
Pak Ahmad tinggal di pinggiran sebuah
kota besar bersama istri dan anak-

anaknya. Mereka adalah keluarga yang 
religius. Setiap ba’da sholat Maghrib
sampai Isya mereka selalu menyimaksampai Isya mereka selalu menyimak

dan membaca Al Quran bersama-sama
di masjid sebelah rumah. Kehidupan
keluarga itu senantiasa tentram dan

bahagia.



Dedi bekerja sebagai satpam di sebuah
perusahaan besar. Dalam seminggu Dedi

memiliki jam kerja malam sekitar 3 – 4 hari. 
Pada saat bertugas malam hari Dedi selalu

membawa minuman keras untukmembawa minuman keras untuk
menghangatkan tubuhnya dan menyiapkan
rokok 2 bungkus untuk dia habiskan dalam
semalam selama bertugas. Ternyata hal ini
berdampak pada kesehatan paru-parunya.



Ranti dan Radalah pasangan suami istri
yang menikah sejak 15 tahun lalu yang 

dikarunia 1 orang anak berusia 7 tahun. 
Mereka memiliki anak saat perkawinan
mereka telah berjalan 8 tahun karena

mereka pada waktu itu mereka belum inginmereka pada waktu itu mereka belum ingin
punya anak. Setelah punya anak 1 mereka

tidak berkeinginan memiliki anak lagi
karena mereka beranggapan memiliki anak

banyak itu akan membuat mereka
terbebani dan repot dalam mengurusnya.



Kampung Mampang diapit oleh
protokol jalan Kapten Tendean yang 

ramai dan penuh sesak oleh kendaraan
dan banyak menghasilkan polusi udara. 
Namun kampung ini selalu terlihat asri
dan hijau karena warganya berinisiatif
Namun kampung ini selalu terlihat asri
dan hijau karena warganya berinisiatif
menanam tanaman hijau di rumahnya. 
Pada tahun 2007 kampung mampang
mendapat penghargaan juara III RW 

bersih se-DKI Jakarta



Pada bulan Mei 2006 di wilayah Jogja
bagian selatan yang merupakan daerah

dataran subur mengalami gempa dengan
kekuatan 5,9 skala Richter. Kekuatan gempa

tersebut meluluh lantakkan bangunan di
wilayah tersebut karena sebagian besarwilayah tersebut karena sebagian besar

struktur bangunannya tidak tahan
terhadapa getaran gempa sehingga selain
menimbulkan korban harta yang banyak

juga memakan korban jiwa mencapai 6.000 
jwa.



Hasil Survai Demografi Kesehatan
Indonesia yang dilakukan sejak 2013 –

2017 menunjukkan bahwa tingkat
kematian bayi di Indonesia termasuk

2017 menunjukkan bahwa tingkat
kematian bayi di Indonesia termasuk
tinggi dengan rincian 1-2 anak pada

setiap 1000 kelahiran, 



Pak Marwan memiliki 2 anak, 1 laki-laki
bernama Hamdan berusia 25 tahun dan 1 

perempuan bernama Mela berusia 22 
tahun. Hamdan sangat tampan dan Mela

juga cantik. Banyak lawan jenis yang 
tertarik bahkan tergila-gila dengan keduatertarik bahkan tergila-gila dengan kedua

anak pak Marwan itu, tetapi mereka harus
bertepuk sebelah tangan karena baik

Hamdan maupun Mela berencana akan
menikah 10 tahun lagi karena masih ingin

mengejar dan meraih cita-cita mereka.



Belasan sumur warga di Dukuh Apu, Desa
Karangdawa, Kecamatan Margasari, 

Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, diduga
tercemar limbah bahan beracun dan

berbahaya (B3) dari pembuangan pabrik. 
Letak permukiman warga yang hanyaLetak permukiman warga yang hanya

berjarak 200 meter dari lokasi
pembuangan B3 semakin memperparah

pencemaran.
https://www.inews.id/daerah/jateng/belasan-sumur-warga-di-

kabupaten-tegal-tercemar-limbah-beracun/162585



Pemerintah Indonesia melalui Undang-
Undang No 1 tahun 74 tentang

perkawinan memberikan batasan
tentang usia pernikahan. Laki-lakitentang usia pernikahan. Laki-laki
diperbolehkan menikah pada usia

minimal 19 tahun sedangkan
perempuan minimal 16 tahun.



Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian
Republik Indonesia (Kakorlantas RI) 

Irjen Royke Lumowa memaparkan data 
mengejutkan. Tiap tahun, angka
kematian akibat kecelakaan dikematian akibat kecelakaan di

Indonesia tertinggi di dunia. Jumlahnya
mencapai 28-38 ribu per tahun nyawa

melayang di Tanah Air akibat
kecelakaan lalu lintas.



Sarimah adalah penyanyi dangdut yang 
cukup terkenal daerahnya. Setiap ada acara

pesta pernikahan ataupun pesta lain, 
sarimah selalu diundang untuk menyanyi di

acara tersebut. Tingginya permintaan
untuk menyanyi tersebut membuat

acara tersebut. Tingginya permintaan
untuk menyanyi tersebut membuat

sarimah memperoleh pendapatan yang 
tinggi. Untuk kelancaran karirnya tersebut

Sarimah memutuskan tidak akan buru-buru
menikah dulu.



Pak Karto dan keluarganya tinggal di
pinggiran desa Majumakmur. Pak Karto

memiliki anak yang banyak yaitu 8 
orang. Pak Karto beranggapan dengan
memiliki anak yang banyak akan dapat
orang. Pak Karto beranggapan dengan
memiliki anak yang banyak akan dapat

menaikkan status/derajat orang tua
saat anak-anaknya nanti besar dan
menjadi orang-orang yang sukses.



Pada suatu waktu saya berjalan-jalan di
pinggiran kota besar di Indonesia. Saat

melewati sebuah jembatan aku berhenti
dan menyaksikan pemandangan yang 

membuatku geleng-gelen kepala.
Dari tepian jembatan itu aku memandang

membuatku geleng-gelen kepala.
Dari tepian jembatan itu aku memandang
banyak rumah-rumah nonpermanen yang 
terbuat dari kardus dan didirikan di atas
sungai kotor dan berbau penuh dengan

sampah dan limbah.



Pada tahun 1970-an keluarga-keluarga
di Indonesia memiliki jumlah anggota

keluarga yang besar sehingga
pemerintah Indonesia kemudian
mencanangkan program Keluargamencanangkan program Keluarga

Berencana.
Program ini menganjurkan setiap

keluarga Indonesia agar memiliki anak
cukup 2 saja.



Selama tahun 2018, hingga Kamis
(25/10/2018), tercatat 1.999 kejadian

bencana di Indonesia. Jumlah ini akan terus
bertambah hingga akhir 2018 mendatang. 
Dampak yang ditimbulkan bencana sangatDampak yang ditimbulkan bencana sangat

besar. Tercatat 3.548 orang meninggal
dunia dan hilang.

https://bnpb.go.id/1999-kejadian-bencana-selama-
tahun-2018-ribuan-korban-meninggal-dunia



Sekelompok wanita di Tunisia menggunakan media 
sosial untuk menyerukan unjuk rasa menuntut

pemerintah melegalkan poligami. Saat ini poligami
adalah isu yang tabu dan merupakan hal yang ilegal

dilakukan di negara Afrika Utara itu.
Presiden Forum Kebebasan dan Kewarganegaraan

Tunisia, Fathi Al-Zghal mengonfirmasi mengenai aksiTunisia, Fathi Al-Zghal mengonfirmasi mengenai aksi
demonstrasi tersebut, mengatakan bahwa aksi itu
muncul secara spontan dan merupakan salah satu

upaya untuk mengatasi permasalahan para perempuan
Tunisia yang khawatir akan lajang sampai tua.

https://news.okezone.com/read/2019/02/02/18/2012910/wanita-di-tunisia-gelar-
unjuk-rasa-agar-bisa-dipoligami



Pada tahun 1939-1945, dua aliansi
militer besar yaitu Sekutu dan Poros

saling bertentangan sehingga
menyebabkan terjadinya Perang

Dunia II yang mengakibatkan korbanDunia II yang mengakibatkan korban
jiwa mencapai 50 – 70 juta jiwa.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II  
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkiraan_jumlah_korban_Perang_Dunia_II



Stigma kota terkotor yang pernah melekat di Kota 
Tangerang kini telah berubah. Dalam kurun waktu
yang tidak lama, berbagai terobosan dan inovasi

mampu merubah kota satelit ini menjadi kota
terbersih. Hal tersebut ditunjukan dengan raihan

Penghargaan Adipura dari Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI.Hidup dan Kehutanan RI.

Pada tahun 2017, Kota Tangerang kembali
penghargaan Adipura Kencana untuk yang kedua

kalinya. Penghargaan dalam bidang lingkungan itu
diberikan kepada kota yang berhasil menyelesaikan

masalah kebersihan di daerahnya.

https://tangerangkota.go.id/dari-kota-terkotor-kini-peraih-adipura-kencana-dua-kali



Pada tahun 1987 sebuah kereta api dari
Rangkasbitung bertabrakan dengan kereta api

yang berangkat dari Stasiun Tanah Abang di
Bintaro. Kecelakaan yang terjadi pada pukul

06.45 WIB ini terjadi karena human error 
antara masinis KA 225 dan petugas stasiun. antara masinis KA 225 dan petugas stasiun. 
Korban meninggal mencapai 156 orang dan

lebih dari 300 orang terluka

https://www.brilio.net/duh/10-kecelakaan-kereta-api-terparah-
sedunia-korbannya-sampai-700-orang-160809k.html#



Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar senam
massal bersama di Lapangan Korpri, Komplek Kantor 

Gubernur Lampung, Jumat (10/8/2018) untuk
menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT 

RI) ke- 73 tahun 2018 di Provinsi Lampung.

“Kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan momentum 
yang penting, selain untuk membudayakan olahraga danyang penting, selain untuk membudayakan olahraga dan

hidup sehat, juga sebagai wahana untuk bersilaturahmi antar
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Lampung, 
sekaligus memperingati HUT RI ke- 73 Kemerdekaan RI tahun
2018,” ujar Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, 

Theresia Sormin saat membuka acara tersebut.

http://lampung.tribunnews.com/2018/08/10/pemprov-lampung-budayakan-
olahraga-sebagai-gaya-hidup-sehat



Di sebuah desa di pedalaman mayoritas
kehidupan rakyatnya mengandalkan dari sektor

pertanian. Setiap keluarga rata-rata memiliki
jumlah anak yang banyak. Mereka memiliki
anak yang banyak agar anak-anak mereka

jumlah anak yang banyak. Mereka memiliki
anak yang banyak agar anak-anak mereka

nantinya bisa membantu pekerjaan orang tua
mereka di sawah atau di bidang pekerjaan yang 

lain.



Psikiater FKUI-RSCM, Dr dr Nurmiati Amir, SpKJ (K), 
mengatakan menurut WHO angka bunuh diri di

Indonesia, pada tahun 2010 adalah 1,8 per 100 ribu
jiwa atau sekitar 5.000 orang per tahun. Tahun 2012 
meningkat menjadi 4,3 per 100 ribu jiwa atau sekitar

10 ribu per tahun.
Secara global, setiap tahunnya lebih dari 800 ribuSecara global, setiap tahunnya lebih dari 800 ribu

orang meninggal akibat bunuh diri atau satu kematian
setiap 40 detik. Di negara maju tingkat percobaan
bunuh dirinya lebih tinggi yaitu 12,7 per 100 ribu

penduduk.

https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-
sehat/18/10/16/pgoqeo328-angka-bunuh-diri-di-anak-muda-meningkat



Kota Kamikatsu berpenduduk 200.000, merupakan kota
dikenal setelah upayanya menjadi kota bebas sampah.
Dalam video dokumenter yang berjudul How This Town 

Produces No Trash dengan narasi bahasa Inggris itu
menjelaskan bagaimana penduduk kota Kamikatsu di

Prefektur Tokushima dengan rajin memilah dan mendaur
ulang limbah mereka sesuai dengan 34 kategori yang ulang limbah mereka sesuai dengan 34 kategori yang 

ditentukan, mengupas label, dan memisahkan tutup botol.
Ada juga sistem kompos untuk sampah organik di seluruh
kota. Sampah yang tidak diinginkan ditukar dan diberikan

secara gratis di toko khusus.

http://travel.tribunnews.com/2017/07/11/dijuluki-kota-tanpa-
sampah-inilah-kota-paling-bersih-di-dunia



Empat Sehat Lima Sempurna adalah kampanye yang 
dilakukan pemerintah sejak tahun 1955 untuk membuat
masyarakat memahami pola makan yang benar. Dalam

konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi atas empat
sumber nutrisi penting, yaitu makanan pokok, lauk pauk, 
sayur-mayur, buah-buahan, dan disempurnakan dengan

susu bila mampu, menjadi lima sempurna. Konsep ini
menekankan pentingnya empat golongan makanan berupamenekankan pentingnya empat golongan makanan berupa

sumber kalori untuk tenaga, protein untuk pembangun, 
sayur dan buah sumber vitamin dan mineral untuk

pemeliharaan

https://id.wikipedia.org/wiki/Empat_sehat_lima_sempurna



Salah satu ungkapan yang cukup populer di
Indonesia adalah banyak anak banyak rezeki. 
Apakah ungkapan ini masih berlaku di zaman
modern ini? Banyak orang modern yang tidak
percaya akan ungkapan yang sudah kuno ini. 
Banyak orang beranggapan bahwa ungkapanBanyak orang beranggapan bahwa ungkapan
tersebut hanyalah mitos saja. Namun tidak
sedikit orang yang masih setuju dengan hal

tersebut.

https://www.bernas.id/30290-apakah-pernyataan-banyak-anak-banyak-rezeki-
masih-tepat.html



Penanganan darurat bencana banjir, longsor dan puting beliung yang 
melanda wilayah Sulawesi Selatan pada 22/1/2019 masih terus

dilakukan hingga saat ini. Meskipun banjir sudah surut ribuan warga
masih berada di pengungsian karena kondisi rumah rusak dan rumah
dan lingkungan penuh lumpur. Beberapa warga merasa lebih aman di

pengungsian karena trauma dengan banjir
dan longsor.

Hingga 27/1/2019, tercatat 188 desa terdampak bencana di 71 Hingga 27/1/2019, tercatat 188 desa terdampak bencana di 71 
kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten/kota yaitu Jeneponto, 

Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , 
Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai. Dampak bencana tercatat 68 

orang meninggal, 7 orang hilang, 47 orang luka-luka, dan 6.757 orang
mengungsi

https://bnpb.go.id/ribuan-warga-masih-mengungsi-di-sulsel-68-orang-meninggal-
dunia-dan-7-orang-hilang



Korban minuman keras (miras) oplosan terus
berjatuhan, dan hingga Selasa (10/4) pukul 11.00 

WIB, jumlah korban tewas mencapai 51 orang dan
dicemaskan bisa terus bertambah.

Setidaknya 100 orang yang juga mengkonsumsi
minuman keras buatan itu masih dirawat di sejumlahminuman keras buatan itu masih dirawat di sejumlah

rumah sakit di Cicalengka, Bandung dan Sukabumi.
Peristiwa ini terjadi berbarengan di Cicalengka

Kabupaten Bandung, Rancabolang Kota Bandung dan
Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43693188



Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani 

mengungkap angka pernikahan dini di Indonesia 
masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang 
ada. Puan menyebutkan agama, budaya, hingga hak

manusia menjadi beberapa faktor tingginya
pernikahan di bawah 18 tahun atau usia sekolahpernikahan di bawah 18 tahun atau usia sekolah

setara jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 
sederajat.

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/08/p58hj5423-angka-
pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi



Menikah dan hamil adalah kodrat setiap
wanita, termasuk di dalamnya karyawati

perusahaan di bidang apapun. Akan tetapi, 
ada perusahaan-perusahaan tertentu yang 

memberikan larangan bagi karyawatinya untuk
menikah dan hamil selama masa kontrak. 

Bahkan larangan tersebut harus disetujui olehBahkan larangan tersebut harus disetujui oleh
yang bersangkutan hingga perusahaan

membuat surat bermaterai khusus yang 
menerangkan hal tersebut. 

https://www.finansialku.com/larangan-menikah-dan-hamil-selama-
kontrak-kerja/



Warga kampung Melar, kampung Watu dan
Kampung Rimon Desa Pong Ruan
Kecamatn Kota Komba Kabupaten
Manggarai Timur NTT pada musim

kemarau 2018 kemarin karena kesulitan
mendapatkan air bersih terpaksa

kemarau 2018 kemarin karena kesulitan
mendapatkan air bersih terpaksa

menggunakan air dari Kali Wae Labe yang 
kotor dan berbau untuk dikonsumsi. Hal ini

tentu saja dapat berbahaya pada
kesehatan penduduk 3 kampung tersebut.


