


Sahabat Plan Indonesia, sudah lebih dari 
dua tahun kita menghadapi pandemik 
COVID-19. Tentunya, dari berbagai tan-
tangan dan rintangan, kita belajar bahwa 
akses air bersih dan sanitasi layak begitu 
vital untuk kesehatan dan kehidupan 
seluruh lapisan masyarakat, terutama 
pada kelompok rentan. Hal inilah yang 
terus Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia) melalui Proyek Water 
for Women perjuangkan di Kabupaten 
Manggarai dan Kabupaten Sumbawa 
sejak tahun 2018.

Dengan semangat pantang menyerah, 
Plan Indonesia bersama dengan para 
mitra dan agen perubahan telah merep-
likasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
yang berkesetaraan gender dan inklusi 
(STBM GESI) di 20 kecamatan dan 

menjangkau hingga lebih dari 580.000 
partisipan program termasuk kelompok 
orang dengan disabilitas. Tentunya tak 
berhenti sampai di sini, masih banyak 
yang harus dilakukan dalam mencapai 
kelima pilar-pilar STBM.

Di dalam edisi Newsletter SUSAN 
kali ini, berbagai cerita menarik atas 
kegigihan berkampanye STBM di daer-
ahnya seperti yang dilakukan oleh Lurah 
Karot dan Pemerintah Desa Cekaluju. 
Tak hanya sampai di situ, Anda dapat 
mengikuti kisah perjalanan advo-
kasi Plan Indonesia hingga Pulau 
Bungin, Nusa Tenggara Barat, dapat 
merdeka air setelah 40 tahun tidak ada 
akses air.

Plan Indonesia melalui newsletter ini ingin 
mengapresiasi semangat dan kegigihan 
yang tak gentar dari para aktor yang terus 
mendorong akses air bersih dan sani-
tasi layak yang universal. Kami percaya 
bahwa semua perjuangan akan member-
ikan hasil dan bersama kitapun teguh. 
Semoga newsletter ini dapat menginspi-
rasi Sahabat Plan Indonesia untuk maju 
serentak membela hak-hak kita dan 
kelompok rentan hingga semuanya dapat 
mendapatkan air kapanpun dan di mana-
pun kita berada.

Selamat membaca!
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Akses air dan sanitasi layak merupakan 
hak seluruh manusia yang diperjuangkan 
oleh Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia) melalui proyek Water 
for for Women (WfW) sejak tahun 2018. 
Proyek WfW telah mendorong penca-
paian pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM) di dua kabupaten, 
yaitu Kabupaten Sumbawa 100% stop 
buang air besar sembarangan (Stop 
BABS) dan 100% cuci tangan pakai sabun 
(CTPS) untuk Kabupaten Manggarai. 
Berkolaborasi dengan semua pihak ter-
masuk Pokja AMPL, TP-PKK, Tim STBM 
Desa dan Kecamatan, termasuk organi-
sasi disabilitas, akhirnya taraf kesehatan 
masyararakat meningkat.

Pada 22 Januari 2022, Pemerintah 
Kabupaten Sumbawa dengan bangga 
mendeklarasikan capaian 100% Stop 
BABS atau open defecation free (ODF) 

sebagai Pilar pertama STBM GESI. Bupati 
Sumbawa H. Mahmud Abdullah dalam 
sambutannya menyampaikan bahwa 
keberhasilan ini tentunya berkat kerja 
sama seluruh elemen masyarakat, terma-
suk dukungan Plan Indonesia. 

Kita berharap dalam beberapa 
waktu ke depan, lima pilar
STBM dapat kita tuntaskan
bersama-sama. Sehingga, 

Kabupaten Sumbawa dapat 
dideklarasikan sebagai salah 

satu Kabupaten STBM di 
Provinsi NTB

H. Mahmud Abdullah - Bupati Sumbawa

Turut hadir dalam acara Deklarasi ODF, 
Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Plan 
Indonesia menyampaikan bahwa penca-
paian 100% ODF Kabupaten Sumbawa 
memberikan harapan dalam pencapaian 
pilar-pilar STBM di Kabupaten lainnya di 
NTB.

Selain itu, Kabupaten Manggarai ikut ter-
verifikasi sebagai Kabupaten ke pertama 
di NTT yang mencapai pilar kedua STBM, 
yakni 100% CTPS pada Jumat, 17 Juni 
2022. Wakil Bupati Manggarai, Heribertus 
Ngabut membuka pleno dengan menyam-
paikan bahwa verifikasi cuci tangan pakai 
sabun harus efektif, supaya pemerintah 
tidak salah menentukan kebijakan dalam 
menyelesaikan persoalan itu. 

COVER STORY
Kolaborasi Terintegrasi 
Membawa Sumbawa 
100% Stop BABS dan 
Kabupaten Mangarai
100% CTPS
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Kebiasaan cuci tangan pakai 
sabun harus disosialisasikan 
dengan baik, edukasi harus 

dilakukan secara masif agar ada 
kesadaran bersama yang timbul 

di tengah masyarakat
Heribertus Ngabut - Wakil Bupati 

Manggarai

Dalam proses verifikasi CTPS tersebut, 
Tim Verifikator memberikan beberapa 
rekomendasi untuk dapat dipenuhi oleh 
kabupaten Manggarai. Rekomendasi 
jangka pendek adalah Pemerintah 
Kabupaten Manggarai untuk dalam waktu 
dekat menyediakan surat komitmen 
penganggaran 5 pilar STBM yang berke-
setaraan gender dan inklusi (STBM GESI) 

mulai dari desa, Kecamatan, Puskesmas 
dan Pokja AMPL Kabupaten. Sedangkan 
rekomendasi jangka panjang antara lain, 
pemicuan STBM GESI perlu melibatkan 
lebih banyak pihak misalnya lembaga kea-
gamaan, organisasi dan masyarakat.

Melalui pendekatan STBM GESI, Plan 
Indonesia mendorong pemerintah dan 
masyarakat untuk melaksanakan STBM 
dengan lebih memperhatikan kelompok 
marginal termasuk perempuan, anak 
perempuan, penyandang disabilitas dan 
lansia. Tak hanya itu, pencapaian kedua 
Kabupaten tersebut membuktikan bahwa 
kolaborasi terintegrasi antar sektor dapat 
mengakselerasi program secara berkelan-
jutan. (Silvia A. Landa/Plan Indonesia)
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Tim Promosi Kesehatan dan Lingkungan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) dari Dinas Kesehatan terutama 
Puskesmas Kecamatan Batulanteh di 
Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB), terus melakukan 
kampanye perubahan perilaku bagi mas-
yarakat di 4 desa pelosok yaitu Desa Tepal, 
Tangkampulit, Baturotok, dan Baodesa, 
yang sebagian masyarakatnya masih 
Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 
hal ini antara lain disebabkan oleh akses 
jalan dan medan yang menantang untuk 
ke toilet terdekat yang sulit ditempuh 
dengan sarana transportasi sederhana.

Kondisi ini terungkap ketika melaku-
kan kegaiatan pemantauan bersama 
Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia) yang mendorong ter-
laksananya Proyek Water for Women. 
Proyek ini menjadi mandat untuk member-
ikan kontribusi capaian akses air minum 
dan sanitasi pada tahun 2030, sesuai 
dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 
melalui akses universal (100% akses) air 
minum dan sanitasi layak.

Akses Menantang Tidak 
Menyurutkan Semangat 
Tim Promkes Sumbawa 
Berkampanye STBM

ARTIKEL

Akses jalan yang buruk tidak membuat
tim verifikasi menyerah untuk 

melaksanakan tugasnya
Credit: Plan Indonesia
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Sejauh ini secara nasional, menurut Data 
Koordinasi Susenas 2017, lebih dari 28 
juta rumah tangga di Indonesia belum 
mendapatkan akses air minum layak dan 
lebih dari 18 juta rumah tangga belum ter-
layani akses sanitasi layak. Sementara 
data dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sumbawa pada bulan September 2021, 
masih terdapat 66 desa yang masyarakat-
nya masih melakukan BABS. Kondisi 
ini tersebar di beberapa desa yang ter-
letak di wilayah pesisir, kepulauan, dan 
pegunungan.

Plan Indonesia bersama para mitranya ter-
utama Dinas Kesehatan dan Puskesmas 
yang selama ini menjadi garda terde-
pan dalam meningkatkan kesadaran 
masyarakat, terus gencar melakukan 
kampanye kesadaran perubahan per-
ilaku terutama pada pilar 1 STBM yaitu 
Stop BABS di keempat desa pelosok di 
atas. Ada lima pilar STBM yang terus 

dikampanyekan juga yaitu: Stop Buang Air 
Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci 
Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan 
Air Minum Makanan Rumah Tangga 
(PAMM RT), Pengamanan Sampah 
Rumah Tangga (PSRT), dan Pengamanan 
Limbah Cair Rumah Tangga (PLC RT). 

Pada 4 desa yang dilakukan kampanye 
perubahan perilaku pilar 1, juga dilaku-
kan verifikasi STBM untuk Desa Tepal 
dan Baodesa. Dari hasil monitoring terse-
but, sebanyak 31 KK masih menumpang 
buang air besar (BAB), 109 masih BAB 
di tempat terbuka, dan 20 KK masih BAB 
di tempat tertutup di Desa Tangkampulit. 
Sedangkan di Desa Baturotok, terdapat 
9 KK masih menumpang BAB (di rumah 
tetangga, atau saudara), 199 KK masih 
BAB di tempat terbuka dan 155 KK masih 
BAB di tempat tertutup. 
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Sementara, di Desa Tepal dan Baodesa 
dinyatakan lulus saat verifikasi Pilar 1,2 dan 
3 STBM oleh Tim Verifikasi Kecamatan. 
“Kami mengharapkan komitmen Kepala 
Desa termasuk BPD untuk penuntasan 
target STBM khususnya pilar 1 di tahap 
awal melalui optimalisasi APBDes. Kami di 
kecamatan juga akan mengawal komitmen 
tersebut melalui verifikasi dana desa yang 
menjadi kewenangan kami,” ujar Widodo 
selaku Camat Batulateh saat melakukan 
pertemuan di Desa Baturotok.

Kami bersama BPD berkomitmen 
menuntaskan rumah tangga yang 

belum memiliki jamban melalui 
APBDes perubahan di tahun 

2021 supaya menjaga
perilaku masyarakat kami agar 

tidak BABS
Syaifudin, Kepala Desa Baodesa

hal tersebut disampaikan Syaifudin 
saat melakukan pertemuan dengan Tim 
Verifikasi Kecamatan. Komitmen ini tere-
alisasi dengan dideklarasikannya desa 
Baodesa sebagai desa yang telah mem-
praktekan pilar 1, 2, dan 3 STBM pada 
bulan September 2021. Dengan adanya 
komitmen para pihak tersebut, akses yang 
sulit dan menantang diharapkan tidak lagi 
menjadi alasan untuk mencapai target 
STBM demi terwujudnya Sanitasi Untuk 
Semua. (Plan Indonesia/Jatmoko).
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Fransiska Inatia Pardani adalah satu dari 
sebagian kecil perempuan di Kabupaten 
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT) yang mendobrak stereotip bahwa 
perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. 
Dia membuktikan stereotip itu salah dan 
kini dia  menjadi Lurah di Kelurahan Karot, 
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten 
Manggarai. Sejak 2017, Ibu Ina, demikian 
dia bisa disapa, bersama dengan 170 
Lurah/Kepala Desa lainnya memberikan 
kontribusi yang sangat besar dalam mewu-
judkan Kabupaten Manggarai menjadi 
Kabupaten yang telah Open Defecation 
Free (ODF/Bebas Dari Kebiasaan Buang 
Air Besar Sembarangan) ke-4 di Provinsi 
NTT pada tahun 2021.

Tidak mudah baginya mewujudkan 
wilayahnya menjadi daerah yang mas-
yarakatnya 100% tidak lagi buang air 
besar sembarangan (BABS). Apalagi 
wilayah kelurahannya sangat dekat 
dengan aliran sungai dimana sebagian 
besar masyarakatnya yang tinggal di ban-
taran merasa lebih nyaman melakukan 
BABS di kali. Sebuah perilaku yang sudah 
jadi kebiasaan bertahun-tahun, dan turun 
menurun. Jika pun mereka mempunyai 
rumah, maka mereka mengarahkan pipa 
pembuangan limbah domestiknya terma-
suk hasil buangan dari klosetnya langsung 
ke aliran sungai tanpa di filter lebih dahulu 
melalui tangki septik. 

Ibu Ina, Lurah Pantang Menyerah Dalam Mengubah 
Perilaku Masyarakat Yang Masih BABS 

Ibu Ina ketika menerima STBM Award sebagai Penggiat 
Sanitasi Teladan dari Kabupaten Manggarai

Credit: Plan Indonesia
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Ibu Ina tentu saja merasa malu wilayahnya 
masuk dalam kategori yang belum 
ODF. Berdasarkan hasil monitoring dari 
Puskesmas Kota tahun 2018-2019 penca-
paian pilar 1 STBM (Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat) Tentang Stop BABS (SBABS) 
di wilayah kelurahan Karot masih sangat 
rendah. Hanya 23% KK saja yang sudah 
mempraktikan pilar 1 STBM tersebut. 

Ketika Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia) datang dengan proyek 
Water for Women melaksanakan STBM-
GESI (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
– Gender dan Inklusi) untuk memastikan 
masyarakat melaksanakan 5 pilar STBM, 
dirinya pun menjadi antusias dan seman-
gat. Setidaknya sudah diberikan sebuah 
pengetahuan dan solusi untuk member-
ikan kesadaran dan mengubah perilaku 
masyarakat dalam metode-metode yang 
tepat.  Bersama dengan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Manggarai, Sanitarian dari 
Puskesmas Kota, tokoh masyarakat, 
dan didampingi Plan Indonesia, Ibu Ina 
menjadikan wilayah bantaran sungai/kali 
menjadi prioritas untuk dipicu kesadaran 
masyarakatnya agar tidak lagi BABS. 

Tentu saja melakukan pemicuan peru-
bahan perilaku yang sudah menahun ini 
tidaklah mudah. Masyarakat selalu punya 
alasan. Ditambah lagi saat pelaksanaan 
kegiatan sedang semangat berlangsung, 
pandemik COVID-19 melanda di akhir 

2019 sehingga pemicuan sulit dilaku-
kan. Guna mengatasi masalah tersebut, 
tim STBM Kelurahan melakukan pemic-
uan secara individu dengan kunjungan 
dari rumah ke rumah yang dipimpin oleh 
sanitarian Puskesmas Kota. Semua 
kepala keluarga yang tinggal di ban-
taran sungai/kali dikunjungi satu per satu 
dan diberikan pemahaman serta sosial-
isasi tentang jamban yang sehat beserta 
persyaratannya. 

Dalam pelaksanaan pemicuan ini, tidak 
semua warga menerima kegiatan terse-
but dengan baik, bahkan ada yang 
menolak kehadiran sanitarian dan pihak 
Plan Indonesia. Walaupun demikian, Ibu 
Ina bersama dengan sanitarian dan Plan 
Indonesia tidak menyerah. Pemicuan kem-
bali dilanjutkan pada tahun 2020 dengan 
memberikan edukasi langsung kepada 
semua warga, khususnya warga yang 
belum memiliki jamban sehat di wilayah 
Kelurahan Karot. 

Kehadiran langsung Ibu Ina di lokasi 
menggugah warganya untuk menerima, 
sadar dan mau mengubah cara berpikir, 
serta perilaku hidup lebih bersih khu-
susnya untuk Stop BABS di sungai/kali. 
Hingga pada akhirnya Kelurahan Karot 
berhasil mendapatkan status ODF pada 
bulan November 2020. Ibu Ina mengaku 
merasa terbantu secara personal dengan 
adanya pendampingan dari Yayasan Plan 
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Indonesia dalam kegiatan STBM-GESI. 
Perubahan yang terjadi dirasa sangat 
signifikan dibandingkan dengan kegia-
tan sanitasi yang selama ini dilakukan 
secara mandiri. Kemampuan koordinasi 
dan networking dari Ibu Ina benar-benar 
diuji selama proses pemicuan STBM. 
Ibu Ina harus melibatkan semua unsur 
pemerintahan mulai dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten, Puskesmas, sampai dengan 
ketua RT/RW agar aktif dalam pemicuan 
dan promosi kesehatan. 

Bahkan, aparat keamanan yang diwakili 
oleh Babinsa dari TNI AD juga dia libat-
kan dalam memberikan pengertian 
kepada masyarakat yang masih kukuh 
dengan pendiriannya. Kehadiran pemer-
intah secara langsung di lapangan juga 
menjadi salah satu faktor pendukung 
perubahan ini. 

Masyarakat membutuhkan 
kehadiran seorang pemimpin 
secara fisik di tengah-tengah 
masyarakat, membantu mas-

yarakat melalui kerja langsung, 
dan mendengar keluhan

masyarakat dibandingkan 
dengan pemimpin yang hanya 

duduk di kantor dan 
memberikan instruksi. 

Fransiska Inatia Pardani

Selain itu, pemberian sanksi sosial dan 
penandatanganan komitmen oleh mas-
yarakat juga menjadi faktor keberhasilan 
Kelurahan Karot mendapatkan status 
ODF. Sanksi sosial dan penandatanga-
nan komitmen menimbulkan budaya malu 
dan mendorong masyarakat untuk beru-
bah ke arah  yang lebih baik. Upaya ini 
merupakan sebuah terobosan yang cukup 
luar biasa mengingat dengan budaya 
patrilineal yang tinggi seorang pemi-
mpin perempuan seperti Ibu Ina dapat 
merangkul dan membawa perubahan di 
tengah masyarakat Kelurahan Karot khu-
susnya  dengan STBM. 

Sebagai bentuk penghargaan untuk kerja 
kerasnya, Bu Ina mendapatkan penghar-
gaan dari Kementerian Kesehatan sebagai 
Penggiat Sanitasi Teladan untuk kategori 
Lurah Teladan pada acara STBM Award 
tanggal 15 Oktober 2021. Penghargaan 
ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati 
Manggarai Heribertus Ngabut, S.H berte-
patan dengan Hari Cuci Tangan Sedunia. 
Ibu Ina diharapkan mampu menginspirasi 
kehadiran pemimpin atau penggiat sani-
tasi lainnya untuk bersinergi membangun 
sanitasi yang dapat diakses oleh semua 
orang. (Leony Pah/Konsultan Penulisan 
Most Significant Change dan Stevie 
Ardianto Nappoe/Plan Indonesia).
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Modesta Cherly Syukur, selalu merasa 
ada yang kurang tiap kali melakukan 
promosi kesehatan dan lingkungan kepada 
masyarakat yang didatanginya. Sebagai 
sanitarian di Puskesmas Kota Ruteng, 
Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara 
Timur (NTT), dia merasa “buntu,” dengan 
metode yang selama ini digunakannya. 
Masyarakat pun susah dipicu kesada-
rannya, dan anggaran untuk promosi 
kesehatan dan lingkungan hingga ke 
pelosok desa juga tidak memadai. 

Tahun 2018, sebuah kegiatan bernama 
STBM-GESI (Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat berkesetaraan gender dan 
inklusi sosial) hadir dalam proyek Water 
for Women, Yayasan Plan International 

Indonesia (Plan Indonesia) di wilayah 
tempat dia bekerja. Cherly, demikian pang-
gilan akrab perempuan asli Manggarai 
ini, saat itu hanya bisa mendengarkan 
saja cerita para sanitarian rekan kerjanya 
di wilayah lain yang telah mendapatkan 
manfaat dari program STBM-GESI itu. 
Sayangnya, pada waktu itu program itu 
belum masuk ke wilayahnya. 

Ketika Juni 2021, proyek Water for 
Women STBM-GESI masuk, Cherly 
pun terlibat aktif dan merasa senang. 
Karena dia diberikan peningkatan kapa-
sitas tentang metode yang tepat dalam 
melakukan promosi kesehatan terutama 
dalam hal memicu kesadaran masyarakat 
yang masih rendah pemahamannya. 

Program STBM-GESI Telah Membuka Kesadaran 
Keterbukaan Berpikir dan Memperlakukan 

Manusia Setara

Cherly bersama dengan tim promkes Puskesmas Kota Ruteng ketika 
memberikan pelatihan kepada pendidik sebaya di sekolah terkait MKM.

Credit: Plan Indonesia
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Dia bahkan dilibatkan menjadi fasilitator 
pemicuan STBM dan MKM (Managemen 
Kesehatan Mentruasi) di sekolah-sekolah 
yang didukung penuh oleh Plan Indonesia. 
Karena kegiatannya berdampak positif 
bagi capaian Puskesmas Kota Ruteng, dia 
pun mendapatkan dukungan positif dari 
atasannya di Puskesmas Kota Ruteng. 

Kini dia menyadari, bahwa perubahan 
perilaku hanya bisa dicapai jika kes-
adaran itu datang dari masyarakat itu 
sendiri. Karena itu tantangan terbesar 
memang memberikan pemahaman dan 
pengertian – mengubah cara berpikir 
masyarakat yang selama ini keliru. Karena 
ternyata  hidup bersih dan sehat itu cukup 
sederhana dan bisa dilakukan siapa pun. 

Saya merasa ada perubahan yang signifikan terhadap 
kapasitas dan kemampuan saya sebagai seorang 
sanitarian sejak mengikuti kegiatan bersama Plan 

Indonesia. Selain itu, visi dan misi Plan Indonesia juga 
sesuai dengan tujuan saya bekerja menjadi 

sanitarian guna memastikan akses sanitasi untuk semua. 
Dari kegiatan ini juga saya mendapatkan perspektif 

yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat di mana 
selama ini banyak program pemberdayaan yang lebih 
memfokuskan pada pemberian bantuan berupa sarana 

atau barang, namun program tersebut tidak berkontribusi 
pada perubahan perilaku.

Modesta Cherly Syukur
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“Plan Indonesia ternyata juga tidak terfokus 
kepada bagaimana menyediakan bantuan 
bagi masyarakat. ‘Oh ini, ini kamar mandi, 
ini sarana cuci tangan pakai sabun.’ Tetapi 
juga ke pemberdayaan yang harusnya 
kesadaran itu datang dari masyarakatnya. 
Mengikutkan mereka sejak awal proses, 
mengedukasi masyarakat bagaimana 
ketika kita tidak mencuci tangan dengan 
baik, misalnya, maka banyak hal buruk 
yang akan terjadi secara kesehatan. Jadi 
masyarakat juga ikut belajar,” tambah 
Cherly.

Selain peningkatan kapasitas yang ber-
hubungan dengan pemberdayaan, Cherly 
juga mengalami peningkatan kapasitas 
terkait dengan kesetaraan gender dan 
inklusi dimana dalam implementasi pro-
gram sanitasi sebelumnya norma-norma 
sosial yang berkaitan dengan gender dan 
inklusi jarang diangkat bahkan hampir 
tidak ada. Bukan hanya pada intervensi di 
kelompok mayoritas tetapi juga kelompok 
minoritas yakni perempuan, anak perem-
puan, kelompok disabilitas, dan lansia. 

“Saya baru menyadari betapa pentingnya 
cara kita memperlakukan orang lain. Kerja 
sama dengan Plan Indonesia telah mem-
buka pikiran saya. Misalnya, bagaimana 
kita melihat sisi laki-laki dan perempuan 
yang memiliki hak dan kewajiban sama, 
bagaimana kita memperlakukan orang 
dengan cara yang sama, dan apa yang 
dilakukan oleh laki-laki ternyata juga 

mampu dilakukan oleh perempuan. Jadi 
secara tidak langsung dalam beberapa 
kegiatan kita sudah mempunyai persepsi 
bahwa, ‘Oh iya, saya jangan terlalu fokus 
pada kaum laki-laki yang banyak bergerak, 
tetapi harus juga bisa melibatkan kaum 
perempuan’. Dengan adanya program 
ini, inklusi sosial, akhirnya kita mema-
hami bagaimana cara kita memperlakukan 
orang,” tegas Cherly.

Cherly berharap ada lebih banyak lagi 
tenaga kesehatan masyarakat dan tokoh 
masyarakat yang diubah pola pikirnya 
melalui kerja sama Pemerintah Daerah 
dan Plan Indonesia sehingga semua 
kecamatan mempunyai tenaga yang 
kompeten dalam menjalankan promosi 
dan pemicuan STBM-GESI bagi semua. 
(Leony Pah/Konsultan Penulisan Most 
Significant Change dan Stevie Ardianto 
Nappoe/Plan Indonesia).
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Konsorsium Difabel, Pertuni Kabupaten 
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT), menyerukan kepada pemerintah 
setempat agar membangun fasilitas pub-
liknya menjadi ramah disabilitas. Mereka 
juga akan terus mengawal dan mem-
perjuangkan poin-poin yang mereka 
rekomendasikan dalam Musyawarah 
Rencana Pembangunan (Musrenbang) 
tingkat kecamatan Langke Rembong 
pada Maret 2022 agar pemerintah bisa 
merealisasikannya secara konkret.  “Poin-
poin yang kami usulkan adalah adanya 
akses di sejumlah fasilitas umum untuk 
kelompok difabel seperti penanda arah 
dengan huruf braille, jalur pemandu yang 
diperbesar, penanda untuk ke jamban 
atau ke tempat sampah, dsb,” tegas per-
wakilan Konsorsium Difabel Manggarai, 
Alosia Dahlia Putri Kung.

Alosia, yang juga merupakan guru difabel 
SLB Negeri Tenda ini, juga menambahkan 
jika mungkin kecamatan juga membuat 
kegiatan agar komunitas dapat berinter-
aksi dengan kelompok disabilitas secara 
masif sehingga memberikan kesempa-
tan yang bagus untuk mereka mengenal 

kelompok disabilitas. Rekomendasi 
lainnya adalah agar teman netra juga 
diberikan peningkatan kapasitas untuk 
bisa bekerja dengan layak seperti di 
bidang musik, teknologi, dan keterampi-
lan lainnya diluar dari profesi yang lazim 
seperti tukang pijat. Selain itu, Alosia  juga 
ingin agar kelompok disabilitas mendapa-
tkan program beasiswa, serta diberikan 
ruang untuk menyampaikan aspirasinya 
di tingkat kecamatan.

Sementara itu dari kelompok daksa men-
gusulkan program berupa adanya jalan/
ramp yang bisa menuntun mereka ke 
tempat-tempat umum seperti toilet, kantor 
desa, sekolah, termasuk tempat-tempat 
yang sering diakses kelompok daksa. 
Mereka juga ingin mendapatkan pening-
katan kapasitas dalam hal keterampilan, 
seperti menganyam, membuat telor asin, 
dan sebagainya. Mereka juga meminta 
pemerintah agar bisa memberikan ban-
tuan penyediaan kamar mandi baik di 
fasilitas umum dan rumah mereka yang 
aksesibel untuk mereka. Termasuk mem-
buka kesempatan mereka bisa bersekolah 
hingga di tingkat kecamatan dan kesem-
patan mendapatkan pekerjaan. Mereka 
juga menginginkan pemerintah banyak 
mengkampanyekan bahwa kelompok 
disabilitas berdaya dan mampu, sehingga 
mereka tidak lagi dilekatkan oleh stigma 
negatif dan terhindar dari perudungan.

Konsorsium Difabel 
sebagai Agen Perubahan 
untuk Pembangunan 
yang Ramah Disabilitas di 
Manggarai
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Sementara itu, Camat Langke Rembong, 
Emiliano Ndahur mengatakan, pihak-
nya telah melibatkan penyandang 
disabilitas saat menggelar Musrenbang 
tingkat Kecamatan Langke Rembong 
yang digelar pada Jumat, 11 Maret 2022 
lalu di Kantor Camat Langke Rembong. Ia 
menjelaskan, Musrenbang kali ini bersifat 
inklusif karena melibatkan penyandang 
disabilitas secara langsung sebagai 
peserta Musrenbang Kecamatan Langke 
Rembong. Dengan demikian harapan  
“No one left behind” yang artinya tidak ada  
satupun yang tertinggal dalam proses 

pembangunan sebuah bangsa maupun 
daerah dapat terwujud dengan baik.
Menurutnya, dari hasil rekapitulasi usulan 
kelurahan yang diinput ke dalam aplikasi, 
teridentifikasi sebanyak 191 usulan. Dari 
191 usulan tersebut, telah disepakati 
sebanyak 157 usulan menjadi usulan pri-
oritas kecamatan. Sedangkan 34 usulan 
dikelompokkan sebagai usulan non-pri-
oritas, namun akan disampaikan kepada 
perangkat daerah terkait untuk dijadikan 
rencana kerja (Renja) perangkat daerah. 
(Andreas Wotan/Plan Indonesia).

Dalam kesempatan ini, saya ingin memperlihatkan upaya yang 
telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Kantor Camat 

Langke Rembong yang ramah terhadap kaum disabilitas.
Saya pun berterima kasih atas berbagai masukkan langsung 
dari penyandang disabilitas. Ini merupakan hal konstruktif 

untuk bisa disikapi sebagai upaya pembenahan fasilitas pemer-
intah yang inklusif dan ramah untuk semua orang termasuk 

penyandang disabilitas
Emiliano Ndahur - Camat Langke Rembong

Konsorsium Difabel Manggarai ketika menyampaikan aspirasi 
mereka dalam Musrembang tingkat Kecamatan Langke Rembong

Credit: Plan Indonesia

15NEWSLETTER SUARA SANITASI  (SUSAN)      EDISI  JUNI  2022|



Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB), berencana 
akan menciptakan wilayahnya ramah 
untuk anak, perempuan dan kelompok 
disabilitas. Hal ini ditegaskan langsung 
oleh Yuni Ilmi Kurnia, S.STP. M.Si, per-
wakilan dari Bappeda (Badan Perencana 
Pembangunan Daerah), Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan pada 
Musrembang (Musyawarah Perencana 
Pembangunan) dan Perencanaan Inklusi 
Menuju Sumbawa Gemilang Berkeadaban, 
di Aula SMK Negeri 1, Sumbawa, 18 Maret 
2022. Kegiatan ini juga dihadiri langsung 
oleh Asisten III, Setda (Sekretaris Daerah), 
Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar, 
M.Ec., Dev. 

Musrenbang ini bertujuan untuk menyam-
paikan aspirasi dari kelompok penyandang 
disabilitas serta kelompok perempuan 
marginal lebih khususnya dalam hal 
meningkatkan kesadaran pemerintah 
daerah mengenai situasi kelompok disabil-
itas, serta mempromosikan terpenuhinya 
hak dan kesejahteraan penyandang 
disabilitas. Dalam paparan di acara 
tersebut, Yuni juga memaparkan bahwa 

Bappeda sedang merancang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan 
menampung saran dari desa-desa dari 
24 Kecamatan.  Didapatkan 500 usulan 
yang malah lebih condong orientasinya 
kepada pembangunan fisik. Padahal, di 
dalam perencanaan pembangunan ada 
hal yang lebih mendasar yaitu pemban-
gunan manusia. Dalam rancangan, RKPD 
2023 juga harus mengacu pada Sumbawa 
ramah anak, ramah perempuan dan 
ramah disabilitas. Minimal di ruang publik 
yang memberikan pelayanan bisa melihat 
poin-poin tersebut agar dapat memenuhi 
kebutuhan dan hak hidup yang sama bagi 
semua warga Sumbawa. 

Sementara Fahrunnisa, S.Sos., M.Si, 
selaku Akademisi Universitas Teknologi 
Sumbawa menyampaikan, dalam 
penyelenggaraan pembangunan daerah 
pemerintah berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) yang telah disusun. Oleh  karena 
itu untuk mengakomodir kebutuhan per-
empuan dan penyandang disabilitas ke 
depannya pemerintah daerah harus lebih 
sering duduk bersama untuk bisa meli-
hat peluang kerja sama dan kolaborasi 
satu sama lain. Sementara perwakilan 
disabilitas sensorik netra,  Darmansyah, 
menyampaikan beberapa  permasalahan 
yang sering di hadapi oleh penyandang 
disabilitas.  Pertama masih sulitnya akses 
informasis seperti (peluang kerja, infor-
masi kesehatan reproduksi dan lainnya) 

Sumbawa Akan 
Wujudkan Pembangunan 
Ramah Anak, Ramah 
Perempuan, dan Ramah 
Disabilitas tahun 2023
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bagi penyandang disabilitas, Darmansyah 
berharap di setiap kegiatan yang mengun-
dang disabilitas perlu adanya tenaga ahli 
juru bahasa isyarat (JBI) dan perlu juga 
disediakan  di kantor/instansi terutama 
dinas sosial. Kedua, masih minimnya pel-
uang kerja bagi penyandang disabilitas, 
padahal banyak penyandang disabili-
tas netra, daksa dan tuna rungu yang 
berkuliah, namun setelah lulus, mereka 
tidak tahu harus bekerja di mana. Ketiga, 
masih sulitnya untuk mengajukan akses 
permodalan di perbankan dan sering 
mendapatkan diskriminasi.
   
Lita Utami perwakilan kelompok perem-
puan dari kelurahan Brang Bara sedikit 
bercerita terkait pengalamannya, Lita 
tinggal di bantaran sungai Brang Bara, 

sebelum Yayasan Plan International 
Indonesia  masuk, semua warga sekitar 
hampir setiap hari membuang sampah ke 
sungai. Setelah Yayasan Plan Indonesia 
masuk dengan berbagai program-pro-
gramnya kebiasaan itu sedikit berubah. 
Masyarakat mulai belajar untuk melaku-
kan advokasi ke pemerintah dan berhasil 
untuk meminta truk pengangkut sampah 
roda tiga untuk masuk ke gang-gang 
sempit yang ada di kelurahan. Namun, 
hal itu tidak dapat bertahan lama karena 
sulitnya mendapatkan suku cadang pera-
latannya di Sumbawa. 

Kelompok Perempuan dan Penyandang Disabilitas ketika mengikuti 
Musrembang Inklusi Menuju Sumbawa Gemilang Berkeadaban 

Credit: Plan Indonesia
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Sebagai penutup Ibu Yuni perwakilan dari 
BAPPEDA menyampaikan bahwa hasil 
Musrembang ini akan disampaikan ke 
forum Musrembang kabupaten nantinya. 
Urusan ini akan diakomodir oleh pemer-
intah yang dicakup melalui program dan 
kegiatan. Adapun jika tidak bisa melalui 
Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) 
maka diharapkan bisa berasal dari konstit-
uen/Pokir yang ada. “Untuk aspek sosial, 
ekonomi dan politik akan selalu kami 
upayakan. Kami berharap di Musrenbang 
regular pemerintah rekan disabilitas dan 
kelompok perempuan dapat hadir untuk 
membawa harapan-harapan ini,” tambah 
Yuni. (Ziyad Nauvan Zarkasi/Plan 
Indonesia).

Kami berharap pemerintah dapat menyediakan truk 
pengangkut sampah yang lebih memadai untuk dapat 

mengangkut sampah di gang-gang sempit, kami khawatir 
bila tidak ada truk pengangkut sampah dan kurangnya 

perhatian pemerintah, perilaku warga akan kembali 
seperti dulu kala sebelum Plan Indonesia masuk

Lita Utami
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Sebanyak 62% laki-laki (dari 1000 
responden seluruh Indonesia) masih 
menganggap menstruasi adalah urusan 
perempuan, dan tabu untuk dibicarakan 
dengan jelas. Bahkan stigma dan ketabuan 
menstruasi terhadap perempuan masih 
berjalan hingga kini dari tingkat anak-
anak hingga orang dewasa. Bahkan juga 
menyebutkan 63% orang tua tidak pernah 
menjelaskan tentang menstruasi kepada 
anak perempuannya. Sementara itu di 
tingkat sekolah masih ada 50% toiletnya 
tidak terpisah antara murid laki-laki dan 
perempuan. Ditambah lagi adanya 79% 
anak perempuan tidak pernah mengganti 
pembalutnya selama belajar di sekolah, 

karena air untuk membersihkan tidak ber-
fungsi dengan baik.  Demikian data hasil 
studi dari SMERU belum lama ini, yang 
kemudian diungkapkan oleh Yayasan 
Plan International Indonesia (Plan 
Indonesia) dalam Webinar bertajuk "New 
Normal: Yuk, Jadikan Menstruasi Tidak 
Tabu Lagi” pada tanggal 13 Juni 2022. 
Hadir sebagai pembicara Dr. Dyana Safitri 
Velies, Sp.OG (K), M.Kes - Co-Founder 
AKAR Indonesia, Alvin Theodorus dari 
Co-Founder Tabu.id, Silvia Devina,  Wash 
and ECD Advisor Plan Indonesia, dan 
Yasmin serta Selviana, sebagai Pendidik 
Sebaya dari Mataram (NTB) dan Ruteng 
(NTT). 

Mendobrak Tabu Menstruasi
di Hari Kebersihan Menstruasi 2022

Suasana perayaan hari Menstruasi Sedunia di Manggarai 
dan penyerahan hadiah untuk pemenang lomba

Credit: Plan Indonesia
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Ketabuan dalam membicarakan mentru-
asi masih menjadi masalah di berbagai 
wilayah. Ketabuan ini pula yang menye-
babkan informasi seputar menstruasi 
bias dan bukan dari sumber yang benar. 
Belum lagi bicara sanitasi dan keseha-
tan di sekolah, banyak siswa perempuan 
tidak bisa membersihkan dan mengganti 
pembalutnya karena air di toilet sekolah 
tidak berfungsi,” Jelas Silvia Devina.

Sementara Alvin Theodorus mengatakan 
miskonsepsi terkait mentruasi juga terjadi 
di dunia orang dewasa. Misalnya, setiap 
perempuan PMS atau saat menstruasi 
maka sering emosional dan tidak rasional, 
karena itu dianggap tidak layak menjadi 
pemimpin. Padahal, jelas Alvin lagi, men-
struasi seperti orang yang sedang kurang 
fit, dan tubuh sedang tidak enak, siapa 
pun baik laki-laki dan perempuan jika 
kondisi badannya seperti itu pasti akan 
sensitif. “Bahayanya lagi karena minim-
nya pengetahuan, mereka melakukan 
aktivitas seksual saat menstruasi untuk 
menghindari kehamilan. Sehingga merasa 
kondom tidak perlu digunakan. Ini sangat 
berbahaya.  Atau mereka juga memberi-
kan sebutan untuk pembalut menjadi roti 
jepang, roti bakar, tisu, atau  perempuan 
misalnya mau membeli pembalut pun 
sembunyi-sembunyi, seolah menstru-
asi sesuatu yang tabu dan kotor untuk 

disebut. Saat mereka ingin cuti haid pun 
dicap hanya cari alasan, yang kemudian 
di cap sebagai pemalas,” jelasnya.

Salah persepsi terhadap menstruasi 
menurut Dyana Safitri bahkan dimulai dari 
darahnya yang dianggap sebagai darah 
kotor. Sehingga dari sanalah, stigma itu 
dibuat panjang. Padahal darah menstru-
asi adalah darah segar dan bersih seperti 
darah lainnya. Jika terlihat kehitaman 
lebih disebabkan peluruhan jaringan yang 
terbawa darah.  “Karena peluruhan terse-
but tidak semua badan perempuan bisa 
melaluinya dengan baik. Ada yang men-
galami nyeri. Nah, ini tidak bisa dibilang 
hal yang biasa dalam menstruasi, justru 
harus diperiksa serius ke dokter. Apalagi 
jika nyerinya sampai dia tidak bisa berak-
tivitas atau bahkan sampai ada yang 
pingsan”, jelasnya.

Terkait dalam memberikan kesadaran 
pentingnya manajemen sanitasi dan 
kebersihan menstruasi, Plan Indonesia 
melalui proyek Water for Women melaku-
kan beberapa kegiatan dalam upaya 
mengedukasi masyarakat tentang pent-
ingnya menjaga kebersihan menstruasi. 
Salah satu yang dilakukan di antaranya 
adalah menghadirkan pendidik sebaya 
yang bisa menyampaikan kesadaran 
tersebut dengan teman-teman sebayanya 

Jadi masih banyak “pekerjaan rumah” kita untuk 
mempromosikan dan mengkampanyekan pentingnya 

kepedulian dan kesadaran bahwa menstruasi itu juga urusan 
kita semua, termasuk laki-laki.

Silvia Devina - Wash and ECD Advisor Plan Indonesia
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di sekolah. Plan Indonesia melakukannya 
di 154 sekolah di 4 provinsi. Bahkan, Plan 
Indonesia kini tengah menyusun mod-
ul-modul terkait Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM) dan manajemen 
menstruasi di sekolah untuk diadvoka-
sikan ke stakeholder terkait. “Diharapkan 
praktik terbaik yang pernah dilakukan di 
154 sekolah juga bisa diterapkan di seko-
lah-sekolah lainnya,” tandas Silvia. 
 
Selain webinar, beberapa aktivitas juga 
dilakukan di masing-masing kabupaten di 
mana proyek Water for Women diterap-
kan. Plan Indonesia bekerja sama dengan 
Pemerintah Kabupaten Manggarai 
melakukan kegiatan talkshow radio 
dan lomba cerdas cermat MKM. Hadir 
sebagai narasumber Meldyanti Hagur 
Marceluna, S.P-Ketua TP PKK Manggarai, 
Wensislaus Sedan, S.Od, M.Si-Sekretaris 
Dinas Pendidikan dan Olahtaga, serta 
Rm Marten Jenarut, PrS.Fil, S.H, M.H, 
Direktur Komisi JPIC Keuskupan Ruteng, 
pada 8 Juni 2022 melalui edukasi perlu-
nya menjaga kebersihan menstruasi dan 
menggeser perspektif masyarakat terkait 
ketabuannya. Sementara untuk lomba 
cerdas cermat dilaksanakan pada 10 
Juni 2022. Kegiatan ini terbagi dalam dua 
kategori yaitu SD dan SMP. Pemenang 
kategori SD adalah juara I SDI Lenda, 
juara II SDI Iteng dan juara III SDK Wae 
Peca Ting. Sementara pemenang kat-
egori SMP adalah juara I SMPN Satap 
Lemarang, juara II SMPN 5 Ndiwar dan 
juara III SMPN 1 Ruteng-Cancar. Cerdas 
cermat ini bertujuan untuk mempro-
mosikan hidup bersih dan sehat dimana 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
adalah seputar kesehatan. Selain dari 
kegiatan diatas, acara lainnya adalah 
pidato anak, testimoni, menyanyikan lagu 

kampanye tentang kebersihan menstru-
asi, dan praktik cara memakai pembalut 
yang benar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh 
Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan OPD 
lain sebagai bentuk dari kontribusi dan 
komitmen pemerintah daerah mengambil 
bagian dari melawan tabu membicarakan 
menstruasi.

Di tempat yang berbeda di Kabupaten 
Sumbawa, kegiatan yang dilakukan adalah 
talkshow yang menghadirkan stakeholder 
terkait untuk membangun komitmen kebi-
jakan yang mendukung pelaksanaan 
manajemen kebersihan menstruasi serta 
sanitasi yang layak di sekolah. Kegiatan 
dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022. 
Dengan menghadirkan narasumber anak 
maupun dewasa. Hadir sebagai narasum-
ber adalah Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd 
(Wakil Bupati Sumbawa), Dr. M. Ikhsan 
Safitri M.Si (Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sumbawa), dr Hj 
Nieta Ariyani (Sekretaris Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sumbawa) serta perwakilan 
dari pendidik sebaya baik laki-laki dan 
perempuan yaitu Pelangi dan Wahyu 
yang menyampaikan tentang situasi men-
jaga kebersihan menstruasi di sekolahnya 
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serta pengalaman dalam mengedukasi 
teman sebaya tentang pentingnya men-
jaga kebersihan menstruasi di sekolah. 
Kegiatan ini dimoderatori oleh Subhan 
yang merupakan Dewan Pembina Forum 
Anak Kabupaten Sumbawa. Dalam per-
temuan tersebut ibu wakil bupati sangat 
menyambut baik inisiasi perayaan Hari 
Menstruasi Sedunia yang baru sekali 
diadakan di kabupaten Sumbawa dan 
berharap kegiatan serupa bisa dilakukan 
secara reguler setiap tahunnya. Selain 
kegiatan talkshow, dalam rangka mengisi 
liburan sekolah bekerja sama dengan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa 
juga akan dilakukan berbagai perlombaan 
membuat video kampanye kebersihan 
menstruasi yang diikuti oleh SD, SMP 
dan SMA se-Kabupaten Sumbawa dalam 
rangka edukasi tentang pentingnya 
kebersihan menstruasi. Kegiatan ini ren-
cananya akan dilakukan pada awal Juli.
(Plan Indonesia/Novika Noerdiyanti).
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Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga 
(TP-PKK) Kabupaten Manggarai, Nusa 
Tenggara Timur (NTT) menggandeng 
pihak gereja Keuskupan Ruteng mem-
bangun dua unit jamban untuk keluarga 
ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). 
Dua ODGJ yang merupakan kakak bera-
dik tersebut berdomisili di La’o, Kelurahan 
Wali, Kecamatan Langke Rembong, 
Kabupaten Manggarai, Flores-NTT.

Ketua TP-PKK Kabupaten Manggarai, 
Meldy Hagur mengatakan, pihaknya 
menggandeng gereja Keuskupan Ruteng 
telah membangun dua unit kamar mandi 
dilengkapi jamban setelah mengunjungi 
dan melihat langsung kondisi kedua ODGJ 
tersebut. “Kami mendapatkan informasi 
bahwa ada dua orang ODGJ beralamat 
di La’o yang tidak pernah mau menerima 
bantuan dari pemerintah. Keduanya pun 

PKK Manggarai Gandeng Gereja Bangun Dua 
Unit Jamban Untuk Keluarga ODGJ

PRAKTIK BAIK

Proses pembangunan jamban untuk keluarga dengan 
ODGJ di Kabupaten Manggarai 

Credit: Plan Indonesia
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tidak mau minum obat, lalu kami coba 
berkunjung dan kunjungan kedua akh-
irnya kedua ODGJ ini bersedia untuk 
menerima obat dari pemerintah dan dari 
Puskesmas setempat,” kata Meldy di 
Ruteng, 23 Mei 2022.

Meldy menuturkan, saat melakukan kun-
jungannya, warga masyarakat setempat 
juga turut hadir. Berdasarkan informasi 
dari warga setempat, rumah milik ODGJ ini 
mengalami kerusakan dan ambruk akibat 
badai seroja yang menghantam wilayah 
Manggarai pada April 2021 silam. Untuk 
itu, warga setempat berinisiatif memban-
gun rumah darurat sementara untuk dua 
ODGJ, tetapi tidak dilengkapi fasilitas 
jamban dan kamar mandi. Karena itu, 
keluarga ODGJ ini terpaksa selalu Buang 
Air Besar Sembarangan (BABS) dan 
perilaku ini sangat mengganggu warga 
sekitar pemukiman mereka.

Menurut informasi yang diperoleh TP-PKK 
Manggarai, meski pihak kelurahan kala itu 
sudah mengonfirmasi bahwa sudah ada 

bantuan pembangunan jamban, namun 
keluarga ODGJ ini kemudian menolak. 
Setelah ditelusuri, ternyata alasan kelu-
arga ODGJ ini, karena tidak memiliki daya 
atau dana tambahan untuk membangun 
jamban tersebut. “Bagaimana ODGJ 
disuruh membangun jamban sendiri, 
sementara tidak ada yang mengasuh 
mereka? Jadi, kedua ODGJ ini hidup 
mandiri kakak beradik. Hasil pantauan 
kami, mereka sebenarnya tidak meno-
lak, tetapi mereka bingung, nanti setelah 
menerima bantuan ini diapakan bantuan 
ini. Ongkos kerjanya uang dari mana, itu 
yang membuat mereka bingung,” tutur 
Meldy.

Akhirnya, pihak TP-PKK Manggarai 
membuka komunikasi dengan mas-
yarakat setempat demi keamanan dan 
kenyamanan bersama. Setelah buka 
komunikasi dengan warga setempat, 
mereka bersedia untuk malakukan gotong 
royong dalam pembangunan kamar 
mandi dan toilet ODGJ. 

Proses pembangunan jamban untuk keluarga dengan 
ODGJ di Kabupaten Manggarai 

Credit: Plan Indonesia
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“Tetapi yang penting mereka menang-
gung tenaga untuk kerja saja. Kami 
berpikir, tidak mungkin warga bisa gotong 
royong setiap hari, akhirnya kami mem-
buka komunikasi dengan pihak gereja 
Keuskupan Ruteng melalui Romo Vikjen 
Rm. Alfons Segar,” ungkap dia. Pihaknya 
juga mencoba membuka komunikasi 
dengan Komisi Kesehatan Keluarga 
Keuskupan Ruteng, dan akhirnya ber-
temu dengan Rm Vikjen. Selanjutnya, Rm 
Vikjen melalui Karitas Indonesia berse-
dia untuk membantu sebagian dananya 
untuk pembangunan jamban dan kamar 
mandi untuk keluarga ODGJ tersebut.

Selain itu, TP-PKK juga membuka komu-
nikasi dengan JPIC (Justice, Peace and 
Integrity of Creation) Keuskupan Ruteng 
melalui Rm Martin Jenarut. Apalagi, fak-
tanya di sekitar tempat tinggal dua ODGJ 
ini banyak anak-anak maupun balita. 
Jadi sejalan dengan konsep JPIC men-
genai perlindungan anak-anak balita. 
“Jadi kalau ada masyarakat yang masih 
BABS, berdampak pada kesehatan 
warga, dan kesehatan bayi,” ungkap 
Meldy.

Tak hanya itu, TP-PKK juga kemu-
dian membuka komunikasi lagi dengan 
beberapa donatur. Akhirnya, ada kolab-
orasi antara pemerintah, gereja, dan 
masyarakat sekitar. Dengan demikian, 
jelas Meldy, hal ini merupakan bentuk 
kolaborasi masyarakat Manggarai peduli 
ODGJ. “Akhirnya, dibangunlah jamban 
dan kamar mandi ini. Terus, kemarin itu, 
pemda Manggarai memberi meteran air 
gratis melalui Perumda Air Minum Tirta 
Komodo,” jelas dia.

Setelah pembangunan dua unit kamar 
mandi yang dilengkapi jamban tersebut 
dituntaskan, pihaknya bersama-sama 
dengan Perumda Air Minum Tirta Komodo 
bersama Pemda kembali turun ke lokasi 
rumah ODGJ. Semakin bagus saat Hipmi 
(Himpunan Pengusaha Muda) Manggarai 
turut membangun drainase di rumah 
ODGJ tersebut. “Rumah MCK ini memiliki 
dua kamar mandi dilengkapi jamban, lalu 
kran saluran air yang lansung dikerjakan 
oleh Perumda Air Minum Tirta Komodo 
dan saluran drainase dibangun oleh 
Hipmi dan juga pintu kamar madi telah 
dibereskan semua,” pungkas istri Bupati 
Hery Nabit itu.

Meldy Hagur mengatakan, kini TP-PKK 
Manggarai tengah mensosialisasikan 
gerakan peduli ODGJ (Orang dengan 
Gangguan Jiwa) dan gerakan peduli 
disabilitas. “Kami telah menggelar 
rapat koordinasi bersama berkaitan 
dengan stunting dan Manggarai menuju 
Kabupaten Inklusi. Jadi payung besarnya 
itu adalah Manggarai Menuju Inklusi,” 
pungkas dia. “Jadi kita sudah mulai ger-
akan kebersihan, peduli ODGJ dan kami 
melibatkan Puskesmas setempat dengan 
pihak kecamatan. Karena ini harus kolab-
orasi. Setelah itu, dari April sampai Mei 
ini kami menggelar sosialisasi di 35 desa 
binaan PKK Kabupaten Manggarai,” 
tambah Meldy. (Juliani. Talan/Plan 
Indonesia)
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Bubungin yang berarti tumpukan-tumpu-
kan pasir putih menggambarkan keadaan 
Pulau Bungin di mana masyarakatnya 
tinggal di atas gundukan-gundukan pasir. 
Sebagai pulau yang dinobatkan sebagai 
pulau terpadat di dunia, Pulau Bungin 
memiliki cerita. Dengan luas kurang lebih 
8,5 hektar pulau ini dihuni oleh 1.035 KK 
yang mayoritas adalah nelayan. Pulau 
Bungin memiliki kesulitan dalam akses 
air bersih. Selama kurang lebih 40 tahun, 
masyarakat desa Pulau Bungin harus 
berjuang dalam mendapatkan hak akan 
air bersih. Seringkali masyarakat harus 
merogoh kocek sangat dalam untuk bisa 
mendapatkan air bersih yang mana di 
daerah lain bisa dapatkan dengan mudah. 
Tentunya, sulitnya akses kepada air bersih 

dan fasilitas sanitasi ini berdampak sangat 
signifikan terhadap kehidupan masyarakat 
terutama pada anak-anak dan kelompok 
rentan.

Sebelum merdeka air, masyarakat Pulau 
Bungin memenuhi kebutuhan airnya 
dengan memanfaatkan sumur air tawar 
di pinggir laut yang berjarak 10 menit 
menggunakan perahu sampan atau 
membeli air dari wilayah lain. Kesulitan 
air ini begitu dirasakan oleh anak-anak 
terutama saat mereka ke sekolah di mana 
seringkali mereka tidak mandi karena 
terbatasnya air.
Selama kurang lebih 2 tahun, sejak tahun 
2020 hingga akhir 2021, Yayasan Plan 
International Indonesia (Plan Indonesia) 

Merdeka akses Air, 
Pulau Terpadat di Dunia Punya Cerita

26NEWSLETTER SUARA SANITASI  (SUSAN)      EDISI  JUNI  2022|



telah berjuang mengawal advokasi 
dalam pengadaan akses air bersih di 
Pulau Bungin, Gontar Baru, Usar Mapin 
dan Labuhan Mapin kepada PDAM dan 
Pemerintah Daerah. Gotong royong ini 
pun dilakukan dengan kontribusi mas-
yarakat dalam pengadaan pipa yang 
menunjukkan betapa pentingnya merdeka 
air bersih bagi masyarakat Pulau Bungin 
dan desa lainnya.

Perjalanan ini dimulai saat Pak Camat  
Alas merekomendasikan pengadaan 
akses air yang akan dilakukan oleh 
Plan Indonesia. Pulau Bungin sebe-
narnya bukanlah wilayah intervensi Plan 
Indonesia, namun kegiatan advokasi tetap 
dilakukan demi masyarakat Pulau Bungin 

dapat merdeka akses air. Bersama dengan 
PDAM, Camat dan pemerintah Desa, 
Plan Indonesia memformulasikan angga-
ran yang dibutuhkan dalam pemenuhan 
akses air Pulau Bungin. Dengan tingginya 
anggaran yang dibutuhkan untuk seluruh 
warga Bungin yang begitu padat, melalui 
pertemuan yang difasilitasi dan dikawal 
oleh Plan Indonesia.

Bagian Umum Setdakab. Sumbawa 
merekomendasikan peminjaman yang 
dapat diajukan PDAM kepada Bank 
NTB. Setelah melalui proses yang begitu 
panjang selama berbulan-bulan, penga-
juan pinjaman disetujui oleh Pemda dan 
pihak Bank. Setelah dilakukan survei di 
lapangan bersama Camat, Kepala Desa, 
PDAM dan Plan Indonesia, selanjut-
nya dibangun komitmen bersama untuk 
berbagi peran dan kontribusi untuk men-
gatasi masalah air bersih di Desa Pulau 
Bungin. Dari hasil kesepakatan, PDAM 
akan mendukung untuk pipa jaringan, 
Plan Indonesia akan mengadakan mesin 
berdasarkan rekomendasi PDAM serta 
beberapa pipa distribusi yang dibutuhkan 
di lapangan dan Desa Pulau Bungin akan 
memberikan dana untuk pengadaan pipa 
dan aksesoris mesin. 

Satu hal yang begitu menarik, bagaimana 
seluruh warga Bungin ikut berkontribusi 
dalam pengadaan akses air ini. Warga 
Pulau Bungin berhasil mengumpulkan 
dana sejumlah Rp 20.000.000 secara 
swadaya untuk pengadaan pipa-pipa air 

Setelah menunggu selama 
bertahun-tahun, masyarakat Pulau 
Bungin akhirnya bisa menikmati 

air bersih di desanya
Credit: Plan Indonesia 
Credit: Plan Indonesia
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yang akan disambungkan ke rumah para 
warga sehingga mereka dapat menikmati 
langsung air dari sumber air yang ada di 
rumah masing-masing. Hal ini menunjuk-
kan betapa dinantikannya akses air bagi 
para warga dalam menunjang kehidupan 
mereka.

Proses pengadaan pipa dilaksanakan 
pada bulan Oktober tahun 2020 diikuti 
dengan pemasangan mesin sedot air di 
reservoir kantor PDAM cabang Alas untuk 
selanjutnya dialirkan ke Pulau Bungin. 
Dengan aliran air ini, masyarakat Bungin 
tidak perlu lagi untuk membeli ataupun 
mengangkut air dari sumur menggunakan 
sampan.

Salah satu cerita yang dapat diam-
bil adalah pengalaman Tari, 17 tahun, 
sebagai masyarakat Pulau Bungin yang 
putus sekolah harus berjualan minuman 
sebagai pemasukan keluarga. Sebelum 
merdeka air, tentunya Tari setiap hari 
harus membeli air untuk es batu yang 
dijualnya. Hal ini membuat pengeluaran 
yang semakin besar sehingga berdampak 
pada pemasukkan yang ikut berkurang. 
Namun, sekarang Tari dapat menghemat 
dimana sebelumnya ia harus mengelu-
arkan Rp225.000,- untuk kebutuhan air 
bersih per bulannya sekarang bisa digu-
nakan untuk keperluan lainnya.
“Sekarang sudah enak punya air jadi bisa 
langsung dijadikan es batu tidak perlu 
lagi sulit untuk mencari air jauh jauh naik 

sampan. Dahulu mesti ambil air pakai 
jirigen lalu ditampung sehingga membu-
tuhkan waktu yang lebih lama,” ujar Tari.

Komitmen Jaelani S.H, selaku Kepala 
Desa setelah pengadaan akses air ini 
masih memiliki mimpi yang lebih besar. 
Beliau menargetkan bahwa akan men-
jadikan Desa Bungin sebagai Desa 
Percontohan Pesisir Terbersih dan mem-
bangun reservoir pada tahun 2023. Hal ini 
terus akan mendorong masyarakat Desa 
Bungin tak hanya berhenti di pengadaan 
sanitasi saja, namun dapat mencapai 
pilar-pilar STBM selanjutnya. (Annisa A. 
Hanifa/Plan Indonesia).

Kami berterima kasih kepada 
Plan Indonesia yang telah 

mengawal pengadaan akses air 
ini hingga sekarang terwujud 

seluruh masyarakat mendapa-
tkan akses air. Tidak hanya 

berhenti sampai di sini, kami 
juga berharap ini merupakan 
awal untuk Desa Bungin men-
jadi Desa Percontohan Pesisir 

Terbersih nantinya.
Jaelani S.H

28NEWSLETTER SUARA SANITASI  (SUSAN)      EDISI  JUNI  2022|



Pemerintah Desa Cekaluju, Kecamatan 
Satar Mese Barat, Kabupaten 
Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), 
berkomitmen membangun sarana dan 
prasarana pendukung STBM GESI 
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial) 
seperti jamban inklusi yang ramah disabil-
itas di desa itu. Kepala Desa Cekaluju, 
Maksimus Ambu mengatakan, pihaknya 
terus mendukung program STBM GESI 
demi desa sehat  dan masyarakat juga 
turut mendukung program tersebut. “Untuk 
sementara kami telah buat satu jamban 
inklusi yang ramah disabilitas, tapi secara 
swadaya,” ujarnya.

Kades Maksimus mengungkapkan, 
pemerintah desa Cekaluju telah men-
gakomodir kebutuhan dari sebanyak 19 

orang penyandang disabilitas untuk mem-
bangun jamban inklusi. “Kalau untuk WC 
atau jamban bantuan dari dana desa itu 
dari jumlah 19 penyandang disabilitas 
sudah diakomodir semua, tinggal bikin 
penyangga keliling,” ungkap Maksimus. 
Menurut Kades Maksimus, perhitungan 
jamban untuk masyarakat Desa Cekaluju 
rata-rata tiap rumah memiliki jamban 
permanen. Sementara total keseluruhan 
sebanyak 194 jamban sedangkan yang 
belum permanen hanya sebanyak 5 unit.
“Betul. Memang yang sebenarnya dari 
tahun 2020 Desa Cekaluju merupa-
kan salah satu Desa pilot project Plan 
Indonesia dalam melaksanakan program 
STBM GESI,” pungkas Maksimus. Ia 
menambahkan, adapun kontribusi dari 
Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia) untuk pembangunan di 

Kepala Desa Cekaluju Bangun
19 Jamban Inklusi

Tim STBM bersama warga Desa Cekaluju, Manggarai bergotong-royong 
menyediakan akses ke toilet bagi keluarga dengan disabilitas

Credit: Plan Indonesia
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Desa Cekaluju tahun 2021 antara lain, 
sebanyak 2 unit fiber penampung air untuk 
Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Pustu 
dan di Kantor Desa Cekaluju.

Sementara untuk tahun 2022, Plan 
Indonesia membangun 1 unit kamar WC 
berbasis sanitasi layak dan inklusi bagi 
penyandang disabilitas yang ditempatkan 
di Pustu Desa Cekaluju. Selain jamban, 
Pemdes Cekaluju juga memberikan ban-
tuan untuk penanganan COVID-19 berupa 
sarana CTPS, hand sanitizer, masker 
dan APD (Alat Pelindung Diri) untuk para 
tenaga medis di Pustu Desa Cekaluju. 
Kades Maksimus berharap agar Plan 
Indonesia untuk terus maju dan berjuang  
bukan hanya untuk Desa Cekaluju, namun 
juga untuk semua desa di Kabupaten 
Manggarai. Ia juga mengajak semua 
pihak agar terus meningkatkan sosialisasi 
dengan masyarakat tentang perilaku hidup 
sehat.

Plan Indonesia melibatkan sejumlah 
unsur masyarakat, aparat desa, kepala 
dusun, kader posyandu dan stakeholder 
lainnya termasuk dua orang penyandang 

disabilitas dalam setiap kegiatan rutin 
STBM GESI yakni Wilhelmus Jelamu 
dan Saverinus Juni.  Tujuan utama dari 
kegiatan STBM GESI adalah untuk mem-
berikan pemahaman kepada masyarakat 
setempat agar membangun sarana inklusi 
sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh 
masyarakat termasuk kelompok rentan 
seperti penyandang disabilitas. Memang 
sengaja kita melibatkan penyandang dis-
abilitas agar mereka tidak hanya menjadi 
objek, tetapi menjadi pelaku dalam pem-
bangunan. Respon kepala desa Cekaluju 
cukup bagus, pemerintah desa akan 
mendorong para keluarga agar terus 
memperhatikan sarana inklusi di desa 
Cekaluju. “Pelibatan kaum difabel di desa 
Cekaluju dalam setiap proses pembangu-
nan ke depan menjadi harga mati,” tegas 
Fransiskus Janggut, Ketua Tim STBM 
Kecamatan Satarmese Barat. 

Meski demikian, Yayasan Plan Indonesia 
juga meminta pemerintah desa Cekaluju 
untuk segera membentuk Peraturan Desa 
(Perdes) tentang STBM-GESI di Desa 
Cekaluju. “Sejauh ini belum ada Perdes 
tentang STBM GESI di Desa Cekaluju. 
Plan Indonesia mendorong untuk mem-
bentuk Perdes tentang STBM GESI demi 
ada keberlanjutan ke depan sehingga 
setelah proyek dari Plan Indonesia ini telah 
selesai, aturan tersebut bisa tetap dilak-
sanakan,” tambah Fransiskus. (Yohanes 
Lele/Plan Indonesia).
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Pemerintah Desa Satar Ngkeling, 
Kecamatan Wae Rii, Kabupaten 
Manggarai, Flores, Nusa Tenggara 
Timur (NTT), bekerja sama dengan 
pihak Puskesmas Bangka Kenda, dan 
Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia) membangun 8 rumah 
penyandang disabilitas di desa tersebut. 
Rumah tersebut juga telah dipasangi 
ramp, petunjuk arah, dan pegangan 
untuk anggota rumah yang penyandang 
disabilitas bisa mengakses jamban di 
rumah mereka sendiri. Hal ini diungkap-
kan oleh Kepala Desa Satar Ngkeling, I 
Gusti Ayu KD Sri Astuti. “Hanya 8 rumah 
penyandang disabilitas. Ada yang ang-
gota keluarganya buta, atau mengalami 
struk. Sementara penyandang disabilitas 
yang lain merupakan pembawaan sejak 
lahir dan masih bisa mengakses jamban,” 
jelas dia.

Kades Ayu mangaku bahwa saat ini 
pihaknya terus melakukan sosialisasi 
membuatkan contoh sarana aksesibel 
untuk sanitasi seperti jamban inklusi yang 
ramah disabilitas. Meskipun masih meng-
gunakan bahan lokal seperti bambu atau 
kayu untuk petunjuk arah dan pegangan, 
hal ini merupakan suatu kemajuan yang 
cukup signifikan bagi para penyandang 
disabilitas. Ia mengungkapkan, untuk 
penyandang disabilitas yang mengalami 
sakit, pihak Puskesmas Bangka Kenda 
lansung melayani kesehatan mereka 
dengan melakukan cek tensi darah atau 
pun pemberian vitamin dan obat penurun 
tensi apabila ada saran yang tensi tinggi. 
Ia mengaku, pihaknya telah memberi ban-
tuan kepada masyarakat berupa sarana 
Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS),  ber-
sumber dari Dana Desa tahun 2022. 
Bantuan CTPS ini diberikan kepada setiap 

Desa Satar Ngkeling Gandeng Plan Indonesia 
Jadikan 8 Rumah Ramah Difabel

Tim STBM Desa Satar Ngkeling melakukan pemasangan ram untuk 
membantu keluarga disabilitas mendapatkan akses yang nyaman ke toilet

Credit: Plan Indonesia
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rumah masyarakat Desa Satar Ngkeling. 
Saat ini juga di setiap rumah gendang 
sudah membangun sebanyak 4 jamban 
termasuk di kantor desa. Ada beberapa 
sekolah juga telah memberi bantuan 
berupa cairan disinfektan, sarana CTPS, 
masker, alat cek suhu, dan APD untuk 
Polindes bersumber dari Dana Desa. Ia 
mengaku, terus mengimbau kepada mas-
yarakat tentang pentingnya pola perilaku 
hidup sehat. Kades Ayu juga menga-
kui bahwa Desa Satar Ngkeling sudah 
diverifikasi oleh Ketua PKK Kabupaten 
Manggarai tentang Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat berkesetaraan gender dan 
inklusi sosial (STBM GESI).

Sementara itu, Kepala Puskesmas 
Bangka Kenda, Mikael Mor mengatakan, 
sampai saat ini pihaknya belum mengan-
tongi total data riil penyandang disabilitas 
di wilayah Puskesmas Bangka Kenda. 
Saat ini hanya Desa Bangka Kenda dan 
Satar Ngkeling yang sudah terdata. Ia 
juga mengaku, pihaknya selalu berkoor-
dinasi dengan pemerintah desa dan 
keluarga dari penyandang disabilitas 
terkait perlakuan yang sama terhadap 
masyarakat dan anggota keluarga yang 
berkebutuhan khusus. Pihaknya selalu 
mengajak keluarga untuk menggunakan 

bahan lokal untuk membuat fasilitas yang 
ramah difabel. Pihaknya juga selalu mem-
beri edukasi terhadap difabel agar bisa 
mandiri tidak bergantung dengan orang 
lain.

Mikael menambahkan, hingga saat 
ini Puskesmas Bangka Kenda selalu 
berkoordinasi dengan pemerintah Desa 
Satar Ngkeling tentang pembangunan 
sarana inklusi seperti jamban yang 
ramah difabel. Akan tetapi sampai saat ini 
pihaknya belum mendapat informasi ter-
kait intervensi anggaran dari Dana Desa 
untuk penanganan penyandang disabili-
tas khusus untuk akses sanitasi di desa 
itu. (Juliani F. Talan/Plan Indonesia).

Kami swadaya bersama Plan Indonesia, Puskesmas 
Bangka Kenda dan tenaga kesehatan Polindes, 

pemerintah desa dan Babinsa.
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KALEIDOSKOP
Kegiatan Proyek WfW

Januari - Juni 2022

Sanitarian Puskesmas Wae Codi ketika 
melakukan monitoring STBM
di SD Inpres Lenda
Credit: Plan Indonesia

Wusan toilet di Pagal ketika menerima 
kunjungan dari Ketua DPRD Kabupaten 
Manggarai, besar harapan mereka agar 
produk mereka dapat digunakan secara 

luas oleh pemerintah dan masyarakat
Credit: Plan Indonesia

Tim Penggerak PKK ketika melakukan 
monitoring dan evaluasi STBM GESI di 35 
desa di Kabupaten Manggarai, PKK menjadi 
motor penggerak perbaikan sanitasi yang 
sangat kuat pengaruhnya 
Credit: Plan Indonesia

Pendidik sebaya di SD Inpres Lenda ketika 
melakuka sosialisasi dan demo

cara cuci tangan yang baik dan benar
kepada teman-temannya 

Credit: Plan Indonesia
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KALEIDOSKOP
Kegiatan Proyek WfW

Januari - Juni 2022

Pengurus PKK Kabupaten dan 
perwakilan dari 17 Kecamatan ketika 
mengikuti pelatihan STBM GESI di 
Kabupaten Sumbawa
Credit: Plan Indonesia

Kegiatan pemetaan sarana sanitasi 
dalam pemicuan STBM yang inklusi bagi 

penyandang disabilitas di 
Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, 

Kabupaten Sumbawa
Credit: Plan Indonesia

Tim STBM Desa Poto, Kecamatan 
Moyo Hilit, Kabupaten Sumbawa ketika 
melakukan verifikasi Bebas Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS). Saat ini Kabupaten 
Sumbawa sudah terverifikasi BABS
Credit: Plan Indonesia

Penandatanganan komitmen untuk 
pelaksanaan STBM MKM di sekolah oleh 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa di wakil 
oleh Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan
Credit: Plan Indonesia
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