
 
 
 
 

UNICEF Luncurkan Kampanye Tinju Tinja  
 
MAKASSAR, INDONESIA - 26 November 2015. Untuk memperingati Hari Toilet Sedunia pada 
19 November 2015, UNICEF Indonesia bersama Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan menggelar 

Aksi Nasional Tinju Tinja. Acara ini adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Toilet Sedunia 
yang telah digelar di Jakarta pekan lalu. Kampanye Tinju Tinja ini bertujuan menghapus perilaku 
Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Indonesia dengan mengikutsertakan keterlibatan 
masyarakat terutama kalangan anak muda. Tahun ini adalah pertama kalinya Aksi Nasional Tinju 
Tinja diadakan di Makassar. Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan para mitra UNICEF baik 
organisasi mau pun pemerintah termasuk dari Bappeda Sulawesi Selatan, khususnya Drs Andi 
Irawan Bintang, MT. Sementara itu acara di Jakarta merupakan fase kedua karena fase pertama 
sudah diluncurkan pada 2014 dengan fokus menumbuhkan kesadaran anak muda di media sosial 
terhadap isu ini dan mendorong upaya untuk mencapai Indonesia bebas BABS pada 2019. 
 
Indonesia adalah negara kedua dengan angka BABS terbesar di dunia, setelah India. Sebanyak 2,4 
miliar penduduk dunia tidak memiliki toilet dan 946 juta – atau kurang lebih 1 dari 8 orang di 
dunia – buang air besar di tempat terbuka. Upaya pemerintah untuk menghapus perilaku ini patut 

didukung karena semakin banyak bukti yang menunjukkan keterkaitan antara sanitasi buruk 
dengan malnutrisi. Sementara itu, sekitar 159 juta balita mengalami hambatan pertumbuhan 
(tinggi badan tidak sesuai umur) dan 50 juta lainnya berat badannya dibawah rata-rata normal 
untuk usia mereka.  
 
Laporan Improving Nutrition Outcomes with Better Water, Sanitation and Hygiene, yang dirilis 

bersama oleh UNICEF, USAID dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk pertama kalinya 
menyatukan hasil riset dan studi kasus selama bertahun-tahun yang menunjukkan mata rantai 
yang menghubungkan sanitasi dan malnutrisi. Menurut laporan tersebut, kurangnya sanitasi dan 
perilaku BABS, berkontribusi kepada diare dan penyebaran parasit perut, yang pada akhirnya 
mengakibatkan malnutrisi.  
 

“Kita harus menyediakan inovasi konkrit dan inovatif terhadap masalah dimana orang pergi ke 
toilet, atau kita gagal melakukan yang terbaik untuk  anak-anak yang paling miskin dan paling 
rentan,” kata Aidan Cronin, Ketua Program Water, Sanitasi dan Higiene (WASH) UNICEF 
Indonesia. “Hubungan antara sanitasi dengan malnutrisi adalah satu lagi benang merah yang 
menekankan bahwa respon kita terhadap masalah sanitasi harus saling bersinergi.”  
 
Sanitasi dan kebersihan dapat membantu mencegah diare yang merupakan penyebab 9 persen 

kematian balita setiap tahunnya. Catatan UNICEF menunjukkan balita di dunia mengalami 1,7 
miliar kasus diare setiap tahun. Sekitar 300.000 balita meninggal setiap tahun – atau lebih dari 
800 per hari- dari penyakit diare yang diakibatkan air, sanitasi dan kebersihan yang buruk.  
  
Sejumlah negara di dunia berhasil membuat kemajuan signifikan dalam mengatasi perilaku BABS 
dengan mengadopsi berbagai solusi inovatif. Di Indonesia, salah satu solusi yang diwujudkan 

pemerintah adalah dengan melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk memiliki kesadaran 
terhadap kebersihan dan sanitasi di rumah tangga dan lingkungan masing-masing melalui program 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 
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“Tidak ada alasan untuk tidak bertindak dan memperbaiki akses ke toilet bahkan di masyarakat 
yang paling miskin atau dalam keadaan darurat sekali pun,” kata Aidan. “Kami berharap 
kampanye Tinju Tinja fase kedua ini dapat memberi kontribusi terhadap perubahan perilaku 
masyarakat untuk menghapus perilaku BABS dan mewujudkan Indonesia bebas BABS pada 2019,” 
tutup Aidan. 

 
 
### 
 
Catatan untuk media: 
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang tingkat sanitasi global, silakan lihat Progress on 

Sanitation and Drinking Water: 2015 Update and MDG Assessment 
 
B-roll, video dan foto tersedia di: http://uni.cf/1QkH2Qr  
 
Tentang UNICEF 
UNICEF mempromosikan hak dan kesejahteraan setiap anak, dalam segala kegiatan kami. 

Bersama para mitra, kami bekerja di 190 negara dan wilayah untuk menerjemahkan komitmen ke 
dalam tindakan praktis, dengan fokus pada usaha khusus untuk menjangkau anak-anak yang 
paling membutuhkan dan terpinggirkan, untuk kebaikan semua anak, dimana saja. 
 
 
 

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi: 

UNICEF: 
Michael Klaus, mklaus@unicef.org, +62-811669033 
Kinanti Pinta Karana, kpkarana@unicef.org, +62-8158805842 

Wildan Setiabudi, wsetiabudi@unicef.org, +62-81583126163 
 

Lolo Sianipar 

PR Consultant for UNICEF 

Piar Consulting 

Email : lolo@piarconsulting.com 

Mobile : 0816996007 
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