
 
 
 
 

UNICEF DUKUNG PEMERINTAH PROVINSI PAPUA WUJUDKAN BEBAS BABS 

DENGAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  

 

BIAK, PAPUA. 18 November 2015. UNICEF memberikan dukungan penuh kepada 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya sanitasi melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kolaborasi 

bersama yang juga melibatkan mitra-mitra lain yaitu Simavi, Rumsram dan Wahana Visi 

Indonesia ini membuahkan hasil gemilang setelah sejumlah desa menyatakan bebas dari 

perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan mengukuhkan pencapaian itu dengan 

melakukan Deklarasi STBM.  

 

Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka BABS terbesar kedua di dunia yaitu 51 juta 
orang, atau seperlima dari total populasi. Dua pertiga dari total jumlah itu tinggal di 
pedalaman. BABS juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan kematian balita. Setiap jam 
antara 15 dan 22 anak meninggal di Indonesia karena diare dan pneumonia yang bisa dicegah 
dengan sanitasi yang baik dan kebersihan.  (Angka diambil dari laporan Levels & Trends in 
Child Mortality – 2014 Report. Estimasi oleh UN Inter-agency Group for Child Mortality 
Estimation). 
 

Sanitasi yang buruk dan BABS juga memperbesar resiko terganggunya pertumbuhan fisik anak 

sehingga tidak optimal pada usianya, kata Dr. Aidan Cronin, Ketua Program Water, Sanitation 

and Hygiene (WASH) UNICEF Indonesia saat acara Deklarasi STBM di Biak, 18 November 2015. 

“Masalah hambatan pertumbuhan pada anak mempunyai efek jangka panjang yang 

mempengaruhi mereka baik secara fisik, ekonomi dan sosial,” kata Aidan.  

 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku 
higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program ini 
bertujuan untuk menurunkan angka penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya 
yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Untuk mencapai tujuan itu, masyarakat 
diharapkan memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan 
komunitas yang bebas dari BABS, menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang 
aman, ada fasilitas cuci tangan di rumah dan fasilitas umum sehingga semua orang mencuci 

tangan dengan benar, mengelola limbah serta sampah dengan benar. 
 

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. 
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