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Abstrak
Pestisida merupakan campuran beberapa bahan kimia yang digunakan untuk mengkontrol hama dan melindungi tumbuhan
itu sendiri. Dengan digunakannya pestisida, didapatkan peningkatan hasil panen yang substansial. Pestisida juga dapat
mengendalikan vektor serangga sehingga dapat membantu membatasi penyebaran penyakit. Selain memberikan efek bagi
tumbuhan, pestisida juga dapat memberikan efek pada manusia. Penggunaan pestisida dapat menyebabkan terjadinya
keracunan pestisida. Akumulasi pestisida pada batas ambang tertentu, bisa menimbulkan dampak buruk pada tubuh antara
lain, muncul gangguan pada otak, penyakit tumor, kanker, bahkan, pada ibu hamil bisa mengakibatkan bayi lahir cacat.
Selain ada orang dewasa, pestisida juga dapat menimbulkan efek pada anak-anak. Anak-anak yang masih rentan terhadap
pajanan bahan kimia. Efek yang ditimbulkan paling terlihat pada perkembangan sistem saraf anak, dimana pada anak yang
sering terpapar pestisida didapatkan cenderung mengalami gangguan seperti gangguan atensi, gangguan untuk fokus,
gangguan perilaku, serta gangguan visuospasial.
Kata kunci: Anak, perkembangan sistem saraf, pestisida

The Effect of Pesticide Exposure to Neurobehavioral Disorders in Children
Abstract
Persticide is a chemical compund used to control the pest and the plant itself. With the use of pesticide, there’s a
substantial increase in crop yields. By controlling insect vectors, they also helped to limit the spread of disease. Aside from
giving effects on the plant, humans also getting the effect of the pesticide itself. The use of pesticide can cause pesticide
poisoning. The acumulation of pesticide in a certain amount can cause bad effects on human health such as brain
disorientation, tumor, cancer, and even can cause defects on a newborn baby. Aside from adults, children could also getting
the pesticide exposure. Children is still vulnerable to chemicals exposure. The effect of pesticide is most seen in children’s
neuro development, where in the children who often exposed to pesticide tend to develop disorders such as attention
disorder, inability to maintain focus, behaviour disorder, and visuospatial disorder.
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Pendahuluan
Sebagai
negara
agrikultural,
penggunaan pestisida tergolong tinggi di
Indonesia. Hingga tahun 2013, telah tercatat
27,3 juta rumah tangga di Indonesia yang
menjadikan sektor pertanian sebagai sumber
penghasilan. Sedangkan untuk di provinsi
Lampung sendiri terdapat 1,16 juta rumah
tangga yang bekerja sebagai petani.1 Dengan
banyaknya jumlah pekerja dalam bidang
pertanian, tingkat pajanan pestisida ke
manusia juga meningkat, baik pajanan
langsung saat penggunaan pestisida dan juga
pajanan ke orang lain, terutama dari orangtua
kepada anaknya. Anak-anak juga dapat
menerima pajanan pestisida dari lingkungan
tempat tinggalnya .2
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan
Program Lingkungan Persatuan Bangsa Bangsa
(UNEP) memperkirakan terdapat 1,5 juta

kasus keracunan pestisida terjadi pada pekerja
di sektor pertanian. Sebagian besar kasus
keracunan pestisida tersebut terjadi di negaranegara berkembang.2 Masyarakat di sekitar
lokasi pertanian juga memiliki risiko terpapar
pestisida baik melalui udara, tanah dan air
yang ikut tercemar, bahkan konsumen
berisiko terkontaminasi pestisida melalui
produk hasil pertanian.
Pestisida merupakan campuran dari
berbagai macam bahan kimia yang digunakan
secara luas dalam bidang agrikultur untuk
mengkontrol hama pada tanaman dan
melindungi tanaman itu sendiri. Beberapa
jenis pestisida yag digunakan adalah fungisida
(jamur), insektisida (serangga), molluscida
(siput), herbisida (tanaman liar), algasida
(alga), rodentisida (hewan pengerat seperti
tikus), dan ovisida (pestisida pengkontrol telur
dar serangga).
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Penggunaan
yang
terus-menerus
menyebabkan
residu
pestisida
dapat
ditemukan pada lingkungan sehari-hari,
seperti lingkungan kerja, rumah, sekolah,
taman, kolam renang, dan lainnnya.3,4 Selain
penggunaan di sektor pertanian, pestisida
dapat ditemukan di tempat lainnya seperti
pada obat pembasmi serangga di rumah dan
masih menempel di makanan yang telah dibeli
dari pasar sehingga penting dilakukannya
pencucian pada bahan makanan yang telah
dibeli untuk mengurangi resiko pajanan residu
pestisida yang masih menempel.4 Walaupun
pestisida ditujukan untuk memberikan efek
toksik pada hama dan tanaman liar, pestsida
juga dapat memberikan efek pada tubuh
manusia.2
Anak-anak rentan terhadap toksikan di
lingkungan, terutama pestisida. Hal ini
dikarenakan organ tubuh pada anak belum
berkembang dengan sempurna sehingga
berbagai pajanan dari lingkungan dapat
menyebabkan kerusakan yang permanen.
Tubuh anak juga memiliki tingkat toleransi
yang rendah terhadap substansi beracun.5
Perstisida dapat memberikan efek pada
sistem tubuh manusia, terutama sistem
reproduksi, endokrin, sistem imun, dan sistem
respirasi. Akan tetapi kelainan perkembangan
anak (seperti autisme) dan kelainan behavioral
seperti attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD) telah meningkat.6
Selain pada anak, bayi juga dapat
menerima pajanan pestisida pada masa
kehamilan dikarenakan pestisida dapat
melewati sawar darah otak dan plasenta.
Pestisida juga dapat ditemukan pada cairan
amnion.7
Isi
Pestisida merupakan bahan yang
digunakan untuk mengurangi atau membunuh
hama pada tumbuhan. Pestisida adalah semua
zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan
virus yang dipergunakan untuk memberantas
atau mencegah hama dan penyakit yang
merusak tanaman, bagian-bagian tanaman
atau pertanian; memberantas rerumputan;
mematikan daun dan mencegah pertumbuhan
yang tidak diinginkan; mengatur atau
merangsang pertumbuhan tanaman atau
bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
memberantas atau mencegah hama-hama
luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;

memberantas atau mencegah hama-hama air;
memberantas atau mencegah binatangbinatang dan jasad-jasad renik dalam rumah
tangga, bangunan dan dalam alat-alat
pengangkutan; dan/atau memberantas atau
mencegah binatang-binatang yang dapat
menyebabkan penyakit pada manusia atau
binatang yang perlu dilindungi dengan
penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
Pestisida digunakan 2,27 triliun kg di seluruh
dunia dengan herbisida, insektisida, dan
fungisida menjadi tiga jenis pestisida yang
paling sering digunakan hingga tahun 2016.8
Pajanan pestisida pada manusia dapat melalui
beberapa cara, yaitu inhalasi (dihirup dari
udara dan masuk ke sistem pernafasan),
ingesti (ditelan dari makanan yang
dikonsumsi), kontak kulit dan melalui plasenta
dari ibu yang terpapar pestisida ke janinnya.4
Banyak jenis pestisida yang dapat
menetap di lingkungan dan tubuh manusia
dalam jangka waktu yang lama, contohnya
adalah DDT yang merupakan salah satu jenis
pestisida dari golongan organoklorin. Pada
anak usia sekolah, diharapkan telah mencapai
fugsi neurologis seperti fungsi verbal yang
baik. Akan tetapi pestisida dapat menghambat
hal tersebut. Pada suatu studi kohort yang
dilakukan di Spanyol dengan menggunakan
McCarthy Scales of Children’s Abilities,
didapatkan bahwa level DDT yang tinggi pada
tubuh diasosiasikan dengan kemampuan
verbal dan motorik yang rendah pada anak.10
Pada penelitian lain didapatkan tingginya level
serum dichlorodiphenyldichloroethene (DDE)
(suatu metabolit dari DDT) pada trimester
pertama
kehamilan
didapatkan
perkembangan psikomotor yang rendah.11
Selain itu, pajanan dari organoklorin pada
masa kehamilan dapat meningkatkan resiko
terjadinya autism spectrum disorder pada
anak.12
Selain fungsi pestisida yang digunakan
untuk memberantas hama, pestisida dapat
memberikan efek pada tubuh manusia.
Pestisida memberikan pengaruh pada tubuh
manusia melalui beberapa mekanisme.
Pestisida organoklorin memberikan efek pada
sistem saraf pusat dengan interupsi
pergerakan ion melewati membran sel saraf
sehingga tidak terkontrolnya pergerakan
neurotransmiter. Pada pestisida organofosfat,
terjadi inhibisi dari enzim asetilkolinesterase
pada sinaps sel saraf sehingga akhirnya akan
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terjadi akumulasi dari asetilkolin di sinaps sel
saraf.8
Asetilkolinesterase
yang
telah
terfosfolirasi dihidrolisis oleh air dalam jangka
waktu yang lama sehingga dapat terakumulasi
pada sinaps sistem saraf dan menimbulkan
efek yang ireversibel. Insektisida karbamat
memiliki mekanisme yang sama dengan
organofosfat, akan tetapi berlangsung cepat
dan ireversibel. Pada insektisida karbamat,
efek yang diberikan berupa inhibisi pada kanal
sodium pada akson neuron.12
Pada anak, pajanan pada pestisida
meningkatkan resiko terjadinya gangguan
pada perilaku. Pestisida dapat memberikan
pengaruh pada anak melalui beberapa cara,
yaitu pajanan langsung dari lingkungan
dimana anak-anak banyak menghabiskan
waktu bermain di lingkungan sekitar tempat
tinggalnya sehingga pajanan langsung dari
pestisida dapat dengan mudah kontak dengan
anak, pajanan tidak langsung dari residu
pestisida pada anak dengan orangtua yang
bekerja sebagai petani dimana orangtua anak
yang bekerja sebagai petani dan memiliki
residu pestisida pada pakaian maupun organ
tubuhnya dan dapat menempel pada anak
pada saat terjadi kontak langsung dari
orangtua ke anak, dan residu pestisida dari
makanan yang dikonsumsi dimana terdapat
kemungkinan bahwa sayuran yang dikonsumsi
belum dicuci dengan bersih sehingga masih
terdapat sisa dari pestisida yang digunakan.5
Organ tubuh anak belum berkembang
dengan sempurna, terutama pada otak.
Pajanan pestisida sejak usia muda dapat
menyebabkan gangguan proses belajar,
ADHD, autism spectrum disorder, serta
gangguan pada emosional dan perilaku anak.9
Pestisida organofosfat (OP) juga dapat
menyebabkan gangguan pada perkembangan
saraf anak. Secara umum, komposisi OP
diabsorpsi sangat baik melalui paru-paru,
saluran cerna, kulit, membran mukosa, dan
konjungtiva melalui kontak inhalasi, tertelan,
atau kontak topikal. Kulit yang luka,
dermatitis, dan temperatur lingkungan yang
tinggi akan meningkatkan absorpsi melalui
kulit. Konsentrasi tertinggi OP pada manusia
terdeteksi 6 jam setelah zat ini tertelan.
Meskipun waktu paruhnya beberapa menit
hingga beberapa jam, absorpsi yang lebih
lama dan redistribusi dari cadangan lemak
menyebabkan kadar ini masih dapat
terdeteksi hingga 48 hari. Pajanan pestisida

organofosfat menyebabkan defisit motoris,
koordinasi, memori visual, dan aktivitas
visuospasial.5 Paparan OP prenatal dikaitkan
dengan
peningkatan
risiko
kelainan
perkembangan pervasif serta penundaan
perkembangan mental pada usia 2-3 tahun.
Sedangkan paparan OP postnatal telah
dikaitkan dengan masalah perilaku, memori
jangka pendek, dan keterampilan motorik
yang lebih buruk serta waktu respon reaksi
yang lebih lama dibandingkan dengan anakanak yang tidak terpapar OP.19 Dalam suatu
penelitian yang dilakukan di Ohio dan
Mississippi dimana dilihat efek dari pajanan
methyl parathion, anak-anak yang menerima
pajanan akut pestisida tersebut didapatkan
memori jangka pendek dan tingkat atensi yang
rendah.13
Pada penelitian yang dilakukan di
Ekuador dimana dilihat pada anak usia sekolah
dengan ibu yang terpapar pestisida
organofosfat dari bekerja di greenhouse pada
masa kehamilan, ditemukan anak-anak
tersebut
memiliki
defisit
visuospasial
dibandingkan dengan anak-anak yang ibunya
tidak terpapar pestisida organofosfat.14
Pajanan organofosfat yang tinggi pada masa
kehamilan yang didapatkan dari pengukuran
kadar metabolit DAP juga diasosiasikan
dengan gerak refleks yang abnormal pada
anak yang diukur dengan Brazelton Neonatal
Behavioral Assessment Scale (BNBAS).8
Studi terbaru juga menunjukkan bahwa
pajanan
pestisida
organofosfat
dapat
menyebabkan ADHD pada anak usia 8-15
tahun. Peneliti menemukan bahwa level
metabolit organofosfat yang tiggi, terutama
dimethyl
alkylphosphate
(DMAP),
kemungkinan besar dapat menyebabkan
ADHD pada anak tanpa ditemukannya gejala
ada ibu pada masa kehamilan.5 Selain itu, level
enzim pemecah organofosfat (paraoxonase
atau chlorpyrifos-oxonas) dalam tubuh anak
juga lebih rendah daripada dewasa.7 Tingginya
level organofosfat pada rumah tangga di
wilayah petanian juga menunjukkan bahwa
terdapat defisit pada kemampuan anak dalam
proses belajar anak dibandingkan dengan anak
lainnya dengan pajanan organofosfat rendah.7
Selain itu, semakin tingginya pajanan pestisida
yang didapatkan oleh anak dari orangtuanya
juga meningkatkan resiko terjadinya ADHD,
hal yang sama juga didapatkan pada anak
yang terpapar pestisida piretroid.15
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Pestisida karbamat memiliki mekanisme
yang sama dengan pestisida organofosfat
dimana
enzim
asetilkolinesterase/AchE
dihambat sehingga terjadi hiperstimulasi
kolinergik. Akan tetapi efek dari karbamat
hanya bersifat sementara dibandingkan
dengan organofosfat, dimana efek dari
organofosfat dapat bertahan 3-4 bulan
sedangkan efek dari karbamat hanya bertahan
dalam hitungan menit hingga jam.15 Jika
dilakukan perbandingan gejala yang muncul
akibat pajanan karbamat pada anak-anak (1-4
tahun) dan dewasa (17-84 tahun), gejala yang
pedominan muncul pada anak adalah depresi
dari sistem saraf pusat dengan gejala
muskarinik berupa diare dan gejala
predominan pada dewasa berupa miosis.9
Pajanan
dari
karbamat
juga
dapat
menimbulkan penurunan dari atensi dan
memori.16
Terdapat beberapa faktor yang
berkaitan dengan paparan pestisida dan
hubungannya
dengan
gangguan
perkembangan anak. Faktor-faktor tersebut
antara lain aktifitas anak, penyimpanan
pestisida, dan penggunaan alat pelindung diri
(APD) pada ibu.20 Selain itu, frekuensi
penyemprotan, lama paparan, pencampuran
pestisida, dan lokasi tempat tinggal pada masa
kehamilan memiliki hubungan yang bermakna
dengan gangguan.
Ringkasan
Pestisida masih banyak digunakan
dalam bidang pertanian untuk melindungi
tanaman itu sendiri dan mengurangi hama
yang dapat merusak tanaman tersebut.
Pestisida dapat menimbulkan berbagai efek
pada anak-anak dan dewasa. Anak-anak lebih
beresiko terkena pajanan pestisida karena fisik
anak yang lebih dekat dengan permukaan
tanah atau lantai dimana terdapat residu dari
pestisida, serta kebiasaan anak yang
cenderung memasukkan tangannya ke mulut
sehingga meningkatkan resiko menempelnya
pestisida dan ingesti pestisida tersebut.
Pajanan pestisida pada anak dapat
menyebabkan
penurunan
atensi,
perkembangan psikomotorik yang rendah,
gangguan pada perilaku, serta gangguan
visuospasial. Selain itu, pajanan dari pestisida
pada anak juga meningkatkan resiko
terjadinya attention deficit hyperactivity

disorder (ADHD)
disorder.

dan

autism

spectrum

Simpulan
Pajanan pestisida pada anak dapat
menyebabkan
penurunan
atensi,
perkembangan psikomotorik yang rendah,
gangguan
pada
perilaku,
gangguan
visuospasial, serta dapat meningkatkan resiko
terjadinya attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD) dan autism spectrum
disorder.
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