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Pengelolaan SDA  Potensi SDA & SDM  yg memicu timbulnya perilaku 
& Sanitasi

yg y p
masyarakat yg tidak sehat
Adanya sungai, danau, bentangan lahan pertanian, 
kebun, sawah untuk buang air besarA. Latar Belakang

Permasalahan Sani-
tasi yg cukup pelik : 
Jamban / Toilet

Diperburuk oleh Tata R. Pemukiman  padat penduduk 
Sulit menaruh septic tank yg memenuhi syarat 
kesehatan & aman bagi sumber air disekitarnya 

Jamban / Toilet Peran peremp.sbg penggerak, penyuluh & pemantau 
Perlu wawasan ttg  pentingnya sanitasi

A j “ St P P dlAnjuran : “ Stop 
Buang Air Besar
Sembarangan & 
bangun Jamban”

Peran Peremp.dlm 
merubah perilaku kelg & 
masy. untuk membangun
jamban & menjaga kes.bangun Jamban jamban & menjaga kes.

“Peremp. memp. Peran penting dlm peme-
nuhan kebutuhan & pengelolaan air minum nuhan kebutuhan & pengelolaan air minum 
& penyehatan lingk. Scr berkesinamb.an



PENDAHULUANPENDAHULUAN
A. Latar Belakang -> Permasalahan :

Kurangnya tingkat pendi-
dik d d k i t if &dikan penduduk yg intensif & 
berkelanjutan ttg pengelolaan
& pemanfaatan SD Air bersh &  
sanitasi & pelestariannya limg

Sistem Tata Ruang di lokasi
Pemukiman Padat Penduduk yang 
mempersulit peletakan septic tank 
yg memenuhi syaratkesehatan & 

b i b i daman bagi sumber air yg ada
disekitarnya

Beberapa solusi :

Menumbuhkem -
bangkan sentra2

Melakukan
gotong royong

Membangun
jamban/ sumurbangkan sentra2 

kegiatan , 
tempat2  
saresehan

gotong royong
untuk menjaga

kebersihan
lingkungan

jamban/  sumur
/ tempang

penampung air 
bersih Meningkatkan taraf hidup 

sehat & kesejahteraan rakyat 



B Maksud & TujuanB. Maksud & Tujuan
Maksud :

• Merubah mindset buang air besar sembarangan
1

Merubah mindset buang air besar sembarangan
menjadi budaya “Malu & Jijik”

2
• Menambah wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya pengadaan & 

Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih, Sanitasi & Higiene untuk
kesejahteraan masyarakat

• Meningkatkan derajat kualitas kesehatan & pendidikan bagi
masyarakat agar bisa menjadi warga negara yang produktif kreatif &

3
masyarakat agar  bisa menjadi warga negara yang produktif,  kreatif & 
memiliki iklim lingkungan yang kondusif ^ atrakrif



B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan :  B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan :  

Optimalisasi
Pemberdayaan
perempuan dalam

Merubah
perilaku
masyarakat

perempuan dalam
mensukseskan
program dan
keberlanjutanmasyarakat

kearah yg lebih
baik

keberlanjutan
pengelolaan air 
dan sanitasi.



1. Meningkatnya pemahaman budaya asli 

Indonesia oleh masyarakat luas  

2. Meningkatnya  kesejahteraan masyarakat 

I d i & iliki d d dlIndonesia & memiliki daya dorong dlm 

memberikan kontribusi nyata padamemberikan kontribusi nyata pada 

pembangunan Nasional   



D.   KELUARAN  D.   KELUARAN  

1. Meningkatnya jumlah orang yg memiliki wws ttg
d & l l S b D Aipengadaan & pengelolaan Sumber Daya Air 

Bersih, sanitasi & Higiene

2. Terlaksananya serangkaian kegiatan sosialisasi & 
implementasi pembangunan jamban / toilet serta
program sanitasi & higiene pada pembuatan anekaprogram sanitasi & higiene pada pembuatan aneka
snack food  serta barang-barang kerajinan
berbasis enceng gondok, ampas tahu atau barang
limbah lainnya.limbah lainnya.   

3. Laporan Seluruh Hasil Rangkaian Pelaksanaan
K i & H il D k i b CD & lbKegiatan & Hasil Dokumentasi berupa CD  & album 
foto serta video hasil rekaman pelaks kegiatan




