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SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
WSLIC-2 (WATER SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITY)
Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) merupakan program kerjasama antara Bina Swadaya Konsultan dan
Kementerian Kesehatan yang berlangsung sejak November 2010 – Oktober 2011. Program dilaksanakan di 4 provinsi yakni
provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Sulawesi Selatan meliputi 16 kabupaten. Program STBM merupakan
pendekatan untuk mengubah perilaku hidup bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
Terdapat 3 komponen kegiatan dalam program STBM yakni kegiatan pemicuan, capacity building dan pemasaran Sanitasi.
Kegiatan pemicuan, pemantauan (pemicuan lanjutan), penilaian telah dilakukan di semua lokasi STBM WSLIC-2, dari 900 target
desa, sudah dilakukan pemicuan di 977 (109 %) desa, dari 1800 dusun, telah dilakukan pemicuan di 3,591 (200 %) dusun. Dari
pemicuan dan pemantauan yang terus dilaksanakan, muncul peningkatan perubahan perilaku higienis dengan membangun jamban
yang sehat secara mandiri serta cuci tangan dengan menggunakan sabun.
Untuk kegiatan Capacity Building telah dilaksanakan Pelatihan Tim Pemicu STBM Tingkat bagi aparat di tingkat Kabupaten dan
Kecamatan serta Lokakarya Penyusunan Rencana Tindak Lanjut di 16 kabupaten. Sedangkan kegiatan pemasaran sanitasi
teridentifikasi potensi ekonomi sebesar Rp 19.117.500.000,- untuk kabupaten Lombok Barat dengan asumsi jamban yang belum
tersedia di masyarakat 73.456 unit dengan asumsi harga Rp 200.000,- per unitnya, Kabupaten Bone Rp 14.691.112.000,- dengan
asumsi 76.470 jamban yang belum terbangun dengan asumsi harga Rp 250.000,- per unitnya sedangkan Kabupaten Cirebon
sebesar Rp 87.264.750.000,- dengan asumsi 116.353 jamban yang belum tersedia dengan asumsi harga Rp 750.000,- per unitnya.
Dalam pemasaran sanitasi ini telah terbentuk provider (lembaga pengelola sanitasi) yang berfungsi sebagai salah satu pelaksana
pemasaran sanitasi. Provider inilah yang akan mengelola pemasaran sanitasi baik berupa pengembangan usaha produk, promosi
maupun jasa sanitasi.
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Program STBM – WSLIC 2 - Pembuatan sarana MCK
di desa-desa wilayah Program, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat

Trigering Program– sanitasi total
berbasis masyarakat, memberikan
kesadaran Stop BAB sembarangan.....
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