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Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan. 

Perilaku masyarakat merupakan faktor penyebab utama terjadinya masalah kesehatan, oleh sebab 

itu masyarakat sendirilah yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan pendampingan/bimbingan 

pemerintah. Pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya dalam mengatasi permasalahan 

kesehatan masyarakat yang semakin kompleks sementara masyarakat disadari mempunyai kemampuan 

untuk melakukan upaya pencegahan apabila dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama 

untuk berprilaku hidup bersih dan sehat.

Program air bersih dan sanitasi dilakukan melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 

yang terbukti sebagai pendekatan yang efektif dan efisien terutama untuk merubah perilaku masyarakat. 

Dalam menyelenggarakan STBM, masyarakat dipicu dan difasilitasi oleh tenaga kesehatan, kader, 

pemerintah daerah maupun fasilitator- fasilitator pemberdayaan masyarakat lainnya untk menemukan 

sendiri masalah kesehatan yang mereka anggap penting. Perubahan prilaku yang diharapkan didalam 

STBM adalah perubahan prilaku total yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang tetapi dilakukan oleh 

semua keluarga. Dengan adanya perubahan perilaku bersama diharapkan masyarakat dapat memutus 

mata rantai penularan penyakit.

Sehubungan dengan hal diatas maka panduan praktis pemicuan 5 pilar STBM ini diperlukan sebagai 

acuan/panduan praktis dalam memfasilitasi perubahan prilaku masyarakat untuk berperilaku hidup 

bersih dan sehat. Sehubungan dengan hal diatas maka panduan praktis pemicuan 5 pilar STBM ini 

diperlukan sebagai acuan/panduan praktis untuk mendorong terjadinya peruba

Jakarta, Maret 2020

Direktur Kesehatan Lingkungan

dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO
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Pemicuan 5 pilar STBM dilakukan oleh fasilitator bersama masyarakat, bertujuan untuk 
membangun pemahaman masyarakat tentang kondisi lingkungannya dan secara mandiri 
menyusun rencana aksi untuk mendorong perubahan perilaku dan memperbaiki kondisi 
sanitasi dan lingkungan.

Buku ini disusun sebagai panduan bagi fasilitator untuk memfasilitasi kegiatan pemicuan 
5 pilar STBM bersama masyarakat. Pada saat akan melaksanakan pemicuan 5 pilar STBM 
bersama masyarakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

Koordinasi: Fasilitator berkoordinasi dengan pemerintah dan atau tokoh setempat 
(Kepala Desa/Lurah/RW/RT) untuk mendapatkan dukungan dan menkondisikan 
proses agar dapat berjalan baik.

Kelompok yang akan terlibat: Memenuhi keterwakilan masyarakat, termasuk 
laki-laki, perempuan, warga paling miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok 
marginal lainnya. 

Waktu pelaksanaan: ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama

Durasi pemicuan 5 pilar STBM: Kurang lebih 3 jam atau disesuaikan dengan 
kebutuhan.

Tempat pelaksanaan kegiatan: Tempat masyarakat sering berkumpul.

TUJUAN
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TAHAPAN PEMICUAN 
5 PILAR STBM

A

B

D

C

Pemetaan

Penelusuran Lingkungan

Diskusi Kelompok

Menyusun Rencana Aksi
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ELEMEN PEMICUAN PERUBAHAN PERILAKU



ELEMEN PEMICUAN
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PILAR 1 
ELEMEN PEMICUAN

Rasa Jijik

Rasa Malu

1. Menghitung tinja yang dikeluarkan setiap harinya

2. Melihat tinja yang dikerubungi oleh lalat

3. Lalat yang hinggap di tinja lalu lalat berterbangan di makanan

4. Analogikan dengan alat peraga tinja yang ditempelkan ke rambut (kaki 
lalat) lalu dicelupkan di air minum 

5. Melihat tinja milik orang lain yang ada di tempat terbuka lainnya, seperti 
di aliran sungai

6. Tempat BAB dengan penampungan tidak kedap yang jaraknya dekat 
dengan sumber air warga

1. BAB ditempat terbuka

2. BAB dilihat oleh banyak orang

3. BAB di jamban tapi tinja masih terlihat 
karena dialirkan ke sungai 
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Takut Sakit

Aspek Agama

1. Tinja bisa masuk ke dalam mulut warga dan termakan melalui makanan

2. Terkena diare akibat lingkungan yang kotor

1. BAB di tempat terbuka dan dilihat oleh orang lain

2. BABS mencemari lingkungan dan menzolimi orang lain

3. Sumber air untuk mensucikan diri tercemar karena BAB sembarangan

Aspek Privasi

1. BAB ditempat terbuka tidak tenang dilihat oleh tentangga dan tidak bisa 
menjaga aurat dari orang lain

2. Sulit untuk BAB di malam hari

Aspek Sosial

1. BAB sembarangan mencemari lingkungan dan membahayakan orang lain

2. Menjadi warga yang baik dan tetangga yang baik karena tidak 
mencemari lingkungan

3. Menjadi contoh warga yang baik dan modern karena BAB di jamban 
yang dilengkapi dengan tangki septik
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PILAR 2 
ELEMEN PEMICUAN

Rasa Jijik 

Takut Sakit

1. Apakah yang bapak/ibu rasakan disini?Tercium 
tangan bau, tangan habis BAB

2. Apa saja yang kita bisa lihat disini?Tangan 
kotor setelah BAB, tangan kotor setelah 
memegang hewan peliharaan.

3. Tangan kotor dipakai langsung makan

1. Demo tangan kotor langsung makan, mengusap muka/hidung/mulut

Rasa Malu

Aspek Agama

1. Makan langsung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu

2. Diingatkan orang lain untuk cuci tangan

1. Tangan kotor memberi makanan kepada anak/bayi
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Aspek Sosial

1. Mencemari tangan orang lain

2. Menularkan penyakit kepada orang lain

PILAR 3 
ELEMEN PEMICUAN

Rasa Jijik

1. Setelah mengorek kotoran hidung dan atau telinga kemudian 
memegang makanan.

2. Batuk-batuk atau bersin di depan makanan yang sedang diolah atau 
disajikan.

3. Setelah mengaruk kepala kemudian memegang bahan makanan.

4. Memasak dengan menggunakan air yang kotor

5. Serbet untuk membersihkan meja kerja digunakan lagi untuk 
membersihkan piring.

6. Handuk kecil untuk membersihkan keringat digunakan untuk 
membersihkan piring.

2. Tangan kotor salaman dengan dengan orang lain

3. Tidak menjadi ibu yang baik dengan tidak mengajarkan anaknya cuci 
tangan pakai sabun
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Takut sakit

1. Demo air yang terkena tinja kemudian air  tersebut digunakan untuk 
mencuci buah atau sayuran.

2. Demo mengambil air langsung dari sumur atau sumber  air atau 
gentong (dengan tangan masuk ke dalam gentong) dan peserta diminta 
untuk langsung meminum.

3. Ayam yang sudah digoreng tetapi masih ada darahnya.

4. Kangkung yang masih ada siput atau cacing.

5. Demo penyimpanan makanan mentah dan makanan matang dicampur.

6. Demo air kotor untuk digunakan cuci piring, cuci panci, cuci makanan/ 
beras/ buah-buahan.

7. Melihat dan mengambil piring makan yang tidak dibersihkan dengan 
baik, lalu peserta diminta menaruh makanan diatas piring tersebut.

8. Lakban hitam dibalik dibiarkan sebentar debu akan menempel atau 

7. Demo cuci piring, cuci panci, cuci makanan/ beras/buah-buahan 
menggunakan air kotor (menggunakan air dalam satu wadah saja)

8. Memperlihatkan roti berjamur dan roti tidak berjamur yang diletakkan 
bersebelahan dalam wadah yang sama.

9. Menawarkan peserta air minum yang dari teko tanpa penutup dan 
gelas yang kurang bersih.

10. Bagaimana perasaan peserta.
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menggunakan makanan (teri asin,cumi asin) sehingga lalat hinggap di 
makanan tersebut.

9. Makanan yang memperlihatkan kadaluarsa/basi (berlendir, bau, berubah 
warna). Contoh : Gulai yang dimasak dari kemarin/semalam tanpa dipanasi.

10. Perlihatkan telur mentah setengah matang.

11. Demo makanan yang ditutup dan tidak, sama-sama ditaburi potongan 
kertas kecil (hasil bisa juga untuk peralatan masak dengan demo yang 
sama).

Deteksi Bahan Kimia Menggunakan Tes 
Sederhana di rumah

1. Menguji boraks dengan menggunakan kunyit dan tusuk gigi. Parut kunyit 
kemudian rendam tusuk gigi selama 30 menit, kemudian tusukkan tusuk 
gigi selama 5 detik ke makanan yang akan diuji jika tusuk gigi berwarna 
merah bata maka makanan tersebut mengandung boraks. Tusuk Gigi 
yang sudah direndam tadi bisa dibawa selama berpergian.

2. Menguji Minuman atau makanan yang mengandung pewarna buatan 
(Sunset Yellow, Carmoisine, Briliant Blue) dengan menggunakan 
air kapur. Siapkan gelas air minum bekas, sendok, sampel makanan 
berwarna kuning misal tahu kuning, kuah kare, opor dan sebagainya. 
Contoh kuah yang mengandung pewarna kunyit alami sebelum ditetesi 
air kapur dan sesudahnya, kuah tersebut akan berubah warna menjadi 
lebih tua misal kuning menjadi jingga, jingga menjadi jingga kecoklatan 
sedangkan kuah yang menggunkan pewarna buatan tidak akan berubah 
wana/tetap. Air kapur bisa diganti air sabun atau larutan basa lainnya.
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PILAR 4 
ELEMEN PEMICUAN

Rasa Jijik

1. Menghitung sampah yang dibuang setiap harinya. Contoh:

Dalam sehari berapa banyak bapak/ibu membuang sampah?

1 kantong diasumsikan 100 gram

Dalam 1 bulan (30 hari) -- > 100 gr x 30 hari = 3000 gr atau 3 kg Satu 
dusun/RW ada berapa KK atau Rumah?

Jika ada 100 KK maka  dalam 1 bulan  100 x 3 kg = 300 kg

Dalam 1 tahun  12 x 300 kg = 4200 kg Bapak/ibu sudah berapa lama 
tinggal di wilayah ini ?

2. Timbulan sampah yang dibuang menjadi daya tarik lalat, kecoa, tikus 
untuk datang.

3. Timbulan sampah akan membusuk dan menimbulkan bau yang tidak 
enak

4. Air kotor yang keluar dari timbulan sampah yang membusuk
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Rasa Malu

1. Lingkungan yang kotor karena banyak sampah berserakan.

2. Banjir karena aliran air di sungai terhambat karena adanya timbulan sampah.

3. Membuang sampah sembarangan akan dicontoh oleh anak-anak.

Rasa Takut Sakit

1. Sampah yang kotor bisa masuk ke dalam mulut manusia melalui lalat 
yang hinggap ke makanan.

2. Air sungai untuk mandi, mencuci dan masak menjadi kotor karena 
sampah yang dibuang ke sungai.

3. Tikus-tikus yang ada di tumpukan sampah adalah tikus yang sama di 
sekitar rumah atau di dalam rumah bisa membawa kuman penyakit.

4. Asap dari pembakaran sampah menimbulkan gangguan kesehatan 
(ISPA, iritasi mata).

5. Genangan air pada kaleng atau wadah bekas yang tidak terpakai 
menjadi tempat perindukan nyamuk yang dapat menularkan penyakit.

Rasa Takut Dosa

1. Sampah yang dibuang ke sungai menjadi penyebab banjir di lingkungan 
tempat kita tinggal dan lingkungan tempat tinggal orang lain yang ada di 
daerah hilir.
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Rasa Harga Diri

1. Lingkungan rumah yang kotor dan sampah berserakan menjadi tidak 
layak dipandang, terutama jika kedatangan tamu yang sangat dihormati.

2. Di kampung sebelah, ada keluarga yang kemampuan ekonominya 
rendah namun rumahnya bersih, tidak ada sampah berserakan. Sampah 
sudah terkelola dengan baik bahkan bernilai ekonomi.

Nilai Tambah/Ekonomi

1. Kompos digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. 
Kompos bisa kita buat sendiri dari bahan-bahan organik seperti sampah 
daun, kulit buah, sayur dengan menggunakan komposter, metode 
takakura dan lain-lain

2. Sampah plastik bisa kita daur ulang menjadi biji plastik, kerajinan atau 
dikumpulkan dan dijual kepada Bank Sampah

3. Wadah minum dan makan, tas belanja menggunakan yang bisa digunakan 
berulang kali sehingga lebih ekonomis dan mengurangi sampah

2. Banjir membuat orang lain kehilangan harta benda, rumah, kendaraan, 
dan lain-lain.

3. Sampah yang dibakar mencemari lingkungan terutama mencemari 
udara yang tidak baik untuk kesehatan.
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PILAR 5 
ELEMEN PEMICUAN

Rasa Jijik

1. Menghitung limbah cair yang dibuang setiap hari, dari kegiatan sehari- 
hari seperti mandi, mencuci baju, mencuci alat untuk memasak, alat 
makan, sayuran dan lain-lain.

2. Bau dari genangan buangan limbah cair dari kegiatan mencuci, kamar 
mandi dan dapur.

3. Genangan buangan limbah cair dari kegiatan mencuci, kamar mandi dan 
dapur air kotor yang dikerubungi lalat dan banyak kecoa.

Rasa Malu

1. Lingkungan yang kotor karena banyak genangan limbah cair dari 
kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur

2. Sungai menjadi kotor karena buangan limbah cair dari kegiatan mencuci, 
kamar mandi dan dapur.

Rasa Takut Sakit

1. Terkena diare dan penyakit kulit karena lingkungan yang kotor

2. Buangan limbah cair dari kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur 
air kotor meresap ke dalam tanah dan mencemari sumur (sumber air 
bersih) masyarakat.
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Rasa Takut Dosa

1. Limbah cair dari kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang 
dibuang sembarangan menjadi genangan air kotor dan sebagian yang 
meresap ke dalam tanah mencemari sumur yang digunakan sebagai 
sumber air bersih.

2. Pencemaran lingkungan terutama sungai dari limbah cair dari kegiatan 
mencuci, kamar mandi dan dapur yang dibuang ke sungai atau badan air.

Rasa Harga Diri

1. Lingkungan rumah yang kotor menjadi tidak nyaman dan layak 
dipandang, terutama jika kedatangan tamu yang sangat dihormati.

2. Di kampung sebelah, ada keluarga yang kemampuan ekonominya 
rendah namun rumahnya bersih, tidak ada genangan air kotor. Limbah 
cair sudah terkelola dengan baik.

3. Buangan limbah cair dapat masuk ke dalam mulut manusia melalui 
makanan atau minuman yang dihinggapi lalat, kecoa.

4. Genangan air kotor dapat menyebabkan jalan menjadi licin dan rawan 
kecelakaan.



PEMETAAN 
SOSIAL
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Kartu 
metaplan

Ranting 
pohon atau 

daun

kertas plano / 
kertas ukuran 

besar

Stabilo 
warna- warni 
sesuai pilar

Bendera/ 
sticker/ 
post-it

Pasir dan 
Kerikil

Spidol warna- 
warni ukuran 

besar dan kecil

TUJUAN:

ALAT DAN BAHAN:

Mendapatkan gambaran tentang persepsi peserta mengenai lingkungannya: 
sarana, prasarana, kondisi.

Mendapatkan gambaran tentang persepsi peserta mengenai kegiatan sehari-
hari kelompok (berdasarkan gender, usia, kelas ekonomi, dan lain-lain) yang 
berkaitan dengan kesehatan, sanitasi dan hygiene.

Mendapatkan gambaran tentang partisipasi kelompok dalam kegiatan di 
lingkungan (RT/RW, dusun).

1
2

3

Kapur Tulis
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TAHAPAN KEGIATAN:

Bina suasana dan kesepakatan:
 • Perkenalkan diri anda dan bila perlu lakukan 

proses perkenalan antar peserta
 • Jelaskan tujuan dan rangkaian kegiatan:

 - belajar bersama masyarakat tentang 
perilaku dan kondisi sanitasi lingkungannya

 - fasilitator tidak membawa bantuan apapun
 - durasi pemicuan dilakukan sekitar 3 jam 

 • Lakukan pencairan suasana

Gambar peta dengan rinci:
 • batas wilayah, 
 • rumah warga dengan nama pemiliknya, 
 • kepemilikan jamban dan tempat BAB, 
 •  sumber air, 
 • tempat pembuangan sampah, 
 • saluran pembuangan air kotor dan genangan air
 • fasilitas umum yang ada disana.

Ajak peserta bersama-sama menggambarkan 
peta lingkungannya. Pastikan semua masyarakat 
terlibat aktif dalam proses

1

2

3
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Untuk memudahkan, buat legenda peta, usahakan 
warna yang berbeda untuk setiap jenis gambar4

Tanyakan ulang:
“Apakah semua bagian penting bagi masyarakat 
wilayah ini sudah dicatat dalam peta?” kemudian 
dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lebih 
khusus seperti:
a. Bagaimana dengan sarana sanitasi yang digunakan 

bersama-sama (misalnya: MCK umum)? Ada lagi 
kah yang lain?

b. Di mana warga biasa BAB, mencuci piring dan bahan 
makanan, mengambil air, membuang sampah ?

c. Bila di tempat umum/bersama/tempat terbuka, 
tanyakan jam berapa biasanya paling ramai?

d. Apakah ada perbedaan antara laki-laki, perempuan, 
remaja dan anak-anak? Seberapa banyak perempuan 
yang BAB di tempat terbuka? Seberapa banyak anak-
anak? Seberapa banyak laki- laki dewasa? Bagaimana 
dengan lansia? Bagaimana dengan penyandang 
disabilitas?

5
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e. Adakah kebiasaan-kebiasaan khas di desa terkait makan bersama?
f. bagaimana sampah dikelola? Adakah tempat-tempat tertentu yang 

lebih kotor dibanding lainnya?
g. Bagaimana kalau musim hujan di sini? Adakah selokan-selokan yang 

meluap? Di sebelah mana? Menurut Anda, mengapa hal itu terjadi?
h. Apa sumber air utama di kelurahan/desa ini? Apakah beda untuk 

mandi, cuci, minum, dll
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Setelah peta dianggap cukup, tanyakan:
“Dari peta yang kita buat bersama, apakah ada hal baru yang 
Anda dapatkan? Dapatkah kita buat kesimpulan bersama 
tentang hasil tersebut?”

Ajak peserta untuk menyepakati hasilnya dan analisis 
permasalahan berdasarkan hasil pemetaaan. Dilanjutkan 
dengan klarifikasi melalui penelusuran lingkungan.

Bila peta sosial 5 pilar dibuat diatas tanah harus dipindahkan 
ke atas kertas, dan terus diperbarui pada tahapan selanjutnya

6

7

8



PENELUSURAN 
LINGKUNGAN
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Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pemetaan sosial. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengkonfirmasi peta yang sudah dibuat peserta 
melalui proses penelusuran lingkungan.

Dalam kegiatan ini, peserta diajak untuk menelusuri lingkungan tempat 
tinggalnya dan mengamati kondisi dan perilaku sanitasi dan lingkungan. 
Pada kegiatan ini, fasilitator menggali perasaan peserta mengenai 
perilaku sanitasi dan kondisi lingkungan masyarakat.

Jika memungkinkan, mintalah salah satu peserta untuk mengambil  foto 
dari kondisi sanitasi dan lingkungan saat ini. Wawancarai orang- orang 
yang ditemui di sepanjang penelusuran, terutama mereka yang memiliki 
kondisi sanitasi yang baik di rumah mereka. Tujuannya adalah untuk 
memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai pentingnya 
sanitasi yang baik dan berbagi pengalaman bagaimana mencapai kondisi 
sanitasi yang baik kondisi tersebut.

Ketika fasilitator sudah lebih berpengalaman dalam melakukan 
penelurusan lingkungan, fasilitator dapat menyesuaikan pendekatan 
untuk mendapatkan respon dan menggali informasi dari peserta. 
Pastikan fasilitator mencatat hasil pengamatan dan diskusi selama 
kegiatan tersebut.
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TUJUAN:

ALAT DAN 
BAHAN

Meninjau ulang kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 
terkait sanitasi

Meninjau ulang perilaku sanitasi dan kondisi lingkungan 
masyarakat

Memicu kesadaran masyarakat terkait perilaku sanitasi dan 
kondisi lingkungan

1
2
3

Peta yang sudah 
dibuat dalam 

pemetaan 
lingkungan
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TAHAPAN KEGIATAN:

Bila melewati tempat-tempat tertentu yang disebut berikut ini, silakan berhenti 
untuk mendiskusikan hal-hal berikut. Jangan meninggalkan tempat tersebut 
meskipun bau dan menjijikkan, sampai diskusi tentang hal terkait selesai.

Penjelasan singkat 
tentang tujuan 
kegiatan

Gali pertanyaan yang 
kepada peserta jika 
ada temuan, misalnya 
ditemukan pipa 
buangan WC yang 
langsung ke sungai.

Saat melakukan 
penelurusan, 
mintalah peserta 
untuk membuat 
foto apa saja yang 
dilihat selama 
kegiatan tersebut, jika 
memungkinan.

Jaga dinamika 
kelompok, jangan 
sampai kelompok 
terpecah dan terpisah, 
atau tidak mengikuti 
proses sampai selesai. 
Pastikan proses 
berjalan menarik.

Melihat kembali peta 
yang sudah dibuat, 
kemudian ajak peserta 
untuk berjalan- jalan 
menunjukkan lingkun- 
gannya

Proses ini harus 
dipimpin oleh warga 
karena mereka yang 
lebih memahami 
kondisi lingkungannya.

Amati kondisi yang 
ditemukan terkait 5 
pilar

01

05 06 07

02 03 04
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK 
PENULUSURAN LINGKUNGAN
Daftar pertanyaan ini tidak mutlak semua ditanyakan, tergantung dengan 
kondisi dan kebutuhan pada saat kegiatan penulusuran lingkungan.

Di tempat BAB

 • Apakah tempat ini merupakan tempat di mana kebanyakan 
orang buang air besar? Di mana lagi?

 • Berapa jarak antara rumah tinggal dengan tempat BAB?
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Tempat Terbuka
Pilar 1

1. Apakah tempat ini biasanya digunakan orang untuk buang air besar?

2. Berapa jarak tempat ini ke pemukiman?

3. Apakah peserta mencium aroma yang tidak sedap? Aroma apakah itu?

4. Berapa banyak kira – kira orang yang BAB di sini setiap hari? Siapa saja?

5. Kalau ada tinja, tanyakan kira – kira tinja siapa saja ini?

6. Apakah peserta melakukan BAB di tempat ini secara rutin?

7. Pernahkan orang yang akan BAB tidak kebagian tempat ketika sudah 
sangat kebelet? Apa yang orang biasanya lakukan?

8. Jika tidak ditemukan tinja, tanyakan kepada peserta kemana tinja pergi?

9. Bagaimana orang membersihkan diri setelah BAB? Apakah peserta 
membawa air sendiri atau menggunakan bahan lain seperti daun, 
kertas?

10. Apakah peserta pernah melihat lalat/kecoa/binatang lain yang 
menghinggapi kotoran tersebut?

11. Apakah pernah ada warga yang mengalami diare/mencret di sekitar sini? 
Kerepotan apa yang dialami ketika mencret di tempat tini?

12. Menurut Anda berapa banyak tinja yang tertimbun di tempat ini?
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Berapa jumlah keluarga yang BABS di tempat ini? Berapa banyak tinja 
yang diproduksi setiap harinya? Seminggu? Sebulan? Setahun?
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Di dalam rumah

Pilar 1

1. Siapa yang punya WC ini? Siapakah yang membangun WC ini? Kenapa 
di bangun di sini?

2. Apakah selalu ada air di sini? Kapan saja air mengalir? Pernahkah air 
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tidak mengalir sama sekali? Adakah yang bisa menceritakan bagaimana cebok atau 
menyiram WC?

3. Tahukah Anda ke mana tinja pergi?

a. Tanki septic: tahukah Anda ukurannya? Seingat Anda, kapan terakhir kali dikuras? 
Siapa yang melakukan? Menurut Anda apa sebenarnya tanki septic itu? Bagaimana 
Anda tahu bahwa itu adalah tanki septic?(Lakukan observasi langsung konstruksi 
tanki yang dimaksud oleh peserta, lalu cek apakah ada lubang inspeksi, pipa udara, 
kebocoran dan genangan air di sekitar septic?)

b. Got atau saluran air : minta tunjukkan letaknya dan tanyakan apakah peserta tahu 
kemana aliran airnya pergi?

c. Cubluk: perhatikan apakah lubang tertutup atau terbuka. Bila perlu, 
dengan senter lihat sebentar seberapa banyak tinja yang ada. Perhatikan 
apakah banyak serangga dan tikus di wilayah tersebut. Tanyakan “sudah 
berapa lama cubluk ini digunakan? Berapa lama lagi kira – kira masih 
dapat digunakan?”

4. Apakah Anda mencium aroma yang tidak sedap? Aroma apakah 
itu? Darimana asalnya?

5. Bila melihat kecoak, coba minta peserta untuk menangkapnya, bila 
tidak mau, tanyakan mengapa. Bagaimana kehidupan kecoak di sini? 
Apakah makmur? Bagaimana dengan lalat? Adakah binatang
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6. Apakah pernah ada warga yang mengalami diare/mencret di sekitar sini? 
Kerepotan apa yang dialami ketika mencret di tempat tini?

7. Menurut Anda berapa banyak tinja yang tertimbun di tempat ini?Berapa 
jumlah keluarga yang BABS di tempat ini? Berapa banyak tinja yang 
diproduksi setiap harinya? Seminggu? Sebulan? Setahun?

Catatan: 
Bila tidak ada peserta yang mengaku buang air besar di tempat – tempat 
yang dilalui, tanyakan:
1. Dimana mereka biasanya buang air besar?
2. Mengapa mereka tidak menggunakan tempat – tempat yang dilalui 

tersebut?
3. Bagaimana perasaan mereka ketika mengunjungi tempat – tempat 

terbuka di mana orang biasanya BAB tersebut?
4. Untuk kelompok Ibu, tanyakan juga bagaimana bila sedang haid, 

apakah tetap BAB di situ? Bila ya, bagaimana?
5. Untuk kelompok Bapak, bagaimana perasaan mereka bila anak, istri, 

dan ibunya BAB di tempat terbuka?
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Tempat Terbuka

Pilar 2

1. Apa yang biasanya dilakukan setelah BAB? Jika tidak ada yang menyebut 
mengenai cuci tangan, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jika ada yang 
menjawab mengenai cuci tangan, tanyakan detail mengenai bagaimana 
cara cuci tangan? Mengapa melakukan itu? Apakah Anda tahu teman- 
teman Anda tidak mencuci tangan? Pernahkah Anda mengira sakit perut 
akibat makan tinja teman Anda? Siapa yang menyediakan sarana air dan 
sabun? Seberapa sering mencuci setelah BAB?

2. Apakah Anda membawa kembali ke rumah bekas tinja Anda?
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Di dalam rumah

1. Apakah yang biasanya dilakukan setelah BAB/mengurus ternak/ 
menceboki bayi?

2. Apakah yang biasanya dilakukan sebelum makan dan mempersiapkan 
makanan?

3. Jika menyebut cuci tangan, tanyakan bagaimana caranya?

Pilar 2
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Tempat Terbuka
Pilar 3

1. Jika melihat ada kran umum, tanyakan: sudah berapa lama keberadaan 
kran umum ini? Dari mana sumber airnya?

2. Bagaimana kualitas airnya? (keruh, jernih, bau kaporit, dll)

3. Siapa saja yang memanfaatkannya?

4. Apakah airnya mengalir setiap saat? Jika tidak, kapan airnya biasanya 
mengalir?

5. Bagaimana pengelolaan kran umum ini? Siapa yang mengelola?Adakah 
iuran warga? Berapa besarannya?
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Di dalam rumah

Pilar 3

1. Apakah semua warga sudah memiliki sarana air di rumahnya? Jika 
belum, mengapa?

2. Jika ada kran di dalam rumah warga, tanyakan sudah berapa lama 
memilikinya, dan dari mana sumber airnya?

3. Bagaimana kualitas airnya (keruh, jernih, bau kaporit, dll)?

4. Apakah airnya mengalir setiap saat? Kapan biasanya air mengalir?

5. Berapa banyak kira – kira pemakaian dalam satu bulan? Berapa biaya 
perbulan? Kemana harus membayarnya?

6. Bagaimana cara memperoleh air minum selama ini? Bagaimana 
mengolahnya?

7. Di rumah yang sanitasinya baik, tanyakan: sepengetahuan Anda, apakah 
ada sumur / pipa distribusi PDAM yang bocor di sekitar sini (radius 20 
meter dari jamban)? Lakukan observasi ke sumber air, berapa banyak 
keluarga yang mengambil air dari situ untuk sumber air minum? Jika 
ada pipa PDAM yang bocor, tanyakan apakah konsumen dari pipa yang 
bocor ini merupakan anggota kampong ini?

8. Tanyakan, bagaimana kualitas air dari sumber tersebut dan cek dengan 
observasi. Apakah ada yang minum langsung dari sumber tersebut? 
Adakah dampak dari meminum secara langsung dari air tersebut?
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9. Tanyakan apa yang dilakukan setelah mengambil air tersebut?Digunakan 
untuk apa saja? Bagaimana caranya?

10. Tanyakan apakah selalu memasak makanannya? Atau 
membeli?Bagaimana caranya menyimpan makanan?

11. Dapur bebas dari serangga, tikus dan binatang peliharaan.

12. Tanyakan, apakah kondisi dapur bersih?

13. Tanyakan, apakah peralatan disimpan dalam tempat tertutup?
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Tempat Terbuka

Pilar 4

1. Kemana setiap hari-nya bapak/ibu membuang sampah?

2. Jika ada terlihat timbulan sampah, tanyakan siapa yang pagi ini buang 
sampah disini? Kapan saja biasanya buang sampah disini? Berapa banyak 
sampah yang dibuang setiap harinya?

3. Apa yang bapak/ibu rasakan disini ? tercium bau yang tidak enak ? 
kurang nyaman ? darimana asalnya?
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Di dalam rumah

Pilar 4

4. Banyak lalat disini, dari mana asalnya?

5. Seringkah ada tikus, kecoa dari tumpukan sampah disini?

6. Apa yang akan terjadi dengan sampah yang menumpuk bila terjadi 
hujan?

7. Apakah ada sumur di sekitar sini yang masih digunakan oleh penduduk? 
Jika ada bagaimana warna, bau dan rasanya?

8. Apakah ada dari sampah yang dibuang ini bisa kita manfaatkan? Bisa 
disebutkan kegunaannya?

1. Dimana bapak/ibu mengumpulkan sampah di dalam rumah? Jika tidak 
dikumpulkan dibuang kemana?

2. Berapa banyak sampah yang dihasilkan setiap harinya?

3. Jenis sampah apa yang terbanyak dihasilkan di rumah?

4. Jika sampah sudah dikelola dan dimanfaatkan, tanyakan prosesnya? Siapa 
yang memberikan informasinya? Apa manfaatnya?

5. Jika sampah belum dikelola tanyakan:

a. Biasanya sampah yang sudah dikumpulkan dibuang kemana?

b. Adakah manfaat positif dari sampah yang kita hasilkan?
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Tempat Terbuka

Di dalam rumah

Pilar 5

Pilar 5

1. Jika terlihat genangan air limbah, tanyakan “genangan air apakah ini? Air 
kotor?

2. Jika hujan, genangan air kotor ini mengalir kemana?

3. Binatang apa yang biasanya ada di selokan/genangan air limbah?

4. Bagaimana jika air kotor yang menggenang terciprat ke tubuh kita?

5. Apakah ada yang menggunakan air sumur di sekitar genangan air kotor 
ini? Digunakan untuk apa?

6. Pernahkan ada yang terjatuh/terpeleset karena buangan air kotor ini?

7. Pernahkah ada yang memeriksa ada/tidak jentik nyamuk pada genangan 
air limbah disini?

1. Lakukan observasi lihat apakah ada genangan air di sekitar rumah. 
Tanyakan air apakah ini? Dari mana asalnya? Apakah sering ada nyamuk 
di dalam rumah?

2. Jika tidak ada, tanyakan apakah sering ada nyamuk di dalam 
rumah?Darimana biasanya nyamuk berasal?
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3. Apakah ada saringan atau wadah pengumpulan untuk sampah sisa 
makanan, sisa bahan sayuran, ikan, dan bahan mentah lainnya di tempat 
pencucian alat dapur, alat makan, sayuran ?

4. Pernahkan ada yang terjatuh/terpeleset karena buangan air kotor ini ?

5. Pernahkah ada yang memeriksa ada/tidak jentik nyamuk pada genangan 
air limbah disini ?

6. Jika limbah cair sudah dikelola, tanyakan prosesnya ? Siapa 
yang memberikan informasinya ? Berapa biayanya ? Apa 
manfaatnya ?

7. Jika limbah cair belum dikelola tanyakan, apakah 
bapak/ibu bersedia jika ada cara mengelola 
yang mudah dan aman untuk 
lingkungan dan manusia ?
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Kesimpulan penelusuran lingkungan

1
2
3
4

Diskusikan pertanyaan berikut: Bagaimana perasaan anda setelah 
berjalan-jalan :

Apa saja yang menarik perhatian Anda? 
Mengapa?

Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari 
perjalanan tadi?

Adakah hal-hal yang ingin Anda rubah? 
Perubahan yang seperti apa? Mengapa?

Kira-kira apa yang dapat dilakukan bersama 
untuk memastikan perubahan tersebut 
terjadi?



DISKUSI TERFOKUS 
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TUJUAN:

Menyampaikan pesan kunci pencegahan penyakit melalui pelaksanaan 5 pilar 
STBM

Memberikan pemahaman tentang alur penularan kuman atau penyakit, 
mengenali media penularan (vektor), cara penularan, serta mengetahui cara 
mencegahnya.

Menggugah masyarakat menuju ke arah perubahan perilaku hidup bersih dan  
melalui DIskusi Kelompok. 

2

1

3

Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dilakukan setelah penelusuran lingkungan 
dan melengkapi peta. FGD dapat dilakukan di tempat istirahat, atau 
dilakukan pada hari berikutnya

Gambar-
gambar dari 
Diagram F 
berwarna

Gambar 
pencegah 
penularan 
penyakit;

Panah warna 
merah dari 

karton

Kartu 
metaplan

Spidol warna- 
warni ukuran 

besar dan kecil

kertas plano /  
kertas ukuran 

besar
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WAKTU:
Sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu karena akan minimbulkan 
kebosanan atau kehilangan konsentrasi dalam diskusi terfokus/FGD.

KETENTUAN DISKUSI TERFOKUS/FGD

• Peserta FGD adalah peserta yang terlibat dalam pemicuan, tidak 
menutup bila ada peserta lain.

• Kelompok diskusi memenuhi keterwakilan masyarakat, termasuk 
laki-laki, perempuan, warga paling miskin, penyandang disabilitas, lansia 
dan kelompok marginal lainnya. 

• wLakukan diskusi di tempat yang nyaman, tidak bising, tidak harus 
di tempat tertutup, dan membuka peluang untuk melakukan diskusi 
dengan baik.

• Waktu diskusi tidak lebih dari 1 ½ jam.
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Sebelum FGD dilakukan, misalnya pada saat 
penelusuran lingkungan atau transect, minta peserta 
mengambil obyek-obyek foto yang terkait dengan 5 
pilar STBM, antara lain kotoran manusia di tempat 
terbuka, genangan air kotor, sampah tidak pada 
tempatnya, selokan yang tersumbat, dan sebagainya

Kumpulkan foto yang telah diambil oleh peserta selama 
melakukan kegiatan tersebut. Bila tidak ada alat bantu 
untuk menampilkan foto tersebut di layar dan bila foto 
diambil dengan menggunakan ponsel, minta peserta 
saling menunjukkan fotonya.

Ajak peserta untuk mendiskusikan foto-foto tersebut, 
pisahkan antara foto yang menunjukkan kondisi yang 
baik dan yang buruk.

1

2

3

TAHAPAN DISKUSI:
Norma dan kebiasaan yang berhubungan dengan Sanitasi dan Kebersihan
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Tanyakan pendapat peserta tentang foto-foto tersebut; 
foto kondisi yang baik dan kondisi yang buruk.Tanyakan 
juga apakah mereka ingin memiliki lingkungan yang baik 
sebagaimana ditunjukkan pada foto tersebut?Tanyakan 
bagaimana mereka bisa mencapainya? Tuliskan pada 
kertas-kertas plano.

Ingatkan kembali hasil diskusi pada saat melakukan 
penelusuran dan bahas satu per satu.

Bagaimana penilaian Anda tentang perilaku tersebut? 
Mana yang baik? Mana yang buruk? Mana yang netral? 
Buat skala 1-10 untuk masing-masing perilaku.

Menurut Anda, apa yang membuat masyarakat 
melakukan hal tersebut? Apakah Apakah Bapak/Ibu tahu 
sejak kapan masyarakat mulai berperilaku seperti itu? 
Bagaimana mulainya? Apakah ada penyebab-penyebab 
khusus? Bagaimana akhirnya perilaku itu menetap 
menjadi kebiasaan?

5

4

6

7
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Ajak peserta untuk mendiskusikan foto-foto tersebut, 
pisahkan antara foto yang menunjukkan kondisi yang 
baik dan yang buruk.

Menurut Bapak/Ibu, apakah mungkin masyarakat 
mengubah perilakunya? Mengapa? Faktor-faktor apa 
yang kira-kira dapat mengubah perilaku? Adakah contoh 
yang terjadi di masyarakat?

Apa yang terjadi bila tidak diubah?

8

9

10
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Pengetahuan tentang penularan penyakit, terutama diare

Mari kita buat daftar penyakit yang banyak 
dialami penduduk di sini. Siapa yang 
mengalaminya?

Adakah musim-musim penyakit tertentu? 
Kira-kira apa yang menyebabkan tersebut? 
Seberapa parah?

Bagaimana pengobatannya? Di mana?

Berapa banyak biaya yang dikeluarkan?

Bila di tempat yang tidak banyak terjadi 
diare, tanyakan:

Kapan terakhir kali Bapak / atau Ibu atau 
anggota keluarga mengalami mencret? Ketika 
mengalami diare, berapa kali biasanya Bapak 
/ atau Ibu atau anggota keluarga mencret 
dalam sehari? (diare: buang air cair/ lembek 
lebih dari tiga kali dalam 24 jam)

Menurut Bapak / atau Ibu, apa yang 
menyebabkan mencret pada saat itu? 
Seberapa sering keluarga Bapak / atau Ibu 
mengalami mencret?

Siapa yang paling sering mencret?

Apakah semua mencret yang Bapak / atau 
Ibu alami terjadi karena sebab yang sama?

01 02

Jelaskan bahwa diare adalah penyakit yang seringkali dianggap sepele tetapi sebenarnya 
mematikan. Ada beberapa penyebab mencret yang umumnya diyakini masyarakat, 
misalnya: tengok daftar yang sudah disebutkan oleh peserta FGD.



50

JALUR PERPINDAHAN KUMAN 
gambar berikut menggambarkan jalur perpindahan kuman mulai dari 
sumbernya hingga manusia. 

Tinja manusia, sampah 
dan genangan air

Air

Tanah

Lalat/kecoa/ binatang lain

Jari tangan
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Makanan
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Tinja manusia, sampah dan 
genangan air merupakan tempat 
berkembangnya kuman dan bakteri penyebab 
berbagai penyakit khususnya diare, typhus dan 
cacingan. Oleh sebab itu tinja manusia harus 
diisolasi agar tidak menyebarkan kuman atau 
penyakit yang mencemari lingkungan.

Kuman dan bakteri dari tinja, sampah atau 
genangan air masuk ke dalam tubuh manusia 
melalui:

Lalat/kecoa/binatang lain: 
Lalat yang hinggap di tinja/kotoran 
manusia memindahkan kuman ke 
makanan, peralatan makan, area untuk 
menyiapkan makanan, atau langsung 
ke mulut manusia.

Jari tangan: Kuman yang ada di tinja/
kotoran manusia menempel di jari-jari tangan 
dan dapat berpindah ke dalam tubuh secara 
langsung dengan menyentuh mulut maupun 
secara tidak langsung, yaitu dengan menyentuh 
makanan dan minuman.
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Air: Kuman yang ada pada tinja/
kotoran manusia mencemari air yang 
digunakan untuk mencuci bahan 
makanan, peralatan makan dan 
minum serta air untuk menggosok 
gigi, sehingga menularkan penyakit 
kepada manusia.

Makanan: Kuman yang ada pada 
tinja/kotoran manusia masuk ke dalam 
tubuh melalui makanan yang tercemar. 
Makanan dapat tercemar kuman bila 
tersentuh jari, dihinggapi lalat, ataupun 
tercemari oleh peralatan makan dan 
memasak serta tercemari oleh air yang 
sudah tercemar.

Tanah: Kuman yang ada pada tinja/
kotoran manusia yang mencemari 
tanah karena dibuang di sembarang 
tempat (seperti sawah, kebun atau 
yang tidak ditampung di tangki yang 
septik) menempel pada sayuran atau 
diterbangkan angin sehingga masuk ke 
dalam tubuh manusia.
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DISKUSI PENULARAN DIARE 
DAN NORMA MASYARAKAT
Tadi/kemarin kita sudah berjalan-jalan keliling wilayah ini dan menemukan 
beberapa hal yang sangat mungkin menyebabkan mencret.

Apa yang bisa Bapak/Ibu lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 
mencret? Jaring pendapat peserta FGD dengan fokus pada tiap-tiap pilar :

PILAR 1

PILAR 2

Stop Buang Air Besar Sembarangan, 
bukan hanya pada BAB di jamban yang bagus, 
tetapi juga pentingnya tangki septik dan 
penyedotan rutin berkala, serta pembuangan 
limbah tinja di instalasi pengolahan lumpur tinja 
(IPLT)mengingat padatnya area pemukiman.

Cuci Tangan Pakai Sabun 
(CTPS), bahwa cuci tangan bukan 
cuci tangan biasa tetapi ada syaratnya: 
pakai sabun, air mengalir dan di waktu 
penting.
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Cuci Tangan Pakai Sabun Sebelum:

Cuci Tangan Pakai Sabun Setelah:

Makan atau 
menyuapkan 

makanan ke bayi 
dan balita

Memasak dan 
menyiapkan 

makanan

Memegang balita 
dan menyusui 

bayi

Memegang 
Binatang

Buang air besar 
dan buang air 
kecil

Menyeboki bayi 
dan balita

1 2 3

4 5

6
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Cara Cuci Tangan Pakai Sabun

Basahi tangan, dengan air yang mengalir 
gosok sabun pada telapak tangan kemudian 
usap dan gosok kedua telapak tangan secara 
lembut dengan arah memutar

usap dan gosok kedua 
panggung tangan secara 
bergantian Gosok sela-sela 

tangan hingga 
bersih

Bersihkan ujung jari 
secara bergantian 

dengan posisi saling 
mengunci

Letakkan ujung jari ke 
telapak tangan kemudian 

gosok perlahan. Bilas dengan 
air bersih dan keringkan 

Gosok dan putar kedua ibu 
jari secara bergantian

1
2

3

4

5

6
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PILAR 3

Pangan Aman Sehat Rumah Tangga (PASRT)

• Setelah sampai di rumah, apa yang dilakukan dengan air tersebut? 
(disimpan dahulu/langsung diolah/dll)

• Biasanya apa yang dilakukan untuk mendapatkan air minum
• (merebus,sodis,keramik filter,koagulasi-flokulasi,etc)
• Setelah diolah, air tersebut disimpan dimana? (sebutkan tipe wadah
• yang digunakan). Bagaimana kondisi wadah Bapak/Ibu?
• Bagaimana rasa air yang telah diolah itu?
• Dalam 1 hari: Berapa kali biasanya keluarga Bapak/Ibu mengambil air ke 

sumber air?
• Berapa banyak (volume/jerigen/ember/etc)? Berapa kali mengolahnya?
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Penyaringan/Filtrasi

Merebus

Saringan Keramik

Merupakan penyaringan air 
secara fisik dan kimiawi dengan 
melewatkan air melalui pori-pori 
keramik yang telah dilapisi bahan 
desinfektan.

Didihkan 3 menit

Merebus air adalah cara 
sederhana yang telah banyak 
dikenal masyarakat. Namun 
demikian perlu memperhatikan 
waktu yang dibutuhkan untuk 
memastikan seluruh kuman 
berbahaya telah mati dengan 
membiarkan air mendidih 

selama 3 menit.
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Floakulasi dan Disinfeksi

PUR
Cara menggunakan:

1. Siapkan air yang akan diolah 
sebanyak 10 liter di dalam wadah

2. Masukkan PUR ke dalam air

3. Aduk selama 5 menit dan 
diamkan sehingga terpisah 
terpisah antara air jernih dan 
gumpalan-gumpalan. Jika air masih 
keruh, aduk kembali dan biarkan 
selama beberapa menit

4. Setelah air menjadi jernih, saring 
air dengan menggunakan kain 
yang bersih

5. Diamkan air jernih tersebut 
selama 20 menit

6. Air siap diminum

Air Keruh

Tambahkan 
kemudian aduk

PUR
Prifier of
WaterTM

Hasil 
Olahan



60

Klorinasi

Klorin Cair
Cara menggunakan:

1. Siapkan air bersih dalam wadah (bisa menggunakan jerigen atau ember 
dengan tutup)

2. Takar Klorin cair pada tutup botol sesuai dengan banyaknya air yang 
akan diolah:

• Sampai batas 5L untuk 5 liter air

• Sampai batas 10L untuk 10 liter air

• Sampai batas 20L untuk 20 liter air

3. Kocok atau aduk sampai tercampur (kurang 
lebih 30 detik)

4. Diamkan minimal selama 30 menit

5. Air siap untuk diminum
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Klorin Tablet
Klorin tablet merupakan produk yang mudah larut dalam air (effervescent 
tablet).

Cara menggunakan:

1. Siapkan air bersih dalam wadah (bisa menggunakan jerigen atau ember 
dengan tutup)
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2. Masukkan klorin tablet sesuai dengan volume air yang akan diolah (lihat 
tabel)

3. Kocok atau aduk sampai tercampur (kurang lebih 30 detik)

4. Diamkan selama minimal 30 menit

5. Air siap untuk diminum
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SODIS (Solar Disinfectant)

Siapkan botol plastik 
yang akan digunakan, 
cuci sampai bersih.

Siapkan air bersih, masukkan 
air bersih ke dalam botol 
plastik sampai penuh dan tutup 
dengan rapat.

Jemur di tempat terbuka dan 
dibawah terik matahari. Biarkan 
selama 6 jam bila matahari cerah, 
6-7 jam bila berawan dan 2 hari 
berturut-turut bila hujan

1 2 3
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Penyimpanan Air Minum

1. Air sebaiknya disimpan di wadah 
pengolahannya

2. Hindari sejauh mungkin kontak 
air minum dengan tangan 
setelah air minum diolah

3. Air yang sudah diolah 
sebaiknya disimpan dalam 
wadah yang bersih dan selalu 
tertutup

4. Jangan minum air langsung dari mulut 
wadah/keran, gunakan gelas yang bersih dan 
kering.

5. Letakkan wadah penyimpan air minum di tempat yang bersih dan sulit 
dijangkau oleh binatang.

6. Hindari menambah air secara terus menerus ke dalam wadah 
penyimpanan. Gunakan air minum dalam wadah sampai habis.

7. Wadah air minum sebaiknya dicuci setiap air habis. Disarankan untuk 
menggunakan air yang sudah diolah untuk bilasan terakhir
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Penyiapan dan Penyimpanan Makanan

1. Cuci  bahan makanan yang akan 
dimasak dan buah dengan air  
minum yang mengalir.

2. Tutup makanan dengan tudung 
saji supaya tidak ada binatang 
atau serangga yang hinggap diatas 
makanan.

PILAR 4
Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga, Setiap aktifitas manusia pasti 
menghasilkan buangan atau sampah yang 
jumlah dan volumenya sebanding dengan 
tingkat konsumsi terhadap barang atau 
material yang digunakan sehari – hari.  
Oleh karena itu perlu dikelola agar tidak 
menimbulkan dampak negative terhadap 
manusia dan lingkungan. Pengelolaan sampah 
rumah tangga dikelola mulai dari sumbernya 
yaitu rumah tangga. Rumah dan lingkungan 
rumah bersih dan tersedia tempat sampah 
yang kuat, tertutup dan mudah dibersihkan
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Mekanisme pengelolaan sampah di perkotaan :

MASYARAKAT

Pemilahan, 
Pewadahan & 3R

Penampungan Sementara/
pengelolaan

MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAH

PEMERINTAH

Bahan
Beracun 
Berbahaya

Rumah
Tangga

Pengumpulan

Sisa

Sisa

Bank 
Sampah

TPST 3R

Organik

Non
Organik

PEMROSESAN
AKHIR

TPA
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Pengelolaan Sampah untuk Daerah Perkotaan dan Pedesaan 

Pengelolaan sampah untuk daerah perkotaan dan perdesaan secara umum sama di 
tingkat rumah tangga namun berbeda sarana pengelolaannya setelah di luar rumah 
tangga sehingga fasilitator perlu mengetahui dan memahami sistem pengelolaan 
sampah yang ada perkotaan atau pedesaan. 

Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pola masyarakat perkotaan dengan pola kumpul–angkut–buang menjadi pola 
mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang dengan memilah sampah 
(menyediakan tempat sampah terpisah organik dan non organik - membuang 
sampah pada tempatnya - pilah sampah - daur ulang).

Pengelolaan sampah perkotaan dengan langkah-langkah :

1. Pengurangan

2. Pemilahan

3. Penggunaan kembali

4. Daur ulang

5. Sisa sampah yang tidak bisa diolah oleh masyarakat diangkut dan dibuang ke 
TPA (Tempat Pengolahan Akhir)

Pengurangan sampah (Reduce), adalah upaya pengelolaan sampah dengan cara 
mengurangi volume sampah itu sendiri dengan mengurangi pemakaian barang atau 
benda yang tidak terlalu dibutuhkan.  Cara ini mengarah ke pencegahan dan sangat 
mudah bila dilakukan didalam suatu kebiasaan rumah tangga, seperti :

• mengambil makanan secukupnya dan memasak makanan tidak berlebihan 
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sehingga akan mengurangi sisa makanan yang menjadi sampah

• membeli bahan makanan atau bahan kebutuhan rumah tangga secukupnya 

• mencermati masa penggunaan bahan dengan melihat batas waktu pakai 
(expired dated) sehingga mengurangi sampah dari bahan yang sudah lewat 
waktu pakainya. 

• menggunakan air, sabun, detergen, pelembut  pakaian dan lain-lain secukupnya 
sehingga penggunaannya efektif dan efisien.

• tidak menggunakan kantong plastik/tas belanja sekali pakai

Pemilahan sampah adalah memilah sampah secara terpisah organik dan an organik 
sehingga di setiap rumah tangga harus tersedia 2 (dua) jenis tempat/wadah sampah 
organik dan sampah an organik

Penggunaan kembali (Reuse), yaitu suatu cara untuk menggunakan kembali bahan/
barang untuk keperluan yang sama atau fungsinya yang sama seperti :

• membawa tas belanja ke toko/pasar/pusat perbelanjaan

• membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian keluar rumah, 
dan lain-lain
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Mendaur ulang (Recycle), adalah pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk 
yang sama atau produk yang lain, atau mendaur ulang barang lama menjadi barang 
baru, seperti: 

• sampah organik (yang mudah membusuk) diolah menjadi kompos.

• plastik diolah menjadi bijih plastik, menjadi barang kerajinan

• dikumpulkan melalui Bank Sampah di RT/RW/wilayah setempat 

Residu/Sisa sampah adalah sampah yang tidak bisa diolah oleh masyarakat akan 
diangkut oleh petugas dan dibuang ke TPA (Tempat Pengolahan Akhir)

keterangan gambar 
jangkauan lalat +/- 1.5 km
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PILAR 5
Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga – Pengamanan Limbah Cair Rumah 
Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang 
berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur sehingga memutus mata 
rantai penularan penyakit dan tidak mencemari lingkungan termasuk sumber air 
bersih masyarakat. 

Pengelolaan Limbah Cair Perkotaan

Pada kawasan permukiman di perkotaan yang sudah tersedia sarana IPAL (Instalasi 
Pengolahan Air Limbah) komunal atau Sistem Pengelolaan Limbah Domestik 
Terpusat (SPLD-T) dengan sistem perpipaan dapat langsung tersambung ke rumah 
tangga.  

Sistem SPAL pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tidak tersedianya 
lahan untuk pembangunan SPAL maka dapat dibuat SPAL semi komunal untuk 
beberapa sambungan rumah tangga dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti 
jalan/gang. 

Pada permukiman yang belum memiliki  sarana IPAL komunal atau SPLD-T namun 
memiliki tangki septik yang sesuai standar dilengkapi dengan bidang resapan dan 
biofilter maka air limbah dari mandi, cuci dan dapur dapat digabung dengan limbah 
dari jamban/kakus. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) sederhana dapat dipakai 
dalam menangani limbah cair rumah tangga non kakus jika tangki septik belum 
memenuhi syarat untuk digabung dengan limbah cair kakus. Pada SPAL, dibutuhkan 
dua buah bak, yaitu bak pengumpul dan tangki resapan. Pada bak pengumpul, di beri 
ruang yang berguna sebagai penangkap sampah, pasir dan minyak. Pada ruangan 
tersebut, disekat dengan menggunakan kasa setebal satu centimeter. Kasa tersebut 
bertugas menyaring air limbah yang masuk, sehingga hanya air limbah saja yang 
masuk ke dalam tangki resapan. Pada tangki resapan, terdapat arang dan batu koral 



71

yang bertugas menyaring zat pencemar. Jarak antara sumur air bersih ke tangki 
resapan minimum 10 meter supaya air bersih tidak tercemar. 

Pengelolaan Limbah Cair Pedesaan

Pengelolaan limbah cair rumah tangga non kakus di pedesaan dapat menggunakan 
sistem pengolahan limbah sederhana.  Pada SPAL, dibutuhkan dua buah bak, yaitu 
bak pengumpul dan tangki resapan. Pada bak pengumpul, di beri ruang yang berguna 
sebagai penangkap sampah, pasir dan minyak. Pada ruangan tersebut, disekat dengan 
menggunakan kasa setebal satu centimeter. Kasa tersebut bertugas menyaring air 
limbah yang masuk, sehingga hanya air limbah saja yang masuk ke dalam tangki 
resapan. Pada tangki resapan, terdapat arang dan batu koral yang bertugas menyaring 
zat pencemar. 

Tangki resapan dapat terbuat dari anyaman bambu, drum atau susunan batu bata 
kosong yang diberi lapisan ijuk, kerikil/koral dan arang. Jarak antara sumur air bersih 
ke tangki resapan minimum 10 meter supaya air bersih tidak tercemar.
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Sampai di sini, fasilitator mengajukan pertanyaan:

1. “Bagaimana perasaaan/pandangan Anda? Adakah sesuatu yang baru 
yang Anda ketahui dari pertemuan kali ini? Bila ya, apa saja?”

2. “Berdasarkan diskusi kita, adakah yang ingin Anda lakukan? Tunjukkan 
kembali foto yang menunjukkan kondisi yang baik dan apa yang akan 
mereka lakukan. Tanyakan adakah yang akan Anda ubah? Kapan Anda 
akan melakukannya?”

Bantulah peserta untuk membuat kesepakatan dalam format rencana aksi 
kegiatan



MENYUSUN
RENCANA 
AKSI
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TUJUAN:

ALAT DAN BAHAN:

Tersedianya dokumen rencana kegiatan masyarakat untuk mengatasi masalah 
higiene dan sanitasi yang meliputi 5 pilar STBM.

Tersusunnya rencana pemantauan masyarakat terhadap pelaksanaan rencana 
kegiatan masyarakat untuk mencapai 5 pilar STBM.

1

2

Kertas HVS

Diagram F

Kertas Flipchart

Foto hasil 
penelusuran 

wilayah

Spidol

Daftar 
masyarakat 

dengan masalah 
STBM

Peta Sosial 
Sanitasi

Hasil Diskusi 
Kelompok 

Terfokus (FGD)
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WAKTU:
TAHAPAN KEGIATAN :

1. Memilih Tim Penyusun.

2. Inventarisasi masalah;

Sebelum penyusunan rencana aksi , terlebih dahulu dibentuk/dipilih 
wakil masyarakat yang akan menyusun rencana aksi tersebut. Anggota 
tim penyusun rencana aksi hendaknya mewakili kelompok laki-laki dan 
perempuan serta merepresentasikan sebaran wilayah.

• Tanyakan kepada masyarakat siapa yang paling cocok untuk 
mengkoordinir atau memimpin gerakan perubahan STBM dan siapa 
saja anggotanya.

• Setelah disepakati Tim Penyusun, fasilitator dapat menyampaikan 
kepada masyarakat yang lain dapat mengikuti proses penyusunan 
rencana aksi atau kembali ke rumah masing-masing, serta dipesankan 
untuk hadir saat pleno rencana aksi masyarakat.

• Awali penyusunan rencana aksi dengan mengingatkan kembali 
Tim pada temuan masalah dari kegiatan identifikasi masalah yang 
bersumber pada pemetaan, penelusuran kampung, dan diskusi 
kelompok terfokus.
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• Minta Tim menuliskan masalah yang ditemukan ke dalam tabel rencana 
aksi

• Diskusikan kembali dalam Tim, penyebab terjadinya masalah tersebut 
dan ditulis dalam kolom sebab masalah.

• Setelah diketahui penyebab masalahnya, mintakan kepada Tim 
untuk mendiskusikan alternatif pemecahan masalahnya, kemudian 
dimasukkan dalam kolom Intervensi/Pemecahan Masalah.

• Intervensi pemecahan masalah dapat berupa pembangunan sarana 
dan atau peraturan kesepakatan masyarakat (Fisik dan Non Fisik).

• Mintakan Tim untuk menggambar sarana sanitasi yang akan dibangun

• Mintakan Tim untuk menginventaris KK/rumah yang mempunyai 
masalah sanitasi, salah satu atau lebih dari 5 pilar STBM.

• Melengkapi peta sosial sanitasi setiap KK/rumah

3. Intervensi Pemecahan Masalah

4. Identifikasi keluarga sesuai dengan permasalahan 5 pilar STBM
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• Tanyakan kepada Tim, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa 
rencana aksi yang telah dibuat dapat terwujud atau dilaksanakan? 
Tunggu sampai Tim menjawab “ harus ada yang mengawasi”

• Lanjutkan dengan bertanya “ siapa yang cocok untuk melakukan 
pengawasan?”

• Minta kepada Tim untuk menuliskan dalam Tabel Pemantauan “siapa 
melakukan pengawasan pada kegiatan apa”

• Peserta ; Tim Penyusun, Tokoh Masyarakat, masyarakat setempat, 
Perangkat Desa, Lintas Sektor yang terkait dengan rencana aksi.

• Fasilitator menyilakan Tim Penyusun untuk memaparkan renca aksi 
yang sudah dibuat

• Tanyakan kepada masyarakat yang hadir apakah ada yang perlu 
ditambahkan untuk mencapai 5 pilar STBM

• Tanyakan kepada Tokoh Masyarakat dan Lintas Sektor yang hadir 
apakah ada masukan untuk menyempurnakan rencana aksi.

5. Menyusun rencana pemantauan

6. Pleno Rencana Aksi
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• Tanyakan pula kepada Tokoh Masyarakat dan Lintas Sektor, dukungan 
apa yang bisa diberikan kepada masyarakat agar rencana aksi dapat 
terwujud.

• Jika yang mengikuti pleno dari beberapa kelompok masyarakat yang 
membuat rencana aksi, lakukanlah kompetisi rencana aksi terkait 
dengan target waktunya.

• Tim Penyusun diminta mencatat masukan dari para hadirin dan 
memperbaiki rencana aksi final.






