
 

 
Siaran Pers : Untuk Segera Disiarkan 
 
 

Lomba TTG STBM Dorong Perbaikan Kondisi Sanitasi di Perkotaan 
 
Dalam rangka mendorong percepatan capaian target MDGs 2015 terkait peningkatan akses 
terhadap air minum dan sanitasi layak, HIGH FIVE, bersama PLAN Indonesia, IUWASH dan 
Word Vision Indonesia bekerjasama dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional, Jejaring AMPL Nasional, dan Pundi Amal SCTV saat ini 
sedang menyelenggarakan lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM) di wilayah perkotaan. 
 
Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, Wilfred H Purba mengungkapkan, 
selain bertujuan untuk meningkatkan  kondisi sanitasi khususnya di wilayah perkotaan, lomba ini 
juga dimaksudkan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta 
dalam upaya memperbaiki kondisi sanitasi dan higien dengan mengembangkan teknologi sanitasi 
tepat guna yang akan diujicobakan melalui pendekatan STBM di perkotaan.  
 
“Diharapkan melalui kegiatan ini akan muncul lebih banyak lagi teknologi sanitasi yang andal 
dan terjangkau masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun segi kemudahan pemasangan, 
penggunaan dan perawatan, sehingga ke depannya makin banyak masyarakat yang memiliki 
akses sanitasi dasar yang layak,” ungkap Wilfred pada acara Road Show TTG STBM di Studio 
SCTV, Senayan City,  Jakarta (10/9). 
 
Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) merupakan  salah satu program pemerintah 
untuk memperbaiki kondisi sanitasi dan higien masyarakat Indonesia. Program ini berfokus pada 
perubahan perilaku sanitasi dan higien, dan diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan 
keputusan Menteri Kesehatan No.852 tahun 2008, untuk menjawab permasalahan yang timbul 
akibat sanitasi buruk, salah satunya seperti penyakit diare yang hingga kini tercatat sebagai salah 
satu masalah kesehatan utama di Indonesia.  
 
 
 



Meskipun penerapan program STBM diawali di area pedesaan, beberapa mitra pemerintah 
seperti High Five yang sudah mulai mengembangkan dan menerapkan pendekatan partisipatif 
STBM di perkotaan dan dinilai cukup berhasil. Tantangan yang ditemukan dalam penerapan 
STBM di perkotaan di antaranya adalah kurangnya teknologi sanitasi dan higien yang sesuai 
dengan kondisi perkotaan. Seringkali masyarakat yang sudah terpicu untuk mengupayakan 
kondisi sanitasi dan higien yang layak menjadi urung karena kendala pilihan teknologi sanitasi 
tepat guna tersebut. 
 
“Tidak berimbangnya teknologi inilah yang menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya 
perbaikan kondisi sanitasi dan air minum yang ada saat ini,” ungkap Nugroho Tri Utomo, 
Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas.  
 
Nugroho menegaskan bahwa upaya perubahan perilaku sanitasi dan higien masyarakat diiringi 
dengan penyediaan pilihan teknologi yang sehat, aman, terjangkau, sehingga percepatan 
perubahan perilaku dan higien bisa mendapatkan hasil maksimal dan dipastikan 
keberlanjutannya. “Sehingga, kedepannya capaian target MDGs 2015 terkait penyediaan akses 
air minum dan sanitasi layak kepada hampir separuh penduduk Indonesia dapat tercapai dengan 
baik dan optimal,” tambah Nugroho yang juga selaku Ketua I Pokja AMPL Nasional.  
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pekerjaan Umum 2011, capaian akses 
sanitasi layak Indonesia baru mencapai 55,6% dari target MDGs sebesar 62,41%, sedangkan 
capaian akses air minum aman berada di angka 55,04% dari target MDGs sebesar 68,87%. 
 
Menjalin Sinergi dengan Universitas Melalui Lomba TTG STBM 
 
Pokja AMPL Nasional dan Jejaring AMPL Nasional yang terdiri dari mitra-mitra pemerintah 
baik publik maupun swasta yang peduli pada peningkatan kondisi sanitasi dan higien di 
masyarakat, mengundang masyarakat umum, khususnya kalangan akademisi, untuk 
berpartisipasi dalam lomba ini melalui acara Road Show TTG STBM.  
 
Universitas sebagai entitas pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan tak lagi tercerabut dari 
masyarakat dan menjadi menara gading. “Melalui lomba ini, kami berharap akan terjalin sinergi 
dengan universitas dan kalangan akademisi,” demikian disampaikan oleh Eko Wiji Purwanto, 
Ketua Pelaksana Harian Jejaring AMPL. Acara Road Show di Jakarta diselenggarakan oleh High 
Five, anggota Jejaring AMPL, bekerja sama dengan Pundi Amal SCTV pada tanggal 10 
September 2013 di studio SCTV, Senayan City, Jakarta.   
 
Eko juga menyampaikan bahwa acara Road Show STBM dengan universitas ini juga dimaksud 
untuk memperkenalkan strategi STBM secara lebih luas, khususnya di wilayah perkotaan dan 
dikemas secara menarik dan interaktif 



 
Acara tersebut dihadiri oleh 150 perwakilan dari sejumlah universitas di Jakarta, diantaranya 
Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, Universitas Trisakti, Universitas Bina Nusantara, 
Universitas SAHID, Universitas Bakrie, Universitas Negeri Jakarta, dan sejumlah perguruan 
tinggi lainnya.  
 
Kegiatan Lomba TTG STBM di Perkotaan yang diinisiasi High Five ini didukung oleh 
BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat STBM dan 
juga anggota Pokja AMPL dan Jejaring AMPL Nasional lainnya seperti, Plan Indonesia, 
IUWASH dan Wahana Visi Indonesia. Mitra-mitra yang menjadi bagian dari kegiatan ini adalah 
Pundi Amal SCTV, Yayasan INOTEK, Green Radio 89,2 FM, KBRH 68, serta Business 
Inovation Centre (BIC), dan juga asosiasi profesi seperti, HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan 
Lingkungan Indonesia) dan IATPI (Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Indonesia). 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi: 
Yessi Dewi Agustina 
Jejaring AMPL Nasional 
Jl. Lembang no.11 A Menteng-Jakarta Pusat 10310 
Telp : (+21) 31907811 
Mobile : +62 81287884472 
Email :  yessi601@gmail.com 
Web :  www.ampl.or.id  
 

 
 
 

 


