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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG  

 
Program PAMSIMAS bertujuan untuk  meningkatkan akses jumlah warga miskin perdesaan dan 
pinggiran kota yang dapat terlayani perbaikan pelayanan serta fasilitas air minum dan sanitasi serta 
meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu komponen dari Program 
PAMSIMAS adalah Komponen Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan layanan hygiene dan 
sanitasi. Melalui komponen ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan institusi local dalam 
pencegahan dampak sanitasi buruk dan air yang tidak bersih, yang berpotensi mengakibatkan penyakit 
berbasis air dan lingkungan terutama diare. 
 
Tujuan dari komponen kesehatan  sendiri adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan 
masyarakat serta pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program 
pengembangan cakupan sanitasi melalui pengembangan jamban keluarga dan pembangunan sarana 
sanitasi di sekolah/tempat ibadah serta memperluas manfaat kesehatan yang dirasakan melalui 
pengembangan sarana air bersih dan sanitasi serta perilaku hidup bersih dan sehat. 
 
Ada 4 fokus kegiatan dalam komponen peningkatan kesehatan masyarakat, yaitu (i) Program Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat (STBM); (ii) Program Pemasaran Higiene dan Sanitasi (iii) Program Higiene 
dan Sanitasi sekolah dan (iv) Penguatan Unit Higiene dan sanitasi Lokal.  
 
Program kesehatan sekolah lebih difokuskan pada kegiatan kesehatan di tingkat sekolah dasar . 
Selain pengadaan sarana air bersih, sanitasi dan tempat cuci tangan,  dalam program kesehatan 
sekolah juga terdapat program kesehatan secara partisipatif. Sementara program kesehatan di tempat 
ibadah akan mencakup peningkatan kapasitas pemimpin umat beragama dalam hal pengetahuan 
perilaku hidup bersih dan sehat. Program Kesehatan di Masyarakat akan dilakukan dengan berbagai 
jenis kegiatan seperti kampanye dan penyuluhan di masyarakat.  
 
Dalam pengembangan sarana sanitasi khususnya jamban keluarga, di program PAMSIMAS 
mengadopsi Pendekatan STBM (Community Led Total Sanitation), yang kini lebih dikenal dengan 
istilah SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM).    
 
STBM adalah suatu pendekatan partisipatif yang mengajak masyarakat untuk mengalisa kondisi 
sanitasi mereka melalui suatu proses pemicuan, sehingga masyarakat dapat berpikir dan mengambil 
tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buang air besar mereka yang masih di tempat terbuka dan 
sembarang tempat. Pendekatan yang dilakukan dalam STBM menyerang/menimbulkan rasa ngeri dan 
malu kepada masyarakat tentang kondisi lingkungannya. Melalui pendekatan ini kesadaran akan 
kondisi yang sangat tidak bersih dan tidak nyaman di timbulkan. Dari pendekatan ini juga ditimbulkan 
kesadaran bahwa sanitasi (kebisaan BAB di sembarang tempat) adalah masalah bersama karena 
dapat berimplikasi kepada semua masyarakat sehingga pemecahannya juga harus dilakukan dan 
dipecahkan secara bersama. 
 
Prinsip pendekatan STBM adalah non subsidi. Masyarakat akan di “bangkitkan” kesadarannya bahwa 
masalah sanitasi adalah masalah masyarakat sendiri dan bukan masalah pihak lain. Dengan demikian 
yang harus memecahkan permasalahan sanitasi adalah masyarakat sendiri. Di harapkan dengan 
bermula dari STBM, kemudian dilanjutkan dengan program kesehatan lainnya seperti program 
kampanye cuci tangan, dan program kesehatan lainnya, peningkatan kesehatan masyarakat melalui 
perilaku hidup bersih dan sehat dapat terwujud.  
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B. TUJUAN 
 

1. Tujuan Umum 
Tujuan penuliisan buku panduan ini adalah agar terwujud kondisi sanitasi lingkungan melalui 
pemberdayaan masyarakat yang optimal. 

  
2. Tujuan khusus 

a. Facilitator mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar STBM 
b. Facilitator mengetahui cara pengembangan sanitasi secara  partisipatif 
c. Facilitator mengetahui cara monitoring dan evaluasi 
 

C. SASARAN 
 

Buku panduan ini diperuntukan bagi Fasilitator Kesehatan yang akan melakukan pemicuan 
masyarakat di daerah Pamsimas. Namun demikian, panduan ini juga dapat digunakan sebagai acuan 
bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan kegiatan sejenis diberbagai program yang menggunakan 
pendekatan STBM 
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BAB. II 
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) 

 
 

A. STBM DALAM PAMSIMAS 
Sampai saat ini  masih banyak masyarakat yang terbiasa untuk buang hajat di sembarangan tempat, 
seperti di kebun, empang, sungai dan bahkan dilahan terbuka disekitar rumah tinggal.  Berbagai 
program telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, namun hasilnya masih belum menunjukan 
hal yang menggembirakan. 
 
Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan beberapa program sanitasi diantaranya adalah opsi 
teknologi terbatas dan relatif mahal (300 ribu sampai  1.6 juta rupiah). Dana bergulir yang terlalu mahal 
mengakibatkan target pembangunan untuk masyarakat miskin menjadi tidak tercapai. Selain itu 
pendekatan dana bergulir untuk sanitasi rawan macet karena seringkali masyarakat menganggap itu 
sebagai dana gratis, serta faktor strategi promosi kurang berhasil menimbulkan motivasi atau 
kebutuhan sanitasi. Pendekatan dari aspek kesehatan sering kali tidak dapat secara langsung 
menggerakkan masyarakat untuk mau membuat jamban.   
 
Berdasarkan pengalaman-pengalaman diatas, maka di rasakan adanya kebutuhan komponen lain 
yang perlu di masukkan dalam program penyediaan jamban yaitu komponen pemberdayaan 
masyarakat agar sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan. Maksudnya adalah masyarakat harus di 
ajak untuk berfikir bahwa bukan masalah membuat “cubluknya”, tetapi bagaimana masyarakat mau 
membuat  cubluk tanpa ada subsidi dan mereka sangat bangga dengan cubluknya walau masih 
sederhana. Untuk itulah kemudian di Indonesia mengadopsi metode/pendekatan Community Led 
Total Sanitation (CLTS) yang kini dikenal dengan istiliah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) sebagai metode yang digunakan dalam program-program peningkatan akses jamban bagi 
masyarakat. 
 
Ada beberapa hal yang menjadi pendorong mengapa STBM di jadikan sebagai pendekatan utama 
dalam program Pamsimas khususnya pembangunan jamban.  
a. Prinsip yang digunakan dalam metode STBM adalah target bukan pada membangun sarana, tetapi 

menghilangkan “open defecation”, adanya variasi teknologi yang luas dan sedapat mungkin 
menggunakan material lokal sehingga sesuai jangkauan kemampuan seluruh lapisan masyarakat, 
dan prinsip tanpa subsidi untuk meyakinkan bahwa masalah sanitasi adalah masalah masyarakat, 
bukan masalah pihak luar.  

b. Aspek-aspek utama yang ditonjolkan dalam metode STBM adalah pemberdayaan dengan cara 
menimbulkan spirit dan semangat kemandirian, keterlibatan berbagai pihak dalam berbagai bentuk 
promosi seperti masyarakat, laki-laki, perempuan, orangtua, anak, kaya miskin, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, guru, pemerintah daerah, dan NGO, aspek replikasi sebagai akibat kebanggaan 
masyarakat   

c. Pendorong yang ketiga adalah adanya faktor-faktor penyebab keberhasilan pendekatan STBM 
yaitu pendekatan dan metode yang tepat dalam upaya mengubah perilaku dengan menggunakan 
hal-hal yang dapat dipahami masyarakat secara langsung, peran berbagai stakeholder dalam 
mendukung replikasi/penyebaran, dan fleksibilitas program yang memungkinkan masyarakat 
berkembang secara ‘alamiah’ tanpa beban normatif seperti biaya cicilan (untuk revolving), standar  
jamban dan lain-lain. 

 
Selain adanya tiga faktor pendorong, ada beberapa pembelajaran dari beberapa negara yang 
kemudian ikut menjadi pertimbangan sehingga metode STBM di adopsi di Indonesia. Beberapa 
pembelajaran tersebut diantaranya adalah tidak ada subsidi dan masalah sanitasi merupakan 
tanggung jawab masyarakat, analisa secara partisipatif yang bebas dan jujur, pendekatan partisipatif 
merupakan pemicu perubahan di masyarakat dan sebagai trigering movement, relax dan perlu 
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kesabaran dalam melakukan proses, kebutuhan masyarakat harus dikedepankan, pelibatan 
pemerintahan daerah untuk kesinambungan, pegerakan dari pendekatan subsidi menjadi swadaya 
masyarakat. 

 
Belajar dari pengalaman proyek sejenis dimana pembangunan fisik adalah kegiatan yang menjadi 
fokus perhatian, maka pada proyek PAMSIMAS komponen kesehatan akan lebih di ”munculkan” pada 
berbagai kesempatan. Hal ini sesuai dengan tujuan proyek sendiri yaitu meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah. Maksudnya adalah semua komponen akan ”berjalan 
bersama-sama” sehingga tujuan proyek dapat tercapai. 
 

    
 

B. SANITATSI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)  
I. Pengertian 
STBM adalah pendekatan dengan proses fasilitasi yang sedehana yang dapat merubah sikap lama, 
kewajiban sanitasi menjadi tanggung jawab masyarakat. Dengan satu kepercayaan bahwa kondisi 
bersih, nyaman dan sehat adalah kebutuhan alami manusia. Pendekatan yang dilakukan dalam STBM 
menyerang/menimbulkan rasa ngeri dan malu kepada masyarakat tentang kondisi lingkungannya. 
Melalui pendekatan ini kesadaran akan kondisi yang sangat tidak bersih dan tidak nyaman di 
timbulkan. Dari pendekatan ini juga ditimbulkan kesadaran bahwa sanitasi (kebisaan BAB di 
sembarang tempat) adalah masalah bersama karena dapat berimplikasi kepada semua masyarakat 
sehingga pemecahannya juga harus dilakukan dan dipecahkan secara bersama. 
 
Ciri utama dari pendekatan ini adalah tidak adanya subsidi terhadap infrastruktur (jamban keluarga), 
dan tidak menetapkan blue print jamban yang nantinya akan dibangun oleh masyarakat. Pada 
dasarnya STBM adalah “pemberdayaan” dan “tidak membicarakan masalah subsidi”. Artinya, 
masyarakat yang dijadikan “guru” dengan tidak memberikan subsidi sama sekali. 

 
Sanitasi Total yang dipimpin oleh Masyarakat (STBM/Community Lead Total Sanitation) melibatkan 
fasilitasi atas suatu proses untuk menyemangati serta memberdayakan masyarakat setempat untuk 
menghentikan buang air besar di tempat terbuka dan membangun serta menggunakan jamban. Melalui 
penggunaan metode PRA para anggota masyarakat menganalisa profil sanitasinya masing-masing 
termasuk luasnya buang air besar di tempat terbuka serta penyebaran kontaminasi dari kotoran-ke-
mulut yang mempengaruhi dan memperburuk keadaan setiap orang. Pendekatan STBM menimbulkan 
perasaan jijik dan malu di antara masyarakat. Secara kolektif mereka menyadari dampak buruk dari 
buang air besar di tempat terbuka: bahwa mereka akan selamanya saling memakan kotorannya 
masing-masing apabila buang air besar di tempat terbuka masih berlangsung. Kesadaran ini 
menggerakkan mereka untuk memprakarsai tindakan lokal secara kolektif guna memperbaiki keadaan 
sanitasi di dalam komunitas. 
 

  Apabila difasilitasi secara benar, STBM dapat memicu tindakan lokal yang dipimpin oleh masyarakat 
untuk secara tuntas menghentikan buang air besar di tempat terbuka, dan tanpa program sanitasi 
eksternal yang menyediakan subsidi atau petunjuk untuk model jamban.  Sekali tersulut, STBM akan 
memicu tindakan yang spontan dan komunitas akan mulai menggali lobang-lobang untuk pembuatan 
lubang pembuangan jamban yang dibuat sendiri. Keluarga-keluarga mulai memasang jamban yang 
masih berada dalam batas kemampuannya, atau bersama-sama memakai jamban komunitas untuk 
mencapai desa yang bebas 100% dari buang air besar di tempat terbuka. Sekali tercapai, komunitas 
dengan bangga akan memasang papan pengumuman di jalan masuk ke desa bahwa desanya telah 
bebas dari buang air besar di tempat terbuka dan orang lainpun tidak diperbolehkan melakukan 
demikian di desa mereka. 
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2. Prinsip-prinsip dasar STBM 
Sebagai suatu metode pendekatan STBM mempunyai prinsip – prinsip dasar yang harus dianut dan 
ditegakan dalam setiap pelaksanaannya. Prinsip dasar STBM tersebut  adalah :  
a. Tanpa subsidi kepada masyarakat 
b. Tidak menggurui, tidak memaksa dan tidak mempromosikan jamban 
c. Masyarakat sebagai pemimpin 
d. Totalitas; seluruh komponen masyarakat terlibat dalam analisa permasalahan - perencanaan – 

pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemeliharaan 
 
Community lead tidak hanya dalam sanitasi, tetapi juga dapat di terapkan dalam hal lain seperti  dalam 
pendidikan, pertanian, dan lain – lain, yang terpenting adalah:  
• Inisiatif masyarakat 
• Total atau keseluruhan, keputusan masyarakat dan pelaksanaan secara kolektif adalah kunci 

utama. 
• Solidaritas masyarakat (laki perempuan, kaya miskin) sangat terlihat dalam pendekatan ini. 
• Semua dibuat oleh masyarakat, tidak ada ikut campur pihak luar, dan biasanya akan muncul 

“natural leader”. 

Perubahan dari Sistem Target Driven  menjadi Community Lead Proses Approach 
 

Criteria Sistem Target Driven STBM 
Input dari luar 
masyarakat 

Subsidi benda-benda untuk jamban Pemberdayaan masyarakat  

 Model ditentukan Muncul inovasi lain dari masyarakat. 

Cakupan Sebagian Menyeluruh  
Indikator 
keberhasilan 

Menghitung jamban Tidak ada lagi kebiasaan BAB di 
sembarang tempat 

Bahan yang 
digunakan 
 

Semen, Porslain, batu bata, dan lain-lain 
 

Dimulai dengan bambu, kayu, dan lain-
lain 
 

Biaya 
 

500.000 sampai 1.000.000 per model 
 

Relatif lebih murah 
 

Pemanfaat 
 

Yang punya uang 
 

Masyarakat yang sangat miskin 

Waktu yang 
dibutuhkan 
 

Seperti yang ditargetkan oleh proyek 
 

Ditentukan oleh masyarakat 
 

Motivasi utama 
 

Subsidi / bantuan 
 

Harga diri 
 

Model penyebaran 
 

Oleh organisasi luar / formal Oleh masyarakat melalui hubungan 
persaudaraan, perkawanan dan lain-lain 
 

Keberlanjutan Sulit untuk dipastikan Dipastikan oleh masyarakat 
Sangsi bila 
melakukan BAB 
sembarangan 

Tidak ada Disepakati oleh masyarakat. Contoh yang 
terjadi di India 20 rupee (10 rupee untuk 
pengelola dan 10 rupee untuk yang 
menemukan pelaku open defecation) 
 

Tipe monitoring Oleh proyek Oleh masyarakat (bisa harian, bulanan, 
mingguan) 
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3. PRA Dalam STBM 
Untuk menimbulakn dan  mewujudkan suatu partisipasi aktif dalam masyarakat dalam suatu kegiatan 
atau program, dikenal suatu istilah metode atau pendekatan partispatif. Dalam STBM pendekatan 
partisipatif yang dianut adalah yang dikenal dengan istilah Partisipatory Rural Appraisel (PRA).  
 
 
Ada 3 (tiga) pilar utama dalam PRA yang merupakan basis STBM adalah : 
1. Attitude and Behaviour Change (perubahan perilaku dan kebiasaan) 
2. Sharing (berbagi) 
3. Method (metode) 
 
Ketiganya merupakan pilar utama yang harus diperhatikan dalam pendekatan STBM, namun dari 
ketiganya yang paling penting adalah perubahan perilaku dan kebiasaan, karena jika perilaku dan 
kebiasaan tidak berubah maka kita tidak akan pernah mencapai tahap “sharing” dan sangat sulit untuk 
menerapkan metode. 
 
Perilaku dan kebiasaan yang dimaksud dan harus berubah adalah perilaku fasilitator. Perilaku dan 
kebiasaan yang harus diubah diantaranya: 

• Pandangan bahwa ada kelompok yang berada di tingkat  atas (upper) dan kelompok yang 
berada di tingkat bawah (lower). Cara pandang upper lower harus dirubah menjadi 
“pembelajaran bersama”, bahkan menempatkan masyarakat sebagai “guru” karena 
masyarakat sendiri yang paling tahu apa yang terjadi dalam masyarakat itu. 

• Cara pikir bahwa kita datang bukan untuk “memberi” sesuatu tetapi “menolong” masyarakat 
untuk menemukan sesuatu.  

• Bahasa tubuh atau gesture; sangat berkaitan dengan pandangan upper lower. Bahasa tubuh 
yang menunjukkan bahwa seorang fasilitator mempunyai pengetahuan atau ketrampilan yang 
lebih dibandingkan masyarakat, harus dihindari.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Perubahan 
perilaku & 
kebiasaan 

Berbagi  

Metode 

Institusional 
Profesional 

Personal 
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Perubahan perilaku dan kebiasaan tersebut harus total, dimana didalamnya meliputi: 
• perilaku personal atau individual,  
• perilaku institusional atau kelembagaan dan  
• perilaku profesional atau yang berkaitan dengan profesi, 

 
Ketika perilaku dan kebiasaan (termasuk cara pikir dan bahasa tubuh) dari fasilitator telah berubah 
maka “sharing” akan segera dimulai. Masyarakat akan merasa bebas untuk mengatakan tentang apa 
yang terjadi di komunitasnya dan mereka mulai merencanakan untuk melakukan sesuatu. Setelah 
masyarakat dapat berbagi, maka metode mulai dapat diterapkan. Masyarakat secara bersama-sama 
melakukan analisa terhadap kondisi dan masalah masyarakat tersebut.  
 
Dalam STBM fasilitator tidak memberikan solusi. Namun ketika metode telah diterapkan (proses 
pemicuan telah dilakukan) dan masyarakat sudah terpicu sehingga diantara mereka sudah ada 
keinginan untuk berubah tetapi masih ada kendala yang mereka rasakan misalnya kendala teknis, 
ekonomi, budaya, dan lain-lain maka fasilitator mulai memotivasi mereka untuk mecapai perubahan ke 
arah yang lebih baik, misalnya dengan cara  memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah 
tersebut. Tentang usaha atau alternatif mana yang akan digunakan, semuanya harus dikembalikan 
kepada masyarakat tersebut. 
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BAB. III 

PENGEMBANGAN SARANA SANITASI SECARA PERTISIPATIF 
 
 
A. LANGKAH-LANGKAH STBM 
Kegiatan pengembangan sarana sanitasi secara partisiatif dengan metode STBM dilakukan dengan 
memicu anggota masyarakat yang masih memiliki kebiasaan perilaku BAB di tempat terbuka atau 
sembarang tempat. Proses pemicuan dapat di lakukan tidak hanya langsung pada masyarakat satu 
desa sekaligus, tetapi dapat juga dilakukan pada lingkungan yang lebih kecil. Misalnya proses 
pemicuan dilakukan pada anggota masyarakat dalam satu dusun. Atau dapat juga di lakukan terhadap 
masyarakat yang tinggal di satu RW atau satu RT. Keuntungan yang didapat bila melakukan proses 
pemicuan pada lingkungan masyarakat yang kecil adalah proses pemicuan dapat lebih intensif 
dilakukan dan kegiatan monitoring dapat lebih mudah di tindak lanjuti. Bila sudah terbentuk kelompok 
sanitasi dan ”natural leader”, kegiatan pemicuan atau replikasi di lingkungan/lokasi yang lain dapat 
diteruskan oleh mereka bersama-sama dengan tokoh masyarakat yang lain. Dengan demikian proses 
pemicuan dan pencapaian bebas 100% ODF (Open Defacation) dapat segera tercapai.  
 
Proses fasilitasi STBM di masyarakat pada prinsipnya adalah “pemicuan” terhadap rasa jijik, rasa 
malu, rasa takut sakit, rasa berdosa dan rasa tanggung jawab yang berkaitan dengan kebiasaan BAB 
di sembarang tempat. Dan untuk membantu proses pemicuan tersebut digunakan beberapa komponen 
PRA seperti pemetaan, transek, alur kontaminasi dan simulasi lainnya.  
 
Panduan ini bukan merupakan suatu alur yang harus diikuti atau dilakukan pada saat fasilitasi, karena 
tidak ada aturan yang baku dalam proses pemicuan. Proses implementasi di masyarakat lebih 
berkaitan dengan kemampuan dan inisiatif fasilitator. Fasilitator bisa memulai dengan kegiatan 
pemetaan dilanjutkan dengan transek, alur kontaminasi, kemudian ke pemetaan lagi, atau memulainya 
dengan transek, kemudian ke pemetaan, transek lagi, dan seterusnya. Fasilitator tidak harus 
menunggu sampai 1 komponen, 2 atau 3 komponen PRA selesai, namun setiap saat bisa langsung 
melakukan pemicuan jika kesempatan terbuka (misalnya masyarakatnya sudah mulai menunjukkan ke 
arah itu).   
 
Berikut adalah urutan secara kasar dari langkah-langkah yang dapat diikuti, dengan peralatan yang 
dapat digunakan untuk memicu STBM di pedesaan. Pemicuan dapat bervariasi,  namun demikian ada 
beberapa unsur mendasar yang tidak boleh dihindarkan.  
 
1. Langkah Pendahuluan 
Sebelum melakukan pemicuan, ada baiknya fasilitator melakukan beberapa proses pendahuluan. 
Tujuannya adalah untuk mempermudah jalannya pemicuan yang akan dilakukan serta mendapatkan 
hasil yang maksimal untuk mengajak masyarakat merubah perilaku buang air besar yang masih di 
tempat terbuka/sembarang tempat menjadi di jamban dan mau membangun jamban secara swadaya. 
Beberapa langkah pendahuluan yang dimaksud adalah : penjelasan awal, pengenalan lingkungan 
desa dan tokoh masyarakat, pengenalan peta wilayah desa, membuat kesepakatan pertemuan serta 
memastikan bahwa pertemuan tersebut dapat di hadiri sebagian besar warga, laki-laki dan perempuan. 
   

a) Penjelasan Awal  
Penjelasan awal terhadap aparat kecamatan dan aparat desa perlu dilakukan sebelum tim 
fasilitator akan melakukan  proses pemicuan kepada masyarakat desa. Beberapa hal yang 
perlu di jelaskan  yaitu : 
• Tujuan dan sasaran STBM 
• Prinsip dan alat kerja STBM 
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• Dampak yang akan terjadi, seperti : perubahan perilaku BAB dari sembarang 
tempat/tempat terbuka menjadi di jamban (dengan kesadaran mau membagun jamban 
secara swadaya), terpenuhinya kebutuhan sanitasi dasar dan akhirnya akan menurunkan 
angka penyakit berbasis lingkungan. 

Selain itu perlu dijelaskan tentang bentuk pertemuan yang akan di lakukan dan perkiraan 
waktu pemicuan.  

b) Pengenalan  peta dan lingkungan desa  
Berdasarkan peta sosial yang sudah dibuat oleh masyarakat (atau bila belum selesai bisa 
menggunakan peta dasar yang ada di balai desa), tim fasilitator melakukan pengenalan 
lingkungan desa. Tujuannya adalah mengetahui secara khusus penyebaran penduduk desa 
termasuk akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dan air bersih. Dengan demikian tim 
fasilitator dapat menentukan lokasi terbaik untuk melakukan proses pemicuan yaitu lokasi di 
mana masyarakat tinggal dan yang memiliki akses rendah terhadap sarana sanitasi.  Selain itu 
dengan melakukan pengenalan terhadap peta desa, tim fasilitator dapat merencanakan proses 
”Scalling Up” atau replikasi untuk wilayah atau desa yang lain yang berdekatan. 
 
Pengenalan lingkungan desa yang dimaksud adalah mengetahui kondisi kehidupan 
masyarakat berupa kebiasaan musim dan kebiasaan-kebiasaan lain masyarakat desa, 
mengetahui kondisi kesehatan masyarakat berupa pola penyakit yang berbasis lingkungan 
serta kondisi sosial ekonomi. Pengenalan lingkungan desa di lakukan dengan tujuan utama 
untuk mengetahui kesibukan-kesibukan masyarakat termasuk kendala musim dan kebiasaan 
musiman masyarakat yang bisa menghambat proses fasilitasi di masyarakat. Pengenalan 
terhadap penyakit, khususnya yang berbasis lingkungan,  dapat dijadikan sebagai  salah satu 
”senjata” dalam proses pemicuan.  

 
c) Pengenalan tokoh masyarakat 

Prinsip dari STBM adalah totalitas dan masyarakat sebagai pemimpin. Totalitas yang 
dimaksud adalah seluruh komponen masyarakat terlibat dalam analisa peremasalahan, 
peencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemiliharaan. Keterlibatan masyarakat tidak 
hanya dalam menerima informasi tetapi juga di ajak dalam diskusi, membuat keputusan 
bersama dan masyarakat juga memiliki wewenang untuk melakukan kontrol atas sumber daya 
dan keputusan. Atau dengan kata lain dalam STBM, masyarakat adalah ”pemimpin”. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah proses pemicuan adalah mengenali 
tokoh masyarakat setempat.  

 
Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang 
lain. Di dalam suatu masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat 
bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan 
tertentu. Mereka ini seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk 
bertindak dalam cara-cara tertentu. Mungkin mereka itu menduduki jabatan formal, tetapi 
pengaruh itu berlaku secara informal; pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh 
kekuasaan atau birokrasi formal. Akan tetapi karena kemampuan dan hubungan antar pribadi 
mereka dengan anggota masyarakat. Para tokoh masyarakat ini memainkan peranan penting 
dalam proses pemicuan untuk merubah perilaku buang air besar masyarakat yang masih di 
tempat-tempat terbuka.   

 
Proses mengenali tokoh masyarakat di desa dapat dilakukan dengan cara melakukan 
wawancara informal dengan aparat desa dan anggota masyarakat. 
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d) Membuat kesepakatan pertemuan 
Berdasarkan hasil temuan pada saat pengenalan lingkungan desa, tim fasilitator dapat 
mengajak diskusi aparat desa dan para tokoh masyarakat untuk menentukan waktu yang tepat 
mengajak masyarakat untuk berkumpul dan di ajak berdiskusi tentang kondisi sanitasi mereka. 
Usahakan pilih waktu yang tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat desa, baik 
aktvitas laki-laki maupun perempuan. Selain itu pilih tempat yang cukup luas untuk tempat 
berkumpul dan berdiskusi. Tempat yang dapat dipilih di antaranya : tanah lapang (bekas 
sawah atau bekas ladang), atau halaman balai desa, atau halaman rumah salah satu warga 
masyarakat yang cukup luas, atau halaman sekolah (ketika murid sudah kembali ke rumah) 

 
2. Langkah Pemicuan 
 
Setelah dilakukan langkah-langkah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan langkah pemicuan. 
Langkah pemicuan ini  terdiri atas 5 (lima) langkah utama, yaitu : 
1) Perkenalan dan menjalin kebersamaan 

 
Tujuan   

 Menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan 
 Menjalin Keakraban dengan masyarakat peserta diskusi 

 
 Bahan yang dibutuhkan 

 Kertas 
 Kapur 
 Bola  
 Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan) 

 
Proses : 
 

Sebelum memulai kegiatan, tim fasilitator telah berbagi tugas dimana masing-masing anggota tim 
akan mendapat tugas dan peran masing-masing. Untuk memperlancar jalannya diskusi, biasanya 
dalam satu tim fasilitator terdiri atas : Lead facilitator (fasilitator utama), Co-Facilitator (membantu 
fasilitator dalam berproses), Content Facilitator (perekam proses dan hasil), Process facilitator 
(penjaga Alur Proses fasilitasi), dan Environment Setter (Penjaga suasana diskusi). Apabila 
anggota tim tidak mencukupi, maka satu orang anggota tim dapat menjalankan dua tugas/peran 
sekaligus.  

 
Fase pertama dari proses tersebut adalah perkenalan. Pada tahap pertama ini dijelaskan tentang 
tujuan kunjungan dan menjalin kebersamaan dengan komunitas. 
Apabila kunjungan dipertanyakan, katakan kepada mereka bahwa tim sedang mempelajari profil 
sanitasi pedesaan di kabupaten tersebut. Kita sedang mencoba mencari tahu jumlah pedesaan di 
kabupaten di mana orang masih mempraktekkan buang air besar di tempat terbuka dan menunggu 
untuk subsidi eksternal untuk menyelamatkan mereka dari keadaan yang sangat tidak 
menyenangkan tersebut, serta berapa pedesaan yang siap untuk keluar dari keadaan yang tidak 
higenis demikian melalui inisiatif mereka sendiri.   
Seringkali kegiatan di atas dapat memulai pembicaraan dengan beberapa anggota sambil berjalan 
kaki melalui desa (jalan kaki  transect). Ini bertujuan untuk memotivasi orang untuk mengadakan 
analisa sanitasi yang lebih luas lagi dengan melibatkan seluruh komunitas. Di titik ini kita harus 
membujuk mereka untuk memanggil anggota komunitas lainnya atau mengatur jadwal waktu lain 
untuk melaksanakannya. Kita juga memerlukan sepetak tanah yang cukup luas dan terbuka di 
mana sejumlah besar orang dapat membuat peta partisipatif.    
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Setelah masyarakat yang diharapkan berkumpul, mulailah kegiatan dengan sebuah permainan 
untuk membuat suasana menjadi  “cair“ dan informal. Beberapa jenis permainan dapat dilakukan 
untuk membuat masyarakat merasa tidak asing, seperti Games Baris Cepat, Games Robek 
Kertas, Games Hitung Ala India.  
Jangan lupa untuk memperkenalkan pula semua tim fasilitator satu per satu.   
Penting pula untuk menentukan anggota tim yang mendapat tugas sebagai “Environment Setter“ 
yaitu penata suasana, menjaga suasana ‘serius’ proses fasilitasi, misalnya dengan: mengajak 
anak-anak bermain agar tidak mengganggu proses (sekaligus juga bisa mengajak mereka terlibat 
dalam kampanye sanitasi, misalnya dengan: menyanyi bersama, meneriakkan slogan, dsb.), 
mengajak berdiskusi terpisah partisipan yang mendominasi atau mengganggu proses, dsb. 

 
Beberapa hal yang perlu di perhatIkan : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Fasilitasi Analisa Sanitasi 

 
Tujuan   

 Mengajak masyarakat untuk melakukan suatu analisa secara menyeluruh tentang sanitasi di desa 
mereka 

 Melalui berbagai tools (Transect Walk, Pemetaan, Perhitungan, dll) masyarakat ajak untuk 
menganalisa dampak buruk dari perilaku buang air besar pada tempat terbuka. 

 
 Bahan yang dibutuhkan 

 Bubuk putih (untuk batas desa ada pemetaan) 
 Potongan kertas/daun (untuk menggambarkan rumah penduduk) 
 Bubuk Kuning (untuk menandai tempat BAB) 
 Spidol 
 Kapur Tulis Berwarna (untuk menandai garis akses thd sarana sanitasi) 
 Atau bahan-bahan lokal lainnya seperti : batu, ranting kayu, biji-bijian, dll 
 Sehelai rambut 
 Satu gelas air minum 

 
Proses : 
 

Proses dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan “Siapakah yang telah buang air 
besar di tempat terbuka hari ini?” dan “apakah kita semua telah melihat atau mencium kotoran 
manusia dalam desa kita hari ini?. Minta masyarakat untuk menjawabnya  dengan cara angkat 
tangan.  “Siapa lagi yang telah berak di kebun? Siapa lagi yang telah berak di sungai??” . Ajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang memaksa masyarakat untuk menjawabnya. “Siapa lagi.... Ya ibu 
itu.... Siapa lagi....???” 

 
Kegiatan  selanjutnya adalah kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat untuk menyadari 
sendiri bahwa perilaku BAB mereka selama ini adalah perilaku yang tidak higenis/tidak sehat dan 
bahwa mereka perlu merubahnya dengan kesadaran sendiri, tanpa di beritahu oleh fasilitator atau 

LAKUKAN menemukan semua kata-kata setempat untuk ”Tahi” dan ”Berak”. Jangan gunakan 
kata-kata manis dan sopan tetapi gunakan istilah kasar masyarakat setempat untuk perilaku ini 
sepanjang proses fasilitasi 
JANGAN percaya bahwa anda berada di sana untuk mendidik orang, untuk merubah perilaku atau 
menawarkan subsidi dalam bentuk apapun . Yang akan anda lakukan adalah membantu 
masyarakat dalam melaksanakan analisa mereka sendiri mengenai keadaan sanitasi mereka.  
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memdidik masyarakat. Beberapa kegiatan dapat di lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu : 
Jalan Kaki Transect, Pemetaan, Simulasi Air Kotor dan Perhitungan Kotoran. 

 
Urutan kegiatan yang digunakan dalam analisa sanitasi tidaklah penting, meskipun dimulai dengan 
mengadakan jalan kaki “transect” seringkali berhasil dengan baik. Fasilitator juga harus merasa 
bebas untuk berinovasi dengan metode-metode baru selain dari apa yang disebut di sini. 

 
- Jalan Kaki Transect 

Setelah mengajak masyarakat untuk  “mengaku“ siapa saja yang masih melakukan kebiasaan 
BAB di tempat terbuka, fasilitator mengajak masyarakat yang hadir untuk melakukan “Jalan Kaki 
Transect“ keliling kampung untuk melihat tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai lokasi BAB 
oleh masyarakat. 

  
Selagi dalam jalan kaki untuk tersebut fasilitator dapat mengenali tempat-tempat buang air besar di 
tempat terbuka dan mengunjungi semua jenis jamban yang berlainan sepanjang jalan kaki 
tersebut. 

 
Ajak masyarakat untuk berhenti di tempat-tempat buang air besar di tempat terbuka dan membuat 
kalkulasi lainnya (tersebut di bawah) sembari menghirup bau yang kurang sedap dan mengamati 
pemandangan yang kurang menyenangkan dari buang air besar dengan skala besar. Apabila 
masyarakat mencoba untuk mengajak pindah, tetaplah tinggal di sana meskipun mereka malu. 
Mengalami pemandangan dan bau yang menjijikkan dengan cara baru demikian, dengan ditemani 
oleh seorang dari luar komunitas, merupakan faktor kunci yang memicu mobilisasi. Pada waktu 
jalan kaki transect, ajukan pertanyaan seperti keluarga mana menggunakan daerah mana untuk 
membuang air besar, perempuan pergi ke mana, dan apa yang terjadi pada waktu buang air besar 
darurat di malam hari atau semasa mengalami diare.   

 
Tanya siapa saja yang sering BAB di tempat tersebut atau siapa yang hari ini telah BAB di tempat 
tersebut.  

 
Jika di antara masyarakat yang ikut transek ada yang biasa melakukan BAB di tempat tersebut, 
tanyakan: 
• bagaimana perasaannya,  
• berapa lama kebiasaan itu berlangsung,  
• apakah besok akan melakukan hal yang sama? 

 
Jika di antara masyarakat yang ikut transek tidak ada satupun yang biasa melakukan BAB di 
tempat tersebut tanyakan pula bagaimana perasaannya melihat wilayah tersebut. Tanyakan hal 
yang sama pada warga yang rumahnya berdekatan dengan tempat yang sering dipakai BAB 
tersebut. 

 
Jika ada anak kecil yang ikut dalam transek atau berada tidak jauh dengan tempat BAB itu, 
tanyakan apakah mereka senang dengan keadaan itu? Jika anak-anak kecil menyatakan tidak 
suka, ajak anak-anak itu untuk menghentikan kebiasaan itu, yang bisa dituangkan dalam nyanyian, 
slogan, puisi, dan bentuk-bentuk kesenian (lokal) lainnya.  

 
Pada waktu jalan kaki transect, tarik perhatian masyarakat pada lalat-lalat di atas kotoran manusia, 
dan ayam-ayam yang sedang mematuk dan makan kotoran manusia tersebut. Tanyakan berapa 
seringkah terdapat lalat pada makanan mereka atau makanan anak-anak mereka, dan apakah 
mereka senang makan ayam lokal demikian.    

 
Pertegas dengan melakukan simulasi  sebagai berikut : 
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- Pemetaan 
Pembuatan peta sebaiknya dilakukan pada tempat yang cukup luas, seperti lapangan, halaman 
salah satu warga yang cukup luas yang di di temukan pada saat jalan kaki transect, atau halaman 
balai desa.  
Minta masyarakat untuk membuat peta di tanah langsung dengan menggunakan kayu atau 
kapur/tepung. Ajak masyarakat untuk membuat outline desa/dusun/kampung/RW atau RT 
tergantung dari peserta yang hadir pada saat diskusi. Bila pertemuan di hadiri oleh warga satu RT, 
maka peta yang dibuat cukup peta satu RT saja atau sebaliknya bila yang hadir dalam diskusi 
adalah warga satu dusun maka peta yang harus dibuat warga adalah peta dusun.  
Siapkan pula potongan-potongan kertas. Setelah batas peta selesai dibuat minta masyarakat 
untuk mengambil potongan-potingan kertas, kemudian menuliskan nama kepala keluarga masing-
masing dan menempatkannya pada peta di lokasi rumah masing-masing, kemudian berdiri di atas 
tanda rumah mereka tsb.  Bila tidak ada potongan kertas, berbagai bahan dapat digunakan, seperti 
daun atau batu.  
Minta mereka untuk menyebutkan tempat BABnya masing-masing. JIka seseorang BAB di luar 
rumahnya baik itu di tempat terbuka maupun “numpang di tetangga”, tunjukkan tempatnya dan 
tandai dengan bubuk kuning atau tepung terigu. Beri tanda (garis akses) dari masing-masing KK 
ke tempat BAB nya. Kegiatan ini dapat dipertegas dengan memberikan tanda warna kuning (baik 
dengan kertas atau daun yang sudah berwarna kuning) bagi rumah-rumah yang masih melakukan 
kebiasaan buang air besar di tempat terbuka/sembarang tempat.  

 
Tanyakan pula di mana tempat melakukan BAB dalam kondisi darurat seperti pada saat malam 
hari, saat hujan atau saat terserang sakit perut. 

Bagaimana memicu rasa jijik dalam mengkonsumsi kotoran orang lain 
Mintalah segelas air minum. Saat minuman tersebut diantarkan, tawarkanlah kepada sesorang dan 
tanyakan apakah mereka mau meminumnya. Apabila mereka mau tanyalah pada orang lain lagi sampai 
mereka semua setuju bahwa mereka dapat meminum air tersebut. Selanjutnya, cabutlah sehelai rambut 
dari kepala Anda dan tanyakan benda apakah yang terdapat di tangan Anda. Tanyakan apakah mereka 
dapat melihatnya. Lalu sentuhkan helai rambut tersebut ke kotoran manusia yang ada di tanah 
sedemikian sehingga semua orang dapat melihatnya. Lalu, celupkan helai rambut tersebut ke dalam air 
minum tadi dan tanyakan apakah mereka dapat melihat sesuatu di dalam segelas air minum itu. 
Selanjutnya, tawarkan air minum tersebut ke orang yang berdiri paling dekat dengan Anda dan minta 
mereka untuk meminumnya. Mereka akan langsung menolaknya. Edarkan air minum tersebut kepada 
yang lainnya dan tanyakan apakah mereka dapat meminumya. Tak akan ada yang mau meminumnya. 
 
Tanyakan mengapa mereka menolaknya. Mereka akan menjawab bahwa air tersebut mengandung 
kotoran manusia. Sekarang, tanyakan berapa jumlah kaki seekor lalat. Beritahukan kepada mereka 
bahwa seekor lalat memiliki enam kaki dan keenam kaki tersebut bentuknya tidak rata (bergerigi). 
Tanyakan apakah lebih banyak kotoran manusia dapat menempel pada lalat daripada pada rambut. 
Jawaban yang seharusnya adalah “ya”. Sekarang, tanyakan kepada mereka apa yang akan terjadi 
apabila lalat hinggap di makanan dan piring mereka atau anak-anak mereka : apakah yang dibawa oleh 
lalat tersebut dari tempat-tempat di mana dilakukan buang air besar di tempat terbuka? Terakhir, 
tanyakan kepada mereka apakah yang mereka makan bersama-sama dengan makanan mereka. 
Kesimpulannya adalah: semua orang di desa tersebut memakan kotoran sesamanya. 
Mintalah kepada mereka untuk menghitung jumlah kotoran manusia yang mereka makan setiap harinya. 
Tanyakan bagaimana perasaan mereka mengenai makan kotoran sesamanya karena adanya buang air 
besar di tempat terbuka? Jangan menganjurkan apa-apa pada titik ini. Biarkan mereka berpikir sendiri 
untuk saat ini, dan ingatkan mereka mengenai hal ini saat Anda mengambil kesimpulan di akhir analisa 
lingkungan. 
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Tarik perhatian masyarakat tentang berapa jauh mereka harus berjalan untuk membuang kotoran 
mereka dan pada jam berapa saja dalam satu hari. Apakah ada permasalahan mengenai 
keamanan? 
Pertegas hasil pemetaan dengan melakukan simulasi : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proses pemicuan dengan analisa perhitungan dapat di simulasikan menggunakan tepung terigu. 
Caranya adalah : masing-masing warga diminta untuk mengambil sejumlah tepung terigu 
menggunakan tangan sejumlah tahi yang mereka keluarka setiap harinya (menurut perkiraan 
mereka).  Tumpuk tepung terigu tersebut pada lokasi di peta yang banyak digunakan oleh warga 
sebagai tempat untuk berak.  Setelah semua warga melakukannya, ajukan pertanyaan pancingan, 
” Ini mungkin baru sebagian kecil saja dari warga RW di sini yang hadir. Lalu kira-kira apa yang 
yang terjadi bila semua warga di RW sini atau di desa ini hadir . Apa yang terjadi dengan 
tumpukan tahi ini...?”.  
 
Beri sedikit waktu untuk masyarakat agar mereka berpikir dan membayangkan apa yang akan 
terjadi. Fasilitator bisa melanjutkan dengan bertanya ,” Lalu kemana perginya semua tahi ini yang 
sudah mirip dengan gunung....?? kira-kira apa yang terjadi dengan lingkungan kita bila tahi 
sebanyak ini ada di tanah dan ada di sekitar kita..???” 
Proses pemicuan dengan analisa perhitungan juga dapat dilakukan pada daerah dimana warga 
masyarakat biasa melakukan buang air besar di air (sungai, danau, bendungan, dll). 
 
 
 
 

Analisa dengan perhitungan :  

Proses pemicuan yang lain adalah dengan melakukan analisa perhitungan. Maksudnya adalah 
menghitung jumlah kotoran manusia yang dihasilkan dapat membantu mengilustrasikan betapa 
besarnya permasalahan sanitasi. Berapa banyak jumlah kotoran manusia yang dihasilkan tiap 
individu atau keluarga tiap harinya? Keluarga dapat menggunakan metode mereka sendiri dan ukuran 
setempat untuk menghitung berapa banyak yang mereka tambahkan ke dalam permasalahan 
tersebut. Jumlah dari tiap keluarga lalu dapat ditambahkan untuk memperoleh angka untuk seluruh 
lingkungan. Jumlah harian dapat dikalikan untuk mengetahui berapa banyak kotoran manusia yang 
dihasilkan tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahunnya. Jumlah tersebut dapat mencapai berton-ton 
yang dapat mengejutkan lingkungan.Perhitungan jumlah kotoran manusia yang dihasilkan oleh 
lingkungan seharusnya memancing pertanyaan dan diskusi yang lebih jauh lagi, misalnya, Kemana 
perginya semua kotoran manusia itu? Apakah akibat yang mungkin terjadi pada lingkungan 
dengan begitu banyaknya kotoran manusia di tanah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan 
membuat lingkungan berpikir sendiri mengenai akibat yang mungkin timbul karena buang air besar di 
tempat terbuka. 

“ ....... dari 250 orang, ada 200 orang yang biasa berak di kebun, sungai atau semak di halaman 
rumah masing-masing. Rata-rata orang di kampung sini kalau berak biasanya 2 kali dalam satu hari. 
Berat tahi yang dikeluarkan orang ketika berak rata-rata sekitar ¼ kg setiap kali berak, sehingga 
dalam sehari setiap warga di kampung sini akan mengeluarkan tahi sebesar ½ kg. Kalau dijumlahkan, 
maka dalam satu hari akan di hasilkan 100 kg tahi atau 700 kg tahi per minggu atau 2.800 kg per 
tahun. Jika rata-rata usia hidup orang di kampung sini adalah 60 tahun, maka diperkirakan akan ada 
2.190.000 kg atau 2,190 ton tahi yang tersebar di seluruh desa selama ini. Dan pastinya ada di 
kebun, sungai atau di halaman rumah warga disini. Lalu kemana perginya semua tahi tersebut? Kira-
kira apa yang akan terjadi dengan lingkungan kita dengan begitu banyak tahi di tanah....???” 
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Di akhir analisa, fasilitator mengajukan pertanyaan kepada masyarakat ,”Siapa yang akan tetap 
berak di kebun.... di sungai.... di halaman rumah besok....?” atau ”Siapakah yang akan mandi di 
sungai atau danau dimana semua warga masyarakat berak di tempat itu....?”.  
Minta masyarakat menjawab dengan mengangkat tangan. Apabila tidak ada yang mengangkat 
tangan, lanjutkan proses dengan mengajukan pertanyaan ,”Lalu apakah yang akan masyarakat 
lakukan sekarang...?” 
Biarkan masyarakat berdiskusi di antara mereka untuk menentukan apa yang akan mereka 
lakukan.  
Jangan lupa peta yang sudah dibuat di tanah dipindahkan ke atas kertas, untuk menggambarkan 
keluarga yang memiliki jamban dan yang tidak memiliki jamban. Selanjutnya peta ini dapat 
dipasang pada tempat yang strategis (balai desa, balai dusun, rumah kepala dusun, rumah ketua 
RT, rumah kader, dll) untuk mengingatkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Seiring dengan 
keluarga yang sudah memiliki jamban dan menghilangkan kebiasaan BAB di tempat terbuka, 
masyarakat sendiri dapat menandainya di atas peta, misalnya dengan menggunakan warna yang 
berbeda. Apabila seluruh keluarga sudah di tandai karena sudah memiliki kakus maka seluruh 
desa dapat menyatakan diri bahwa mereka sudah terbebas dari buang air besar di tempat terbuka. 

Beberapa hal yang perlu di perhatIkan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Di tempat-tempat di mana orang-orang membuang air besar di air (sungai, danau, bendungan, dll) 
akan terdapat akibat yang lebih sedikit secara visual dalam melakukan jalan kaki transect. 
Bagaimanapun, fasilitator akan menemukan bahwa masyarakat menggunakan air tersebut untuk 
mandi dan mencuci mulut mereka. Dalam situasi ini fasilitator dapat meminta satu ember air, dan 
menanyakan apakah mereka bersedia mencuci mulut mereka dengan air tersebut? Mereka akan 
menjawab ya. Sekarang jumlahkan kotoran yang dihasilkan oleh keluarga-keluarga di lingkungan 
tersebut setiap harinya. Juga tanyakan bagaimana kemungkinan lingkungan lain melakukan buang air 
besar di air yang sama (misalnya, wilayah lain dari sungai yang sama atau daerah sekitar danau). 
Setelah perhitungan ini, minta mereka untuk mencuci muka dan mulut mereka dan berkumur dengan 
air tersebut. Kemungkinan besar tidak akan ada yang bersedia melakukan hal tersebut. Tanyakan 
mengapa mereka menolak melakukannya apabila mereka menggunakan air yang sama untuk buang 
air besar dan bersih-bersih sampai saat ini. 
 

LAKUKAN  mengajukan beberapa pertanyaan dan usahakan agar masyarakat mendapat jawabannya 
sendiri. Berikan pertanyaan pada anggota masyarakat yang lain : laki-laki dan perempuan, anak-anak, 
orang-orang kaya dan miskin untuk memastikan bahwa mereka smeua ikut bertanggung jawab. 
 
JANGAN berusaha meyakinkan masyarakat untuk menghentikan buang air besar di tempat terbuka dan 
mulai membangun jamban. Tugas fasilitator adalah menfasilitasi analisa yang baik yang merangsang rasa 
jijik dan malu dan mendorong orang dari buang air besar di tempat terbuka sembarang ke tempat yang 
tertutup. 
 
JANGAN memberi kuliah atau berusaha memberikan pendidikan pada masyarakat mengenai penyakit 
yang diakibatkan buang air besar di tempat terbuka, lalat sebagai pengantar kontaminasi, atau kebutuhan 
untuk membersihkan tangan pada tahap ini. Elemen terpenting yang memicu STBM bukanlah 
pengetahuan mengenai bahaya kesehatan, namun elemen rasa jijik, malu dan rasa tidak bersih, perasaan 
kotor dan tidak suci di berbagai agama.  
 
JANGAN  membicarakan mengenai subsidi dalam hal apapun. Katakan pada masyarakat dengan jelas 
bahwa Anda disini bukan untuk menyediakan subsidi apapun atau untuk menyarankan bentuk kakus.  
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3) Saat Pemicuan 
 

Tujuan   
 Sebagai titik kunci dalam proses pemicuan yaitu masyarakat sampai pada pemahaman bersama 

bahwa akibat adanya kebiasaan buang air besar di tempat terbuka maka setiap orang memakan 
kotoran sesamanya dan hal ini akan berlanjut apabila kebiasaan tsb tidak dihentikan secara 
keseluruhan.  

 
 Bahan yang dibutuhkan 

 Gambar-Gambar Pilihan Sarana Sanitasi 
 
Proses : 
 

Berdasarkan proses terakhir pada tahap sebelumnya, masyarakat akan memberikan 
kesimpulannya. 

 
Ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas analisa dan memberikan kesimpulannya. Katakan 
kepada mereka bahwa Anda bukan berada di situ untuk menyarankan mereka untuk 
menghentikan praktek tersebut dan bahwa Anda bukan berada di situ untuk menjual kakus atau 
mendistribusikan subsidi. Katakan pada mereka bahwa mereka bebas untuk melanjutkan hal yang 
selama ini mereka lakukan, yaitu bahwa mereka memakan kotoran sesamanya, dan mandi dan 
mencuci mulut mereka dengan air di mana orang-orang membuang air besar. Berterima kasihlah 
kepada mereka semua dan lakukan penutupan! 

 
Biarkan masyarakat sejenak untuk kembali berdiskusi dan berdebat mengenai bagaimana 
menghentikan kebiasaan buang air besar di tempat terbuka.  

 
Apa bila masyarakat bertanya katakan pada mereka bahwa Anda tidak tahu banyak mengenai 
keadaan setempat karena Anda adalah orang luar, dan bahwa mereka tahu jauh lebih banyak 
mengenai apa yang terbaik dalam situasi demikian. Katakan pada mereka bahwa mereka bebas 
memilih apapun, termasuk melanjutkan buang air besar di tempat terbuka. 

 
Bila yang terjadi adalah masyarakat tidak mau (tidak antusias) merubah kebiasaan buang air 
besarnya di tempat terbuka dengan berbagai alasan, maka fasilitator cukup mengatakan ,” 
....Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk melakukan analisa tentang sanitasi di desa 
bapak/ibu, silakan bapak/ibu meneruskan kebiasaan ini, dan ibu/bapak adalah satu-satunya 
kelompok masyarakat yang masih senang untuk membiarkan masyarakatnya saling 
mengkonsumsi kotoran... Dengan senang hati kami akan menyampaikan hasil analisa bapak/ibu 
ini kepada bapak camat/bupati/dst, bahwa di wilayah kerja mereka masih terdapat masyarakat 
yang mau bertahan dengan kondisi sanitasi seperti ini.... ”. Sarankan kepada masyarakat sebelum 
pamit bahwa mereka bisa mengunjungi desa tetangga yang telah berhasil melakukan perubahan 
sehingga tidak ada lagi orang yang berak di sembarang tempat. Jangan lupa untuk memposisikan 
sebagai pihak yang mudah dihubungi bila mereka ingin berkunjung ke desa tetangga yang 
dimaksud.  

 
Bila yang terjadi adalah hanya beberapa anggota masyarakat saja yang berkeinginan berubah, 
sementara banyak pihak yang masih ragu-ragu memutuskan (agak antusias), maka berterima 
kasihlah kepada mereka untuk kesempatan membahas situasi keadaan sanitasi didesa, tidak usah 
anda berusaha seperti promotor atau penjual ide membuat jamban. Katakan anda akan 
meninggalkan desa yang diketahui kondisi sanitasinya buruk, masih nampak kebiasaan berak di 
sembarang tempat dan orang mencuci atau kumur kumur dan makan dari tangan yang dicuci 
dengan air yang tercemar kotoran manusia. Tanyakan apakah mereka akan berak sembarangan 
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lagi besok pagi, silakan tunjuk tangan. Mintalah waktu untuk berfoto dengan kelompok ini. Setelah 
ini tanyakan lagi siapa lagi yang ingin melakukan perubahan, silakan tunjuk tangan. Siapa lagi, 
siapa lagi, setelah yang tunjuk tangan semakin banyak, ambilah foto segera. Pada tahap ini, kenali 
siapa yang memulai pertama untuk membuat jamban. Berikan applause.  Bila semua anggota 
masyarakat hadir, pastikan bahwa dalam waktu dekat anda akan kembali lagi menengok keadaan 
desa ini. 

 
Sebaliknya bila, bila masyarakat sampai pada pemahaman bersama bahwa akibat kebiasaan 
buang air besar di tempat terbuka adalah buruk dan mereka mau merubah kebiasaan tersebut 
menjadi kebiasaan buang air besar di tempat tertutup (sangat antusias), maka fasilitator 
sebaiknya memberikan pujian atas analisa yang masyarakat sampaikan.  

 
Bila masyarakat menyatakan bahwa mereka tertarik dan bersedia membangun jamban namun 
masyarakat beralasan tidak mampu membiayai karena mahal dan mengalami kesulitan secara 
teknis, fasilitator harus menjelaskan bahwa membangun jamban tidak lah mahal. Jelaskan 
masyarakat dengan menggunakan ”Ladder Sanitasi ”.  

 
Jelaskan pula kepada masyarakat bahwa rancangan jamban yang sudah diterangkan adalah 
jamban dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Katakan pada masyarakat 
bahwa untuk jamban yang paling sederhana adalah bukan rancangan fasilitator tetapi rancangan 
orang miskin dari salah satu negara termiskin di dunia dan masyarakat dapat berbagi pengalaman 
dari lingkungan lain yang telah melakukan pergerakan sanitasi secara menyeluruh dan berhasil.  

 
 
Beberapa hal yang perlu di perhatIkan : 
 
 
 JANGAN menyarankan rancangan kakus. Ingat bahwa ide pokok STBM adalah bukan untuk 

menyarankan kepada lingkungan bentuk kakus yang paling baik dan tahan lama, namun untuk 
merangsang kegiatan setempat dalam mencari alternatif sendiri.  
 
JANGAN khawatir apabila tidak ada yang berbicara mengenai langsung memulai kegiatan setempat. 
Dalam kasus tersebut, berterima kasihlah kepada mereka sekali lagi dan katakan bahwa Anda akan 
mencatat mereka sebagai desa di mana warganya bersedia melanjutkan buang air besar di tempat 
terbuka dan memakan kotoran sesamanya.   
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4) Perencanaan Kegiatan  
 

Tujuan   
 Menfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja kegiatan  

 
 Bahan yang dibutuhkan 

 Gambar peta yang sudah di saliln dalam kertas (bila sempat) 
 Kertas 
 Alat tulis 

 
Proses : 
 

Tanggapi kembali keinginan masyarakat untuk merubah perilaku buang air besarnya yang masih 
di tempat terbuka menjadi buang air besar di tempat tertutup dengan membangun jamban secara 
swadaya dengan menyemangati mereka. Beritahu masyarakat bahwa mereka dapat mencapai 
100% sanitasi total dan menghentikan buang air besar di tempat terbuka dan bahwa akan banyak 
dari luar desa dan desa tetangga akan datang dan mengunjungi desa mereka untuk melihatnya.  

 
Semangati pula masyarakat bahwa kemungkinan mereka akan menjadi terkenal sebagai desa 
pertama di kecamatan atau di kabupaten atau di kota atau di propinsi yang terbebas dari buang air 
besar di tempat terbuka.  

 
Ajukan pertanyaan kepada masyarakat,  ”Siapa yang berkeinginan dan mau merubah perilaku 
buang air besarnya di tempat terbuka menjadi ditempat tertutup hari iniiii...... ?”. Beri motivasi 
kembali kepada masyarakat. Minta mereka mengangkat tangan. ”Siapa lagi.... ?? bapak ini 
bagaimana.... ? kalau ibu yang ini ?? Siapa lagi..... ”  

 
Catat masyarakat yang mengangkat tangan dan mau merubah kebiasaannya saat itu juga. Beri 
penghargaan kepada masyarakat yang telah lebih dulu mau merubah kebiasaan BABnya dengan 
memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Motivasi juga anggota masyarakat yang lain yang 
belum mengangkat tangan. 

 
Gunakan kesempatan pada tahap ini untuk menfasilitasi membentuk Kelompok Kegiatan Sanitasi 
(selanjutnya di sebut KOMITE). Anggota masyarakat yang telah lebih dulu berkeinginan merubah 
kebiasaan BABnya dapat menjadi calon kuat untuk menjadi KOMITE. Demikian pula para tokoh 
masyarakat, tokoh agama atau Kader yang ada di desa.  

 
Setelah terpilih ketua KOMITE, beri kesempatan kepadanya untuk membuat semacam deklarasi 
bersama masyarakat  untuk merubah kebiasaan buang air besar di tempat terbuka menjadi tempat 
tertutup dengan membangun jamban secara swadaya. Beri kesempatan ketua KOMITE untuk 
kembali menfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk merubah perilaku BABnya saat itu juga. 

 
Catat semua rencana individu tiap keluarga untuk menghentikan kebiasaan buang air besar di 
tempat terbuka, termasuk target pembangunan jamban untuk masing-masing keluarga. Bila peta 
telah di pindahkan ke kertas maka rencana tiap rumah tsb di catat pada peta yang nantinya akan 
dipasang ditempat yang strategis.  

 
Bantu masyarakat memecahkan masalah untuk keluarga yang tidak mampu, misalnya dengan 
mendorong keluarga yang mampu untuk membantu keluarga yang tidak mampu, atau dengan cara 
melakukan kerja bakti dan gotong royong secara bergiliran dari satu rumah ke rumah. 
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Sebelum mengakhiri pertemuan, jelaskan kepada masyarakat bahwa KOMITE bersama dengan 
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para kader desa akan terus melakukan kegiatan 
pemantauan kepada rumah-rumah yang masih mempunyai kebiasaan BAB di tempat terbuka, 
Untuk rumah yang sudah berjanji membangun jamban, akan terus di datangi oleh KOMITE sampai 
jamban benar0benar terbangun. Sementara untuk rumah yang belum berjanji, akan terus di 
datangi rumahnya untuk di ingatkan oleh KOMITE agar segera membuat perencanaan membuat 
jamban.  
Ingatkan pula kepada masyarakat bahwa smeua perencanaan tiap rimah tangga akan dipasang di 
tempat yang terlihat oleh orang banyak. Sehingga bagi rumah-rumah yang masih belum 
membangun jamban dapat di ketuahi oelh orang banyak.   

 
Beberapa hal yang perlu di perhatIkan : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Kegiatan Lingkungan dan Tindak Lanjut 

 
Tujuan   

 “Memberikan energi” bagi masyarakat yang sedang dalam masa perubahan di bidang sanitasinya, 
yaitu menjaga kesinambungan perubahan perilaku buang air besar agar tidak kembali ke 
kebiasaan BAB yang lama di tempat terbuka.    

 
 

 Bahan yang dibutuhkan 
 Gambar peta yang sudah di saliln dalam kertas termasuk data perencanaan tiap rumah.  

 
 
STBM yang terpicu dengan baik membangkitkan tindakan kolektif yang cepat yang mengurangi 
praktek buang air besar di tempat terbuka dengan amat cepat dan dapat mencapai status 100% bebas 
dari buang air besar di tempat terbuka dalam waktu mingguan atau bulanan, tergantung pada ukuran 
desa. Biasanya hal ini terjadi langsung atau tidak terjadi sama sekali. Namun demikian, beberapa 
tindak lanjut adalah penting dalam STBM untuk memastikan bahwa STBM dipertahankan dan 
perbaikan jamban dilakukan dalam jangka waktu panjang. 
 
Identifikasi pemimpin alami dan menyemangati mereka untuk mengambil alih dalam memastikan 
bahwa rencana kegiatan terlaksana dan bahwa perubahan perilaku dapat dipertahankan merupakan 
kepentingan yang diutamakan. Ingat bahwa fasilitator di sana untuk memicu lingkungan memimpin 
inisiatif untuk menghapuskan buang air besar di tempat terbuka, namun tugas fasilitator adalah tidak 
melakukannya sendiri. 

 
Setelah sanitasi total tercapai, dorong masyarakat untuk membuat papan atau tanda yang menyatakan 
demikian. Hal ini akan meningkatkan harga diri dan juga berguna untuk membangkitkan rasa tertarik di 

LAKUKAN perhatian pada pemimpin alami yang timbul dalam proses pemicuan STBM. Dorong 
masyarakat untuk memimpin dan membagi ide mereka kepada seluruh lingkungan mengenai akibat 
buang air besar di tempat terbuka dan apakah hal terbaik yang dapat dilakukan untuk menghindarinya     
 
LAKUKAN melibatkan anak-anak dalam diskusi dan tanyakan apakah yang akan mereka lakukan untuk 
menghentikan buang air besar di tempat terbuka. Seringkali anak-anak memulai prosesi dengan slogan-
slogan keras untuk menentang buang air besar di tempat terbuka. Dorong kegiatan semacam ini. Mereka 
menganggapnya menyenangkan. 
 



 21

antara orang-orang yang berkunjung ke desa dan mungkin tertarik untuk melakukan hal yang sama. 
Untuk memastikan bahwa para warga tidak kembali ke perilaku lama setelah sanitasi total tercapai, 
lingkungan dapat memutuskan untuk memberikan hukuman bagi mereka yang melanjutkan praktek 
buang air besar di tempat terbuka. 
 
Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan sedikit demi sedikit perilaku lingkungan : 
setelah keluarga mulai menggunakan jamban, masyarakat akan terbiasa dengan keamanan, kepuasan 
dan kenyamanan dalam menggunakan jamban, dan cenderung tidak ingin kembali melakukan buang 
air besar di tempat terbuka. Perubahan perilaku ini, dan bukan pembangunan jambannya, adalah kunci 
dalam daya tahan pendekatan STBM.  Bagaimanapun, jamban lokal pertama berbiaya rendah 
mungkin takkan bertahan lama : dalam waktu satu tahun atau lebih jamban tersebut kemungkinan 
akan penuh atau bangunannya mungkin akan runtuh. Seringkali keluarga akan dengan spontan 
membangun jamban yang lebih baik dan lebih tahan lama saat hal ini terjadi. Meskipun demikian 
dalam beberapa kasus, beberapa tindak lanjut akan dibutuhkan untuk mendorong anggota lingkungan 
menepati janji yang pernah mereka buat. 
 
B. Teknik-teknik Pemicuan  
 
1. Memicu rasa “malu” dan hal-hal yang bersifat “pribadi”  
• Tanyakan seberapa banyak perempuan yang biasa melakukan BAB di tempat terbuka dan alasan 

mengapa mereka melakukannya. 
• Bagaimana perasaan kaum perempuan ketika BAB di tempat terbuka yang tidak terlindung dan 

kegiatan yang dilakukan dapat dilihat oleh setiap orang?  
• Bagaimana perasaan laki-laki ketika istrinya, anaknya atau ibunya melakukan BAB di tempat 

terbuka dan dapat dilihat oleh siapapun juga yang kebetulan melihatnya secara sengaja atau tidak 
sengaja? 

• Apa yang dilakukan perempuan ketika harus BAB (di tempat terbuka) padahal ia sedang 
mendapatkan rutinitas bulanan. Apa yang dirasakan? 

• Apa yang akan dilakukan besok hari? Apakah tetap akan melakukan kebiasaan yang sama?  
 

Catatan : 
Dalam kebiasaan BAB di sembarang tempat, perempuan adalah pihak yang paling terbebani 
(kehilangan privacy), jadi perempuan termasuk kelompok yang paling kompeten untuk dipicu. 

 
2. Memicu rasa “jijik” dan “takut sakit” 
• Ajak masyarakat untuk menghitung kembali jumlah “tinja di kampungnya”, dan kemana perginya 

sejumlah tinja tersebut. 
• Jika dalam diagram alur terdapat pendapat masyarakat bahwa lalat adalah salah satu media 

penghantar kotoran ke mulut, lakukan probing tentang lalat. Misalnya: jumlah dan anatomi kaki 
lalat, bagaimana lalat hinggap di kotoran dan terbang ke mana saja dengan membawa kotoran di 
kaki-kakinya, bagaimana memastikan bahwa rumah–rumah dan makanan-makanan  di dalam 
kampung itu dijamin bebas dari lalat, dan sebagainya. 

• Ajak untuk melihat kembali peta, dan kemudian tanyakan rumah mana saja yang pernah terkena 
diare (2 – 3 tahun lalu), berapa biaya yang dikeluarkan untuk berobat, adakah anggota keluarga 
(terutama anak kecil) yang meninggal karena diare, bagaimana perasaan bapak/ibu atau anggota 
keluarga lainnya.  

• Apa yang akan dilakukan kemudian? 
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3. Memicu hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan 
• Bisa dengan mengutip hadits atau pendapat para alim ulama yang relevan dengan larangan atau 

dampak buruk dari melakukan BAB sembarangan, seperti yang dilakukan oleh salah seorang 
fasilitator di Sumbawa, yang intinya kurang lebih: “bahwa ada 3 kelompok yang karena 
perbuatannya termasuk orang-orang yang terkutuk, yaitu orang yang biasa membuang air (besar) 
di air yang mengalir (sungai/kolam), di jalan dan di bawah pohon (tempat berteduh)”.  

• Bisa dengan mengajak untuk mengingat hukum berwudlu, yaitu untuk menghilangkan “najis”. 
Tanyakan air apa yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk wudlu”? apakah benar-benar 
bebas dari najis?  

• Apa yang akan dilakukan kemudian? 
 

 
4. Memicu dengan menyangkutkan kemiskinan 

FGD ini biasanya berlangsung ketika masyarakat sudah terpicu dan ingin berubah, namun terhambat 
dengan tidak adanya uang untuk membangun jamban.  
• Apabila masyarakat mengatakan bahwa membangun jamban itu perlu dana besar, fasilitator bisa 

menanyakan apakah benar jamban itu mahal? Bagaimana dengan bentuk ini (berikan alternatif 
yang paling sederhana).  

• Apabila masyarakat tetap beralasan mereka cukup miskin untuk bisa membangun jamban 
(meskipun dengan bentuk yang paling sederhana), fasilitator bisa mengambil perbandingan 
dengan masyarakat yang “jauh lebih miskin” daripada masyarakat Indonesia, misalnya 
Bangladesh. Bagaimana masyarakat miskin di Bangladesh berupaya untuk merubah kebiasaan 
BAB di sembarang tempat. 

• Apabila masyarakat masih mengharapkan bantuan, tanyakan kepada mereka: tanggung jawab 
siapa masalah BAB ini? Apakah untuk BAB saja kita harus menunggu diurus oleh pemerintah dan 
pihak luar lainnya? 
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BAB III 
MONITORING DAN SERTIFIKASI 

 
 
A. MONITORING PASKA PEMICUAN  
 
Monitoring pasca pemicuan merupakan hal yang sangat penting untuk melihat kemajuan suatu 
program kegiatan. Bila hal ini tidak dilakukan oleh facilitaor ataupun  petugas lain yang terkait dengan 
program akan dapat menimbulkan masalah, karena masyarakat akan menurun kembali semangatnya 
dalam pelaksanaan rencana kegiatan. 
 
Dalam monitoring npaska pemicuan dapat dilakukan di tingkat masyarakat, maupun di tingkat 
pengelola program atau proyek yang berada ditingkat atasnya, misal kecamatan atau kabupaten/kota 
 
1. Monitoring di Tingkat Masyarakat 

 
Monitoring dilakukan sepenuhnya oleh Masyarakat atau kelompok masyarakat yang tergabung dalam 
Natural Leaders. Caranya adalah melalui Peta sosial (atau peta akses sanitasi)  dan tabel 
kepeminatan. Peta dan tabel ini akan dipasang di lokasi-lokasi yang strategis agar masyarakat bisa 
melihat langsung dan mudah melihat apa yang telah dikerjakan. Dalam STBM monitoring yang paling 
efektif adalah pengawasan diantara mereka sendiri, sehingga monitoring oleh pendamping lebih 
kepada memberikan energi atau dorongan kepada masyarakat. 
 
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka monitoring adalah : 
 Cross visit di antara kelompok masyarakat (kelompok yang sudah terpicu kepada kelompok yang 

belum terpicu atau sebaliknya). 
 Mengembangkan konsultan masyarakat; memfasilitasi masyarakat yang belum terpicu untuk 

mengundang natural leader yang ada untuk melakukan pemicuan di kelompok tersebut. 
 
Selain itu, beberapa tools PRA yang bisa digunakan dalam tahap monitoring (setelah 1 – 2 bulan 
perubahan kebiasaan), diantaranya: 
 
a. Pemetaan  
Tujuan : 
 Melihat akses masyarakat terhadap tempat-tempat BAB (dengan cara membandingkan antara tali 

akses sebelum pemicuan dan akses yang terlihat pasca pemicuan dan tindak lanjut masyarakat). 
 
Proses : 
 Ajak masyarakat untuk menandai rumah-rumah mana saja yang telah berhasil merubah 

kebiasaan. (dimana pada peta awal tercantum kapan waktunya mereka akan berubah, sampai 
pada tanggal berapa mereka menyanggupi untuk terbebas dari kebiasaan BAB di sembarang 
tempat (kegiatan ini bisa dilengkapi dengan transek walk). 

 Mengajak masyarakat untuk “menilai” kondisi sanitasi di desa/dusunnya dengan menggunakan 
skoring (ada penilaian, misalnya ketika pencapaian dibawah 25% berapa skornya, pencapaian 20 
– 40%,, pencapaian 50% dan seterusnya sampai skor tertinggi untuk pencapaian 100% 
masyarakat telah mempunyai tempat yang tetap dan tertutup untuk melakukan BAB). 
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b. Rating scale  
 
Tujuan : 
 Untuk melihat dan mengethui apa yang dirasakan masyarakat (bandingkan antara yang dirasakan 

dulu ketika BAB di sembarang tempat dengan yang dirasakan sekarang ketika sudah BAB di 
tempat yang tetap dan tertutup).  

 Untuk mengetahui apa yang masyarakat rasakan dengan sarana sanitasi yang dipunyai sekarang, 
dan hal lain yang ingin mereka lakukan Hal ini berkaitan dengan ladder sanitasi di masyarakat.    

 
Proses : 
 Ajak masyarakat untuk menggambar sesuatu yang dapat menunjukkan perasaan 

puas/senang/bahagia, perasaan biasa-biasa saja, dan perasaan tidak puas/tidak senang/sedih, 
misalnya : 
 

☺                 
 Sepakati makna dari masing-masing gambar tersebut, (bila perlu sepakati pula berapa nilai dari 

masing-masing gambar tersebut, misalnya gambar sedih nilainya 0 dan gambar tertawa nilainya 
100, dan ada interval nilai di antara gambar-gambar tersebut). 

 Minta masyarakat (satu persatu) untuk berdiri diantara gambar-gambar itu, tanyakan: 
o apa yang dirasakan dulu ketika BAB di sembarang tempat? 
o Apa yang dirasakan sekarang?  
o Tanyakan apa perasaannya terhadap sarana sanitasi yang mereka punyai (mungkin 

masyarakat ada yang menjawab senang punya jamban tetapi kurang senang karena 
masih belum dipasang dinding, dll) 

 Bila diperlukan, sepakati juga dengan masyarakat, bahwa masyarakat tidak harus berdiri tepat 
pada gambar tersebut, tetapi mungkin dapat berdiri diantara 2 gambar yang ada untuk 
menunjukkan apa yang mereka rasakan. 

 Untuk setiap pertanyaan, lihat jawaban mereka dengan melihat di gambar mana mereka berdiri. 
Perdalam alasannya, sehingga dari hal itu akan terbentuk sebuah diskusi yang dapat 
menggambarkan apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat secara umum berkaitan dengan 
kondisi sanitasinya.  

 
Bebarapa kegiatan yang dapat dilakukan baik oleh fasilitator, petugas kesehatan lingkungan/sanitarian, 
KOMITE, ataupun Kader Desa untuk menjaga kesinambungan perubahan perilaku buang air besar 
masyarakat yang telah berubah di antaranya : 
• Memasukan materi penyuluhan tentang  “Ayo...Ayo berak terus di jamban...“ dan  “Bagaimana 

membuat jamban tetap Bersih“  
• Membuat berbagai papan bertuliskan pesan-pesan kesehatan dan dipasang pada tempat-tempat 

yang strategis 
• Membuat media-media komunikasi lainnya, misalnya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 

setempat melalui Puskesmas untuk meminta bahan-bahan poster atau leaflet yang berisi pesan-
pesan kesehatan 

• Tidak kalah pentingnya adalah : KOMITE bersama Kader desa sedapat mungkin terus melakukan 
kegiatan monitoring dengan cara mendatangi rumah warga satu per satu untuk melihat 
perkembangan perubahan perilaku BABnya.  
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2. Monitoring di Tingkat Pengelola Program  
 
Pengelola Proyek, dalam hal ini adalah DPMU sebagai pengelola di tingkat kabupaten bersama 
dengan konsultan pendamping tingkat kabupaten bidang kesehatan melakukan kegiatan pemantauan 
dan monitoring terhadap desa-desa yang telah di picu dengan STBM. Kegiatan pemantauan dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan atau prosentase  perubahan perilaku buang air besar 
masyarakat dengan melihat prosentase kenaikan jamban. Selain itu kegiatan pemantauan dilakukan 
untuk memberikan dukungan moril kepada masyarakat. 
 
Kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke desa-desa 
yang telah di picu. Selain dapat mengetahui perkembangan prosentase kenaikan jumlah jamban juga 
dapat mengetahui masalah-masalah yang di hadapi masyarakat sekaligus sekaligus bersama-sama 
mencari solusinya. Kegiatan pemantauan dan monitoring sebaiknya di lakukan secara berkala, setiap 
satu atau dua minggu sekali di setiap bulannya. Kegiatan ini juga dapat melibatkan pihak lain seperti 
TKKc (Kepala Puskesmas, Sanitarian, PKK, dan lain-lain). 
 
Untuk mempermudah melakukan evaluasi, sebaiknya data hasil kegiatan pemantauan dan monitoring 
di buat dalam sebuah tabel “Data Perkembangan STBM”. Adapun data yang perlu dikumpulkan untuk 
melihat perkembangan paska pemicuan dengan STBM untuk setiap desa antara lain adalah : 
• Nama Desa/Kecamatan 
• Nama dusun/dukuh 
• Jumlah KK 
• Jumlah jiwa 
• Tanggal Pemicuan 
• Jumlah jamban sebelum pemicuan 
• Jumlah jamban setelah pemicuan 
• Prosentase kenaikan Jamban 
• Jumlah komunitas/jiwa yang akses jamban 
 
Data tersebut dapat dibuat dalam sebuah tabel (lampiran 1). Selain untuk menotoring, data tersebut 
digunakan pula untuk melakukan evaluasi dan kemudian melakukan kegiatan tindak lanjut. Misalnya 
ada satu desa yang dalam jangka waktu yang lama tidak menunjukan perkembangan yang baik dalam 
jumlah jamban terbangun. Prosentase jamban yang terbangun paska pemicuan menunjukan 
perkembangan angka yang sedikit. Hal ini perlu di evaluasi untuk mencari penyebabnya. Setelah 
diketahui masalah dan penyebabnya, pihak kabupaten bersama dengan TKKc dan konsultan 
pendamping tingkat kabupaten kemudian melakuka  tindakan pemecahannya. Beberapa tindakan 
pemecahan dapat dilakukan, seperti melakukan proses pemicuan kembali, atau mengaktifkan KOMITE 
yang sudah terbentuk, dan kegiatan lainnya.  

 
Secara berkala (setiap bulan) data perkembangan STBM di setiap desa dilaporkan kepada pengelola 
proyek tingkat pusat (CPMU). Dengan demikian pengelola proyek di tingkat pusat dapat membuat 
rekapitulasi nama-nama desa dari seluruh wilayah  PAMSIMAS  termasuk tingkat perkembangannya.  
 
Dari data tersebut akan terlihat kabupaten mana yang mempunyai perkembangan paling baik, dalam 
hal ini adalah jumlah desa yang dipicu cukup banyak, ingginya tingkat perkembangan jumlah jamban 
yang terbangun serta jumlah desa yang sudah 100% bebas ODF. Hal ini akan membawa pengaruh 
positif bagi pengelola proyek di semua tingkatan baik propinsi, kabupaten, dan kecamatan sebagai 
lokasi proyek yang baik.  
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B. SERTIFIKASI  100% STOP BABS 
 
Perubahan perilaku buang air besar adalah salah satu perilaku kesehatan yang bersifat preventif. 
Banyak perilaku kesehatan yang bersifat preventif mempunyai dampak yang tidak dapat dirasakan 
dalam waktu yang relatif singkat (seketika) atau dampak menonjol yang dengan mudah dapat 
dirasakan oleh seseorang yang melakukan/menjalankan perilaku tersebut. Demikian pula dengan 
perubahan perilaku buang air besar. Masyarakat yang sudah merubah perilaku buang air besarnya, 
dari sembarang tempat/tempat terbuka menjadi dijamban, tidak dapat merasakan dampak atau 
keuntungannya seketika atau dalam waktu yang relatif singkat. 
 
Strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga agar perubahan perilaku tersebut dapat 
berkesinambungan adalah dengan memberikan dampak-dampak yang bersifat material, seperti 
piagam atau papan pengumuman. Selain sebagai penghargaan juga sebagai pemicu untuk desa lain 
yang masih berperilaku buang air besar di tempat terbuka.  
 
Seratus persen (100%) ODF/Open Defacation “BAB tempat terbuka“ adalah suatu kondisi dimana 
warga masyarakat setempat 100 persen sudah tidak ada lagi yang mempunyai perilaku buang air 
besar di tempat terbuka dan sudah BAB di jamban dengan membangun jamban secara swadaya. 
Selain itu 100% ODF juga di tandai dengan dilakukannya perilaku kesehatan lainnya seperti cuci 
tangan dengan sabun dan air bersih (khususnya setelah BAB dan sebelum makan). Bagi desa-desa 
yang sudah terbebas dari kebiasaan buang air besar di tempat terbuka, sertifikasi adalah salah satu 
hal yang penting dan perlu dilakukan. Sertifikasi adalah wujud perhargaan bagi warga masyarakat 
desa setempat yang telah berhasil merubah perilaku buang air besarnya. Selain itu sertifikat yang 
diberikan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi desa lain yang masih berperilaku buang air 
besar di tempat terbuka/sembarang tempat.  
 
Bentuk sertifikasi dapat berupa : 
 
• Spanduk atau Papan Pengumuman telah bebas BAB di tempat terbuka.  

Spanduk atau Papan pengumuman ini dapat dipasang pada lokasi-lokasi yang strategis seperti 
jalan masuk desa/dusun, depan balai desa/balai dusun, depan Posyandu, atau tempat-tempat 
strategis lainnya. Spanduk/Papan pengumuman yang dibuat adalah berisi tentang informasi telah 
bebasnya warga setempat dari kebiasaan buang air besar di tempat terbuka/sembarang tempat. 
Beberapa tulisan yang dapat dibuat misalnya : 
- “Selamat Datang di Wilayah Sadar Jamban“ 
- “Wilayah Ini Sudah Terbebas dari Perilaku Buang Air Besar di Sembarang Tempat“ 
- “Warga Masyarakat di Sini Seratus Persen Sudah Tidak BAB di Kebun dan Sudah Mempunyai 

Jamban“ 
-  “BAB di Kebun?? Sudah Tidak Lagi... 100% warga kami sudah BAB di jamban...“ 

  
• Piagam Penghargaan.  

Piagam penghargaan dibuat untuk memberikan bukti “hitam di atas putih” atas keberhasilan warga 
masyarakat setempat untuk merubah perilaku buang air besarnya menjadi di jamban dengan 
membangun jamban secara swadaya. Penghargaan dapat dibuat pada sebuah piagram dan 
ditandatangani oleh pejabat daerah setempat, Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
misalnya.  

 
Untuk lebih memberikan rasa bangga bagi warga desa yang telah berhasil 100% Bebas ODF, 
pencanangan 100% bebas ODF sebaiknya dilakukan oleh pejabat daerah setempat dengan sebuah 
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acara sederhana misalnya acara pemberian piagam sekaligus membuka tutup papan pengumuman 
bebas 100% ODF. Pejabat yang dimaksud bisa Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Camat 
setempat atau pejabat yang lainnya. Hal ini selain sebagai wujud penghargaan bagi warga 
masyarakat, juga sekali lagi sebagai pemicu semangat untuk desa lain yang masih belum mencapai 
kondisi 100% bebas ODF.  
 
Yang perlu diperhatikan sebelum pencanangan 100% bebas buang air besar sembarangan (ODF) 
adalah perlu kiranya melakukan verifikasi terlebih dahulu ke seluruh desa/dusun. Sehingga dapat di 
pastikan bahwa tidak ada satupun warga yang masih berperilaku BAB di tempat terbuka. Keberadaan 
jamban di masing-masing rumah tidak menjamin masyarakat sudah berperilaku BAB di jamban. 
Karena seringkali jamban sudah terbangun, tetapi kebiasaan BAB yang lama kembali di lakukan. Oleh 
sebab itu penting dilakukan untuk melakukan verifikasi langsung ke masyarakat.  



 28

 
 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 
 
 
Departemen Kesehatan RI, Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Depkes RI, jakarta 
2008 
 
Dit. PL, Ditjen PP PL, Departemen Kesehatan RI, Pedoman Umum Pengelolaan Kegiatan Peningkatan 
Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Jakarta, 2008 
 
Pedoman Pelaksanaan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Indonesia, Dit. PL Ditjen PP-PL Depkes 
RI bekerjasama dengan Pokja AMPL Pusat, Jakarta 2008 
 
Modul Pelatihan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS), Depkes RI, Ditjen PP-PL 
bekerjasama dengan Pokja AMPL Pusat, jakarta 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DATA PERKEMBANGAN STBM 
TINGKAT DESA 

 
Bulan   :  
DESA   : 
KEC/KAB  : 

 

 
 
 
 
                                              ................................,...........................2009 
 
               Fasilitator Kesehatan 
 
 
 
 
              ............................................................................ 

No Nama 
RT/RW/DUSUN 

Jumlah 
KK Jumlah jiwa  Jumlah 

Jamban  
Tanggal 

pemicuan 
awal 

Pembangunan 
jamban smp 

bulan lalu 

Pembangunan 
jamban bulan 

ini 

Total jumlah 
jamban saat 

ini 

Jumlah jiwa 
pengguna 

jamban 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          


