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Sanitasi merupakan kebutuhan dasar dan hak semua 
orang. Kementerian Kesehatan menyusun Peraturan 
Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 
sebagai payung regulasi untuk menyusun strategi 
pemenuhan sanitasi menyeluruh bagi masyarakat            
Indonesia. Oleh karena itu, pelibatan semua orang 
termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas,   
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya dalam 
program STBM sangat penting untuk diterapkan.

Konsep kebijakan STBM secara garis besar terdiri atas 5 
(lima) pilar perilaku hidup sehat yaitu: 
1. Stop Buang Air Besar Sembarangan.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga.
4. Pengamanan Sampah Padat Rumah Tangga.
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Walaupun pemerintah menargetkan 100% masyarakat 
dapat mengakses layanan sanitasi layak pada tahun 
2023, pada kenyataannya, sanitasi layak belum           
sepenuhnya diakses oleh kelompok rentan, termasuk 
anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan             
masyarakat miskin. Oleh sebab itu, STBM sebagai 
pendekatan yang mampu merubah perilaku hidup sehat 
(higiene) warga sekaligus mempromosikan sanitasi layak 
bagi semua. Kebijakan Pendukung Akses Sanitasi untuk Semua

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG Goals)   
Nomor 5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan                              
memberdayakan perempuan termasuk anak perempuan. 
Serta Nomor 6, yaitu menjamin ketersediaan dan                 
pengelolaan air minum dan santasi yang berkeberlanjutan 
untuk semua pada tahun 2030. Kedua SDG goals tersebut 

FAKTA

65% perempuan belum 
mengakses sanitasi yang 
sehat, aman dan mudah 

untuk dijangkau. 

Perempuan mengambil 
tanggung jawab utama untuk 

urusan kebersihan dan 
sanitasi rumah tangga 

(83,3%), termasuk untuk 
urusan membersihkan kamar 

mandi/toilet (95,4%). 

Meskipun peran dan 
kontribusi perempuan dalam 

penyediaan kebutuhan 
sanitasi keluarga sangat 

tinggi, namun sebanyak 80% 
rumah tangga di wilayah 
penelitian menyatakan 

bahwa anak perempuan dan             
perempuan belum diikutser-
takan dalam perencanaan               

pengembangan sistem 
sanitasi dan kebersihan.

Pengambilan air pada skala 
rumah tangga masih 

dilakukan oleh sebagian 
besar perempuan (81%). 

PERMASALAHAN

Belum meratanya tingkat 
pemahaman para pelaksana 

program STBM terkait isu                   
kesetaraan gender dan 
inklusi sosial (GESI). 

Proses pelaksanaan STBM 
belum menyediakan ruang 

partisipasi bagi anak, 
perempuan, penyandang 
disabilitas, masyarakat 

miskin, dan kelompok rentan 
lainnya. Salah satu contoh 

akibatnya ialah pembangunan 
sarana  sanitasi yang tidak 

inklusif, sehingga sulit diakses 
penyandang disabilitas. 

Belum tersedianya panduan 
kebijakan mengenai cara 

melibatkan anak, perempuan, 
penyandang disabilitas, 
masyarakat miskin, dan 

kelompok rentan lainnya ke 
dalam kegiatan STBM. 

Permenkes Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat belum 
memberikan arahan secara 

eksplisit terkait strategi 
pengarusutamaan GESI ke 

dalam mekanisme              
pelaksanaan STBM.
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Dalam dua tahun terakhir, Yayasan Plan International 
Indonesia (Plan Indonesia) telah mengimplementasikan 
strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang              
Berkesetaraan Gender & Inklusi Sosial (STBM GESI). 
Strategi ini dilakukan dengan melibatkan organisasi 
perempuan dan penyandang disabilitas sebagai mitra 
strategis. Melalui upaya ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi secara berarti dan konkret dalam rangka           
meningkatkan akses, partisipasi, dan kepemimpinan 
perempuan dan penyandang disabilitas dalam kegiatan 
STBM. 

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk membuat 
pertimbangan dan pengalaman para perempuan maupun 
laki-laki menjadi dimensi yang integral dalam                   
perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
kebijakan maupun program, sehingga perempuan dan 
laki-laki memperoleh manfaat yang setara. Oleh karena 
itu, prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial harus 
menjadi arus utama dalam pembangunan sektor air 
minum dan penyehatan lingkungan. Anak, perempuan, 
penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan             
kelompok rentan lainnya harus terlibat aktif sejak proses 
pemicuan, perencanaan, monitoring dan evaluasi           
penyelenggaraan STBM.

Pengintegrasian GESI ke dalam STBM

menuntut adanya akses air minum dan sanitasi layak bagi 
semua, termasuk anak, perempuan, penyandang                    
disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan        
lainnya.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang            
Pengesahan UNCRPD dan UU Nomor  8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa 
penyandang disabilitas adalah setiap orang yang         
mengalami keterbatasan fungsi (fisik, intelektual, mental, 
dan/atau sensorik) dalam jangka waktu lama yang dalam 
berinteraksi dengan lingkungan dapat   mengalami ham-
batan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 
efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesa-
maan hak. Konstitusi menjamin bahwa  penyandang 
disabilitas berhak untuk berpartisipasi penuh dalam 
kegiatan pembangunan, dihormati dan menjadi bagian 
dari keberagaman manusia, serta memiliki mempunyai         
kesempatan yang setara untuk mendapatkan akses 
terhadap air minum dan sanitasi yang layak.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam                             
Pembangunan Nasional, memberikan panduan                     
komprehensif mengenai strategi pengintegrasian gender 
ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional 
melalui RPJMN dan RPJMD pemerintah provinsi,               
kabupaten dan kota. Pengarusutamaan gender dalam 
pembangunan dalam perspektif lebih luas dirumuskan 
oleh PBB sebagai bagian dari komitmen komunitas global 
yang tercatat dalam Economic and Social Council (1997).

Penerapan STBM GESI dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan ganda atau disebut ‘Twin Track Approach’.  
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STRATEGI PEMBANGUNAN STBM GESI

PENDEKATAN TWIN TRACK

Kegiatan khusus                 
menargetkan isu kesetaraan 

gender dan inklusi sosial 
misalnya: peningkatan 

kapasitas bagi perempuan 
dan orang disabilitas untuk 
terlibat aktif dalam STBM, 

pelatihan wirausaha sanitasi 
untuk produk sanitasi yang 
inklusi, dan melaksanakan               

monitoring kesetaraan 
gender dalam STBM

Elemen GESI menjadi 
perhatian dalam penyusu-

nan regulaso, perencanaan, 
pendanaan, kampanye dan 

implementasi kegiatan

Kegiatan
GESI

yang spesifik

Kegiatan
pengarusutamaan

GESI
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Berdasarkan hasil temuan studi dari Plan Indonesia, 
diperlukan perbaikan kebijakan dan strategi implementasi 
guna mendukung target pemerintah dan SDGs mengenai 
kesetaraan dan keadilan akses bagi semua, termasuk 
anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat 
miskin, dan kelompok rentan lainnya.

Plan Indonesia merekomendasikan kebijakan Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan 
Gender & Inklusi Sosial (STBM GESI). 

Untuk itu kami merekomendasikan opsi kebijakan yang 
perlu dilakukan oleh pemerintah, yakni:

Pendekatan ini memiliki dua jenis intervensi, yaitu 
kegiatan umum pengarusutamaan GESI dan kegiatan 
khusus kepada perempuan dan penyandang disabilitas. 
Untuk intervensi  spesifik, dilakukan melalui kegiatan 
khusus dengan perempuan dan penyandang disabilitas. 
Aspek-aspek GESI yang diperkenalkan antara lain, 
peningkatan kapasitas tentang STBM GESI, pelatihan 
wirausaha sanitasi, dan   pelaksanaan monitoring                 
kesetaraan gender dalam STBM. Sedangkan intervensi 
dengan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial 
dilakukan melalui pengarusutamaan elemen GESI ke 
dalam perencanaan, regulasi, pendanaan, kampanye, 
dan implementasi kegiatan.

Rekomendasi Kebijakan

Contoh Media KIE yang dikembangkan 
Plan Indonesia, Kemenkes, dan organisasi 
disabilitas
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Contoh Media KIE yang dikembangkan 
Plan Indonesia, Kemenkes, dan organisasi 
disabilitas

a. Enabling Environment

Melakukan revisi Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan 
memasukkan unsur enabling environment, demand, dan supply yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial, 
melalui:

1.

I. tingkat Nasional

Mengintegrasikan hasil analisis gender pada perencanaan program sanitasi nasional.
Mengintegrasikan kesetaraan gender dan inklusi  sosial kedalam Roadmap STBM Nasional.
Melibatkan institusi pemberdayaan perempuan atau organisasi perempuan, organisasi penyandang               
disabilitas dalam Kelompok Kerja Air Minum & Penyehatan Lingkungan Nasional (Pokja AMPL Nasional).
Mendorong dan menguatkan partisipasi anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan 
kelompok rentan lainnya sebagai tenaga fasilitator STBM.
Mengintegrasikan perspektif gender dalam penguatan kapasitas pelaksana kegiatan dan fasilitator.
Melaksanakan pemantauan & evaluasi program yang berketaraan gender & inklusi sosial, misalnya menyedi-
akan data terpilah laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas. Juga melibatkan anak, perempuan, 
penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya di dalam proses pemantauan & 
evaluasi. 

Mengembangkan media promosi yang mengkampanyekan kesetaraan gender dan inklusi sosial; serta dapat 
diakses semua, termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok 
rentan lainnya.
Memastikan semua panduan STBM mengakomodir kebutuhan & keterlibatan aktif semua orang termasuk 
anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Membuat panduan opsi teknologi sarana sanitasi dan CTPS yang inklusif dan mudah digunakan semua 
orang dengan harga terjangkau, baik di   masyarakat, maupun di sekolah.
Memfasilitasi pelatihan pembuatan opsi teknologi sarana sanitasi dan CTPS yang dibangun di masyarakat 
dan di sekolah sudah inklusif dan mudah digunakan semua orang dengan harga terjangkau.
Memastikan sarana sanitasi & CTPS yang dibangun di masyarakat dan di sekolah  aman dan bisa digunakan 
semua orang, dan sesuai kebutuhan anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan 
kelompok rentan lainnya.

b. Demand

c. Supply
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a. Enabling Environment

II. tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa

Mengintegrasikan hasil analisis gender pada kebijakan sanitasi daerah.
Melibatkan institusi pemberdayaan perempuan atau organisasi perempuan, organisasi penyandang              
disabilitas dalam Kelompok Kerja Air Minum & Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL Kabupaten) dan tim 
STBM Kecamatan & Desa.
Memastikan keterlibatan anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan 
lainnya sebagai tenaga fasilitator STBM dan dalam kegiatan STBM.
Melakukan pelatihan STBM GESI kepada Pokja AMPL Kabupaten dan tim STBM Kecamatan & Desa.
Menyediakan data terpilah laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas, serta melibatkan kelompok 
rentan di dalam proses pemantauan & evaluasi.

Mengembangkan media promosi yang mengkampanyekan kesetaraan gender dan inklusi sosial; serta dapat 
diakses semua, termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok 
rentan lainnya.
Memastikan keterlibatan aktif semua orang  termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok 
rentan lainnya dalam semua kegiatan STBM.

Memfasilitasi pelatihan pembuatan opsi teknologi sarana sanitasi dan CTPS yang dibangun di masyarakat 
dan di sekolah sudah inklusif dan mudah digunakan semua orang dengan harga terjangkau.
Memastikan sarana sanitasi & CTPS yang dibangun di masyarakat dan di sekolah  aman dan bisa digunakan 
semua orang, dan sesuai kebutuhan anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan 
kelompok rentan lainnya.
Memberikan kapasitas (training) kepada perempuan dan penyandang disabilitas untuk menjadi wirausaha 
sanitasi. 
Memastikan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana sanitasi & CTPS bagi masyarakat yang tidak 
mampu. 

b. Demand

c. Supply
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