
At
ur

an
 P

er
m

ai
na

n

&A i r M i n u m S a n i t a s i



5. Berapa kira-kira jumlah air yang disia-siakan dari keran yang menetes?

    Jawaban :
    15 liter per hari atau 5.500 liter setahun.

Sumber: http://www.edenproject.com/learn/for-everyone/water-saving-tips 

4. Berapa persen air tawar (freshwater) dari seluruh total air di bumi?

    Jawaban :
    Kurang lebih 4%.
    
Sumber: http://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html

halaman 16 dari 16
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Ular Tangga Air Minum dan Sanitasi 
merupakan permainan yang disusun 

untuk meningkatkan kepedulian tentang 
pentingnya menjaga lingkungan. 

Melalui ilustrasi dan pertanyaan yang 
diajukan selama permainan, Sahabat Air 

Minum dan Sanitasi diajak untuk 
berbagi pengalaman dan pengetahuan 

tentang menjaga air, mengolah sampah 
dan limbah, menjaga kebersihan, serta 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

Dijamin seru dan asik!

1. Pemerintah menetapkan target “100 – 0 – 100”. Apa yang dimaksud dengan 
    target “100-0-100”? 

    Jawaban : 
    Target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 
    100% akses sanitasi layak pada tahun 2019.

Sumber: RPJMN 2015-2019

2. Sebutkan cara menghemat air!

    Jawaban :
    - Mematikan keran sewaktu sikat gigi dan bersabun
    - Menutup keran dengan sempurna
    - Memperbaiki pipa/keran air yang bocor

Sumber: http://www.ampl.or.id/digilib/read/7-7-cara-hemat-air/48789

3. Kapan Hari Air Sedunia diperingati? 

    Jawaban :
    22 Maret.

E. Boros Keran Air

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan tetap di kotak 
No. 38. Jika pemain menjawab dengan salah, maka 
pemain akan mundur 11 langkah ke kotak No. 27.
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Kalian bisa menggunakan batu atau apapun
sebagai bidak permainan. 

Cari atau buat dadumu sendiri.  

Permainan dimulai dari kotak “Ayo Mulai”/ Kotak 1 
dan berakhir jika salah satu pemain berhasil mencapai 
kotak “Selesai” / Kotak 64 atau posisi terdekat 
dengan kotak “Selesai”.

Kalian bisa bermain bersama teman-teman sebanyak 
2 – 6 orang dalam satu kali permainan.

Di dalam satu permainan, kalian harus menunjuk 
satu orang sebagai Wasit.

Permainan ini berdurasi antara 20 – 30 menit 
untuk satu kali permainan.

halaman 14 dari 16
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5. Ceritakan bagaimana kondisi toilet di sekolah mu?

    Jawaban :
    (bebas)

2. Sebutkan tempat-tempat kuman biasa 'bersarang'?

    Jawaban :
    Tangan, telepon, sikat gigi, kamar mandi, dudukan toilet, dan pulpen.

3. Sebutkan cara-cara untuk mencegah penyebaran kuman/bakteri dari 
    toilet umum?

    Jawaban :
    Cuci tangan pakai sabun, siram/flush toilet, gunakan kertas alas toilet, 
    dan jangan meletakkan tas/barang di lantai.

4. Sebutkan peralatan yang digunakan untuk membersihkan toilet?

    Jawaban :
    Cairan pembersih toilet, sikat, kertas tisu, dan sarung tangan.



5. Sebutkan serangga dan hewan yang menjadi vektor penyakit!

    Jawaban :
    Lalat, tikus dan nyamuk.

4. Sebutkan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)!

    Jawaban :
    -  Pilar 1: Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)
    -  Pilar 2: Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
    -  Pilar 3: Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga 
    -  Pilar 4: Pengelolaan sampah rumah tangga
    -  Pilar 5: Pengelolaan limbah cair rumah tangga

halaman 13 dari 16
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1. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga WC tetap bersih? 

    Jawaban : 
    Membersihkan WC secara berkala, menyiram kloset atau kakus setelah 
    digunakan, dan sedot WC berkala.

D. Kotak WC Kotor

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan tetap di kotak No. 9. 
Jika pemain menjawab dengan salah, maka pemain 
harus mundur tiga langkah ke kotak No. 6. 
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1. Sebutkan cara-cara mengelola makanan yang sehat dan aman!

    Jawaban : 
    -  Menjaga kebersihan peralatan dan bahan makanan
    -  Mencuci tangan sebelum menyiapkan dan menyajikan makanan
    -  Memisahkan bahan makanan mentah dan makanan matang
    -  Menggunakan bahan yang segar dan belum kadaluwarsa
    -  Menutup makanan dan minuman

2. Sebutkan cara-cara mengelola air minum rumah tangga!

    Jawaban :
    -  Mengolah air yang akan diminum
    -  Menjaga kebersihan wadah penyimpanan air minum
    -  Mencuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan air minum

3. Sebutkan cara-cara pengolahan air minum di rumah tangga!

    Jawaban :
    -  Merebus
    -  Klorinasi yaitu menambahkan zat khlor ke dalam air
    -  Filtrasi/penyaringan, seperti saringan pasir lambat dan saringan keramik
    -  Sodis yaitu pemaparan air minum dengan sinar matahari (sinar UV-A)

C. Kotak Tidak Tutup Makanan

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan tetap di kotak 
No. 25. Jika pemain menjawab dengan salah, 
maka pemain akan turun ke kotak No. 11.



Daftar Pertanyaan 
Ular Tangga 

Air Minum dan Sanitasi
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5. Sebutkan zat berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik!

    Jawaban :
    Karbon monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), Sulfur Dioksida (SO2), 
    Dioxin dan Furan.

3. Sebutkan lokasi tempat masyarakat membuang sampah sembarangan!

    Jawaban :
    Sungai, Lahan kosong, Selokan, Jalan/trotoar.

4. Apa akibat dari membuang sampah sembarangan?

    Jawaban :
    Lingkungan menjadi kotor dan bau, sampah yang dibuang sembarangan 
    dapat menyumbat selokan dan menyebabkan banjir, serta menggangu 
    biota perairan (sungai dan laut).

2. Berapa rata-rata timbulan sampah rumah per harinya?

    Jawaban :
    0,3 s/d 0,5 kg/orang/hari.



A. Cuci Tangan Pakai Pakai Sabun

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan berpindah 
dari kotak No. 4 ke No. 27. Jika pemain 
menjawab dengan salah, maka pemain 
akan tetap di kotak No. 4.

1. Coba contohkan cara mencuci tangan pakai sabun dengan benar!

    Jawaban :

Sumber: Kementerian Kesehatan

halaman 1 dari 16
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4. Jelaskan mengapa praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dilarang!

    Jawaban :
    Praktik BABS dilarang karena tinja manusia dapat mencemari lingkungan dan 
    sumber air. Bakteri Escherichia coli/ E.coli yang terkandung dalam tinja 
    tersebut dapat menyebabkan diare.

5. Berapa kira-kira persen penduduk Indonesia yang masih melakukan praktik 
    Buang Air Besar Sembarangan (BABS)?

    Jawaban :
    12,9% pada tahun 2013.

Sumber: Riskesdas 2013.

kotak turun
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1. Sebutkan sampah yang sering dihasilkan oleh rumah tangga!

    Jawaban :
    Sisa makanan, plastik, kertas, kaleng, kaca, baterai, dll.
    

B. Kotak Buang Sampah Sembarangan

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan tetap di kotak No. 34. 
Jika pemain menjawab dengan salah, 
maka pemain akan turun ke kotak No. 29.



4. Sebutkan penyakit apa saja yang bisa dicegah  dengan mencuci tangan 
    pakai sabun!

    Jawaban :
    - Diare
    - Infeksi Saluran Pernafasan
   
    
Sumber: : http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/
infodatin-ctps.pdf

5. Mengapa mencuci tangan sebaiknya menggunakan sabun?

    Jawaban :
    Karena sabun dapat membantu menghilangkan atau membunuh kuman 
    penyakit, melepaskan kotoran, lemak atau minyak dari kulit.

- Pneumonia
- Infeksi cacing, penyakit kulit, 
  dan infeksi mata

halaman 2 dari 16

2. Kapan seharusnya kita mencuci tangan pakai sabun (5 waktu kritis)?

    Jawaban :
    - Sebelum makan
    - Setelah dari Kamar Kecil (WC)
    - Setelah kontak dengan hewan
    
Sumber: Kementerian Kesehatan 
http://www.depkes.go.id/article/print/1694/biasakan-cuci-tangan-pakai-
sabun-pada-5-waktu-kritis.html

3. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia jatuh pada tanggal?

    Jawaban :
    15 Oktober.
    
Sumber: Wikipedia.

- Sebelum menyiapkan makanan
- Sebelum menyusui

kotak naik

1. Pilar pertama dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah Stop BABS. 
    Apa kepanjangan dari Stop BABS?

    Jawaban :
    Stop Buang Air Besar Sembarangan.
    

2. Sebutkan lokasi/tempat masyarakat melakukan praktik Buang Air Besar 
    Sembarangan (BABS)!

    Jawaban :
    Sungai, Kebun, Pantai.

3. Apa nama bakteri yang terkandung dalam tinja manusia serta dapat 
    menyebabkan diare?

    Jawaban :
    Escherichia coli/ E.coli.

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/549704/blh--sungai-indragiri-
tercemar-bakteri-e-coli

A. Kotak Buang Air Besar Sembarangan

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan tetap di kotak No. 16. 
Jika pemain menjawab dengan salah, maka pemain 
akan kembali ke kotak “Ayo Mulai”.

halaman 9 dari 16
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1. Berapa kira-kira volume tinja yang dihasilkan oleh setiap orang per hari nya?

    Jawaban :
    0,5 liter.
    
Sumber: Pembuangan Tinja dan Limbah Cair: Suatu Pengantar

2. Hampir 90% rumah tangga membuang tinjanya ke tangki septik. 
    Sebutkan ciri-ciri tangki septik yang baik!

    Jawaban :
    - Sisi tangki septik bersifat kedap air
    - Jarak dengan sumber air minimal 10 meter
    - Disedot secara berkala (biasanya untuk tangki septik individual, 
      setidaknya 5 tahun sekali)
   
Sumber: http://www.kompasiana.com/andree23com/ini-dia-cara-membuat-
              septic-tank-yang-baik-dan-benar-ciri-rumah-sehat_573a9fe6ba937

3. Setelah menyedot septic tank, mobil tinja akan membuang lumpur tinja 
    ke IPLT. Apakah kepanjangan dari IPLT?

    Jawaban :
    Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

B. Kotak Sedot WC

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan maju 5 langkah
ke kotak No. 24. Jika pemain menjawab dengan 
salah, maka pemain akan tetap di kotak No. 19.

halaman 3 dari 16
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2. Apa fungsi dari lubang biopori? 

    Jawaban :
    Meningkatkan daya resapan air, meningkatkan kualitas air tanah, dan 
    mengubah sampah organik menjadi kompos.

3. Berapa diameter lubang biopori yang ideal?

    Jawaban :
    10-30cm.

4. Berapa kedalaman lubang biopori yang ideal?

    Jawaban :
    80-100cm.

5. Sebutkan cara pembuatan lubang biopori!

    Jawaban :
    -  Buat lubang silindris vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm dan 
      kedalaman kurang lebih 100cm. Jarak antar lubang antara 50-100 cm.
    -  Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2-3 cm dengan tebal 
      2 cm di sekeliling mulut lubang. 
    -  Isi lubang dengan sampah organik
    -  Jaga lubang resapan selalu penuh terisi sampah organik.

Sumber: http://www.biopori.com/pembuatan.php



4. Lumpur tinja diolah lebih lanjut di IPLT. Sebutkan produk akhir dari IPLT!

    Jawaban :
    Air buangan dan lumpur yang selanjutnya dapat diolah menjadi pupuk.
    

5. Pemerintah mendorong penyedotan lumpur tinja secara berkala melalui 
    Program LLTT. Sebutkan kepanjangan dari LLTT!

    Jawaban :
    Layanan Lumpur Tinja Terjadwal.

halaman 4 dari 16
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1. Jelaskan arti dari 3R!

    Jawaban :
    3R adalah terdiri dari Reduce, Reuse, dan Recycle. Reduce adalah kegiatan 
    mengurangi sampah, Reuse adalah menggunakan kembali sampah dan 
    Recycle adalah kegiatan mendaur ulang sampah.
    

C. Kotak Pemilahan Sampah

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan melempar dadu 
1x lagi. Jika pemain menjawab dengan salah, 
maka pemain akan tetap di kotak No. 31.

4. Sebutkan manfaat dari kompos bagi tanah!

    Jawaban :
    Meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, 
    meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, meningkatkan aktivitas 
    mikroba tanah, dan sebagainya.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kompos

5. Apakah rumah/sekolah mu pernah membuat kompos?

    Jawaban :
    (bebas)

halaman 7 dari 16
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1. Coba jelaskan arti dari lubang biopori!

    Jawaban :
    Lubang Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam 
    tanah untuk meningkatkan daya resap air pada tanah.
    

E. Kotak Lubang Biopori

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan maju tiga langkah 
ke kotak No. 39. Jika pemain menjawab dengan salah, 
maka pemain akan tetap di kotak No. 36.
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1. Apakah yang dimaksud dengan kompos?

    Jawaban :
    Kompos merupakan hasil penguraian dari campuran bahan organik yang 
    dipercepat dengan populasi berbagai macam mikroorganisme dalam kondisi 
    lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobic atau anaerobic.

Sumber: Wikipedia.org
    

2. Kompos dapat dibuat dari sampah organik. Jelaskan arti dari sampah organik!

    Jawaban :
    Sampah yang bisa terurai (membusuk) seperti sisa makanan, dedaunan, 
    batang pohon, dan sebagainya. Sampah jenis ini bisa diproses kembali 
    menjadi kompos.

3. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan kompos?

    Jawaban :
    30 hari.

D. Kotak Pembuatan Kompos

Wasit dapat memilih salah satu dari lima 
pertanyaan di bawah ini. Jika pemain menjawab 
dengan benar, maka pemain akan berpindah dari kotak
No. 13 ke No. 21. Jika pemain menjawab dengan salah, 
maka pemain akan tetap di kotak No. 13.

kotak naik
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2. Jelaskan pengertian dari Limbah B3!

    Jawaban :
    Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah adalah zat, energi, 
    dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, 
    baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, 
    merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, 
    kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya 
    (Berdasarkan Undang Undang 32 Tahun 2009).

3. Jelaskan macam-macam karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan 
    Beracun (B3)!

    Jawaban :
    - Mudah Meledak
    - Mudah Terbakar
    -  Reaktif

-  Beracun
-  Infeksius
-  Korosif

4. Sebutkan contoh sampah organik!

    Jawaban :
    - Sisa makanan
    -  Daun
    -  Sisa batang pohon

5. Sebutkan contoh sampah an-organik!

    Jawaban :
    - Kaleng
    -  Kaca
    -  Plastik
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