terlebih dahulu pendarahan
harus dihentikan, serta tulang-tulang yang patah harus dibidai. Saat akan
mengusung korban, usahakan supaya kepala korban tetap terlindungi dan setiap kali
harus diperhatikan jangan sampai saluran pernapasanya tersumbat oleh kotoran
atau muntahan. Teliti, tanggap dan melakukan gerakan dengan tangkas dan tepat
tanpa menambah kerusakan dan cedera bagi korban (11, 12). Memberikan perasaan
tenang dan mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan.

264

PROSIDING PENGABDIAN MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA

“Inovasi Pengabdian Masyarakat Sebagai Hilirisasi Penelitian
pada Masa New Normal dalam Upaya Mitigasi Kesehatan”, 26 Agustus 2021 - E-ISSN: 2807-9183

IV.
SIMPULAN
.
Pelatihan yang diberikan dalam kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan
pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan ketrampilan warga
masyarakat pedesaan dalam menolong korban kecelakaan dan korban bencana di
lingkungannya. Kegiatan proses pendampingan yang dilakukan oleh kader kesehatan
desa Banjarsari dan tim pengabdi melalui kunjungan rumah dapat memotivasi
anggota masyarakat untuk terus membantu sesama yang mengalami masalah
kesehatan di masyarakat sekitarnya.
Pendampingan dan monitoring perlu terus dilakukan oleh tokoh masyarakat dan
perangkat desa secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada
sesama di masyarakat yang mengalami kecelakaan atau bencana. Kerja sama yang
baik antara kader kesehatan desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan peserta
pelatihan akan dapat menyelamatkan korban dari risiko kesehatan yang lebih berat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
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