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Pandemi COVID-19 menyoroti realitas nyata dari rendahnya cakupan kebersihan tangan di 
semua tempat di Indonesia termasuk rumah tangga dan fasilitas publik seperti sekolah & 
madrasah, tempat kerja, fasilitas kesehatan, pasar, dan transportasi umum. Satu dari empat 
orang Indonesia (64 juta orang) dilaporkan tidak memiliki akses ke fasilitas cuci tangan 
dasar, dengan disparitas yang lebar antar wilayah dan tingkat pendapatan. Tujuh puluh satu 
persen sekolah (27 juta anak) di negara ini tidak memiliki akses ke kombinasi fasilitas air 
dasar, sanitasi, dan kebersihan (WASH). Demikian pula, keberadaan fasilitas Cuci Tangan 
Pakai Sabun (CTPS) di titik-titik lokasi kritis di fasilitas kesehatan primer dapat dikatakan 
masih terabaikan. Selain itu, data terbaru dari sistem pemantauan kebersihan nasional 
menunjukkan bahwa hanya 50% tempat umum yang memiliki fasilitas CTPS yang berfungsi. 

Dalam menanggapi permasalahan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk 
meningkatkan upayanya dengan mengintegrasikan CTPS sebagai salah satu 
prioritas pembangunan utama bagi Pemerintah Indonesia dan bagian dari komitmen 

pemerintah Indonesia terhadap agenda tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Dengan demikian, CTPS 
telah diintegrasikan ke dalam strategi dan intervensi nasional seperti pilar dua dari Program Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM), bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Serta, CTPS telah 
menjadi perhatian dalam berbagai program lintas sektoral lainnya seperti Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Selain itu, upaya dalam merealisasikan komitmen ini semakin diperkuat dengan komitmen dari tiga belas kementerian 
dan lembaga untuk bersama-sama mencapai target untuk akses kebersihan tangan universal pada tahun 2030 pada 
Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun sedunia 2021 lalu. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Indonesia juga bersinergi 
dengan sektor swasta, mitra pengembangan, lembaga akademik, dan media dalam mencapai kebersihan tangan untuk 
semua. Kolaborasi yang kuat ini telah menciptakan berbagai intervensi dan program CTPS untuk memperkuat intervensi 
perubahan perilaku individu pada skala besar -besaran, serta menyediakan akses ke infrastruktur air dan CTPS.

Dengan dukungan UNICEF, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan peta jalan kebersihan tangan nasional (atau 
Rencana Aksi Nasional CTPS) untuk memberikan panduan yang jelas tentang pencapaian kebersihan tangan untuk 
semua orang Indonesia pada tahun 2030. Dokumen ini menguraikan target, strategi, intervensi, peran & tanggung 
jawab, kemitraan dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia mengenai akses universal ke 
kebersihan tangan. Hal ini akan membutuhkan peningkatan akses ke produk dan layanan kebersihan tangan sehingga 
kegiatan mencuci tangan menjadi lebih mudah dan lebih nyaman. Pada saat yang sama, upaya meningkatkan akses ke 
pasokan air dan infrastruktur kebersihan tangan di seluruh Indonesia juga diperlukan. Inovasi produk dan solusi bisnis 
sangat penting untuk meningkatkan kebersihan tangan dengan cepat menggunakan pendekatan berbasis pasar. 

Untuk lebih memahami dan mengatasi tantangan penawaran dan permintaan untuk mengakses produk 
dan layanan kebersihan tangan di Indonesia, Kementerian Kesehatan, yang didukung oleh UNICEF 
memprakarsai studi penilaian pasar untuk produk dan layanan kebersihan tangan di Indonesia. Ini adalah 
studi komprehensif pertama yang mendokumentasikan situasi lanskap pasar saat ini untuk produk dan 
layanan kebersihan tangan di Indonesia dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan 
dan peraturan, serta meningkatkan permintaan dan pasokan melalui pendekatan berbasis pasar.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UNICEF Indonesia atas komitmen mereka yang berkelanjutan 
untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memajukan agenda kebersihan tangan. Kami juga 
mengucapkan terima kasih kepada tim studi dan semua pemangku kepentingan yang terlibat seperti 
pemerintah daerah, sektor swasta, mitra pembangunan, produsen lokal, dan pemasok, terutama berasal dari 
Jakarta raya, Nusa Tenggara Timur, dan Papua atas dukungan dan kontribusi mereka untuk studi ini.

Saya berharap studi ini akan berfungsi sebagai sumber referensi yang penting bagi semua 
pemangku kepentingan dan akan mendorong kolaborasi lebih lanjut serta kontribusi untuk 
mencapai target universal kebersihan tangan di Indonesia pada tahun 2030.

KATA PENGANTAR
KEMENTERIAN KESEHATAN
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Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam menyediakan akses ke air dasar dan 
sanitasi dasar bagi jutaan orang Indonesia sejak tahun 2000. Namun, kemajuan akses ke 
kebersihan tangan, terbatas di semua tatanan seperti rumah tangga, lembaga, dan tempat 
umum. Kesenjangan luas dalam akses ada di seluruh pengaturan dan antar daerah. Cuci 
tangan pakai sabun (CTPS) secara luas diakui sebagai salah satu langkah yang paling hemat 
biaya untuk mencegah penularan penyakit menular. COVID-19 telah semakin memperkuat 
manfaat kebersihan tangan sebagai garis pertahanan pertama terhadap penyebaran virus. 
Kebersihan tangan, sebagai komponen kunci dari tindakan pencegahan infeksi memungkinkan 
dimulainya kembali kegiatan belajar yang aman di sekolah -sekolah di Indonesia.

CTPS adalah prioritas pengembangan utama Pemerintah Indonesia dan merupakan pilar 
kedua Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). 
Pada tahun 2021, tiga belas menteri berkomitmen untuk akses kebersihan tangan universal 
pada tahun 2030. Sejak awal pandemi pada tahun 2020, telah terjadi peningkatan investasi 

dalam infrastruktur cuci tangan di semua pengaturan, meskipun lebih menonjol di sekolah. Data dari Profil Sanitasi Sekolah 
2021 menunjukkan terjadi peningkatan hampir 20% akses terhadap fasilitas cuci tangan di sekolah pasca COVID19. 

UNICEF mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam pengembangan dokumen peta jalan kebersihan tangan nasional 
melalui konsultasi yang luas dengan semua pemangku kepentingan utama. Untuk mewujudkan inisiatif kebersihan 
tangan untuk semua, kita perlu mengubah perilaku individu dalam skala besar, serta perlu meningkatkan akses ke 
produk dan layanan yang memungkinkan perilaku baru dengan membuat kegiatan cuci tangan menjadi lebih mudah, 
nyaman, dan diinginkan. Hal ini juga termasuk peningkatan akses ke persediaan air dan infrastruktur fisik, solusi 
cuci tangan yang inovatif dan terjangkau agar sesuai dengan konteks yang berbeda, dan pasokan produk kebersihan 
tangan seperti sabun dan larutan penyanitasi tangan berbasis alkohol yang tersedia, terjangkau, dan diinginkan. 

Terlepas dari upaya yang ada, terdapat berbagai tantangan sisi permintaan dan penawaran yang membatasi akses 
terhadap produk dan layanan kebersihan tangan untuk semua. Untuk lebih memahami dan mengatasi masalah ini secara 
komprehensif termasuk melalui solusi pasar, UNICEF mendukung Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian 
Kesehatan untuk melakukan studi penilaian pasar komprehensif pertama untuk produk dan layanan kebersihan tangan 
di Indonesia. Laporan ini menyajikan lanskap pasar saat ini untuk kebersihan tangan, termasuk rantai nilai yang ada, 
kesenjangan pasar, lanskap inovasi, preferensi pelanggan, dan perilaku di sekitar kebersihan tangan di Indonesia.

Sementara pasar untuk produk dan layanan kebersihan tangan diproyeksikan akan tumbuh hingga $ 3 miliar 
pada tahun 2025, terdapat keterbatasan pemain pasar menawarkan produk di daerah yang jauh dan terpencil. 
Distribusi terbatas di daerah pedesaan, penetapan harga, dan tidak tersedianya solusi infrastruktur cuci tangan 
yang berlaku secara lokal dan terjangkau adalah tantangan sisi penawaran. Beberapa tantangan sisi permintaan 
termasuk kurangnya dana untuk membeli dan memelihara fasilitas cuci tangan oleh masyarakat dan lembaga, tidak 
tersedianya pasokan dasar seperti air dan sabun, dan kurangnya ruang untuk berlatih mencuci tangan pada saat-
saat kritis. Studi ini mengusulkan rekomendasi yang berguna untuk mengatasi pasokan kritis dan tantangan mil 
terakhir, dan ekosistem pendukung untuk meningkatkan akses terhadap kebersihan tangan untuk semua.

Kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada tim Intellecap Advisory Services dan Spire Research Pvt. Ltd untuk upaya 
mereka yang cermat dalam melakukan studi dan menyiapkan dokumen ini. Kami juga berterima kasih yang mendalam 
kepada Kementerian Kesehatan, terutama Direktorat Penyehatan Lingkungan atas kepemimpinan dan keterlibatan mereka 
yang kuat dengan UNICEF dan tim studi selama periode penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua 
pemangku kepentingan utama yang berkontribusi pada penelitian ini seperti pemerintah daerah, perwakilan sektor swasta, 
mitra pembangunan, produsen lokal, dan pemasok, khususnya dari Jabodetabek, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Saya harap studi ini akan menjadi sumber referensi penting bagi semua pemangku kepentingan yang 
relevan yang terlibat dalam isu kebersihan tangan, dengan bersama -sama meningkatkan upaya kita 
semua untuk mewujudkan kebersihan tangan untuk semua orang Indonesia menjadi nyata!

KATA PENGANTAR
UNICEF INDONESIA
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P&G Procter and Gamble

PDAM Perusahaan Daerah Air Minum

PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

KPS Kerjasama Pemerintah-Swasta

KPS-CTPS Kerjasama Pemerintah-Swasta untuk Cuci Tangan Pakai Sabun

PSU Usaha Sektor Publik (Public-Sector Undertaking)

ODD Orang dengan Disabilitas

RB Reckitt Benckiser
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STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Community-Led Total Sanitation)
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USAID Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International 
Development)
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WHO Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization)
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LATAR BELAKANG
Pentingnya mencuci tangan dengan sabun (CTPS) 
telah terbukti secara global sebagai salah satu cara 
paling efektif untuk mengatasi pencegahan kasus 
kematian serta penularan penyakit yang disebabkan 
oleh air yang tercemar dan sanitasi yang tidak aman. 
Hampir 25% kematian anak akibat diare dapat dikurangi 
secara signifikan dengan melakukan cuci tangan 
(UNICEF, 2020). CTPS adalah prioritas pembangunan 
utama bagi Pemerintah Indonesia dan bagian dari 
komitmen pemerintah untuk mencapai agenda Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 6 (SDGs 6). Namun, 
akses cuci tangan belum menjangkau pada hampir 
60 juta orang yang tidak memiliki fasilitas atau produk 
yang layak untuk penerapan cuci tangan (BPS, 2019). 
Investasi infrastruktur sarana cuci tangan telah 
meningkat secara signifikan di sekolah-sekolah di 
semua wilayah sejak awal pandemi pada tahun 2020. 
Pada fasilitas kesehatan, sekitar 20% fasilitas tidak 
memiliki air bersih (WHO, 2020). Pada tempat-tempat 
umum seperti pasar dan stasiun transportasi, hampir 
40% tidak memiliki akses sarana cuci tangan. Secara 
keseluruhan praktik cuci tangan pakai sabun sangat 
rendah. Data dari sistem pemantauan real-time 3M 
pada Desember 2021 menunjukkan bahwa di tempat-
tempat umum yang dipantau, sekitar 56% tidak 
memiliki fasilitas cuci tangan, dan tingkat kepatuhan 
cuci tangan hanya sekitar 30% (UNICEF, 2021).

 
TUJUAN PENILAIAN
Berbagai pihak pemangku kepentingan dari pemerintah 
Indonesia bersama dengan mitra pembangunan 
telah menjalankan program-program intervensi yang 
fokus pada peningkatan layanan AMPL (termasuk 
kebersihan tangan). Namun tantangan yang 
beragam dari sisi peningkatan kebutuhan/perilaku 
(demand side) maupun sisi pasokan pelayanan/
persediaan (supply side) masih menjadi penghambat 
akses praktik implementasi kebersihan tangan. 

Beberapa tantangan dari sisi kebutuhan mencakup a) 
Minimnya pendanaan yang bersumber dari institusi 
dan masyarakat untuk pengelolaan fasilitas cuci 
tangan berkelanjutan dalam penyediaan produk 
dan pemeliharaan fasilitas, b) Ketidaktersediaan 
pasokan kebutuhan dasar sarana cuci tangan seperti 
air dan sabun, serta c) Kurangnya ruang kegiatan 
komunikasi untuk menggiatkan penerapan cuci tangan 

di saat momen-momen penting (kritis). Tantangan-
tantangan lain termasuk penentu perilaku yang juga 
berpengaruh terhadap program mencuci tangan. Dari 
sisi pasokan penyediaan layanan, berbagai tantangan 
yang masih ada di semua tingkatan yang meliputi a) 
Keterbatasan distribusi layanan kebersihan tangan 
dalam hal sarana dan produk di daerah pedesaan, b) 
Hambatan penentuan tarif atau harga, serta c) Tidak 
adanya penerapan atau solusi yang dapat diaplikasikan 
secara lokal dalam hal penyediaan sarana cuci tangan 
yang terjangkau. Meskipun pandemi Covid-19 telah 
mendorong peningkatan kesadaran dan upaya dalam 
mempromosikan kebersihan tangan, namun beberapa 
tantangan sistemik masih perlu untuk diatasi dalam 
rangka memastikan aksesibilitas dan ketersediaan 
produk maupun layanan kebersihan tangan yang 
berkualitas tinggi serta terjangkau di seluruh Indonesia.

Untuk dapat menjawab isu tersebut secara 
komprehensif serta mengembangkan solusi guna 
memperkuat lebih jauh pencapaian target jangka 
panjang (road map) layanan kebersihan tangan dan 
perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) di Indonesia, 
maka UNICEF mengadakan studi penilaian pasar yang 
bertujuan menyediakan evaluasi detail dari rantai nilai 
penyediaan layanan dan adopsi kebersihan tangan saat 
ini, kesenjangan (permasalahan dan peluang) pasar, 
preferensi pengguna (konsumen), serta perilaku terkait 
kebersihan tangan. Hasil dan solusi dari penelitian ini 
akan membantu UNICEF dan pemerintah Indonesia 
untuk merancang dan meluncurkan program intervensi 
dalam rangka membangun sumber daya pokok yang 
tersedia lewat cara yang inovatif dan menciptakan 
sistem rantai penyediaan layanan yang kuat bagi sistem 
pelayanan dasar dan produk-produk kebersihan tangan.

 
PENDEKATAN DAN METODE
Pendekatan studi penilaian pasar ini melihat seluruh 
aspek yang mempengaruhi implementasi dalam 
mengevaluasi kesenjangan dan peluang yang ada 
dalam tiga pilar, yaitu: a) sisi kebutuhan (demand side), 
b) sisi pasokan pelayanan penyediaan (supply side), 
serta c) sisi pendukung program (enabling environment/
ecosystem). Studi menggunakan kombinasi metode 
pendekatan yang meliputi pengumpulan informasi 
kualitatif dan kuantitatif melalui kegiatan wawancara 
terstruktur dan pengumpulan data sekunder (tinjauan 
literatur). Hasil temuan dari studi penilaian pasar 
akan diolah untuk menilai dan mengidentifikasi 
kesenjangan mendasar (permasalahan dan peluang) 
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yang perlu ditangani dalam rangka memperbaiki 
ekosistem pelayanan kebersihan tangan di Indonesia. 
Penilaian pasar ini juga akan memperlihatkan berbagai 
area inovasi yang bisa diterapkan, model layanan 
berbasiskan pasar, serta kelembagaan sosial yang 
dapat dimasukkan untuk memperkuat rantai nilai 
pelayanan dan produk kebersihan tangan saat ini.

 
HASIL TEMUAN:  
SISI KEBUTUHAN/PERMINTAAN

RUMAH TANGGA INDIVIDU
Keterbatasan akses terhadap produk kebersihan 
tangan dan fasilitas cuci tangan pakai sabun 
(CTPS) di tingkat rumah tangga berdampak 
pada perilaku kebersihan tangan

Sebagian besar rumah tangga memiliki pasokan air baik 
dari sumber air tanah, atau di daerah perkotaan, dari 
sambungan pipa kota. Di wilayah perdesaan, lebih dari 
60% pasokan air berasal dari sumur gali atau sumur bor. 
Akses kecukupan air yang memadai tidak dilaporkan 
sebagai permasalahan. Di daerah kumuh perkotaan juga, 
akses air tidak menjadi tantangan dan sebagian besar 
diperoleh dari sumber air tanah, sementara air perpipaan 
tersedia di sebagian besar rumah tangga di daerah 
perkotaan. Ketersediaan sabun dan Stock Keeping 
Un it (SKU) atau ukuran kemasan yang diinginkan, 
tidak menjadi hambatan di wilayah perkotaan, tetapi 
penduduk perdesaan sering melaporkan bahwa 
meskipun sabun tersedia, namun kemasan yang 
lebih kecil yang mereka sukai tidak selalu tersedia. 
Hal ini menghambat motivasi penduduk perdesaan 
untuk menghabiskan jumlah uang yang lebih tinggi 
untuk membeli sabun. Di beberapa daerah pedesaan, 
toko-toko agak jauh (lebih dari 15 menit berjalan kaki), 
sehingga motivasi untuk keluar membeli sabun rendah.  

 ‡ Kurangnya sarana CTPS khusus dalam 
rumah tangga mempengaruhi kebiasaan 
cuci tangan pada moment-moment kritis

 ‡ Rendahnya laporan tentang penerapan CTPS pada 
moment kritis, mencerminkan bahwa beberapa hal 
penting dalam penerapan CTPS masih diabaikan

 ‡ SKU sabun yang lebih sedikit diperlukan 
oleh konsumen kurang mampu agar 
mereka mampu membelinya.

TEMPAT INSTITUSI: SEKOLAH
Selain diadakannya kegiatan edukasi, penyediaan 
dana operasional dan pemeliharaan rutin 
SARANA CUCI TANGAN sangat penting, sebagai 
bentuk promosi kebersihan tangan di sekolah. 

Paska pandemi COVID-19, pemerintah dan pemangku 
kepentingan lainnya telah memprioritaskan akses 
kebersihan tangan di sekolah. Sementara itu menurut 
catatan World Bank, 22% sekolah yang terdaftar di 
Kemendikbud mengalami kekurangan akses air (Citra 
Kumala, 2021). Dalam data JMP WHO menunjukkan 
bahwa hampir 40% sekolah menengah memiliki 
layanan sanitasi yang terbatas, sementara 19% 
sekolah melaporkan ‘tidak memiliki layanan air’ (JMP 
WASH, 2021). Padahal program telah digulirkan untuk 
pengembangan fasilitas ini di seluruh sekolah. Sekitar 
40% sekolah yang dikunjungi memiliki beberapa 
kesulitan dalam pemeliharaan fasilitas cuci tangan 
dan melaporkan bahwa kekurangan dana merupakan 
tantangan yang sering ditemukan. Sebagian besar 
sekolah melaporkan bahwa meskipun mereka biasanya 
memiliki dana yang cukup, perbaikan sarana masih 
merupakan tantangan. Lebih dari 80% sekolah yang 
dikunjungi sekarang memiliki sarana cuci tangan dan 
pelajar juga di edukasi untuk mencuci tangan di berbagai 
momen pada siang hari. Banyak mitra perusahaan dan 
LSM juga telah mengadopsi sekolah dan menyediakan 
tempat cuci tangan bagi mereka untuk memastikan 
akses dan ketersediaan. Namun, hampir 30% sekolah 
Madrasah melaporkan bahwa sarana cuci tangan yang 
digunakan adalah sarana wudhu yang ada di masjid.

 ‡ Sabun memang tersedia di sekolah, namun 
kurangnya pasokan air dan ketersediaan air 
yang tidak kontinu sering menghambat praktik 
cuci tangan di antara anak-anak di sekolah. 

 ‡ Operasional dan pemeliharaan sarana cuci 
tangan yang konsisten menjadi hal yang penting 
untuk memastikan penerapan cuci tangan yang 
berkelanjutan diadopsi oleh anak-anak di sekolah 

 ‡ Tantangan pendanaan dan operasional 
mempengaruhi keberfungsian sarana 
cuci tangan yang tersedia di sekolah. 

 
TEMPAT INSTITUSI: KANTOR UMUM DAN SWASTA
Kurangnya fasilitas kebersihan tangan 
termasuk produk/infrastruktur (tempat cuci 
tangan/air) menjadi sangat penting 

Kantor pemerintah dan swasta mendorong 
peningkatan kebutuhan cuci tangan dengan pentingnya 
menggunakan pembersih tangan (hand sanitizer). 
Karena sebagian besar tempat kerja tidak memiliki 
dana atau ruang untuk memasang sarana cuci tangan 
baru. Pembersih tangan adalah pilihan yang lebih 
mudah diterapkan. Untuk tempat kerja di wilayah 
perdesaan, beberapa telah membangun sarana cuci 
tangan di luar di ruang terbuka dekat kantornya. 
Membangun sarana cuci tangan baru di tempat kerja 
wilayah perdesaan merupakan tantangan juga karena 
memerlukan biaya pengeluaran yang signifikan. 
Sedangkan membangun fasilitas baru di tempat kerja 
gedung-gedung perkotaan karena keterbatasan ruang. 
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Di daerah pedesaan, beberapa tempat kerja juga tidak 
memiliki toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan, 
yang seringkali menimbulkan tantangan aksesibilitas.

 ‡ Pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan 
dalam hal pembatasan sosial dan menjaga 
kebersihan tangan di tempat kerja masih 
menjadi tantangan karena kurangnya 
ruang dan kemampuan tempat kerja untuk 
meningkatkan fasilitas kebersihan tangan. 

 ‡ Dengan tingginya mobilitas orang (traffic) di 
tempat kerja, membangun sarana sanitasi 
kebersihan tangan yang berkelanjutan fungsinya 
sulit dilakukan di sebagian besar kantor. 

 ‡ Kesadaran tentang kebersihan tangan dan 
kebutuhan untuk menerapkannya di tempat 
kerja masih rendah di antara sebagian 
besar manajer yang diwawancarai. 

 ‡ Kurangnya konsistensi pelaksanaan O & M 
menjadi hambatan utama untuk penggunaan 
fasilitas cuci tangan secara berkelanjutan

TEMPAT UMUM: PASAR, PUSAT TRANSPORTASI
Kurangnya fasilitas kebersihan tangan yang 
inklusif di tempat-tempat umum menurunkan 
motivasi populasi yang rentan dan berdampak 
pada perilaku kebersihan tangan

 ‡ Kementerian Perdagangan Indonesia telah 
menyusun pedoman baru untuk memasang 
fasilitas cuci tangan dan tempat pembersih tangan 
di seluruh fasilitas umum. Beberapa fasilitas 
telah menyediakan fasilitas cuci tangan sekaligus 
dengan tangki air yang disimpan dan keran yang 
dioperasikan dengan pedal kaki atau tangan, 
yang memudahkan orang untuk mencuci tangan. 
Pengawasan telah dilakukan di tempat-tempat 
seperti pasar, fasilitas luar ruangan dengan tangki 
air dan keran. Namun, beberapa kesenjangan 
mendasar seperti tidak tersedianya kamar kecil 
dan wastafel terpisah untuk perempuan dan 
penyandang disabilitas merupakan hambatan 
utama untuk mencuci tangan setelah menggunakan 
toilet, sehingga menghilangkan penerapan 
mencuci tangan pada momen atau waktu kritis. 
Sabun pembersih tangan terpasang di sebagian 
besar pintu masuk fasilitas, tetapi sekarang ini 
banyak yang tidak digunakan atau diisi ulang. 
Informasi kualitatif dari pemangku kepentingan 
lainnya juga seperti LSM, mendukung fakta 
bahwa penggunaan dan penegakan penyediaan 
pembersih tangan oleh pengelola fasilitas telah 
berkurang. Kurangnya sarana cuci tangan di 
tempat umum menyebabkan rendahnya kepatuhan 
kebersihan tangan, karena membangun sarana 
cuci tangan baru di tempat umum lebih sulit.

 ‡ Kendala infrastruktur untuk membangun sarana 
cuci tangan menyebabkan rendahnya penerapan 
cuci tangan meskipun permintaan meningkat. 

 ‡ Kurangnya kesadaran tentang tempat cuci 
tangan ramah anak dan penyandang disabilitas 
menyebabkan tantangan dalam mengakses 
kebersihan tangan untuk sub-kelompok ini. 

 ‡ Pedoman baru untuk fasilitas umum belum 
mengarah ke fasilitas yang lebih baik seperti 
sarana sanitasi tangan. Ini menandakan perlunya 
implementasi dan pemantauan yang lebih baik

FASILITAS KESEHATAN
Studi ini menemukan fakta bahwa pada fasilitas 
pelayanan kesehatan primer, terutama di daerah 
pedesaan, mengalami kekurangan sarana cuci 
tangan di tempat-tempat kritis yang punya resiko 
kontaminasi penyebaran penyakit, termasuk ruang 
persalinan dan kantor dokter (Litbangkes, 2020). 

Sekitar 13% sarana cuci tangan di fasilitas kesehatan 
Indonesia tidak memiliki air (JMP WASH, 2020). 
Ini tidak sesuai dengan norma-norma perilaku 
kritis seperti membersihkan tangan sebelum dan 
sesudah memeriksa pasien sebagaimana ditetapkan 
oleh WHO. Fasilitas cuci tangan ditemukan sangat 
tidak memadai di fasilitas perawatan kesehatan 
yang diamati selama pengumpulan data primer. 
Hampir 60% fasilitas kesehatan di Nusa Tenggara 
Timur (NTT) tidak memiliki wastafel di kamar 
dokter. Dilaporkan juga bahwa titik lokasi kritis di 
fasilitas seperti ruang kerja tidak memiliki wastafel 
dengan air mengalir. Masalah serupa juga terjadi di 
beberapa fasilitas pinggiran perkotaan di Jakarta. 

Fasilitas di NTT juga kurang lengkap dalam hal tidak 
adanya tempat pembersih tangan di titik-titik kritis 
fasilitas seperti ruang dokter dan ruang bersalin. 
Pasien biasanya diminta untuk membersihkan 
tangan saat memasuki fasilitas. Pembersih tangan 
tersedia di sekitar 2-3 titik lokasi di dalam fasilitas.

 ‡ Fasilitas kesehatan di daerah pedesaan 
masih kurang memadai untuk menyediakan 
fasilitas kebersihan tangan yang 
memadai bagi staf dan pasien. 

 ‡ Anggaran untuk fasilitas kebersihan tangan 
tampaknya tergantung pada kondisi lokal, fasilitas 
kebersihan tidak dipelihara sesuai dengan standar 
yang diperlukan di banyak fasilitas kesehatan.

 
Penggunaan dan akses ke pembersih sudah lazim tetapi 
tetap masih jauh lebih rendah dari yang diperlukan.
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HASIL TEMUAN: SISI PELAYANAN/
PASOKAN PERSEDIAAN

MANUFAKTUR: MANUFAKTUR PRODUK MULTINASIONAL
Perusahaan multinasional dan pemerintah 
memiliki keterlibatan yang terbatas sehingga 
tidak mengatasi kesenjangan pasar saat ini

Dalam perkembangan saat ini, pasar untuk produk 
kebersihan dan perawatan pribadi atau cuci tangan 
bernilai hampir $800 juta yang didominasi oleh 
produsen FMCG utama (Unilever, Cussons, Kao, 
RB, J&J, dan Wings) dan distributornya yang 
menguasai hampir 65-70% nilai pasar. Sejumlah 
besar hampir 23 perusahaan produk lokal dan 
perusahaan lainnya menguasai sisa pasar yang ada. 

Kelompok distributor melaporkan bahwa sebagian 
besar distribusi produk di wilayah perkotaan dan 
perdesaan ditangani oleh kombinasi agen penjualan 
yang mengirimkan pengiriman dengan sepeda atau 
mobil van (jika diperlukan). Untuk wilayah perdesaan 
atau pemukiman yang sangat kecil, pemilik toko 
biasanya melakukan kunjungan berkala ke distributor 
untuk mendapatkan barang. Tantangan dalam proses 
distribusi adalah kondisi cuaca dan geografis, misalnya 
ketika hujan, banjir atau cuaca buruk dapat menghambat 
pengiriman, terkadang sampai memawakan waktu 
beberapa hari atau dua minggu. Tidak ada laporan yang 
jelas terhadap pasar yang belum terlayani. sehingga 
besarnya kesenjangan layanan ini belum bisa dipahami.

Dalam hal produk-produk pembersih tangan, 
Indonesia masih merupakan pasar yang baru lahir. 
Sebagian besar konsumen tidak memiliki laporan 
pembelian. Toko-toko di perdesaan biasanya tidak 
menyediakan produk kebersihan tangan karena 
mereka menganggap harga produk tersebut tidak 
terjangkau atau produk tersebut tidak dibutuhkan 
oleh pasar mereka. Beberapa konsumen melaporkan 
membuat “produk pembersih tangan” buatan sendiri 
menggunakan bahan-bahan dan sumberdaya lokal, 
terutama di masa-masa awal pandemi karena tingginya 
harga dan rendahnya pasokan pembersih di pasar. 

Asumsi yang kuat yaitu bahwa pasar pembersih 
tangan perkotaan akan berkembang dengan 
sendirinya karena kemudahan penggunaan 
dan kenyamanan. Pembersih tangan di pasar 
perdesaan bisa berkembang dengan ketersediaan 
varian produk yang lebih kecil dan terjangkau.

Ada celah yang dapat mengisi kesenjangan pelayanan 
produk kebersihan tangan di wilayah-wilayah yang 
belum terjangkau. Di wilayah perdesaan ada hambatan 
yang signifikan bagi produsen lokal dan pelaku usaha 
kecil dalam memberikan pelayanan produk kebersihan 

tangan dalam hal ketersediaan varian produk yang kecil 
dan persepsi pelaku usaha kecil yang menganggap 
kebutuhan produk kebersihan di pasar perdesaan 
adalah rendah. Di sisi lain, perusahaan besar yang 
berada pada posisi pasar yang dominan tidak memiliki 
insentif untuk memetakan daerah yang belum terlayani. 
Selain kegiatan CSR dan pemasaran, para pemangku 
kepentingan ini juga memiliki sedikit insentif untuk 
melakukan upaya tambahan untuk meningkatkan akses 
di daerah pedesaan dan di daerah terpencil seperti 
NTT dan Papua. Kurangnya ketersediaan varian produk 
yang lebih murah di daerah perdesaan di mana mereka 
memiliki permintaan yang lebih tinggi menandakan 
bahwa pasar perdesaan dan terpencil tidak dianggap 
sebagai nilai utama oleh perusahaan-perusahaan ini. 
Keterlibatan pemangku kepentingan dengan pelaku 
sektor swasta diperlukan untuk memberi tahu mereka 
tentang tantangan yang dihadapi konsumen. Singkatnya, 
pelaku pasar kebersihan tangan yang dominan saat ini 
perlu berhubungan dengan pasar yang kurang terlayani 
dan/atau memberikan insentif untuk menangani pasar 
yang kurang terlayani. Ukuran pasar saat ini untuk 
produk perawatan pribadi adalah sekitar $800 juta.

 ‡ Saluran distribusi saat ini tidak memiliki 
gambaran yang jelas untuk daerah yang 
kurang terlayani dan belum terlayani. 

 ‡ Keterlibatan pemerintah saat ini dengan 
perusahaan multinasional masih terbatas 
dan tidak dimanfaatkan untuk memahami 
atau memecahkan tantangan akses. 

 ‡ Relaksasi (subsidi) dalam pajak atas produk 
diperlukan untuk memastikan keterjangkauan 
produk di antara populasi yang paling rentan. 

PENGUSAHA DAN PRODUSEN LOKAL 
Hanya sedikit dukungan yang tersedia untuk pemula 
dan pengusaha di bidang sanitasi dan kebersihan

Pengusaha lokal biasanya menyediakan sabun 
dan dalam beberapa kesempatan juga membuat 
sarana cuci tangan. Sebagian besar produsen 
lokal menyediakan bahan dan material produk 
dari daerah tertentu atau bahkan dari wilayah 
geografi yang lebih kecil seperti desa. Pada kondisi 
daerah perkotaan, cakupannya mungkin termasuk 
bahan dan material lokal tertentu di kota. 

Sebagian besar bisnis didanai sendiri atau didanai 
melalui uang yang dipinjam dari teman atau 
anggota keluarga. Sebagian besar pabrikan tidak 
memiliki hubungan atau komunikasi dengan 
pengusaha lain yang sejenis di wilayah tersebut, 
sehingga jarang terjadi pertukaran pengetahuan 
atau pengalaman di antara pengusaha lokal. 
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Salah satu perwakilan situs e-commerce Indonesia 
mencatat bahwa target mereka sebagian besar adalah 
populasi sosial ekonomi tinggi di perkotaan Jakarta, 
dengan rencana hanya untuk kota-kota besar lainnya.

 ‡ Produsen lokal melaporkan jangkauan pasar yang 
terbatas dan tidak ada dorongan dari lembaga 
pemerintah untuk meningkatkan bisnis mereka 

 ‡ Pengusaha kecil tidak memiliki dukungan 
keuangan untuk meningkatkan jangkauan 
mereka atau untuk pengembangan bisnis 

 ‡ Inovasi menggunakan bahan bangunan alternatif 
yang tersedia secara lokal untuk tempat cuci 
tangan tersedia, tetapi tidak dipromosikan 
atau didukung melalui saluran resmi.

 

DISTRIBUTOR, PEMASOK, DAN PENGECER
Sebagian besar pemasok dan distributor 
tidak memiliki gambaran yang jelas 
terhadap area yang kurang terlayani. 

Distributor biasanya menyimpan produk dari beberapa 
perusahaan dan memasok produk ke pengecer hanya 
untuk pesanan besar. Dalam beberapa kondisi, mereka 
memiliki agen penjualan yang memasok produk ke 
daerah perdesaan melalui sepeda dan mobil van. 
Untuk pengecer yang lebih kecil, mereka biasanya 
harus mengunjungi sendiri distributor yang lebih 
besar untuk mendapatkan stok produk. Distributor 
tidak melacak atau menyimpan catatan area yang 
dipasok atau area yang tidak terlayani. Pada musim 
hujan, banjir sering menyebabkan gangguan rantai 
pasokan dan tantangan akses di daerah perdesaan. 
Sebagian besar perusahaan besar di Papua dan 
NTT juga memiliki jaringan distribusi yang kecil.

 ‡ Area yang tidak terlayani dalam jaringan tidak 
terdeteksi secara memadai dan berpotensi 
menyebabkan kurangnya pelayanan menjangkau 
konsumen, terutama di banyak area perdesaan.

 ‡ Sebagian besar distributor melaporkan bahwa 
kurangnya sarana transportasi dalam menjangkau 
pasar perdesaan, terutama di daerah di mana hujan 
dan cuaca menyebabkan hambatan geografis. 

INOVATOR
Kegiatan pengembangan pasar untuk 
perilaku cuci tangan terbatas, dan karenanya 
tidak mendorong inovator lokal atau asing 
untuk berinvestasi dalam kategori ini.

Skala usaha inovator biasanya kecil dan jenis 
produknya adalah tempat cuci tangan dan sabun. 
Sebagian besar inovator telah mendirikan bisnis 

menggunakan modal dana sendiri, dan produknya 
dipasok ke wilayah kabupaten sekitar. Beberapa 
pelaku usaha menggunakan media sosial untuk 
mempromosikan perusahaan tetapi menurut mereka 
itu tidak membantu dalam meningkatkan penjualan. 
Demikian pula, sebagian besar melaporkan bahwa 
mereka belum mencoba penjualan e-commerce.

 ‡ Tantangan regulasi dan keuangan bagi sebagian 
besar inovator membatasi ekspansi ke pasar, 
baik domestik maupun internasional.

 ‡ Rendahnya minat dalam mengadopsi produk 
inovatif dan ekosistem yang mendukung 
termasuk pemerintah nasional dan daerah 
belum mempromosikan kebijakan regulasi 
yang kondusif seperti manfaat pajak, insentif 
produksi lokal, potongan harga, dan lain-lain 
untuk mempromosikan pengembangan inovasi.

 ‡ Inovasi yang berpotensi untuk dikomersialkan 
dan ditingkatkan membutuhkan dukungan 
ekosistem untuk membangun saluran lokal. 
Namun pemerintah atau pendukung utama lainnya 
belum membangun dukungan ekosistem ini. 

 ‡ Bahkan inovasi lokal yang diterapkan di wilayah-
wilayah yang lebih kecil di seluruh Indonesia 
sulit untuk dikembangkan. Minimnya program 
yang membangun kapasitas pengusaha/inovator 
dalam hal peningkatan keterampilan finansial 
dan non-keuangan dan tidak ada pengembangan 
ekosistem koheren yang mendorong inovasi.

 

HASIL TEMUAN:  
PENDUKUNG EKOSISTEM

PEMERINTAH: TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH
Pejabat pemerintah di berbagai Kementerian mencatat 
bahwa ada fokus baru untuk membangun fasilitas 
cuci tangan di tempat-tempat umum paska COVID-19. 
Sebagian besar pejabat tingkat lokal dan provinsi 
mencatat bahwa masing-masing kementerian dan 
departemen diinstruksikan untuk memantau penyediaan 
fasilitas cuci tangan di wilayahnya masing-masing. 
Namun koordinasi di seluruh provinsi tidak dilakukan 
secara rutin. Sebagian besar dinas pemerintah di 
tingkat provinsi tidak melaporkan koordinasi dengan 
mitra lain di tingkat provinsi untuk mengkoordinasikan 
kegiatan yang berkaitan dengan cuci tangan. Di 
tingkat kabupaten, pejabat melaporkan memiliki 
kapasitas yang terbatas untuk memantau penerapan 
cuci tangan di semua fasilitas. Pemerintah daerah 
berkolaborasi untuk mendapatkan dukungan dari LSM 
dan mitra lokal dalam membangun dan memelihara 
fasilitas cuci tangan. Pejabat pemerintah daerah juga 
menyadari bahwa pemantauan terhadap kantor, tempat 
umum, dan lain-lain di wilayahnya adalah sebagai 
tugas utama, dan sebagian besar pemerintah daerah 
tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya.
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 ‡ Pedoman penerapan perilaku sehat dan 
pengembangan fasilitas kebersihan tangan 
di berbagai tempat umum belum memiliki 
standarisasi, sehingga pemantauan kepatuhan 
masih menjadi tantangan dalam penerapannya. 

 ‡ Sebagian besar kementerian termasuk Kementerian 
Pariwisata, Kementerian Pendidikan, Kementerian 
Perdagangan melaporkan memiliki pedoman 
kebersihan tangan dan protokol COVID untuk 
tempat-tempat umum di bawah yurisdiksi mereka, 
namun mereka tidak memiliki sumber daya 
untuk memastikan dan memantau kepatuhan. 

 ‡ Kementerian tingkat nasional melaporkan perlunya 
mekanisme yang lebih baik untuk berkoordinasi 
dengan lembaga negara bagian dan lokal. 

 ‡ Dinas-dinas kementerian melaporkan bahwa 
akses ke tempat cuci tangan bukanlah 
tantangan besar di sebagian besar wilayah, 
tetapi justru aspek pemeliharaan yang menjadi 
tantangan di sebagian besar tempat umum.

 ‡ Sebagian besar pemangku kepentingan pemerintah 
melaporkan bahwa mekanisme keterlibatan 
sektor swasta yang lebih baik diperlukan untuk 
mendukung pendanaan dan pemeliharaan 
infrastruktur kebersihan tangan publik.

MULTILATERAL/BILATERAL
Mempromosikan inovasi dan wirausaha 
sanitasi dapat memperkuat sisi pasokan 
pelayanan (Supply Side)  kebersihan tangan

Badan-badan seperti USAID dan World Bank telah 
bekerja untuk meningkatkan penyediaan air di 
wilayah proyek pilihan mereka melalui Indonesian 
Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH 
PLUS) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Memperbaiki 
infrastruktur cuci tangan telah menjadi prioritas kedua. 
Biasanya dipertimbangkan setelah memastikan 
pasokan air dan akses ke toilet. Kondisi pandemi 
telah mendorong pemangku kepentingan utama 
merancang kegiatan khusus untuk mencuci tangan.

USAID melaporkan bahwa program cuci tangan 
telah dirancang dalam kegiatan perubahan perilaku 
sebelum pandemi, dan setelah Maret 2020 dukungan 
pembangunan sarana cuci tangan di area proyek 
semakin besar, dan pemerintah daerah memastikan 
kampanye perubahan perilaku yang berkelanjutan. 

Pejabat USAID mencatat bahwa membangun sarana 
cuci tangan permanen atau semi permanen dan 
penyediaan air perpipaan di daerah kumuh perkotaan 
akan menjadi tantangan. USAID melaporkan 
bahwa sarana cuci tangan umum adalah target 
yang lebih dapat dicapai di daerah perdesaan dan 
daerah kumuh perkotaan. Ukuran luas rumah yang 

kecil dan sulitnya memastikan air perpipaan untuk 
setiap rumah tangga membuat target ini tidak dapat 
dicapai di banyak daerah kritis bahkan di Jakarta.

 ‡ Akses air bersih dan fasilitas sarana cuci tangan 
pakai sabun (SCTPS) tetap menjadi tantangan di 
daerah kumuh perkotaan dan perdesaan. Kondisi 
ini menyebabkan demotivasi di kalangan rumah 
tangga untuk menerapkan perilaku kebersihan 
tangan, khususnya pada moment kritis. 

 ‡ Banyak lembaga seperti USAID melaporkan 
bahwa meskipun wirausaha sanitasi sudah 
menjadi kebutuhan untuk program, tetapi 
belum ada pengembangan mekanisme 
koordinasi dan peraturan yang mendukung 
pengembangan wirausaha sanitasi. 

 ‡ Keuangan mikro dilaporkan sebagai dukungan 
yang potensial untuk meningkatkan akses 
infrastruktur cuci tangan di rumah-rumah 
kelompok rentan termasuk daerah kumuh 
perkotaan dan daerah perdesaan. 

 ‡ Beberapa lembaga seperti USAID dan World 
Bank melaporkan bahwa salah satu tantangan 
utama adalah memastikan tindakan terkoordinasi 
di antara berbagai tingkat pemerintahan dalam 
penyediaan layanan kegiatan kebersihan tangan.

ORGANISASI NON PEMERINTAH (NON 
PROFIT, ORGANISASI INTERNASIONAL, 
ORGANISASI MASYARAKAT LOKAL)
Adopsi dan adaptasi solusi lokal dalam 
membangun kebuthan dan sistem pelayanan 
dapat meningkatkan kebersihan tangan di 
lokasi perdesaan dan yang kurang terlayani

Sebagian besar LSM telah bekerja bersama 
masyarakat di wilayah kerjanya untuk mengembangkan 
fasilitas cuci tangan di sekitar mereka melalui 
kombinasi kegiatan komunikasi perubahan 
perilaku dan rancangan sarana cuci tangan yang 
sesuai kondisi lokal dan memperkerjakan tenaga 
konstruksi (tukang) untuk membangunnya. 

Beberapa organisasi seperti Muhammadiyah juga 
telah menyediakan peralatan kebersihan selama masa 
pandemi Covid-19 dan menyediakan sarana cuci tangan 
untuk beberapa wilayah komunitas melalui sumbangan 
mereka. Sebagian besar LSM melaporkan bahwa 
mereka telah meminta dukungan pemerintah daerah 
untuk membangun sarana cuci tangan di tempat-tempat 
umum tetapi hanya menerima dukungan terbatas. 

Beberapa organisasi seperti World Vision 
telah bekerja dengan sekolah dan komunitas 
terpencil untuk mengembangkan proses 
desain sarana cuci tangan yang menyesuaikan 
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kondisi kehidupan masyarakat setempat, kemudian dibangun dengan sumber daya lokal tanpa bantuan 
profesional. WVI sedang dalam proses mendokumentasikan dan mereplikasi upaya ini ke daerah lain. 
Biar bagaimanapun upaya kegiatan yang dilakukan organisasi non pemerintah (ORNOP) dapat menjadi 
kumpulan pengalaman yang berharga dalam menjalankan program, karena mereka bersama para kader 
lapangan memahami konteks yang mendalam melalui pengalaman implementasi yang sudah dijalankan.

 ‡ Penerapan solusi yang diterapkan oleh ORNOP yang kontekstual belum dikembangkan 
skalanya di daerah lain yang belum terjangkau (terpencil) dan membutuhkan 
dukungan pihak lain untuk membangun ekosistem yang kondusif. 

 ‡ ORNOP melaporkan kemampuan yang terbatas dalam menangani kebutuhan mendasar 
seperti akses air, yang dapat mendorong peningkatan akses kebersihan tangan.

 ‡ Banyak ORNOP yang melaporkan telah melakukan advokasi kebijakan di tingkat 
pemerintah daerah tetapi mendapat dukungan yang terbatas. 

 ‡ Organisasi lokal melaporkan bahwa inovasi-inovasi lokal sering kali mendapatkan respon yang terbatas 
karena kurangnya dana, kurangnya standarisasi dalam desain, dan kurangnya dukungan pemerintah.

RINGKASAN REKOMENDASI
Ringkasan rekomendasi dijelaskan pada bagian di bawah ini. Untuk rincian 
rekomendasi dapat merujuk ke bab tentang rekomendasi.

REKOMENDASI JANGKA 
PENDEK

1. Memperkuat platform Kerjasama Pemerintah Swasta untuk Sarana Cuci 
Tangan Pakai Sabun (KPS – CTPS) untuk meningkatkan keterlibatan yang 
lebih aktif antara perusahaan swasta dengan instansi pemerintah

2. Mengembangkan dan menerapkan Indeks Pemantauan untuk pelayanan 
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (WASH Moniotoring Index) yang 
dapat mendukung pihak berwenang di berbagai tingkatan untuk mengambil 
keputusan yang tepat dan mengembangkan intervensi yang tepat

3. Menciptakan lingkungan pendukung yang membangun 
kapasitas para Inovator dan Perusahaan Start-up untuk 
meningkatkan teknologi/produk asli di pasar lokal

REKOMENDASI JANGKA 
MENENGAH

4. Menempatkan kembali tujuan kegiatan-kegiatan komunikasi di masyarakat 
yang dapat membangun kebutuhan dan minat masyarakat untuk 
mencoba perilaku baru yang sehat. Keterlibatan tokoh masyarakat-
agama dan organisasi masyarakat-agama dalam penyusunan program 
komunikasi, akan menjadi masukan yang penting dan signifikan dalam 
menyusun pesan yang bisa diterima dan mudah dipahami, fitur pesan 
yang cocok dengan sasaran, dan mekanisme penyebaran pesan agar 
dapat meningkatkan permintaan dan merangsang gairah pasar sanitasi.

5. Fasilitas akses AMPL/WASH (termasuk sarana cuci tangan) dapat 
dikembangkan dan dikelola dalam mode KPS dengan menggunakan berbagai 
model bisnis untuk memastikan pemeliharaan fasilitas secara teratur.

6. Perusahaan multinasional/distributor dapat memanfaatkan struktur 
Organisasi Sosial yang ada di masyarakat bawah, dan perkumpulan berbasis 
masyarakat untuk aktivasi pasar, pengiriman produk, menempatkan sebagai 
“Penyedia Layanan Hygiene” untuk meningkatkan penetrasi produk.

7. Merancang produk pinjaman yang dapat mendukung usaha 
kecil menengah dapat berkembang melalui  bantuan lembaga 
keuangan (LK) sesuai dengan tahap pertumbuhan bisnisnya. 

REKOMENDASI JANGKA 
PANJANG

8. Memberikan insentif kepada pengusaha lokal untuk membangun pasokan 
produk yang bisa diandalkan di pasar yang saat ini kurang terlayani.
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BAGIAN A
BAB 1 – PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum terkait program-program dan upaya-upaya untuk 
meningkatkan aktivitas cuci tangan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak pemangku 
kepentingan utama di Indonesia. Bab ini juga menyoroti kesenjangan dan tantangan saat ini 
dalam kegiatan cuci tangan di Indonesia berdasarkan tinjauan literatur sekunder.  

BAB 2 – PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Bab ini menyediakan detail tentang metodologi dan kerangka berpikir analitis yang 
digunakan dalam penelitian. Bab ini juga mencakup rincian strategi pengambilan 
sampel, ruang lingkup para pemangku kepentingan, serta rencana penelitian. 

 
BAGIAN B
BAB 3 – TEMUAN UTAMA

Bab ini menyediakan hasil temuan dari sisi kebutuhan dan pasokan persediaan. Hasil temuan dari 
sudut pandang kebutuhan/permintaan mencakup rumah tangga, perkantoran tempat kerja, pasar, 
pusat transportasi, rumah ibadah, serta kesenjangan dan tantangan yang disoroti oleh para pemangku 
kepentingan. Pemangku kepentingan dari sudut pandang pasokan persediaan meliputi produsen/
manufaktur besar, inovator, pemasok, distributor, serta pengecer yang menjadi bagian dalam 
rantai nilai produk kebersihan tangan di Indonesia. Bab ini juga berisi skenario pasar dan ramalan 
potensi pasar untuk lima tahun ke depan berdasarkan survei pasar yang dirujuk dalam penelitian. 

BAB 4 – REKOMENDASI

Bab ini mencakup daftar rincian rekomendasi dan langkah-langkah lanjutan berdasarkan temuan 
dari pihak pemangku kepentingan sisi kebutuhan dan sisi pasokan persediaan. Rekomendasi juga 
memberikan langkah-langkah tindakan penting berdasarkan prioritas yang dapat dilaksanakan.

TENTANG LAPORAN
Laporan ini secara garis besar terdiri atas 2 bagian dan berbagai bab. Bagian A menyediakan 
gambaran detail terkait penelitian, latar belakang, tujuan, metodologi, dan keterbatasan studi, 
disertai dengan rincian gambaran umum kegiatan cuci tangan di Indonesia. Bahan materi bagian ini 
ditulis berdasarkan tinjauan pustaka dari literatur sekunder, bahan bacaan yang direkomendasikan 
oleh UNICEF, serta laporan-laporan yang ditemukan dari sumber-sumber handal. 

Bagian B dari laporan ini memaparkan temuan-temuan dari pengumpulan data primer yang 
telah dilakukan di tiga provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, serta Jabodetabek. Skema 
penyusunan bab dengan sub bab yang ada dalam laporan ini disajikan sebagai berikut.
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PENGANTAR
Bab ini memberikan latar belakang studi penilaian pasar. Bab ini juga berisi temuan dari 
tinjauan literatur sekunder. Tinjauan sekunder yang dirinci pada bagian ini dilakukan 
dengan menggunakan pencarian literatur di berbagai sumber daring termasuk PubMed, 
Google Cendekia, dan lainnya. Tinjauan literatur bermaksud untuk memberikan 
gambaran singkat tentang upaya terbaru dalam meningkatkan kebersihan tangan di 
Indonesia dan menyoroti kesenjangan yang ada dalam lanskap kebersihan tangan. Temuan 
dari tinjauan sekunder digunakan untuk menginformasikan desain panduan diskusi dan 
kuesioner untuk pemangku kepentingan utama yang termasuk dalam penelitian ini.

1
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1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan definisi dari Kementerian Kesehatan RI, 
cuci tangan pakai sabun (CTPS) adalah praktik perilaku 
cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih 
yang mengalir. Joint Monitoring Program WHO-UNICEF 
mendefinisikan air bersih mengalir sebagai air bersih 
yang telah digunakan untuk mencuci tangan tetapi 
belum digunakan kembali. Penelitian-penelitian global 
menunjukkan bahwa cuci tangan pakai sabun (CTPS) 
adalah salah satu cara paling efektif untuk mengatasi 
pencegahan kasus kematian serta penularan penyakit 
yang disebabkan oleh air yang tercemar dan sanitasi 
yang tidak aman. (UNICEF, 2021). Meningkatkan 
akses yang merata terhadap layanan air minum dan 
penyehatan lingkungan (AMPL) yang aman adalah 
salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDG 6) yang diadopsi oleh sebagian besar negara, 
dan merupakan bagian penting untuk mencapai 
semua tujuan SDG lainnya, terutama yang terkait 
dengan memastikan kesehatan dan kesejahteraan 
setiap anak (SDG 3), pendidikan yang merata dan 
berkualitas untuk semua anak (SDG 4), kesetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan (SDG5).

Di Indonesia, salah satu penyebab utama kematian 
pada anak-anak di bawah lima tahun adalah diare  
(UNICEF, n.d.). Lima momen-momen kritis saat 
mencuci tangan yang direkomendasikan oleh para 
ahli kesehatan termasuk UNICEF dan WHO, antara 
lain meliputi (1) Sebelum menyiapkan makanan, 
(2) Selama menyiapkan makanan, (3) Setelah 
menyiapkan makanan, (4) Sebelum dan sesudah 
menjaga seseorang yang sakit diare atau muntah 
di rumah, serta (5) Setelah menggunakan toilet. 
Walaupun pentingnya mencuci tangan sudah dikenal 
dapat menurunkan kematian anak, namun data 
menunjukkan bahwa hanya sedikit dari anak-anak 
yang menerapkan cuci tangan dengan sabun setelah 
buang air serta sebelum dan sesudah makan.

Salah satu alasan utama yang sama pada kejadian 
kematian anak-anak di bawah lima tahun yaitu 
kurangnya akses terhadap sabun dan air di 
sekolah dan rumah tangga. Penelitian menyoroti 
bahwa terdapat sekitar 22% sekolah di bawah 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek) 
dan kekurangan akses terhadap sabun dan air 
mengalir yang merupakan tantangan serius bagi 
kesehatan anak-anak (UNICEF, 2020a; Wray, 2019).

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan kebutuhan 
pentingnya penerapan cuci tangan, dan telah 
mendorong pemerintah untuk melakukan upaya 
peningkatan pelayanan dan menumbuhkan 
kesadaran perilaku cuci tangan di masyarakat. 
Hal ini juga menyebabkan penetrasi produk                                                                                                                                           
pembersih tangan di masyarakat. Meskipun 

penggunaannya di Indonesia masih jarang di kalangan 
rumah tangga. Sangat penting bagi kita untuk 
memahami hambatan yang dihadapi orang saat 
menerapkan praktik yang tepat tentang kebersihan 
tangan di Indonesia. Studi Penilaian Pasar ini secara 
khusus akan fokus pada pemahaman tantangan 
sisi pasokan (Supply Side) untuk menyarankan 
langkah-langkah yang diperlukan dalam menciptakan 
lingkungan yang memungkinkan untuk mendorong 
penerapan perilaku kebersihan yang lebih baik.

Meskipun perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) 
telah menjadi sebuah prioritas kesehatan global dan 
program sanitasi, ternyata masih terdapat banyak 
tantangan untuk mencapai target perilaku cuci 
tangan yang benar. Tantangan mendasar dari sisi 
kebutuhan dan perilaku (demand side) dapat kita temui 
dalam beberapa contoh kondisi seperti, rendahnya 
daya beli produk kebersihan tangan, pemeliharaan 
sarana cuci tangan (SCT), kurangnya ketersediaan 
pasokan dasar seperti air dan sabun, serta kurangnya 
ketersediaan sarana di tempat-tempat yang bisa 
menerapkan CTPS di saat-saat yang kritis. Tantangan 
lainnya adalah faktor-faktor penentu perilaku yang 
berpengaruh terhadap kegiatan mencuci tangan. 

Dari sisi pelayanan dan pasokan (supply side), kondisi 
tantangan yang terjadi di semua level adalah (1) 
Rantai pasok di wilayah perdesaan, (2) Penentuan 
harga, serta (3) Kurangnya ketersediaan sarana dan 
produk yang terjangkau dan tepat untuk kondisi 
lokal, misalnya dalam hal sarana cuci tangan.

Secara umum metode studi penilaian pasar 
mencakup dua komponen utama, (1) Melakukan 
tinjauan literatur dari bukti-bukti yang didapatkan, 
dan (2) Pengumpulan data primer melalui wawancara 
mendalam (In Depth Interviews), diskusi kelompok 
terarah, serta wawancara terhadap kelompok kunci 
dari berbagai macam pemangku kepentingan.

Tujuan utama dari studi penilaian ini adalah untuk 
memahami tantangan saat ini yang dihadapi oleh 
pemangku kepentingan yang berhubungan dengan 
peningkatan kebutuhan/permintaan (demand 
side) dan kepada pihak yang berhubungan dengan 
layanan dan pasokan persediaan (supply side) 
produk kebersihan tangan di Indonesia serta 
memberikan rekomendasi penyelesaian tantangan 
tersebut. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, 
kebersihan tangan telah mendapatkan perhatian 
utama yang lebih besar karena merupakan tolak 
ukur pencegahan utama penularan Covid-19. 

Penelitian ini juga mendorong beberapa strategi 
pelibatan bagi para pemangku kepentingan utama 
yang terkait dengan kebersihan tangan di Indonesia 
untuk meningkatkan akses, keterjangkauan, 
serta ketersediaan produk kebersihan tangan 
yang  dikonsumsi di Indonesia, serta memastikan 
keberkelanjutan pasar produk kebersihan tangan.
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Tinjauan literatur sumber data sekunder dilakukan dengan menggunakan penelusuran literatur di berbagai 
sumber daring, termasuk PubMed, Google Scholar, dan lainnya. Tinjauan literatur bertujuan untuk membuat 
rangkuman singkat dari upaya-upaya terkini dalam rangka meningkatkan kebersihan tangan dan sanitasi 
di Indonesia, serta menyoroti kesenjangan atau permasalahan yang masih ada dalam konteks kebersihan 
tangan. Penelusuran literatur juga bertujuan untuk memberikan masukan dalam merancang pedoman 
diskusi dan kuesioner bagi para pemangku kepentingan utama yang terlibat di dalam penelitian ini.

. 

1.2. MEMAHAMI KEBERSIHAN TANGAN DI INDONESIA
Menurut World Bank, 72% penduduk Indonesia memiliki akses ke fasilitas cuci tangan tingkat dasar yang 
meliputi akses air bersih dan sabun (WHO & UNICEF, 2020). United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
menunjukkan bahwa sekitar 28% penduduk kota di Indonesia kekurangan akses ke air dan sabun di rumah 
bisa menghambat kebiasaan mencuci tangan (UNICEF, 2020c). UNICEF memberikan estimasi bahwa 
terdapat hampir 25% dari tempat umum seperti sekolah, perkantoran tempat kerja, fasilitas kesehatan, 
pusat transportasi, serta pasar masih belum memiliki akses terhadap sarana mencuci tangan.

Intervensi perilaku dapat meningkatkan pengetahuan tentang mencuci tangan dan kebersihan tangan. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orang cenderung enggan melaksanakan praktik cuci 
tangan jika sarana cuci tangan tidak tersedia dalam 10 langkah dari lokasi dapur atau toilet (White et al., 
2020). Demographic and Health Survey (DHS) menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan sabun dan air 
berada di rentang angka antara 80-95%  (The DHS Program, 2018). Dalam data DHS, ketersediaan air diukur 
berdasarkan adanya ketersediaan air yang berasal dari semua sumber air seperti air perpipaan, air sumur 
dan air tanah. Sehingga konsistensi ketersediaan air bisa seringkali bervariasi berdasarkan curah hujan, 
mekanisme pasokan persediaan, serta kemampuan rumah tangga untuk menjangkau kuantitas dengan jumlah 
yang cukup. Kondisi kekurangan air bisa mempengaruhi rumah tangga dalam menentukan skala prioritas 
tingkat kepentingan penggunaan sumber air. Boleh jadi tidak akan ada cukup anggaran untuk kebutuhan 
cuci tangan setelah air dipakai untuk keperluan memasak, mencuci, dan kebutuhan pokok lainnya.

Survei terbaru di wilayah pedesaan telah menemukan perbedaan yang signifikan dalam ketersediaan 
sabun dan air untuk keperluan mencuci tangan. Survei lain yang telah dilakukan di tahun 2020 setelah 
kemunculan pandemi Covid-19, mencatatkan bahwa hanya 73% dari penduduk Jakarta yang memiliki 
akses terhadap pasokan air yang permanen dan berkelanjutan di tempat umum  (Syakriah, 2020b). 
Hanya 62% penduduk Jakarta yang memiliki akses terhadap keran air (BPS, 2018). Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta sudah menetapkan target untuk bisa membuat 82% penduduk Jakarta mendapatkan 
pasokan air reguler di tahun 2023, yang sepertinya akan sulit tercapai (Syakriah, 2020b).

Tabel di bawah ini memberikan gambaran umum kesenjangan akses air di beberapa provinsi di Indonesia. Kategori 
air bersih meliputi air perpipaan, air sumur, pipa tegak, keran umum, mata air, sumur bor, sumur gali, serta air hujan.

Rumah tangga yang menggunakan air kemasan botol untuk keperluan minum dikategorikan sebagai pengguna 
air yang layak hanya jika sumber air untuk memasak dan mencuci tangan tersebut berasal dari sumber air 
yang layak. Sumber air yang tidak layak adalah meliputi sumur gali, air permukaan, air kemasan botol, air isi 
ulang, serta air tangki. Data menunjukkan bahwa perbedaan yang cukup luas terkait sumber air bersih terjadi 
khususnya di provinsi bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Secara bersamaan, kedua 
provinsi NTT dan Papua tersebut juga memiliki kesenjangan dalam implementasi praktik mencuci tangan 
secara rutin, dengan hanya sekitar 45% masyarakat yang menerapkan kebiasaan cuci tangan dengan benar.

Tantangan perilaku cuci tangan di tempat umum juga diperburuk oleh kondisi kurangnya pemeliharaan 
yang benar pada sarana cuci tangan pakai sabun (SCTPS). Pemeliharaan fasilitas cuci tangan pakai sabun 
di area publik muncul sebagai perhatian utama bagi para pihak pemangku kepentingan oleh berbagai 
rekanan organisasi non-pemerintah (ORNOP) atau non-governmental organization (NGO) seperti Mercy 
Corps Indonesia (MCI), PLAN International, serta Wahana Visi Indonesia (WVI). Rekan-rekan NGO 
mencatat bahwa walaupun sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) sudah dibangun, namun masih banyak 
yang berada dalam kondisi tidak dapat digunakan karena kurangnya pemeliharaan secara rutin.
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PROVINSI AIR BERSIH
KEBIASAAN MEN-

CUCI TANGAN YANG 
TEPAT

% POPULASI DENGAN AKSES TERHADAP  
FASILITAS CUCI TANGAN PAKAI SABUN  

(CTPS) DI TEMPAT UMUM

Nusa Tenggara Timur 85.40% 45.20% 51.90%

Jabodetabek 98.80% 54.80% 73.20%

Papua 64.30% 30.40% 35.50%

Sumber Data
Badan Pusat 
Statistik, 2021

Badan Pusat 
Statistik, 2021

Riset Kesehatan Dasar, 2018

1.3. LANSKAP KEBIJAKAN DAN 
INTERVENSI UTAMA DALAM 
KEBERSIHAN TANGAN 
Meskipun indikator akses air dan perilaku CTPS menjadi 
salah satu indikator utama dalam akses sanitasi yang 
dikelola oleh BPS, namun pengembangan layanan 
CTPS seringkali hanya menjadi sub kegiatan dari 
beberapa kegiatan utama terkait akses sanitasi dan 
perilaku sehat. Biasanya kegiatan utama yang ada 
dalam program sanitasi adalah akses ke air bersih layak 
dan aman, akses ke toilet, dan pencegahan buang 
air besar sembarangan. Pada beberapa program, 
indikator peningkatan status gizi dan pengurangan 
penyakit menular juga menjadi program yang utama. 
Hanya dalam situasi pandemi COVID-19, banyak 
pihak yang mendorong kebutuhan penyusunan 
pedoman khusus untuk mencuci tangan. 

Meski demikian, CTPS tetap menjadi kegiatan 
penting berdasarkan tinjauan kebijakan yang 
dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia.

Salah satu inisiatif gerakan nasional yang dicanangkan 
oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
perilaku CTPS adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
(GERMAS). Salah satu indikator keberhasilan GERMAS 
adalah tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun.

Ketika pandemi dimulai, kerangka kebijakan yang 
mendukung CTPS adalah Instruksi Presiden untuk 
meningkatkan, mematuhi, dan memantau pedoman 
yang ketat untuk mencegah COVID-19. Instruksi 
tersebut memberikan arahan kepada Gubernur, 
Bupati, dan Walikota untuk mempromosikan 
protokol kesehatan termasuk perilaku cuci tangan 
dan penyediaan pembersih tangan. Berbagai 
kementerian telah mengeluarkan berbagai 
peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknisnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020–2024 juga menetapkan 
sasaran pembangunan sanitasi yang jelas yaitu:

 ‡ Meningkatkan proporsi rumah tangga 
yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 

90% (termasuk 15 persen rumah tangga 
yang memiliki akses sanitasi aman),

 ‡ Mengurangi persentase rumah tangga 
dengan bayi di alam terbuka menjadi 0%,

 ‡ Menurunkan jumlah anak stunting akibat akses 
sanitasi yang tidak layak menjadi kurang dari 10%.

 
Namun, peraturan itu tidak memasukkan CTPS. 
Demikian pula, tidak ditemukan pernyataan mengenai 
tujuan pencapaian akses CTPS dalam rencanda 
pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024. 
Demikian pula dalam Pedoman Penyusunan APBD, 
Kemendagri tidak memasukkan upaya pengembangan 
perilaku CTPS sebagai kegiatan yang menggunakan 
anggarannya. Sehingga kegiatan CTPS tidak memiliki 
dukungan kebijakan yang memadai untuk mendorong 
tindakan dari dinas pemerintah. Mekanisme koordinasi 
antar kementerian yang telah dikembangkan tidak diikuti 
dengan penetapan akuntabilitas dan target yang dapat 
dicapai belum dilakukan secara khusus untuk CTPS. 

Rencana aksi nasional CTPS yang akan datang 
memberikan beberapa wawasan penting tentang 
bagaimana para kementerian mengkolaborasikan 
upaya mereka demi meningkatkan CTPS dan 
mencapai praktik CTPS yang universal.

Pemerintah Indonesia dan mitra utama lainnya telah 
meluncurkan berbagai program untuk mengatasi 
kondisi sanitasi di Indonesia. Fokusnya, setidaknya 
hingga awal pandemi adalah memperbaiki perilaku 
buang air besar sembarangan dan penyediaan air 
bersih ke daerah-daerah yang kurang terlayani. 
Penanganan cuci tangan dilakukan terutama melalui 
komunikasi dan kesadaran perubahan perilaku. Upaya 
ini telah membuahkan hasil dalam hal kesadaran dan 
peningkatan perilaku, tetapi bagian di bawah ini akan 
menyoroti beberapa kesenjangan yang perlu diatasi 
untuk memastikan akses universal dan praktik CTPS.

Pemerintah Indonesia bersama dengan para mitra 
pembangunan seperti USAID, Bank Dunia, DAI, UNICEF 
dan PLAN International telah membuat konsep dan 
melaksanakan beberapa intervensi dan program untuk 
meningkatkan akses layanan AMPL pada sebagian 
besar wilayah Indonesia. Dalam program ini, kegiatan 
kebersihan tangan baru menjadi fokus utama pada akhir-
akhir ini. Perjalanan kegiatan kebersihan tangan dalam 
program terkait AMPL dapat dilihat pada gambar berikut.
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1.4. PROGRAM PEMERINTAH 

PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS 
MASYARAKAT (STBM):
Dalam upaya peningkatan akses sanitasi di seluruh 
wilayah, Pemerintah Indonesia meluncurkan program 
percontohan dengan mengadopsi pendekatan dan 
metode Community Led Total Sanitation (CLTS) 
pada tahun 2005 di bawah program Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM). Mengingat keberhasilan 
implementasinya, program ini diadopsi sebagai strategi 
tingkat nasional untuk melaksanakan praktik dan 
layanan sanitasi yang lebih baik. Sebuah pendekatan 
desentralisasi telah diadopsi untuk implementasi 
tingkat masyarakat di Indonesia. Kerangka intervensi 
STBM (Gambar 1) untuk pelaksanaan program 
merangkum kegiatan utama di berbagai tingkatan. 

Terdapat lima pilar utama program STBM, yaitu:

1. STOP Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)

2. Cuci Tangan Pakai Sabun 

3. Pengelolaan Air Minum dan 
Makanan Rumah Tangga

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga

5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

 

Program STBM 
dimulai dengan 
salah satu 
pilarnya adalah 
CTPS 

USAID 
meluncurkan 
IUWASH fase 1 
dengan tujuan 
meningkatkan 
pasokan air dan 
toilet 

STBM diberbarui 
dengan menjalin 
sektor swasta 
untuk pasokan 

Dukungan 
Bank Dunia 
memperluas 
wilayah sasaran 
PAMSIMAS di 
Indonesia untuk 
mendukung 
peningkatan  
akses sanitasi 

Program UKS 
meluncurkan 
program sanitasi 
sekolah untuk 
kebersihan 
sekolah 

IUWASH Plus 
diluncurkan 
dengan 
fokus pada 
peningkatan 
perilaku 
kebersihan 

Program 3M 
diluncurkan 
untuk 
meningkatkan 
perilaku cuci 
tangan sesuai 
dengan protokol 
kesehatan di 
masa Covid-19 

2005

2011

2012

2013

2014

2015

2020

Gambar 1: Program Kebersihan Tangan di Indonesia sejak 2008

Program-program ini disajikan dalam 2 kategori. Hal ini meliputi program yang dilaksanakan 
oleh pemerintah dan yang dilaksanakan oleh mitra pembangunan.
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HEALTH CENTRE AT 
THE COMMUNITY LEVEL

SUB-DISTRICT LEVEL

DISTRICT LEVEL

PROVINCE 
LEVEL

CENTRAL 
LEVEL

• Advokasi Kebijakan, Pendanaan Program, 
Koordinasi dan Bantuan Teknis.

• Ketentuan Program, Pedoman Program, Peningkatan 
Kapasitas, Sistem Pemantauan dan Evaluasi

• Advokasi Kebijakan, Pendanaan Program, dan Koordinasi

• Penyiapan Master Trainer STBM tingkat Provinsi

• Pemantauan dan Fasilitasi Pembelajaran

• Pengelolaan dan Pemantauan Program

• Adovaksi dan komunikasi kepada Pimpinan Daerah dan 
DPRD untuk dukungan keuangan dan pengelolaan program

• Penyelenggaraan Pelatihan CLTS dan fasilitasi wirausaha 
sanitasi untuk pelayanan masyarakat berpenghasilan rendah

• Pemicuan di masyarakat dan dukungan kegiatan 
tindak lanjut untuk mencapai status STOP BABS 

• Fasilitasi pilihan opsi teknologi 
sanitasi untuk masyarakat 

• Dukungan fasilitasi komunikasi kepada masyarakat 
yang terpicu dengan perilaku wirausaha sanitasi

Gambar 2: Kerangka Intervensi STBM dalam Berbagai Tingkatan 

PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI 
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS):
Program PAMSIMAS merupakan program hibah 
peningkatan akses air dan sanitasi berbasis masyarakat 
kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, 
penyediaan bantuan teknis dan peningkatan 
kapasitas peran masyarakat, dan pengembangan 
sistem pemantauan. Saat ini program PAMSIMAS 
menjalani phase yang ketiga, program ini bertujuan 
untuk meningkatkan penggunaan air layak aman, 
perbaikan sarana sanitasi, dan peningkatkan perilaku 
bersih melalui perluasan dan pengarusutamaan 
pendekatan berbasis masyarakat (World Bank, 2019).

UNIT KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
Program ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan 
warga sekolah, yang juga memberi dampak pada 
peningkatan kualitas pendidikan dan prestasi belajar 
siswa. Program ini bertujuan untuk membangun 
lingkungan sekolah yang sehat agar siswa mendapatkan 
pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 
Sekolah dibagi menjadi berbagai standar yang 
terdiri dari minimal, standar, optimal, dan paripurna. 
Sekolah perlu memenuhi semua indikator (pendidikan 
kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan 
lingkungan sekolah sehat, dan UKS/manajemen) 
dalam kelompok stratifikasi UKS (UKI, 2020).

Sekolah mendapatkan dukungan teknis untuk penerapan 
dan pencapaian standar-standar ini. Penyusunan  
buku pedoman kebersihan dan kesehatan juga telah 
dikembangkan dan didistribusikan di sekolah-sekolah. 
Buku saku ini mendorong kebiasaan cuci tangan, 

kebersihan termasuk memakai masker, kebersihan 
makanan, pengetahuan olahraga, dan aktivitas fisik. 
Ketika pada masa pandemi COVID-19, isi pembahasan 
buku panduan diperluas untuk mengadaptasi protokol 
kesehatan, misalnya ketentuan jarak aman dalam 
kegiatan, syarat pemakaian masker, dan lainnya 
untuk dimasukkan dalam buku saku (DSD, 2020). 

Selain buku pedoman untuk siswa, program UKS 
juga telah mengembangkan SOP toilet, manajemen 
kebersihan menstruasi, pembersihan lantai, dan 
checklist toilet, ruang kelas, dan pintu masuk sekolah.
Sekolah diberi mandat untuk membentuk tim 
pelaksana dan diawasi oleh Direktorat Sekolah Dasar.

 
1.5. PROGRAM OLEH MITRA 
PEMBANGUNAN LAINNYA

INDONESIA URBAN WATER, SANITATION AND 
HYGIENE (IUWASH) DAN IUWASH PLUS 
Alasan utama pelaksanaan program IUWASH 
Plus adalah untuk peningkatan layanan air bersih, 
sanitasi, dan perilaku sehat skala rumah tangga 
bagi 1,1 juta penduduk, di mana 40% di antaranya 
berasal dari kategori paling rentan di delapan provinsi 
(Overbeek et al., 2016). Program ini juga mencakup 
komponen untuk memperkuat pendanaan air 
sanitasi, dan peningkatan kolaborasi antar sektor di 
antara ekosistem air minum dan sanitasi . USAID 
bekerja sama dengan 32 pemerintah daerah di 
delapan provinsi termasuk Sumatera Utara, Jawa 
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Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, 
Maluku, Maluku Utara, dan Papua, dan dua wilayah 
khusus di DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

Program IUWASH yang dipelopori oleh USAID 
memiliki fokus untuk memperbaiki ekosistem 
pendukung sanitasi termasuk mengembangkan model 
kewirausahaan yang lebih baik untuk para wirausaha 
sanitasi, meningkatkan peluang keuangan mikro dalam 
pembiayaan sisi permintaan kebutuhan sarana sanitasi, 
dan peningkatan kualitas koordinasi di antara pemangku 
kepentingan untuk memastikan implementasi 
inisiatif AMPL yang koheren (USAID, 2018).

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan 
penerapan perilaku cuci tangan, program IUWASH 
mengintegrasikan pendekatan program melalui 
pengembangan strategi berbasis masyarakat dalam 
peningkatan permintaan/kebutuhan CTPS dan 
penyediaan sarana cuci tangan di lingkungan komunitas 
rentan wilayah kumuh perkotaan Indonesia (USAID, 
2018). Program ini berakhir pada tahun 2016 dan 
kemudian diperpanjang menjadi IUWASH Plus. 

Komponen cuci tangan pakai sabun dalam 
program IUWASH mendorong rumah tangga untuk 
membangun toilet serta tempat cuci tangan melalui 
kerja sama dengan melibatkan petugas sanitasi. 
Selama fase awal pandemi pada tahun 2020, USAID 
juga melakukan kegiatan komunikasi perubahan 
perilaku dengan mitra ORNOP lokal dan mendukung 
pembangunan hampir 1.000 sarana cuci tangan di 
seluruh Indonesia. USAID juga bekerja sama dengan 
puskesmas di berbagai tempat di Indonesia untuk 
menanamkan kesadaran di masyarakat tentang 
pentingnya mencuci tangan dan memiliki fasilitas 
cuci tangan di rumah. Kampanye ini bertujuan 
untuk mengedukasi anggota masyarakat tentang 
cara mencuci tangan pakai sabun yang tepat dan 
dilakukan melalui kegiatan daring dan luring, termasuk 
pembuatan fasilitas cuci tangan untuk ditempatkan 
di area publik dan rumah-rumah masyarakat.

Selama pandemi, USAID juga mendukung ORNOP 
lokal untuk mengembangkan kampanye komunikasi 
perubahan perilaku untuk mencuci tangan dan bekerja 
sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan 
tempat cuci tangan di tempat umum dan rumah 
tangga sesuai dengan rekomendasi pemerintah. Upaya 
tersebut telah mengarah pada pembangunan hampir 
7.000 fasilitas cuci tangan publik di seluruh area proyek. 

UNICEF
UNICEF mendukung Pemerintah Indonesia untuk 
mempercepat akses penyediaan air, sanitasi, dan 
higien yang dikelola dengan aman. Program UNICEF 
mencakup berbagai kegiatan termasuk bekerja dengan 
pemerintah Indonesia untuk mengembangkan rencana 
implementasi untuk meningkatkan aksesibilitas 
ke berbagai program termasuk akses ke sanitasi, 

advokasi untuk fasilitas air dan sanitasi yang layak, dan 
pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku 
yang memastikan akses air sanitasi layak di berbagai 
fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan lainnya. 

Di Indonesia, UNICEF berfokus pada perubahan 
perilaku sosial melalui advokasi yang strategis 
dan keterlibatan dalam kemitraan Sanitasi dan 
Air untuk semua, pembelajaran peer to peer 
untuk mendukung advokasi sub-nasional.

Dalam kondisi pandemi COVID-19, UNICEF juga 
melakukan mekanisme pemantauan berbasis 
relawan (volunteer-based monitoring mechanisms) 
melalui aplikasi seluler terkait kebiasaaan yang 
sesuai dengan protokol kesehatan di masa COVID 
termasuk penggunaan masker, menjaga jarak, 
dan cuci tangan di tempat umum. UNICEF juga 
bekerja dengan pemangku kepentingan ekosistem 
lainnya untuk mengembangkan platform bernama 
“Incubits”1  untuk mendorong inovasi sanitasi. 

KEMITRAAN PUBLIK-SWASTA UNTUK CUCI 
TANGAN DENGAN SABUN (KPS-CTPS):
Kemitraan publik-swasta untuk mencuci tangan 
dengan sabun telah berjalan dengan kerja sama mitra 
lokal utama termasuk sektor swasta. Kemitraan ini 
pertama kali diluncurkan pada tahun 2007. Kemudian 
dikembangkan kembali dalam format/model baru 
lagi pada tahun 2020 dan sejak saat itu dilaksanakan 
melalui strategi multi pihak untuk mengatasi 
tantangan terkait praktik cuci tangan  (Rafiqah & 
Blackett, 2008). Mitra-mitra tersebut meliputi:

1. Kementerian Kesehatan

2. UNICEF

3. Mitra perusahaan: Unilever, Wings, Johnson & 
Johnson, Reckitt Benckiser, Trakindo, Adaro, Astra 
International, Cussons International NGOs dan DFIs: 
USAID, SNV, Save the Children, GIZ, Mercy Corps, 

4. Lainnya: Daai TV Network, Lions Club dan National 
Board of Zakat (Badan Zakat Nasional/ BAZNAS).

Program ini telah mengupayakan berbagai strategi 
untuk mengatasi rendahnya penerapan cuci 
tangan di seluruh Indonesia yang meliputi:

1. Membuat perilaku kebersihan tangan mudah 
diterapkan dan produk tersedia untuk semua orang.

2. Bekerja sama dengan semua pemangku 
kepentingan untuk meningkatkan praktik 
Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).

3. Memastikan bahwa promosi dan fasilitas cuci 
tangan bertahan lama dan berkelanjutan.

4. Menyampaikan pengetahuan tentang 
cuci tangan yang tepat.

1 https://incubits.org/
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Selama pandemi di tahun 2020, KPS-CTPS bekerja 
sama dengan sektor swasta untuk memastikan 
adanya penerapan CTPS di sarana sanitasi yang 
sudah mereka bangun dan melakukan penyebaran 
pesan melalui saluran publik. Begitu pula pihak 
produsen dan perusahaan manufaktur didorong 
untuk memberikan masukan terkait pendekatan 
inovatif untuk meningkatkan rantai layanan dan model 
penetapan harga yang dapat diakses(UNICEF, 2020a). 

 
1.6. KESENJANGAN KUNCI 
ANTARA KEBUTUHAN DAN 
PELAYANAN YANG DIIDENTIFIKASI 
DARI TINJAUAN LITERATUR 
Meskipun berbagai intervensi telah diuji coba di 
seluruh Indonesia untuk meningkatkan penerapan 
cuci tangan, namun akses ke sarana dan prasarana 
cuci tangan tetap menjadi tantangan utama bagi 
banyak pihak dan populasi di seluruh Indonesia 
(UNICEF, 2020b). Tantangan utama dalam kebersihan 
tangan dapat dikategorikan ke dalam empat 
domain utama, akses air, akses sabun, hambatan 
perilaku, dan hambatan strategis yang membuat 
tidak menerapkan mencuci tangan meskipun 
tersedia sabun dan air (Karon et al., 2017). 

AKSES KE AIR: 

Tantangan utama untuk mencuci tangan yang benar 
adalah akses ke air bersih. Meskipun 90,7% dari 
populasi memiliki akses kapan saja ke air bersih dan 
sabun, di beberapa provinsi seperti Papua, aksesnya 
turun menjadi 64,9%, dan hampir tidak ada akses 
air di daerah dataran tinggi seperti yang dilaporkan 
oleh petugas UNICEF selama wawancara.2 Di daerah 
perkotaan, Indonesia telah menyediakan air melalui 
pendekatan gabungan dari pasokan air perpipaan 
milik pemerintah, dan penyedia swasta yang ditunjuk 
menyediakan air melalui sumber dalam kemasan. 
Pasokan air di daerah pedesaan masih bergantung 
pada air tanah dan sumur. Namun pada daerah yang 
memiliki perusahaan swasta pemasok air, muncul 
tantangan harga air yang tinggi. Sebagian besar 
konsumen melaporkan biaya pembelian air untuk 
kebutuhan rumah tangga termasuk minum dan 
kebutuhan lainnya dengan harga sekitar Rp 200.000 
hingga Rp 360.000 per bulan, dan sebagian besar 
konsumen telah merasakan kenaikan harga air 
minum dalam kemasan dengan laju hampir 240% 
dalam 2-3 tahun terakhir (Syakriah, 2020b).3 

2 BPS Data 2021: https://www.bps.go.id/indicator/29/854/1/
percentage-of-households-by-province-area-type-
and-source-of-improved-drinking-water.html

3 https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/24/hand-washing-
to-counter-covid-19-still-a-luxury-for-indonesias-urban-poor.html

Sementara penduduk Jakarta yang lebih miskin 
dan memiliki pendapatan rata-rata 3,3 juta Rupiah, 
biaya untuk pembelian air sangat mempengaruhi 
kemampuan untuk bisa menerapkan praktik sanitasi. 
Hampir 48% pasokan air berasal dari air kemasan atau 
air isi ulang. Data Survey Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) menunjukkan, air perpipaan hanya 
tersedia di sekitar 13% rumah perkotaan dan 6% 
rumah pedesaan. Masalah akses air merupakan 
tantangan utama di banyak tempat umum. Survei 
Bank Dunia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 
hampir 47% sekolah tidak memiliki air mengalir 
atau akses ke sabun, terutama karena rendahnya 
pemahaman kebijakan para administrator sekolah, dan 
rendahnya mekanisme pasokan (World Bank, 2020).

AKSES KE SABUN: 

Proporsi akses atau penggunaan produk pembersih 
seperti sabun (termasuk batangan, cairan, gel, strip, 
dan lainnya), handrub, dan sanitizer masih belum 
merata di kelompok konsumen. SDKI memperkirakan 
bahwa hampir 81% rumah tangga di kuintil terendah 
memiliki akses ke sabun dan air, sementara hampir 
95% dari kuintil kekayaan tertinggi memiliki akses 
ke air dan sabun (The DHS Program, 2018). Namun, 
sumber lain menunjukkan bahwa akses ke sabun 
masih menjadi permasalahan terutama di rumah 
tangga daerah pedesaan. Studi yang dilakukan 
bersama oleh Bank Dunia dan USAID mencatat 
bahwa menciptakan rantai pasokan pelayanan 
yang berkelanjutan terhadap penyediaan sabun 
dan produk pembersih diperlukan untuk tempat-
tempat publik penting seperti sekolah, tempat 
ibadah, pasar, dan lainnya. Bahkan di puskesmas, 
akses fasilitas CTPS hampir tidak ada di hampir 2/3 
fasilitas kesehatan dasar (Odagiri et al., 2018).

FAKTOR PERILAKU: 

Hampir setengah dari 50,2% populasi belum 
menunjukkan penerapan mencuci tangan yang benar 
(Purnama & Susanna, 2020). Meskipun seringkali 
dilakukan demo CTPS untuk meningkatkan retensi 
praktik cuci tangan yang benar, namun penerapan 
teknik cuci tangan yang benar masih jauh lebih 
rendah daripada pengetahuan yang sudah dimiliki.

AKSES INFRASTRUKTUR SARANA CUCI TANGAN: 

Salah satu faktor kesenjangan utama adalah kebijakan 
dan strategi yang dapat memastikan permintaan dan 
pasokan produk kebersihan tangan di tempat umum 
dan tempat wisata, dan mempromosikan praktik 
yang benar di ruang publik. Meskipun pedoman telah 
dikeluarkan untuk mengembangkan fasilitas CTPS 
di tempat-tempat umum, namun tidak ada strategi 
untuk mendukung kementerian dan dinas terkait untuk 
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mengimplementasikan rencana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi konvergen di seluruh kementerian 
dengan yurisdiksi yang berbeda. Faktor lain yang diperlukan adalah membuat standar rantai pasokan dan identifikasi 
kesenjangan di dalamnya, terutama untuk area yang kurang terlayani. Kemudian diperlukan mekanisme pemantauan 
untuk memastikan bahwa program cuci tangan pakai sabun ini dipatuhi di seluruh fasilitas sektor publik dan swasta.

Gambar 3: Kesenjangan Utama dalam Kebersihan Tangan
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Mekanisme konvensional peningkatan praktek CTPS 
yang telah diterapkan Indonesia adalah melalui  
peningkatan akses air bersih dan sarana CTPS, dan 
peningkatan kesadaran dan kebutuhan perilaku sehat. 
Beberapa mekanisme lain yang berbeda juga telah 
diterapkan di Indonesia adalah promosi model wirausaha 
sanitasi untuk meningkatkan kesadaran dan kebutuhan 
fasilitas sanitasi, memberikan bantuan keuangan 
mikro kepada orang yang ingin membangun fasilitas 
CTPS, dan metode komunikasi perubahan perilaku 
mengadaptasi pendekatan campuran pengiriman pesan 
langsung dengan interaksi media sosial, grup online, 
dan gamifikasi pesan CTPS untuk kelompok tertentu.

Bagian laporan berikutnya memberikan gambaran 
dari beberapa upaya yang dilaksanakan di Indonesia 
dan kesenjangan yang ada di dalamnya. Hal tersebut 
termasuk kewirausahaan sanitasi, keuangan mikro, dan 
komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan 
perilaku kebersihan tangan di kalangan masyarakat. 

1.7. TANTANGAN LAIN DALAM 
KEGIATAN CUCI TANGAN

1.7.1 WIRAUSAHAA SANITASI 
USAID IUWASH AND IUWASH PLUS 

Kewirausahaan sanitasi telah dipromosikan 
terutama oleh dua organisasi internasional, PLAN 
Internasional dan USAID melalui program IUWASH 
yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. 
Pada Program IUWASH fase pertama, IUWASH 
memiliki salah satu komponen kegiatan kampanye 
perubahan perilaku yang dikombinasikan dengan 
keterlibatan sektor swasta. IUWASH mengadakan 
pelatihan wirausaha sanitasi di beberapa provinsi 
di Indonesia dan berupaya membangun kebutuhan 
sanitasi layak aman melalui kegiatan perubahan 
perilaku yang berkelanjutan (Overbeek et al., 2016). 

Fokus utama program IUWASH dan IUWASH 
PLUS dalam hal pembangungan infrastruktur adalah 
peningkatan akses terhadap air perpipaan dan toilet. 
Begitu pula area kolaborasi USAID dengan pengusaha 
sanitasi masih fokus untuk pembangunan toilet dan 
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tangki septik. Sementara itu masyarakat didorong 
untuk meminta pengusaha sanitasi membangun juga 
sarana cuci tangan di dekat toilet. Di masa pandemi 
pada tahun 2020, USAID bersama dengan Puskesmas 
dan organisasi lokal lainnya bekerja sama dengan 
pengusaha pedesaan untuk membangun fasilitas 
cuci tangan umum. Di beberapa daerah, seperti Kota 
Surakarta dan Kota Malang, USAID mensponsori 
beberapa tempat cuci tangan dan bekerja sama 
dengan pengusaha untuk membangun tempat cuci 
tangan di rumah tangga dengan tarif bersubsidi.

Dalam tinjauan program tersebut mengungkapkan 
bahwa IUWASH PLUS tidak memiliki pendekatan 
yang efektif untuk melibatkan sektor swasta, karena 
kurangnya personil dengan keahlian yang dapat 
menciptakan keterlibatan sektor swasta (Overbeek 
et al., 2016). Hal ini menyebabkan kemajuan 
perkembangan kerja sama dengan pengusaha/
perusahaan sanitasi belum signifikan. Tantangan 
utama lainnya adalah untuk menjaga konsistensi 
keterlibatan dengan pengusaha sektor swasta dalam 
upaya ini. Tinjauan tersebut  juga mengungkapkan 
bahwa kegiatan yang mendorong sisi pasokan 
pelayanan (supply side) lebih diprioritaskan daripada 
kegiatan yang membangun ekosistem pasar 
yang mendukung peningkatan akses sanitasi. 

PLAN INDONESIA: STBM

PLAN Indonesia bekerjasama dengan program 
STBM dan Australia Aid untuk menciptakan pool 
wirausahawan sanitasi di NTT. Program ini menargetkan 
lima kabupaten termasuk Ende, Kupang, Manggarai 
Timur, Ngada dan Sabu Raijua (PLAN International, 
2016). Selain kegiatan untuk merangsang pengusaha 
sanitasi, program ini juga memberikan pelatihan bagi 
calon pengusaha. Materi pelatihan meliputi dasar-
dasar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan 
teknik pembuatan paket sanitasi dan pengembangan 
sanitasi bagi pengusaha sanitasi (Willetts et al., 2016).

Meskipun cuci tangan pakai sabun (CTPS) menjadi 
pilar utama dari program STBM, namun sebagian 
besar kegiatan perubahan perilaku lebih intens 
mendorong orang untuk membangun toilet. Begitu 
juga pengembangan wirausaha sanitasi lokal 
dan pengembangan pasar lebih intens kepada 
pembangunan toilet. Sedangkan CTPS hanya 
dikembangkan melalui kegiatan edukasi dan bentuk 
komunikasi perubahan perilaku lainnya. Di sisi 
lain pemerintah Indonesia juga secara konsisten 
mengembangkan kebiasaan mencuci tangan melalui 
komunikasi perubahan perilaku dan kampanye untuk 
meningkatkan kesadaran dan juga meningkatkan 
pasokan air melalui program pemerintah seperti STBM. 
Hal ini membangun kesadaran yang tinggi perilaku 
cuci tangan di masyarakat, namun studi lanjutan 
tentang praktik CTPS menunjukkan bahwa praktik 
CTPS tetap jauh lebih rendah dari yang diinginkan. 

Mempertimbangkan pengembangan wirausaha sanitasi 
di Indonesia di masa depan, PLAN memberikan 
serangkaian rekomendasi termasuk mendorong 
pemerintah untuk mengembangkan lembaga, 
model bisnis, atau sejenis konsorsium yang dapat 
menghimpun berbagai pemangku kepentingan termasuk 
pengusaha sanitasi, pemodal, pejabat kesehatan 
setempat, dan lainnya untuk memastikan bahwa 
pengusaha didukung dalam kegiatan mereka. Program 
PLAN juga membantu para pengusaha membentuk 
konsorsium atau himpunan untuk memastikan 
bahwa tantangan dan masalah mereka didiskusikan 
dengan cara kekeluargaan, dan mereka dapat 
mempresentasikan penyelesaian masalah di hadapan 
ekosistem yang lebih luas. Hanya ada sedikit data 
yang tersedia tentang keberhasilan dan keberlanjutan 
upaya ini di seluruh provinsi (Willetts et al., 2016). 

Organisasi lain seperti Mercy Corps dan Palang Merah 
Indonesia (PMI) telah bekerja sama dengan pengusaha 
sanitasi untuk mengembangkan desain sarana cuci 
tangan dengan biaya sekitar $150-$300. Desain 
untuk ini telah distandarisasi dan diterapkan di kantor 
lapangan organisasi ini, kemudian bekerja sama dengan 
pengusaha lokal untuk memproduksinya. Di beberapa 
daerah perkotaan, organisasi-organisasi ini juga bekerja 
sama dengan pengusaha lokal untuk menyediakan 
layanan melalui skema pembiayaan yang disubsidi. 

1.7.2 KEUANGAN MIKRO
Minimnya akses keuangan untuk membangun 
sarana cuci tangan, penyediaan air, bahkan sabun 
menunjukkan bahwa masih ada tantangan untuk 
mengakses sarana cuci tangan dan menerapkannya 
dengan mudah di seluruh rumah di Indonesia.

Tantangan besar yang dihadapi sekarang adalah 
sekitar 24 juta orang atau sekitar 10% dari populasi 
menghadapi kekurangan akses air dalam hal 
keterjangkauan. Dan sekitar 38 juta orang tidak 
memiliki fasilitas sanitasi layak. Laporan menunjukkan 
bahwa penduduk di wiliyah kumuh di Jakarta perlu 
menghabiskan Rp 360.000 ($25) per bulan untuk 
mengakses air bersih baik dengan membeli air 
kemasan atau membayar sambungan perpipaan jika ada 
(Syakriah, 2020). Sekitar 10% orang Indonesia hidup 
dengan pengeluaran harian kurang dari $3,20 per hari, 
memastikan pembiayaan untuk membeli air dengan 
biaya yang begitu tinggi merupakan tantangan besar 
bagi mereka yang kurang terlayani (Syakriah, 2020). 
Dalam kebanyakan kondisi, air yang dibeli atau diperoleh 
melalui pipa atau pompa umum, dan lainnya digunakan 
untuk semua keperluan rumah tangga. Jarang ada 
sumber terpisah untuk kebutuhan air minum. Sebagian 
besar rumah tangga mengolah lebih lanjut (mendidih, 
menyaring, dan lainnya) untuk menjernihkan air yang 
siap diminum. SDKI 2017 melaporkan bahwa hampir 
60% orang merebus air sebelum diminum, dan hampir 
14% membiarkannya mengendap sebelum dikonsumsi.



10

PENIL AIAN PASAR UNTUK PRODUK DAN L AYANAN KEBERSIHAN TANGAN DI INDONESIA

Beberapa program besar seperti IUWASH dan 
IUWASH PLUS sangat fokus pada komponen 
penyediaan pembiayaan sanitasi kepada wilayah yang 
memiliki minimal 40% populasi yang berpenghasilan 
rendah dan rawan sanitasi (B40). Wilayah sasaran 
program ada di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Sulawesi Selatan, dan Indonesia Bagian Timur.

Program ini menyediakan pinjaman mikro untuk 
memberikan akses bersubsidi pembangunan 
sarana sanitasi untuk masyarakat yang sangat 
miskin. Program ini membantu orang mencari 
pinjaman dari lembaga keuangan mikro lokal untuk 
pembangunan sarana sanitasi di rumahnya dan 
kemudian membayarnya kembali dalam kurun waktu 
lebih dari satu tahun (USAID, 2016, 2019). Meskipun 
hal ini menyebabkan peningkatan permintaan, ada 
beberapa faktor yang menyebabkan munculnya 
tantangan dalam meningkatkan sarana sanitasi, 
khususnya untuk sarana cuci tangan. Perlu disebutkan 
bahwa pembangunan sarana sanitasi dalam program 
IUWASH lebih banyak diarahkan mendukung pada 
pembangunan toilet. Sedangkan pembangunan 
tempat cuci tangan atau fasilitas cuci tangan belum 
menjadi elemen utama dari target program ini.

Program IUWASH bekerja sama dengan berbagai 
lembaga dan kementerian nasional seperti Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyusun 
aturan keuangan mikro terkait sanitasi. Kegiatan 
IUWASH  juga mencakup upaya dalam memetakan 
pasar untuk melakukan segmentasi pelanggan yang 
bertujuan menargetkan skema berbasis hibah untuk 
masyarakat yang tergolong sangat miskin atau 
memberikan pinjaman mikro yang akan memiliki jangka 
waktu pelunasan bagi mereka yang mampu. Evaluasi 
komponen keuangan mikro IUWASH, bagaimanapun, 
telah mencatat bahwa upaya penyediaan keuangan 
mikro hanya mencapai keberhasilan yang biasa-biasa 
saja, terutama karena kurangnya penyedia sarana 
(wirausaha sanitasi) yang memadai, regulasi yang 
lemah, dan rendahnya fokus pemerintah daerah 
terhadap program ini (Overbeek et al., 2016).

WaterCredit adalah program penyediaan keuangan 
mikro untuk kebutuhan akses air dan sanitasi yang 
telah bekerja di banyak negara berpendapatan rendah 
dan menengah (Low Middle Income Countries). 
Program WaterCredit biasanya mengidentifikasi 
wilayah yang membutuhkan akses ke air dan sanitasi. 
Kemudian WaterCredit bermitra dengan lembaga-
lembaga terpilih untuk solusi keuangan mikro dan 
menyediakan pembiayaan yang terjangkau untuk 
penyediaan akses air dan sanitasi bagi keluarga yang 
membutuhkan. Mitra keuangan mikro ini membentuk 
pinjaman untuk penyediaan akses air dan sanitasi dalam 
portofolio penawaran mereka, kemudian WaterCredit 
memberikan bantuan teknis, koneksi dan sumber 

daya untuk membantu membangun program. Orang 
yang membutuhkan dapat memanfaatkan pinjaman 
kecil dan terjangkau ini untuk memasang keran atau 
toilet di rumah mereka dan mengakses sumber daya 
lokal. Pinjaman yang dilunasi dapat digunakan untuk 
membiayai pinjaman dalam rumah tangga berikutnya. 

Program WaterCredit telah bekerja di berbagai wilayah 
termasuk Amerika Latin (Peru, Brasil), Afrika (Uganda, 
Kenya, Tanzania), Asia Tenggara (Filipina, Kamboja, 
dan Indonesia), India, dan Bangladesh. Di Malaysia, 
Badan Zakat telah membantu mengembangkan 
infrastruktur pengolahan air. WaterCredit juga aktif 
di Indonesia yang telah memberikan pinjaman untuk 
membangun infrastruktur pasokan air. Produk kredit 
seperti yang ditawarkan oleh WaterCredit dapat juga 
dimanfaatkan untuk membangun sarana cuci tangan. 
Ini bisa menjadi produk atau komponen tambahan dari 
program pembiayaan mereka dan dapat digunakan 
untuk melengkapi program keuangan mikro yang hanya 
mendukung rumah tangga untuk toilet dan tangki 
septik. Pada catatan lain, program kredit mikro sekarang 
dapat didefinisikan ulang untuk memasukkan sarana 
cuci tangan sebagai penawaran wajib karena pandemi 
COVID-19 kini telah meyakinkan sebagian besar mitra 
ekosistem utama tentang perlunya berinvestasi dan 
mengembangkan infrastruktur sarana cuci tangan.

© UNICEF/UNI45868/Estey
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Keuangan Mikro Syariah baru-baru ini diidentifikasi 
sebagai sumber dana potensial yang perlu 
dieksplorasi dalam lansekap sanitasi. Konsep 
keuangan syariah dan keuangan mikro berasal 
dari konsep zakat atau menyumbang untuk tujuan 
baik, serta memenuhi kewajiban mereka dalam 
menciptakan masyarakat yang adil di sekitar mereka. 
Sanitasi, khususnya penyediaan air bersih telah 
menjadi inisiatif utama di beberapa negara Islam.

Di Indonesia, Bank Syariah Mandiri telah memberikan 
pinjaman mikro kepada masyarakat untuk penyediaan 
air bersih (Nugroho, 2014). Salah satu tantangannya 
adalah memberikan pinjaman kepada orang-orang 
tanpa agunan, tanpa jaminan, atau kemampuan untuk 
memberikan jaminan melalui mediator lain. Dalam 
kasus seperti itu, bank menyediakan peralatan air 
minum melalui mekanisme yang disebut mekanisme 
Murabahah, di mana pelanggan mengajukan 
permintaan ke bank, kemudian bank membeli peralatan/
layanan dari penyedia lokal dan mengirimkannya 
ke konsumen (Kabir et al., 2021; Nugroho, 2014). 
Selanjutnya konsumen harus membayar bank 
untuk layanan yang diberikan dengan cara mencicil 
angsuran pinjaman. Hal ini juga mencegah beberapa 
tantangan seperti kejadian penerima pinjaman akan 
meminjamkan kembali sebagian uangnya kepada 
orang lain (Kabir et al., 2021; Nugroho, 2014). 

Seperti kebanyakan program lainnya, kegiatan 
pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi lainnya lebih 
banyak perhatiannya untuk memenuhi pasokan air 

rumah tangga dan fasilitas toilet daripada membangun 
sarana cuci tangan. Seperti dalam beberapa contoh, 
pembiayaan diberikan untuk pengolahan air dan 
penambahan jaringan distribusi. Pada masa-masa 
pandemi COVID-19 ini telah meyakinkan pihak 
mitra utama dalam ekosistem tentang perlunya 
mengembangkan fasilitas cuci tangan. Program 
keuangan mikro juga dapat dimanfaatkan untuk 
mendorong orang membangun tempat cuci tangan 
melalui pembiayaan mikro. Lembaga keuangan 
mikro syariah telah mengembangkan agenda yang 
ditargetkan mendukung infrastruktur cuci tangan 
dan bahkan kampanye perubahan perilaku di tempat-
tempat seperti Madrasah dan masjid. Ini dapat memiliki 
dampak yang signifikan, karena Kemeterian Agama 
melaporkan bahwa banyak siswa harus menggunakan 
fasilitas cuci tangan di masjid terdekat karena sarana 
cuci tangan tidak ada di lingkungan sekolah.

Dalam beberapa contoh, organisasi seperti 
Muhammadiyah telah menyediakan paket peralatan 
kebersihan dan sabun untuk orang-orang yang 
tidak memiliki akses ke produk selama pembatasan 
COVID-19. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan 
organisasi pelaksana seperti Muhammadiyah dapat 
berkolaborasi untuk menyediakan platform pembiayaan 
dan implementasi yang langsung kepada sasaran, 
untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi 
seperti tempat cuci tangan di rumah tangga serta 
tempat-tempat umum di daerah pedesaan.

• Regulasi yang tidak 
jelas untuk lembaga  
keuangan

• Kurangnya insentif 
untuk penyediaan dan 
pemantauan pinjman 

• Sumber yang belum 
dimanfaatkan seperti 
keuangan syariah 

• Kurangnya jaminan di 
kelompok usaha kecil 

• Pemulihan yang 
rumit pada pinjaman 
berikutnya 

• Konstruksi tidak sesuai 
kaidah teknis karena 
kekurangan dana

• Variasi harga dan 
kualitas pemasok 
dan vendor

• Pemeliharaan 
buruk karena 
kekurangan dana

• Peralatan standarisasi 
kulalitas yang rendah 
menyebabkan 
pinjaman jadi sia-sia

Gambar 4: Tantangan Utama dalam Keuangan Mikro Sanitasi



12

PENIL AIAN PASAR UNTUK PRODUK DAN L AYANAN KEBERSIHAN TANGAN DI INDONESIA

Program serupa berupa kerja sama dengan Lembaga 
Keuangan Mikro dan bank di Indonesia telah dicoba 
oleh IUWASH, namun program yang diinisiasi 
oleh USAID tersebut tidak memberikan hasil atau 
permintaan yang berkelanjutan dari masyarakat.

1.7.3 TANTANGAN DALAM KOMUNIKASI 
PERUBAHAN PERILAKU
Komunikasi perubahan perilaku dan kegiatan yang 
mendorong orang untuk mau mencuci tangan telah 
dilakukan melalui berbagai saluran termasuk media 
sosial, media lokal, fasilitator program air sanitasi dan 
petugas sanitarian. Sanitarian (juga dikenal sebagai 
Praktisi Kesehatan Lingkungan) bertanggung jawab 
untuk menerapkan tindakan untuk melindungi kesehatan 
masyarakat, termasuk mengelola dan menegakkan 
prosedur yang terkait dengan kesehatan lingkungan 
dan memberikan dukungan untuk meminimalkan 
resiko bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. 
Sanitarian terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti 
memeriksa fasilitas makanan, investigasi permasalahan 
kesehatan masyarakat, dan melaksanakan 
pengendalian penyakit. Kegiatan Sanitarian fokus 
pada pencegahan, konsultasi, investigasi, dan 
edukasi publik tentang risiko kesehatan dan menjaga 
lingkungan yang aman. Pada masa pandemi 
ini  menunjukkan, bahwa meskipun keterbatasan 
kegiatan edukasi penyebaran pengetahuan, namun 
perubahan perilaku sehat tetap bisa meningkat 
karena penyebaran pesan yang berkelanjutan. 

Survei BPS pada Februari 2022 menunjukkan bahwa 
penerapan perilaku cuci tangan atau penggunaan 
hand sanitizer untuk membersihkan tangan hampir 
mencapai 75%, meningkat hampir 20% dari survei 
yang dilakukan sebelumnya pada 2016. Pencanangan 
program seperti perilaku 3M (menggunakan 
masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) oleh 
UNICEF berperan penting dalam upaya untuk 
meningkatkan perilaku kebersihan tangan di tempat 
umum.  Mekanisme pelaksanaan program 3M 
yang berbasis relawan, dapat dilembagakan untuk 
memantau, meninjau, dan meningkatkan kegiatan 
kesadaran perilaku sesuai dengan kebutuhan atau 
kondisi perkembangan pandemi COVID di Indonesia. 
Kegiatan CTPS secara alami menjadi salah satu 
indikator pemantauan untuk Program 3M.

Bahkan dalam wawancara langsung dengan pejabat 
perusahaan multinasional, perwakilan LSM lokal, 
dan wawancara lainnya, responden mengungkapkan 
bahwa komunikasi perubahan perilaku saat ini mulai 
dirasa sulit dijalankan secara konsisten atau mengalami 
kewalahan dalam mempertahankan praktik perilaku 
sehat secara terus-menerus. Bahkan dalam program 
IUWASH, beberapa tantangan utama yang dihadapi 

oleh program ini adalah pengiriman pesan, dan jadwal 
penyebaran pesan tidak diterapkan secara konsisten 
(Overbeek et al., 2016; USAID, 2018). Terutama di 
daerah tertinggal, beberapa tantangan besar seperti 
menemukan fasilitator yang baik, melatih mereka, dan 
memastikan bahwa mereka memahami tujuan pelatihan 
juga menjadi tantangan (Overbeek et al., 2016).  

Tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan 
bahwa langkah-langkah ini dapat menyebabkan 
perubahan perilaku yang berkelanjutan, terutama jika 
tidak diterapkan secara terus-menerus. Hal ini sering 
tergantung pada ketersediaan sarana pendukung 
kemampuan orang untuk menerapkan praktik perilaku 
sehat, dan upaya yang diperlukan untuk memelihara 
sarana. Studi lain di Indonesia menemukan bahwa 
meskipun akses air dan pengetahuan tentang 
cuci tangan tinggi, praktik tersebut tidak diikuti 
dengan baik jika fasilitas cuci tangan berada lebih 
dari sepuluh langkah dari dapur atau kamar kecil 
(Hirai et al., 2016). Selain itu, tantangannya menjadi 
sangat berat jika fasilitas tersebut membutuhkan 
pengisian ulang tangki air berulang kali.

Dalam program air dan sanitasi, akses berkelanjutan ke 
layanan yang dikombinasikan dengan pesan-pesan kunci 
yang strategis dapat berguna untuk mempertahankan 
perilaku higienis. Hal ini juga telah ditegaskan kembali 
oleh informan utama yang dihubungi untuk penelitian 
ini. Studi menunjukkan bahwa intervensi promosi 
kebersihan yang intensif, termasuk kelompok kecil 
dan perorangan, mungkin akan memiliki dampak 
yang nyata dan berkelanjutan (Hirai et al., 2016; 
USAID, 2018; White et al., 2020). Menurut beberapa 
penelitian, pesan yang menggunakan pendekatan 
pencapaian yang berbeda (counterintuitive) dapat 
diberikan. Misalnya bahwa membiasakan cuci tangan 
lebih sering menjadi lebih penting daripada mengikuti 
langkah-langkah mencuci tangan. Hal ini terbukti lebih 
mudah untuk diikuti dalam beberapa promosi cuci 
tangan di negara berkembang (White et al., 2020).

Dalam beberapa program, pemerintah Indonesia 
bersama pemangku kepentingan lainnya telah 
melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan 
kebersihan tangan di seluruh wilayah Indonesia. 
Program-program tersebut telah berhasil, tetapi 
perilaku cuci tangan belum tinggi dan konsisten. 
Tantangan untuk membiasakan cuci tangan juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor dari sisi pasokan 
pelayanan, seperti kurangnya akses yang mudah 
ke air dan produk kebersihan tangan. Peningkatan 
tajam dalam permintaan fasilitas SCTPS di tempat-
tempat umum belum terpenuhi secara memadai. 

Seperti yang disampaikan sebelumnya pada bagian 
sub bab ini, berdasarkan studi dan data pemerintah 
tentang perilaku cuci tangan menunjukkan bahwa 
kesadaran dan pengetahuan tentang kebutuhan cuci 
tangan pakai sabun cukup tinggi. Namun setelah 
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digali lebih dalam, studi menunjukkan bahwa motivasi 
penerapan cuci tangan pakai sabun sangat bergantung 
pada jarak antara akses sarana cuci tangan (SCT) 
ke toilet atau dekat dapur. Jika jarak SCT lebih jauh 
dari toilet dan tidak tersedia air, akan menyebabkan 
rendahnya motivasi untuk mencuci tangan. Kebiasaan 
cuci tangan pada saat menyiapkan makanan atau 
sebelum makan di dapur, hanya menggunakan 
air karena sabun biasanya tidak digunakan. 

Dalam catatan yang sama, sementara ini kegiatan 
kampanye perubahan perilaku berfokus pada 
pengembangan kebiasaan mencuci tangan. 
Kampanye tersebut perlu dikombinasikan dengan 
kegiatan yang memberikan dukungan rumah tangga 
untuk membangun sarana cuci tangan di titik-titik 
lokasi yang penting di rumah. Kesadaran tentang 
cuci tangan pada saat ini cukup tinggi seperti yang 
diukur dalam survei BPS, tetapi motivasi untuk 
penerapan CTPS sering hilang karena tempat cuci 
tangan tidak mudah tersedia di titik-titik lokasi 
penting di rumah. Program CTPS memerlukan 
upaya ekstra, misalnya dengan memperhitungkan 
jarak atau jangkauan SCTPS ke tempat-tempat 
penting seperti kamar mandi dan ruang dapur. 

Dalam konteks ini, studi akan melakukan penyelidikan 
mendalam untuk menganalisis masalah, kendala, dan 
potensi risiko dalam rantai nilai kebersihan tangan 
saat ini, serta peluang potensialnya, terutama dalam 
menjangkau konsumen berpenghasilan rendah adalah 
sangat penting. Studi ini juga akan bertujuan untuk 
memahami bagaimana rantai pasokan atau tantangan 
aksesibilitas dan ketersediaan mempengaruhi 
kemampuan dan motivasi untuk menerapkan perilaku 
cuci tangan. Studi ini ingin memahami tingkat 
keterjangkauan dan kemampuan dalam membeli 
produk dan layanan di wilayah permukiman dengan 
populasi rentan dalam menerapkan perilaku CTPS. Hal 
ini merupakan kunci penting untuk memastikan bahwa 
varian produk dan layanan yang sesuai untuk populasi 
yang rentan tersedia di toko-toko lokal. Tantangan 
rantai pasokan juga perlu ditangani untuk memastikan 
bahwa produk yang dibutuhkan tetap tersedia di 
toko yang terletak di wilayah terpencil dan terjauh.

Untuk mendorong prioritas agenda kebersihan tangan 
di Indonesia, UNICEF Indonesia menugaskan studi 
penilaian pasar terhadap produk dan layanan kebersihan 
tangan. Kajian ini berupaya untuk mengeksplorasi 
lebih jauh tentang hambatan-hambatan ini melalui data 
primer, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi 
tantangan dari sisi kebutuhan dan pasokan pelayanan 
produk dalam kebersihan tangan di Indonesia

 

RINGKASAN
Berbagai program pemerintah seperti STBM, 
PAMSIMAS dan Penanganan COVID-19 memiliki 
komponen kegiatan tentang kebersihan tangan. Pada 
Program STBM, kegiatan kebersihan tangan telah 
menjadi salah satu dari lima pilar kegiatan. Sementara ini 
intensitas program terlihat pada komponen penyediaan 
air bersih ke daerah-daerah yang kurang terlayani dan 
mengurangi prevalensi buang air besar sembarangan. 
Sedangkan komponen cuci tangan pakai sabun (CTPS) 
sebelumnya berada pada tingkat prioritas yang lebih 
rendah hingga pandemi dimulai. Pada masa sebelum 
pandemi COVID-19, dukungan peningkatan perilaku 
CTPS ditangani melalui kampanye perubahan perilaku, 
sedangkan dukungan aktual dalam hal akses produk 
dan pembangunan sarana cuci tangan baru menjadi 
pertimbangan setelah masa pandemi dimulai. Anggaran 
kesehatan nasional juga menghabiskan sekitar 5% 
di tingkat pusat dan 10% di tingkat negara bagian 
untuk program pembangunan kesehatan, termasuk 
di dalamnya adalah pengembangan perilaku hygiene 
dalam kegiatan CTPS. Namun, seperti disebutkan 
sebelumnya bahwa target kebijakan untuk CTPS 
belum diformalkan dalam program khusus. Sebagian 
besar merupakan bagian dari tujuan program lain 
untuk mengurangi stunting, malnutrisi, dan kegiatan 
lainnya. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan 
kesadaran selalu menjadi kegiatan utama, namun tidak 
diikuti dengan dukungan pembangunan sarana cuci 
tangan (SCT) yang nyaman di rumah, tempat kerja, 
pusat transportasi, pasar, dan tempat publik lainnya. Di 
wilayah perdesaan, kesenjangan pasokan untuk sabun 
dan produk pembersih merupakan tantangan tersendiri.

Pada aspek penawaran/pasokan pelayanan dan 
produk (Supply Side), belum terbangun kerangka kerja 
yang koheren untuk pengusaha sanitasi, standarisasi 
kualitas sarana dan produk, dan keterjangkauan harga 
membuat bisnis ini tidak dapat diandalkan untuk 
sebagian besar orang. Selain itu, menjadikan model 
bisnis wirausaha sanitasi yang hanya mengandalkan 
promosi produk sanitasi mungkin tidak akan berhasil. 
Temuan menunjukkan bahwa toko sanitasi atau toko 
yang memiliki diversifikasi bisnis produk lain lebih 
mungkin untuk bertahan. Dalam hal ini, ‘toko serba 
ada’ untuk kebutuhan sanitasi lebih mungkin berhasil. 
Mengembangkan model di mana pasar-pasar ini 
terhubung dengan bisnis lokal yang memproduksi 
barang-barang seperti sabun yang terjangkau dan 
serangkaian produk-produk kebersihan tangan mungkin 
dapat memberikan model kewirausahaan yang 
berkelanjutan untuk daerah-daerah yang tertinggal. 

Pada sisi lain, program STBM sendiri tidak secara 
aktif mendorong pembangunan sarana cuci tangan 
(SCT). SCT tidak menjadi prioritas baik bagi pengusaha 
maupun bagi petugas puskesmas dalam kegiatan 
promosi sanitasi. Namun upaya dan pengalaman mitra 
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sanitasi  (ORNOP) pada masa pandemi COVID-19 
yang bekerja sama dengan pengusaha sanitasi 
telah menunjukkan bahwa kampanye penyadaran 
kebutuhan perilaku CTPS yang berkelanjutan dapat 
menghidupkan iklim pasar  dan mengembangkan 
kondisi permintaan dan penawaran dan dapat 
memulai pengembangan pasar yang berkelanjutan. 

Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam 
memastikan keberlangsungan pasar ini dengan 
bekerja sama untuk membangun, mengoperasikan 
dan memelihara SCT di fasilitas umum. Sementara 
itu, peningkatan kapasitas bagi pengusaha dapat 
membantu mereka dalam mengembangkan model 
untuk rumah tangga. Pelaku pasar internasional seperti 
HappyTap, dan SatoTap yang juga melakukan produksi 
dan bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan 
tempat cuci tangan. Namun, perlu ada kampanye sisi 
permintaan dan penawaran khusus untuk memastikan 
bahwa sarana cuci tangan dianggap perlu oleh 
sebagian besar rumah tangga dan lembaga lainnya.

Dari sisi keuangan mikro, baik saluran konvensional 
maupun lembaga keuangan syariah (IMFI) dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan akses cuci tangan. 
Produk yang disesuaikan untuk pembiayaan infrastruktur 
cuci tangan dapat menjadi produk berbiaya rendah 
dan mudah diterapkan untuk Mitra besar. Di beberapa 
negara seperti Malaysia, ORNOP secara langsung 
mentransfer dana ke penyedia layanan seperti tukang 
batu atau saniter, memverifikasi penyediaan layanan 
seperti penyelesaian sambungan air perpipaan atau 
pembangunan toilet dan mentransfer uang ke penyedia 
layanan. Ini telah mencegah penyalahgunaan dana 
sementara menghasilkan hasil yang diinginkan.

Secara singkat pemerintah Indonesia telah berhasil 
mengembangkan pemahaman tentang perlunya 
kebersihan tangan. Kebutuhan sekarang adalah 
mengembangkan rencana aksi yang koheren 
untuk membangun kebutuhan (permintaan) dan 
penyediaan (pasokan) layanan dan produk secara 
bersamaan melalui kampanye perubahan perilaku 
yang berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan 
pasokan, terutama untuk pembangunan sarana 
cuci tangan (SCT) dan pasokan produk kebersihan 
tangan (sabun, hand sanitizer, dan lainnya). 

Pengalaman dari program STBM dan IUWASH 
menunjukkan bahwa upaya membangun kebutuhan/
permintaan yang berkelanjutan dan pembentukan pasar 
harus berjalan seiring dengan upaya mengikutsertakan 
pengusaha dalam kegiatan tersebut. Ini akan membantu 
memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi 
dengan cepat dan juga memberikan dorongan kepada 
pengusaha. Lembaga keuangan mikro dapat menjadi 

perantara yang efektif dengan menyediakan pembiayaan 
bagi mereka yang tidak mampu membayar konstruksi. 
Dukungan BAZNAS, Muhammadiyah, atau lembaga 
lain yang memiliki kredibilitas dan legitimasi tinggi di 
masyarakat dapat membantu mempercepat permintaan 
sementara lembaga-lembaga ini memiliki sumber daya 
untuk juga memenuhi kesenjangan sisi penawaran.

Di sisi komersial, Platform Kerjasama Pemerintah 
Swasta dapat dimanfaatkan untuk memahami 
dan memetakan kesenjangan pasokan produk 
dan layanan di wilayah perdesaan dan kemudian 
mengembangkan rencana aksi untuk mengatasinya.

Survei BPS tentang Perilaku Masyarakat selama 
Pandemi pada Februari 2022 menunjukkan bahwa 
hampir 75% orang melaporkan penerapan cuci tangan 
atau menggunakan pembersih (sanitizer) di dalam 
rumah dan di luar rumah. Membangun momentum 
ini melalui rencana aksi yang koheren dan multi 
pihak dapat membantu membangun lingkungan 
yang berkelanjutan untuk meningkatkan penerapan 
cuci tangan secara teratur pada semua orang.
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STUDI PENILAIAN PASAR
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  2.1. TUJUAN 
Penilaian menyeluruh terhadap aspek pasar yang 
berhubungan dengan pelayanan kebersihan tangan 
dilakukan untuk menilai kesenjangan (permasalahan 
dan peluang) di tiga pilar yaitu: a) Sisi Kebutuhan/
Permintaan, b) Sisi Pelayanan/Penawaran, dan c) 
Ekosistem Pendukung. Tujuan dari penilaian ini adalah 
untuk memberikan informasi tentang kebijakan 
dan program yang sudah dijalankan Pemerintah, 
UNICEF, dan seluruh pemangku kepentingan 
utama lainnya dalam program kebersihan tangan, 
perluasan inovasi, peningkatan akses yang layak 
dan terjangkau terhadap produk dan layanan 
kebersihan tangan dalam rangka pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan No. 6 (SDGs No. 6). 

Mengingat telah banyak kegiatan yang signifikan dan 
kumpulan informasi yang cukup banyak tersedia di sisi 
peningkatan kebutuhan, maka studi penilaian pasar 
ini akan difokuskan pada pemahaman tantangan sisi 
pelayanan/penawaran dalam sebuah ekosistem pasar 
pelayanan dan produk kebersihan tangan. 
 

2.2. PENDEKATAN DAN METODOLOGI 

2.2.1. PENDEKATAN
TUntuk mendapatkan kumpulan informasi tentang 
keterlibatan seperti yang disebutkan di atas, Intellecap 
mencoba melakukan penilaian seluruh aspek yang 
mempengaruhi implementasi kebersihan pendekatan 
di tiga aspek, yaitu: a) Sisi Kebutuhan/Permintaan, 
b) Sisi Pelayanan/Penawaran, dan c) Ekosistem.

Pada studi ini dilakukan tinjauan dengan triangulasi 
konkuren, yang merupakan pendekatan metode 
campuran yang melibatkan pengumpulan informasi 
kualitatif dan kuantitatif dari wawancara terstruktur dan 
pengumpulan data sekunder yang sedang berlangsung. 
Ilustrasi di bawah ini menunjukkan pendekatan 
yang dipilih, kategori pemangku kepentingan yang 
dikonsultasikan, dan area informasi yang dicari 
untuk membantu penilaian kesenjangan pasar dan 
peluang dalam rantai pasokan CTPS di Indonesia. 

A. TINJAUAN LITERATUR-

 ‡ Lanskap kebijakan dan berbagai inisiatif untuk 
memperkuat kebersihan tangan di Indonesia

 ‡ Potensi pasar dan tren produk dan 
layanan kebersihan tangan saat ini

 ‡ Inovasi dalam produk dan fasilitas 
kebersihan tangan

B. WAWANCARA - KAMI BERDISKUSI DENGAN 
BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN TERMASUK:

 ‡ Pemangku kepentingan yang berkaitan 
dengan sisi kebutuhan/permintaan

 ‡ Pemangku kepentingan yang berkaitan 
dengan sisi pelayanan/penawaran

 ‡ Pihak pendukung ekosistem

C. ANALISA DAN DOKUMENTASI - 

Informasi yang dikumpulkan dari sumber primer 
dan sekunder selanjutnya disintesis untuk menilai 
hal-hal pendukung dan penghambat terjadinya 
penerapan kebersihan tangan (pasar), dan pemangku 
kepentingan yang mendukung pelayanan dalam 
kebersihan tangan dari sisi penawaran.

TAHAP 1
Konsultasi 
Pendahuluan 
dan Penentuan 
Konteks

TAHAP 2
Tinjauan Literatur 
dan desain 
instrumen studi

TAHAP 3
Pengumpulan 
data primer dan 
wawancara

TAHAP 4
Analisa data dan 
penulisan laporan» » »

2.2.2. METODOLOGI
Penelitian dilakukan dalam empat tahap yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. 

2.3. AREA STUDI DAN LOKASI
Pelaksanaan studi dilakukan di tiga wilayah sampel provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Pengumpulan data primer pada responden kelompok pemangku 
kepentingan mencakup tiga kategori yaitu pemangku kepentingan kategori sisi kebutuhan (demand 
side), sisi pelayanan/pasokan (supply side), dan pendukung ekosistem (ecosystem enablers).
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Daftar sampel wilayah kabupaten/kota di masing-masing provinsi adalah:

1. NTT: Kota Kupang, Kabupaten Kupang (perkotaan dan perdesaan) 
dan Sumba Barat Daya (perkotaan dan perdesaan)

2. Papua: Jayapura, Wamena, dan Biak (perkotaan dan perdesaan)

3. Jakarta (Jabobetadek): Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan 
Jakarta Timur (semua perkotaan dan perdesaan)

Kategori pemangku kepentingan yang ditemui adalah:

1. Pemangku kepentingan sisi kebutuhan (demand side): Kategori ini termasuk rumah tangga, sekolah, 
fasilitas kesehatan, kantor (tempat kerja publik dan swasta), pasar umum dan pusat transportasi.

2. Pemangku kepentingan sisi pelayanan/pasokan (supply side): Kategori ini mencakup 
Perusahaan Multi Nasional dan Manufaktur, Industri Lokal dan Inovator Lokal, 
Stokis dan Distributor, serta pengecer lokal (termasuk Warung kecil)

3. Pemangku kepentingan pendukung ekosistem (ecosystem enablers): Kategori pemangku 
kepentingan ini mencakup pejabat pemerintah di tingkat lokal, provinsi dan nasional, 
mitra pembangunan seperti USAID dan Bank Dunia, dan LSM lokal

Jenis fasilitas yang dikunjungi antara lain rumah tangga pribadi, sekolah dan madrasah , tempat ibadah, tempat 
kerja, pusat transportasi, pasar dan fasilitas kesehatan. Pertanyaan tersebut meliputi penggunaan sabun 
dan air untuk mencuci tangan dan juga pertanyaan tentang penggunaan hand sanitizer. Kebersihan tangan 
meliputi mencuci tangan dengan sabun dan penggunaan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. 

Studi ini menilai faktor-faktor penting berikut:

1. Ketersediaan sarana cuci tangan (jenis penyediaan air bersih, jenis sarana cuci tangan, ketersediaan sabun)

2. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun sarana cuci tangan dan operasional pemeliharaannya,

3. Tantangan finansial dan operasional untuk membangun dan memelihara Sarana CTPS.

4. Hambatan utama dalam penerapan cuci tangan di tempat umum

5. Pengamatan status sarana CTPS untuk memperkuat tanggapan wawancara.

 
Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam menerapkan perilaku mencuci tangan di 
rumah tangga dan tempat-tempat umum tertentu. Faktor kunci yang ingin diidentifikasi adalah 
kesempatan untuk mencuci tangan, faktor pendukung atau kemampuan orang untuk mencuci tangan, 
dan motivasi yang mendasari orang harus mencuci tangan terhadap keadaan fasilitas yang ada. 

 
2.4. KETERBATASAN STUDI
1. Situasi Pandemi COVID-19 berdampak pada proses pengumpulan data primer – Studi ini dilakukan 

dengan pengumpulan data yang ekstensif pada banyak kelompok responden melalui wawancara 
langsung untuk memahami situasi dan respon pasar kebersihan tangan di Indonesia. Namun proses 
pengumpulan data primer pada moment situasi pandemi COVID-19 membuat proses pengumpulan data 
menjadi terbatas. Terkadang responden tidak bisa ditemui secara langsung karena wilayah tinggalnya 
dalam kondisi pembatasan, sehingga wawancara dan pengumpulan data dilakukan melalui telepon/
virtual yang mungkin membatasi pengumpulan informasi kualitatif yang sensitif dan penting. 

2. Ketersediaan data sekunder yang terbatas – Mengingat pelaksanaan kebersihan tangan di Indonesia 
masih berada pada tahap yang sangat awal dan Indonesia masih sedang menyusun road map kebersihan 
tangan, ketersediaan literatur sekunder di sisi pelayanan/penawaran masih sangat terbatas.

3. Hambatan berbagi informasi – Pada beberapa topik yang berkaitan dengan pasar produk 
kebersihan menjadi hal yang sensitif, terutama saat berinteraksi dengan perusahaan swasta, ada 
keengganan responden untuk membagikan data terkait bisnis (kategori atau penjualan produk).
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3
LANSKAP DAN TREN PASAR 
UNTUK KEBERSIHAN TANGAN
Bab ini memberikan analisis mendalam tentang temuan yang diperoleh dari 
pengumpulan data primer di tiga provinsi. Temuan ini dibagi menjadi tiga 
bagian, dibagi dengan masing-masing kategori pemangku kepentingan. Ringkasan 
temuan diberikan sebelum temuan masing-masing pemangku kepentingan.
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3.1. TEMUAN KUNCI: SISI PERMINTAAN 

3.1.1. RUMAH TANGGA
Temuan dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan telah dianalisis terhadap seluruh rantai 
pasok kebersihan tangan. Di antara produk pembersih, sabun cair adalah kategori dominan, 
sementara sabun batangan juga memiliki pangsa pasar yang signifikan.  Juga dilaporkan 
bahwa sabun cair sekarang diambil sebagai produk pilihan untuk mencuci tangan. 

JENIS PRODUK KEBERSIHAN TANGAN YANG DIGUNAKAN (N = 78) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA TOTAL PERSENTASE

Sabun cair 1 20 26 47 60.0%

Sabun batang 20 4 4 28 35.8%

Lainnya 2 2 2.5%

Sabun abu/lilin 1 1 1.9%

HARGA:

Sebagian besar rumah tangga melaporkan pengeluaran bulanan sekitar Rp. 3.000,- - Rp 18.000,- untuk 
sabun, tetapi kebanyakan dari mereka lebih memilih unit penyimpanan stok (UPS) yang lebih murah. 
Sebagian besar rumah tangga di daerah pedesaan melaporkan bahwa mereka lebih suka unit penyimpanan 
stok (UPS) yang lebih kecil dan lebih murah untuk sabun.  Alasan utama untuk memilih sabun termasuk 
busa yang baik selama mencuci, keterjangkauan, dan ketersediaan yang mudah. Di daerah pedesaan, 
harga dan bersikap lembut pada  kulit adalah kriteria penting untuk  pembelian sabun. Di sebagian besar 
wilayah, hanya beberapa rumah tangga yang menghabiskan lebih dari Rp 25.000,-. Temuan menunjukkan 
bahwa sebagian kecil penduduk perkotaan di Papua menghabiskan sekitar Rp 35.000,- hingga Rp 
50.000,-. Sebagian besar penduduk pedesaan membeli sabun di kisaran Rp 3.000,- - Rp 15.000,-.

PEMBIAYAAN:

Pengamatan rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki sabun 
batangan di rumah mereka, dengan beberapa juga memiliki sabun cair. Sebagian besar rumah 
tangga melaporkan membeli sabun mereka dari toko lokal atau kios-kios kecil di dekatnya.  

PRODUK: 

Sebagian besar rumah tangga melaporkan bahwa mereka hanya menggunakan pembersih tangan ketika 
mereka berada di luar rumah dan dalam banyak kasus, mereka akan menggunakannya hanya jika gratis.  
Penggunaan sanitizer masih rendah karena kesadaran yang rendah dan sensitivitas harga yang tinggi, sebagian 
besar rumah tangga tidak melaporkan penggunaan pembersih tangan di daerah pedesaan dan perkotaan. 

AKSES DAN PENGGUNAAN: 

Sebagian besar rumah tangga perkotaan melaporkan akses mudah ke produk cuci tangan melalui toko-
toko kebutuhan sehari-hari dan supermarket. Sebagian besar toko dilaporkan berada dalam jarak 15 
menit berjalan kaki dari sebagian besar tempat penggunaan ho  terlepas dari geografi.  Namun, akses 
ke berbagai produk cuci tangan dilaporkan menjadi tantangan di daerah pedesaan seperti Papua, 
sementara di NTT, responden pedesaan melaporkan bahwa toko dan kios lebih jauh dan produk tidak 
selalu tersedia. Hal ini terutama terjadi pada rumah tangga di daerah terpencil di Papua dan NTT. 

Mayoritas rumah tangga melaporkan tidak memiliki sarana cuci tangan 
(SCT) tetap dengan fasilitas air (pipa/non-pipa).
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RUMAH TANGGA PROVINSI YANG BIJAK MEMPRAKTIKKAN KEBERSIHAN TANGAN (CUCI TANGAN) (N = 78) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA TOTAL PERSENTASE

Menggunakan ember 17 21 21 59 75.7%

Fasilitas mencuci 
tangan dengan 
tangki air 

7 3 9 19 24.3%

Contoh beberapa fasilitas cuci tangan rumah tangga
@2021/Intellecap/SPIRE

to be a challenge in Papua, while in NTT, rural respondents reported that the shop and kiosks were
farther away and products were not always available. This was especially so for households in the
remote areas of Papua and NTT.

Most of the households reported not having a fixed HWWS facility with a water facility
(piped/non-piped). In terms of HWWS facilities, most households had either a container with a tap or
buckets in their homes. Only about a fourth of households had a permanent HWWS facility while others
relied on a temporary container with taps for washing hands. Most households reported changing the
water in the container daily and cleaning the container. Some of the observation from the field has been
shared below.
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Examples of some household handwashing facilities
@2021/Intellecap/SPIRE

Over 65 percent of the respondents at the household level reported practicing hand washing only 3-4

times a day. This indicates that hand washing during critical moments during the day is being missed4.

The below table summarizes the observation of HH practice in Households.

4 Since most instances in the day such as meals, use of toilets, and going out of the house are likely to occur more than once in a
day and the total necessary instances are likely to be more than five.
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Dalam hal tempat cuci tangan, sebagian besar rumah tangga memiliki wadah dengan keran atau ember 
di rumah mereka. Hanya sekitar seperempat rumah tangga yang memiliki SCT permanen sementara 
yang lain mengandalkan wadah sementara dengan keran untuk mencuci tangan. Sebagian besar 
rumah tangga melaporkan mengganti air dalam wadah setiap hari dan membersihkan wadah.

Lebih dari 65% responden di tingkat rumah tangga, melaporkan bahwa berlatih mencuci tangan hanya 
3-4 kali sehari, menunjukkan bahwa mencuci tangan selama saat-saat kritis di siang hari sedang 
terlewatkan. Karena sebagian besar kasus di hari itu seperti makan, penggunaan toilet, dan keluar rumah 
kemungkinan akan terjadi lebih dari sekali dalam sehari dan total kasus yang diperlukan kemungkinan 
lebih dari lima. Ini menyoroti perlunya memasukkan BCC yang lebih baik di sekitar masa-masa kritis 
mencuci tangan dengan sabun. Di sisi lain, mengembangkan infrastruktur cuci tangan yang mudah 
diakses di rumah adalah kebutuhan lain, agar mudah dilakukan saat orang-orang berada di rumah.

Dari 78 rumah tangga yang dikunjungi, hampir 75% memiliki akses ke satu sambungan pipa air di 
rumah. Baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di NTT dan Papua, tidak memiliki sambungan 
pipa air di hampir 90% rumah tangga. Untuk rumah tangga tanpa pipa air, biasanya sumur berfungsi 
sebagai sumber air utama. Dalam 2-3 kasus, mereka juga dibantu dengan air dari sumur tetangga.

 
3.1.2. PERKANTORAN/TEMPAT KERJA
AKSES 

Hampir semua perkantoran melaporkan bahwa mereka tidak memiliki 
tantangan dalam mengakses sabun dan bahan cuci tangan habis pakai. 
Sebagian besar perkantoran memperoleh sabun dari toko ritel di dekat kantor, 
sementara sekitar 20% lainnya memperoleh dari toko-toko grosir. Sabun cair 
dilaporkan menjadi pilihan yang lebih disukai di sebagian besar perkantoran

Sebagian besar toilet yang disurvei memiliki air yang tersedia di 
tempat cuci tangan. Setiap toilet memiliki rata-rata dua tempat 
cuci tangan. Salah satu tantangan utama yang dilaporkan oleh 
mayoritas pengurus perkantoran di seluruh provinsi adalah tidak 
tersedianya toilet dan ruang kebersihan yang terpisah.

PRODUK

Merek umum yang digunakan antara lain Lifebuoy, Dettol, Nuvo, dan Biore. Di Papua, sangat sedikit 
perkantoran yang melaporkan penggunaan sabun batangan, kebanyakan dari mereka menggunakan 
sabun cair karena mudah terjangkau dan tersedia dalam ukuran kemasan yang lebih besar. Dalam hal 
pembersih tangan, hampir 75% perkantoran tidak memiliki pembersih tangan di area utama seperti 
kafetaria, meja, dan ruang pertemuan. Sebagian besar memiliki pembersih hanya di dekat pintu masuk.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa kurangnya ruang terpisah sering menghalangi wanita untuk mencuci tangan dan 
mengikuti standar kebersihan yang ada, terutama karena wastafel terletak di dekat toilet di mana privasi diperlukan.

KETERSEDIAAN FASILITAS AIR DAN SANITASI TERPISAH (UNTUK SCT PRIA DAN WANITA (N = 36) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP 

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA TOTAL PERSENTASE

Fasilitas terpisah 
–tidak tersedia 

11 5 8 24 66.6%

Fasilitas terpisah 
tersedia

1 7 4 12 33.3%

Kami tidak 
memiliki fasilitas 
sanitasi dan 
wastafel terpisah 
untuk pria 
dan wanita
Pengurus Kantor, 
Nusa Tenggara Timur
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Sebagian besar perkantoran memiliki sambungan air dari pasokan pemerintah, sementara setengah 
lainnya biasanya bergantung pada sumber air tanah seperti sumur. Dalam beberapa kasus, perkantoran 
melaporkan membeli air dari pemasok komersial yang memasok air kemasan. Sebagian besar perkantoran di 
pedesaan NTT dan Papua bergantung pada sumber berbasis air tanah seperti sumur bor, sumur tabung, dan 
semacamnya dan mereka melaporkan menghadapi beberapa tantangan ketika curah hujan tidak memadai.

SUMBER AIR SAAT INI DI FASILITAS SARANA CUCI TANGAN (SCT) (N = 36) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA GRAND TOTAL PERSENTASE

PDAM 10 6 7 23 64%

Air tanah 2 6 5 13 36%

HARGA DAN PEMBIAYAAN

Rata-rata pengeluaran pembelian sabun yang dilaporkan untuk perkantoran 
dengan 20 orang sekitar Rp 100.000,-. Beberapa perkantoran dengan 
kapasitas staf yang lebih banyak hingga 100 orang melaporkan pengeluaran 
sekitar Rp 1 hingga 1,5 juta per bulan untuk persediaan sabun. Sebagian 
besar perkantoran tidak melaporkan tantangan apa pun dalam mendapatkan 
persediaan sabun dari pasar. Sementara sebagian besar perkantoran 
membeli sabun dari toko ritel, sekitar seperlima dari perkantoran yang 
disurvei membeli bahan cuci tangan habis pakai dari pedagang grosir.

Kementerian Perdagangan telah mengamanatkan dalam pedoman 
COVID-19 bahwa perkantoran harus mempromosikan ajakan terkait 
kebersihan tangan dan  protokol COVID-19 harus diikuti termasuk 
pemakaian masker dan pembatasan sosial. Sebagian besar perkantoran di 
daerah perkotaan dan pedesaan melaporkan bahwa mereka telah menerima 
beberapa materi dari pemerintah untuk mempromosikan kebersihan 
tangan dan protokol COVID-19 di kantor. Namun, banyak perkantoran 
melaporkan bahwa tidak memungkinkan untuk mengikuti semua pedoman 
Kementerian Perdagangan karena kendala infrastruktur dan keuangan.

Hampir 66% fasilitas yang dikunjungi tidak memiliki fasilitas terpisah 
untuk mencuci tangan bagi wanita dan pria, yang terbukti menjadi 
penghalang dalam hal aksesibilitas. Di sisi lain, hampir 50% tempat kerja 
melaporkan memiliki fasilitas yang dapat digunakan oleh penyandang 
disabilitas. Namun, banyak fasilitas yang diamati tidak memiliki pedal 
kaki atau aksesori yang memudahkan para penyandang disabilitas. 
Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran yang lebih baik tentang 
fasilitas ramah disabilitas mungkin diperlukan di tempat kerja. 

 
3.1.3. PUSAT TRANSPORTASI DAN PASAR
AKSES:

Di pusat transportasi dan pasar pada daerah perkotaan, sumber utama air adalah pasokan air umum. 
Di daerah pedesaan, pasokan sebagian besar berasal dari sumber air tanah termasuk sumur bor dan 
pompa tangan. Tidak ada perbedaan yang signifikan di seluruh provinsi dan sumber pasokan air. 

SUMBER AIR SAAT INI DI SCT (N = 47) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA GRAND TOTAL IN PERCENTAGE

Air tanah 10 6 9 25 53%

PDAM 3 14 5 22 47%

Separate facility
available

1 7 4 12 33.3%

Data Table 4: The current source of water in the WASH facility (HWWS) (N=36)
Source: Primary data, Intellecap analysis

Provinces NTT Jakarta Papua Grand Total In percentage

Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM,

Local water
company)

10 6 7 23 64%

Ground 2 6 5 13 36%

Workplaces had water connections from government supplies and groundwater sources such as bore
wells or wells. In some cases, workplaces reported buying water from commercial bottled water
suppliers. Most offices in rural areas of NTT and Papua were dependent on groundwater-based sources
such as bore-wells, tube wells, etc. and they reported facing some challenges when rainfall was
inadequate. The below table shows the sources of water across the provinces.

Prices and financing

The reported average monthly expenditure on purchasing soap for an office of 20 staff was around IDR
100.000 (USD 7). Some offices with higher staff capacities (up to 100 staff) reported spending about IDR
1 to 1.5 million (USD 70) a month for the purchase of soaps. Budgeting for soaps and maintenance was
included in the monthly budgets, but procurements were usually adhoc, no specific agency or contractor
was in place for supplying soaps and other cleaning needs.

The Ministry of Trade (MoT) has mandated in its
COVID guidelines that offices should be
promoting hand hygiene and COVID-19 norms
including mask-wearing and social distancing. A
large proportion of offices across both urban and
rural areas reported that they had received some
Information, education, and communication (IEC)
materials from the government for promoting
hand hygiene and COVID-19 norms in the office.
However, many offices reported that it was not
possible to follow all MoT guidelines due to
infrastructure and financial constraints.

Nearly 66 percent of workplaces visited did not have segregated facilities for washing hands for women
and men, which can be a major barrier to access. On the other hand, nearly 50 percent of workplaces
reported having facilities that could be used by persons with disabilities. However, many observed
facilities did not adhere to accessibility guidelines to enable use by persons with disabilities. Hence,
better education and awareness about disability-friendly facilities may be necessary at workplaces.

3.1.3. Transport hubs and markets

Access:

In urban marketplaces and transport hubs, the primary source of water was the public water supply
system. In rural areas, the supplies were mostly from groundwater sources including borewells, wells,
and hand pumps. There were no significant differences across provinces and the water supply sources.
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Separate facility
available

1 7 4 12 33.3%

Data Table 4: The current source of water in the WASH facility (HWWS) (N=36)
Source: Primary data, Intellecap analysis
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Hampir 70% fasilitas tidak memiliki sarana cuci tangan (SCT). Beberapa memilikinya di dekat toilet. Di sebagian 
besar pusat transportasi dan pasar, sebagian besar sarana cuci tangan hadir di dalam toilet atau di dekat 
fasilitas sanitasi. Di banyak pusat transportasi dan pasar induk, fasilitas ini tidak terpisah untuk perempuan. Oleh 
karena itu, akses ke fasilitas cuci tangan tetap terbatas bagi perempuan karena akan ada hambatan di antara 
perempuan untuk mengakses tempat cuci tangan yang terletak di toilet yang juga digunakan oleh laki-laki. 
Bahkan pusat transportasi utama di Papua tidak memiliki toilet terpisah untuk perempuan, yang menunjukkan 
bahwa ada kesenjangan yang signifikan dalam infrastruktur publik di di provinsi tersebut. Masalah ini juga 
lazim terjadi pada fasilitas umum di NTT. Hal ini menggarisbawahi perlunya memiliki fasilitas terpisah untuk 
perempuan dan untuk memastikan akses yang lebih baik bagi semua pengunjung. Fasilitas ini juga tidak memiliki 
tempat cuci tangan yang ramah disabilitas. Diperlukan implementasi dan pemantauan yang lebih baik.

KETERSEDIAAN TOILET TERPISAH (TERMASUK FASILITAS SCT) UNTUK WANITA DAN PRIA (N = 47) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA GRAND TOTAL PERSENTASE

Tersedia fasilitas 
terpisah 

6 17 3 26 55%

Tidak tersedia 
fasilitas terpisah

7 3 11 21 45%

 
HARGA/PEMBIAYAAN

Anggaran dan alokasi keuangan 
yang tidak memadai baik 
untuk fasilitas umum maupun 
swasta. Lebih dari setengah 
pengurus fasilitas di pasar dan 
pusat transportasi melaporkan 
bahwa mereka harus mengelola 
pengeluaran dari pendapatan 
mereka dari pasar serta anggaran 
internal mereka untuk pembelian 
barang CTPS dan pemeliharaan 
SCT. Hanya segelintir fasilitas 
seperti bandara dan stasiun 
kereta api yang memiliki 
pengawasan pemerintah 
dengan anggaran khusus. 

 
PRODUK

Sementara itu, dapat diamati bahwa adanya fasilitas toilet terpisah yang 
mencakup SCT dapat mempromosikan praktik kebersihan yang lebih baik 
untuk pria dan wanita karena memberikan privasi.  Kebutuhan lain yang 
dilaporkan adalah perlunya memiliki fasilitas cuci tangan di tempat-tempat 
selain toilet. Jika itu tidak memungkinkan, memiliki sarana pembersih tangan 
di berbagai titik di fasilitas adalah strategi yang dapat diterapkan untuk 
meningkatkan kebersihan tangan di antara pengunjung dan karyawan.

Dilaporkan juga oleh sebagian besar pengurus fasilitas bahwa pembersih 
tidak tersedia secara luas di fasilitas mereka. Namun, mengingat tantangan 
terkait ketersediaan air dan situasi COVID-19, pembersih tangan dapat 
menjadi pilihan yang perlu dipromosikan terutama di area pasar dan 
tempat umum. Hal tersebut juga diperkuat dengan peraturan pemerintah 
mengamanatkan peningkatan fasilitas cuci tangan di area publik.

Semua SCT 
sama dan bukan 
modifikasi 
khusus yang 
digunakan untuk 
penyandang 
disabilitas
Pengawas Pasar,  
Papua - Kota Jayapura

Products

Most managers reported that hand sanitizers were not widely available in their settings. Considering the
challenges related to water availability and the COVID-19 situation, hand sanitizers can be an option that
needs to be promoted especially in market areas and public places.

It was observed that having separate toilet facilities that include HWWS units is essential to improve
hygiene practices among men and women. Another requirement reported by the facility managers is the
availability of HWWS facilities outside of the toilets. The lack of such facilities discourages the HH best
practices at public places and transport hubs.

The lack of inclusive HWWS facilities in public places was another challenge that discourage persons with
disabilities and other vulnerable and marginalized groups from practicing HH. During the assessment,
none of the public facilities visited was disability-friendly and inclusive.

Most transport hubs and markets had promotional materials for hand hygiene and COVID-19 protocols
placed at the entrance and exits, however, the impact of the same couldn’t be verified during the data
collection.
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Selama penilaian, bahkan tidak ada satu pun fasilitas yang dikunjungi yang ramah penyandang cacat dan 
inklusif. Kurangnya SCT inklusif dapat menurunkan motivasi penyandang disabilitas (Persons with Disabilities/ 
PWD) dan kelompok populasi rentan dan terpinggirkan lainnya dari praktik kebersihan tangan.

Sebagian besar pusat transportasi dan pasar memiliki bahan promosi untuk kebersihan tangan dan protokol 
COVID-19 di pintu masuk dan keluar namun, dampak yang sama tidak dapat diverifikasi selama pengumpulan data. 

 

3.1.4. SEKOLAH

AKSES

Sebagian besar sekolah di daerah pedesaan melaporkan menggunakan air tanah, dengan hanya satu 
fasilitas yang dilaporkan memiliki sambungan kota (PDAM). Demikian pula, provinsi Papua juga hanya 
memiliki satu sekolah yang memiliki koneksi pemerintah, tetapi sebagian besar daerah pinggiran perkotaan 
dan pedesaan mengandalkan air tanah seperti sumur atau sumur bor untuk mendapatkan air.

SUMBER PASOKAN AIR DI SEKOLAH SAAT INI (N=19) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA
TOTAL PERSEN-

TASEGeografi Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Air tanah 2 2 2 2 8 42%

PDAM 1 4 2 1 8 42%

Air kemasan 1 2 3 15.7%

Beberapa sekolah juga melaporkan akses ke air selama musim kemarau, 
sebuah tantangan khususnya di daerah yang bergantung pada hujan untuk 
pengisian ulang air tanah. Di sekolah di mana pasokan air perpipaan tidak 
tersedia, tangki air / tangki penyimpanan membutuhkan pengisian ulang yang 
sebagian besar dilakukan oleh siswa atau staf pemeliharaan dalam beberapa 
kasus. Sebagian besar sekolah memiliki tangki mulai dari 1.000-5.000 liter. 

PRODUK

Sebagian besar sekolah yang dikunjungi di Papua dan Jakarta memiliki 
tempat cuci tangan permanen, yang merupakan tempat cuci tangan 
yang dibangun termasuk sumber air yang disimpan, biasanya disertai 
dengan pasokan pipa air, dan yang biasanya dibangun menggunakan 
batu bata, beton atau lempengan batu dengan keran di atasnya. Sarana 
cuci tangan semi permanen mencakup struktur seperti tangki air 
dengan keran yang dipasang pada rangka plastik atau baja. Tempat 
cuci tangan ini biasanya tahan lama tetapi juga dapat dipindahkan 
berdasarkan kebutuhan. Tempat cuci tangan sementara biasanya 
mencakup ember atau wadah air dengan keran yang memiliki 
kapasitas penyimpanan air kecil dan perlu sering diisi ulang. Sementara 

sebagian besar sekolah di NTT memiliki tempat cuci tangan sementara. Juga dilaporkan bahwa tempat 
cuci tangan yang didirikan di sekolah-sekolah itu berkualitas buruk dan memiliki masalah dengan kerusakan 
setidaknya sebulan sekali, sementara beberapa lainnya melaporkan masalah pemeliharaan setiap beberapa 
bulan sekali yang menyoroti perlunya pemantauan dan pemeliharaan tempat cuci tangan yang tersedia.

Kami 
menggunakan 
pompa untuk 
menimba air, 
dan karena 
tidak cukup 
kami memberi 
air bersih 
untuk sekolah
TU - Papua - Kota Biak 
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JENIS SCT DI SEKOLAH: SEMENTARA DAN PERMANEN (N = 19) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA
TOTAL PERSEN-

TASEGeografo Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Permanen 1 1 4 2 2 1 11 58%

Sementara 3 5 8 42%

Sebagian besar sekolah melaporkan memiliki pasokan produk cuci tangan 
secara teratur dan bahwa tidak ada tantangan yang signifikan.

HARGA

Hampir 30% sekolah melaporkan berbagi fasilitas kebersihan tangan dengan masjid jika mereka tidak memiliki 
fasilitas di lingkungan sekolah. Sementara sabun cair sejauh ini merupakan produk yang paling banyak 
digunakan, sebagian kecil sekolah melaporkan menggunakan sabun batangan. Pengadaan sabun dikelola oleh 
pengurus sekolah melalui anggaran sekolah. Sebagian besar sekolah memiliki anggaran pengadaan mulai 
dari Rp 100.000,00hingga Rp 500.000,00 ($7 hingga $35). Sekolah-sekolah di fasilitas pinggiran kota dan 
pedesaan di NTT dan Papua memiliki anggaran yang sangat rendah sekitar Rp 5.000,00,- - Rp 25.000,00 ($ 
0,35 hingga $ 1,75), yang tidak akan cukup untuk membeli persediaan yang cukup untuk fasilitas sekolah.

Bukti sekunder menunjukkan bahwa sekolah merasa sulit untuk mempertahankan infrastruktur sanitasi karena 
berasal dari anggaran umum dan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, penilaian World Bank 
telah menemukan bahwa administrasi sekolah telah menurunkan tingkat prioritas pemeliharaan toilet dan 
infrastruktur sanitasi karena anggaran BOS tidak cukup untuk memenuhi semua biaya lain bersama dengan 
sanitasi (Citra Kumala, 2021). Pemerintah sekolah juga melaporkan tidak sepenuhnya mengetahui kriteria 
penganggaran sanitasi, misalnya berdasarkan peraturan Presiden 141/2018 dan peraturan Kemendikbud 
11/2020, sekolah seharusnya menggunakan dana BOS, sedangkan pada tingkat kerusakan lebih dari 30%, 

challenging to do regular O&M of installed HWWS facilities and often there is a lack of budget to do the
same.

Figure 10: Handwashing drum in schools and temporary HWWS facility

Data Table 8: Type of HWWS facilities in school: Temporary and Permanent (N=19)
Source: Primary data, Intellecap analysis
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tanggung jawab beralih ke pemerintah provinsi. Hal ini menyebabkan kebingungan tentang tingkat kerusakan 
yang sebenarnya, serta insentif negatif untuk membiarkan perbaikan berakhir sampai mereka diambil alih oleh 
pemerintah provinsi. Kriteria untuk menerima dana untuk pemeliharaan dari kementerian provinsi cukup ambigu. 
Responden melaporkan bahwa pemerintah telah menyediakan beberapa materi promosi, terutama untuk 
kepatuhan terhadap peraturan umum COVID-19 termasuk mencuci tangan dan memakai masker untuk sekolah.

Di antara anak-anak sekolah, sekitar 60% melaporkan bahwa mereka mulai mencuci tangan secara 
teratur hanya setelah pandemi dimulai. Yang lain melaporkan bahwa itu adalah rutinitas yang mereka ikuti 
bahkan sebelum pandemi. Jenis tempat cuci tangan yang digunakan seperti yang dilaporkan oleh siswa 
didistribusikan secara merata antara struktur permanen dan semi permanen atau sementara. Siswa dari 
sekolah-sekolah di NTT dan Papua, terutama di daerah pedesaan lebih cenderung melaporkan memiliki 
tempat cuci tangan sementara. Semua remaja yang diwawancarai di provinsi Jakarta melaporkan memiliki 
tempat cuci tangan permanen di sekolah mereka, sementara 25% remaja di NTT mengatakan mereka 
memiliki SCT permanen di sekolah mereka. Semua siswa melaporkan memiliki cukup air dan sabun.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 88/2019 tentang Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik), dana untuk rehabilitasi 
toilet akan diberikan kepada sekolah jika kerusakannya dinilai sedang (30-45 persen) atau mayor (45-65 persen), 
ini merupakan sumber pendanaan lain untuk sekolah yang usulan penggunaannya termasuk pemeliharaan fasilitas 
air, sanitasi dan kebersihan (ASK). Namun, penilaian World Bank menemukan bahwa kebutuhan sanitasi biasanya 
tidak diprioritaskan. Dalam skenario ini, tanggung jawab untuk memperbaiki fasilitas AIR DAN SANITASI bergeser 
dari sekolah ke pemerintah daerah setelah kerusakan melebihi level rendah hingga menengah (di atas 30%).

Namun, pemerintah regional biasanya tidak memprioritaskan penggunaan DAK-Fisik untuk perbaikan toilet. Karena 
pemerintah daerah biasanya memprioritaskan investasi dalam mendukung langsung kegiatan pembelajaran 
seperti ruang kelas atau perpustakaan, sanitasi biasanya bukan prioritas utama. Selain DAK-Fisik, pemerintah 
daerah juga dapat menggunakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) mereka sebagai bagian dari APBD untuk 
mendanai rehabilitasi toilet sekolah dan fasilitas AIR DAN SANITASI lainnya. Namun, survei kami menunjukkan 
bahwa anggaran ini biasanya tetap belum dimanfaatkan dan tidak diminta oleh sekolah. Sebagian besar sekolah 
menggunakan dana UKS yang ada, dan tidak ada yang melaporkan menggunakan dana BOS atau DAK.

 3.1.5. TEMPAT IBADAH

Hampir 65-70% tempat memiliki SCT permanen di fasilitas mereka. Sementara beberapa di NTT dan 
Jakarta, di daerah pinggiran kota dan pedesaan memiliki SCT sementara di tempat mereka. Hampir tanpa 
kecuali, sebagian besar SCT memiliki sabun cair yang ditempatkan di dekat mereka, beberapa fasilitas 
memiliki sabun batangan. Dalam beberapa kasus, abu dan lumpur digunakan sebagai agen pembersih. Ini 
menandakan bahwa sebagian besar fasilitas dapat memperoleh agen cuci tangan dari sumber ritel terdekat. 

Gambar 11: Sarana CTPS di tempat ibadah
©2021/Intellecap/SPIRE
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Temporary 1 3 1 1 6 28.5%

Most religious places relied on donations from visitors to finance the purchase of HH products. Some
churches reported that the parish funded the expenses related to hygiene. The chief caretaker is
responsible for maintaining stocks at the facility, and around 6-8 liters of liquid soaps were kept as buffer
stocks.

Figure 11: HWWS faciltiies at places of worship
©2021/Intellecap/SPIRE

All worship places in Jakarta and Papua had a separate restroom for females, while most in NTT did not
have a restroom for women. Most HWWS facilities did not have any specific procedure for maintaining
the facilities, and most repairs were done based on their needs.

Data Table 10: Presence of hand sanitizer stations (N=21)
Source: Primary data, Intellecap analysis

Provinces NTT Jakarta Papua Total In
percentage

Hand Sanitization station available 5 4 4 13 62%

Hand Sanitization station –not available 3 3 2 8 38%

Many places of worship had promotional materials about HWWS on their premises that mainly included
correct handwashing steps and encouraged people to wash hands before visiting the place of worship.
Most of the communications were either at the entrance or the exit and few places had some messaging
in the major prayer halls or assembly areas.
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JENIS SCT YANG TERSEDIA (N = 21) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA
TOTAL PERSEN-

TASEPinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Permanen 2 3 1 1 2 1 2 3 15 71%

Sementara 3 1 1 1 6 28.5%

 
Sebagian besar tempat keagamaan mengandalkan dana fasilitas atau sumbangan dari pengunjung 
untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Beberapa gereja melaporkan bahwa paroki mendanai 
pengeluaran fasilitas tersebut. Tanggung jawab memelihara stok biasanya terletak pada kepala 
penjaga fasilitas, dan sekitar 6-8 liter disimpan sebagai stok penyangga oleh fasilitas.

Semua fasilitas di Jakarta dan Papua memiliki toilet terpisah untuk wanita, sementara sebagian 
besar di NTT tidak memiliki kamar kecil untuk wanita. Sebagian besar fasilitas cuci tangan tidak 
memiliki prosedur khusus untuk memelihara tempat cuci tangan, dan sebagian besar perbaikan 
dilakukan berdasarkan kebutuhan. Sebagian besar fasilitas tidak memiliki sarana pembersih, ini 
lebih umum di NTT, namun, di ketiga provinsi, sarana pembersih tidak umum diamati.

KEHADIRAN SARANA SANITIZER (N=21) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA TOTAL PERSENTASE

Tersedia sarana 
sanitizer 

5 4 4 13 62%

Tidak tersedia 
sarana sanitizer 

3 3 2 8 38%

 
Banyak fasilitas memiliki materi promosi tentang mencuci tangan di tempat mereka yang berbicara tentang langkah-
langkah mencuci tangan yang benar dan mendorong orang untuk mencuci tangan sebelum mengunjungi tempat 
ibadah, sekitar setengah dari fasilitas yang dikunjungi memiliki beberapa pesan tentang kebersihan tangan di pintu 
masuk dan keluar, sementara sebagian kecil memiliki pesan apa pun di ruang doa utama atau area pertemuan.

3.1.6. PERAWATAN FASILITAS KESEHATAN
Diamati bahwa sebagian besar fasilitas Kesehatan 
di NTT dan Papua mengandalkan air tanah untuk 
kebutuhan mereka. Sedangkan yang di Jakarta 
memiliki pasokan air kota. Dalam kasus di mana air 
tanah tidak tersedia, fasilitas mengandalkan fasilitas 
tetangga seperti sumur kepala desa atau sumur 
masyarakat untuk menyediakan air seperlunya. 
Sebagian besar fasilitas melaporkan menerima uang 
dari pemerintah, terutama jika pasokan air berasal dari 
kotamadya, karena tagihannya perlu dibayar. Karena 
sebagian besar fasilitas bergantung pada ekstraksi 
air tanah, tidak ada penggunaan yang ditagih.

Semua fasilitas yang dikunjungi melaporkan 
penggunaan sabun cair untuk mencuci tangan. Saat 
menanyakan tentang stok, diamati bahwa tidak semua 
fasilitas menyimpan stok penyangga, tetapi beberapa 
dilaporkan menyimpan 1-2 jeriken dari 5 liter sabun 
cair sebagai stok penyangga. Hampir 70% memiliki 
anggaran untuk sabun mulai dari Rp 50.000-5.00.000 
($3,5-$35), dengan beberapa memiliki anggaran 
hingga satu juta Rupiah, atau sekitar $70. Tidak ada 
tren geografis yang jelas dalam hal anggaran untuk 

bahan habis pakai cuci tangan. Sekitar 20% fasilitas 
memang memiliki budget sekitar Rp1 juta. Banyak 
fasilitas, sekitar 50-55% melaporkan memiliki anggaran 
di kisaran Rp 2000-5000, tidak jelas bagaimana fasilitas 
tersebut dikelola dengan anggaran sekecil itu.

Fasilitas cuci tangan ditemukan sangat tidak memadai 
pada sejumlah fasilitas perawatan kesehatan yang 
diamati. Hampir 60% fasilitas di NTT tidak memiliki 
wastafel cuci di kamar dokter. Juga dilaporkan 
bahwa titik-titik kritis di fasilitas seperti ruang kerja 
tidak memiliki wastafel cuci dengan air mengalir. 
Permasalahan serupa juga terlihat di beberapa fasilitas 
pinggiran kota di Jakarta. Fasilitas di NTT juga kurang 
dilengkapi dalam hal tidak memiliki sarana cuci tangan 
di titik-titik kritis pada fasilitas seperti ruang dokter 
dan ruang bersalin. Kurangnya fasilitas SCT pada 
titik-titik kritis di fasilitas kesehatan dinilai kontradiktif 
dalam mempraktikkan aksi penting cuci tangan dari 
WHO. WHO merekomendasikan cuci tangan sebelum 
menyentuh pasien, sebelum prosedur bersih/aseptik, 
setelah cairan tubuh/risiko paparan, setelah menyentuh 
pasien, dan setelah menyentuh lingkungan pasien 
dalam pedomannya tentang kebersihan tangan dalam 
pengaturan perawatan kesehatan (WHO, 2011).
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TEMPAT CUCI TANGAN / SCT DI RUANG BERSALIN DARI SETIAP FASILITAS KESEHATAN (N=51) 
SUMBER: DATA PRIMER, ANALISIS INTELLECAP

PROVINSI NTT JAKARTA PAPUA
TOTAL PERSEN-

TASEPinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Pinggi-
ran

Pede- 
saan

Perko-
taan

Tersedia 3 5 10 8 3 1 2 4 36 71%

Tidak 
tersedia

6 4 2 2 1 15 29%

 
Hampir 80% fasilitas kesehatan melaporkan tidak melakukan kegiatan khusus untuk mempromosikan kegiatan cuci 
tangan di kalangan masyarakat. Hal ini biasa terlihat di seluruh fasilitas di Jakarta karena mereka melaporkan bahwa 
mereka tidak melakukan kegiatan promosi apa pun di masyarakat. Mayoritas fasilitas di NTT dan Papua memiliki 
beberapa tingkat keterlibatan dengan anggota masyarakat untuk mempromosikan kebersihan tangan. Sebagian kecil 
fasilitas melaporkan bahwa mereka menyediakan sabun gratis untuk anggota masyarakat saat dibutuhkan. Sebagian 
besar fasilitas kesehatan memiliki pesan promosi di pintu masuk dan di beberapa tempat seperti ruang tunggu dan 
pintu masuk.  
 

RINGKASAN

RUMAH TANGGA INDIVIDU
Aksesibilitas produk kebersihan tangan dan fasilitas cuci tangan (SCT) yang terbatas 
tingkat rumah tangga berdampak pada perilaku kebersihan tangan

Sebagian besar rumah tangga memiliki pasokan air dari sumber air tanah, atau di daerah perkotaan, dari 
sambungan perpipaan kota. Di daerah pedesaan, lebih dari 60% pasokan air berasal dari sumur atau sumur 
tabung. Akses ke air yang cukup tidak dilaporkan sebagai tantangan. Di daerah kumuh perkotaan, akses ke 
air bukanlah tantangan dan sebagian besar diperoleh dari sumber air tanah, sementara air perpipaan tersedia 
dalam proporsi rumah tangga yang signifikan. Ketersediaan sabun dan unit penyimpanan stok  (UPS) bukanlah 
tantangan di daerah perkotaan, tetapi penduduk pedesaan sering melaporkan bahwa sementara paket sabun yang 
lebih kecil, yang lebih dibutuhkan untuk mereka tidak selalu tersedia. Di beberapa daerah pedesaan, toko-toko 
tersebut relatif jauh (lebih dari 15 menit berjalan kaki), oleh karena itu motivasi untuk membeli sabun rendah:

 ‡ Kurangnya SCT (Sarana Cuci Tangan) dalam rumah tangga mempengaruhi cuci tangan pada saat-saat kritis. 

 ‡ Frekuensi cuci tangan dengan sabun yang dilaporkan rendah mencerminkan 
banyaknya contoh penting yang terlewatkan.

 ‡ Unit Penyimpanan Stok (UPS/SKU) yang lebih kecil untuk sabun diharapkan oleh 
konsumen yang kurang mampu sehingga mereka dapat menjangkaunya. 

 

TEMPAT UMUM: PASAR, PUSAT TRANSPORTASI
Kurangnya fasilitas kebersihan tangan yang inklusif di tempat-tempat umum menurunkan 
motivasi populasi yang rentan dan berdampak pada perilaku mencuci tangan

 ‡ Kementerian perdagangan Indonesia telah menyusun pedoman baru untuk memasang fasilitas cuci tangan 
dan sarana pembersih tangan yang lebih baru di seluruh fasilitas umum. Beberapa fasilitas telah menyediakan 
fasilitas cuci tangan tambahan yang meliputi tangki air yang disimpan dan keran yang dioperasikan dengan 
pedal kaki atau dengan tangan untuk memungkinkan orang mencuci tangan. Di tempat-tempat seperti 
pasar, fasilitas luar ruangan dengan tangki air dan keran juga telah diamati. Namun, beberapa kesenjangan 
mendasar seperti tidak tersedianya kamar kecil dan bilik terpisah untuk perempuan dan penyandang 
disabilitas menjadi hambatan utama. Sarana cuci tangan (SCT) dipasang di pintu masuk sebagian besar 
fasilitas, tetapi banyak yang sekarang tidak digunakan atau diisi ulang. Hasil wawancara dengan pemangku 
kepentingan lain seperti LSM juga menguatkan fakta bahwa penggunaan dan penegakan ajakan sanitasi 
oleh pengurus fasilitas telah berkurang. Kurangnya tempat cuci tangan menyebabkan kepatuhan kebersihan 
tangan yang lebih buruk karena membangun tempat cuci tangan baru lebih sulit di tempat umum.
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 ‡ Kendala infrastruktur untuk membangun SCT 
telah menyebabkan rendahnya penggunaan cuci 
tangan meskipun ada peningkatan permintaan.

 ‡ Kurangnya kesadaran tentang SCT yang ramah anak 
dan disabilitas  menyebabkan tantangan dalam akses 
ke kebersihan tangan untuk sub-kelompok ini. 

 ‡ Pedoman baru untuk fasilitas umum belum 
mengarah pada fasilitas yang lebih baik seperti 
sarana sanitasi, ini menandakan perlunya 
implementasi dan pemantauan yang lebih baik.

KELEMBAGAAN: SEKOLAH
Mengamankan dana untuk operasi rutin 
dan pemeliharaan SCT sangat penting 
untuk mempromosikan kebersihan tangan 
di sekolah selain kegiatan kesadaran 

Setelah pandemi COVID-19, pemerintah dan pemangku 
kepentingan lainnya telah memprioritaskan akses ke 
kebersihan tangan di sekolah, sementara 22% sekolah 
di bawah Kemendikbud tidak memiliki akses ke cuci 
tangan menurut catatan World Bank, program telah 
diluncurkan untuk mengembangkan fasilitas ini di seluruh 
sekolah. Sekitar 40% dari sekolah yang dikunjungi 
memiliki beberapa tantangan dalam memelihara fasilitas 
cuci tangan dan melaporkan bahwa kurangnya dana 
adalah sebuah tantangan. Sebagian besar pengurus 
sekolah melaporkan bahwa meskipun mereka biasanya 
memiliki cukup dana, perbaikan besar yang dilakukan 
dapat menjadi hambatan. Lebih dari 80% sekolah yang 
dikunjungi sekarang memiliki fasilitas cuci tangan yang 
dibangun dan tersedia dan siswa juga didorong untuk 
mencuci tangan di berbagai waktu di siang hari. Banyak 
mitra perusahaan dan LSM juga telah mengadopsi sekolah 
dan menyediakan tempat cuci tangan kepada mereka 
untuk memastikan akses dan ketersediaan. Namun, 
hampir 30% sekolah Madrasah melaporkan berbagi 
fasilitas cuci tangan dengan masjid yang bersebelahan.

 ‡ Sabun tersedia di sekolah, tetapi rendahnya 
pasokan air dan kebutuhan untuk mengisi 
air berulang-ulang menghambat praktik 
mencuci tangan anak-anak di sekolah.

 ‡ Operasi dan pemeliharaan SCT secara teratur sangat 
penting untuk memastikan praktik berkelanjutan 
yang diadopsi oleh anak-anak di sekolah.

 ‡ Tantangan pendanaan dan operasional mempengaruhi 
ketersediaan tempat cuci tangan di sekolah.

KELEMBAGAAN: KANTOR PUBLIK DAN SWASTA  
Kurangnya fasilitas kebersihan tangan termasuk 
produk/prasarana (SCT/air) sangat penting 

Kantor publik dan swasta mengalami peningkatan 
kebutuhan cuci tangan dengan menggunakan pembersih 

© UNICEF/UNI329164/Ijazah

© UNICEF Indonesia / 2022

© UNICEF Indonesia / 2022
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tangan. Karena sebagian besar tempat kerja tidak 
memiliki dana atau ruang untuk memasang tempat 
cuci tangan baru, pembersih tangan adalah pilihan yang 
lebih mudah. Untuk tempat kerja di daerah pedesaan, 
beberapa telah membangun tempat cuci tangan di luar 
di ruang terbuka dekat kantor mereka. Tempat kerja di 
daerah pedesaan mencatat bahwa memasang tempat 
cuci tangan baru adalah tantangan karena memerlukan 
pengeluaran yang signifikan. Tempat kerja perkotaan di 
gedung-gedung mencatat bahwa membangun fasilitas 
baru tidak dimungkinkan di ruang yang ada. Di daerah 
pedesaan, beberapa tempat kerja juga tidak memiliki 
toilet terpisah untuk perempuan dan laki-laki, seringkali 
hal tersebut menyebabkan tantangan terkait aksesibilitas

 ‡ Memantau jarak sosial dan kebersihan tangan 
di tempat kerja masih menjadi tantangan karena 
kurangnya ruang dan kemampuan tempat kerja 
untuk meningkatkan fasilitas kebersihan tangan. 

 ‡ Dengan aktivitas yang padat di tempat kerja, 
fasilitas sanitasi yang memadai dan menciptakan 
infrastruktur kebersihan tangan tidak mungkin 
dilakukan oleh sebagian besar kantor. 

 ‡ Kesadaran tentang kebersihan tangan dan 
kebutuhan untuk melakukannya di tempat 
kerja masih rendah di antara sebagian 
besar manajer yang diwawancarai. 

 ‡ Kurangnya perawatan dan pemeliharaan secara 
reguler adalah penghalang utama untuk penggunaan 
fasilitas cuci tangan yang berkelanjutan.

FASILITAS KESEHATAN
Survei sebelumnya oleh UNICEF menemukan fakta 
bahwa sarana cuci tangan di daerah pedesaan tidak 
memiliki fasilitas cuci tangan di lokasi kritis termasuk 
ruang kerja dan kantor dokter. Hal ini akan melanggar 
norma-norma kritis seperti membersihkan tangan 
sebelum dan sesudah memeriksa pasien sebagaimana 
ditetapkan oleh WHO. Fasilitas cuci tangan ditemukan 
sangat tidak memadai di fasilitas perawatan kesehatan 
yang diamati. Hampir 60% fasilitas di NTT tidak 
memiliki wastafel cuci di kamar dokter. Juga dilaporkan 
bahwa titik-titik kritis di fasilitas seperti ruang kerja 
tidak memiliki wastafel cuci dengan air mengalir. 
Permasalahan serupa juga terlihat di beberapa fasilitas 
pinggiran kota di Jakarta. Fasilitas di NTT juga kurang 
dilengkapi dan tidak memiliki sarana sanitizer di titik-
titik kritis di fasilitas seperti ruang dokter dan ruang 
bersalin. Pasien biasanya diminta untuk membersihkan 
tangan mereka saat memasuki ruangan. Pembersih 
tangan tersedia di sekitar 2-3 titik di dalam ruangan.

 ‡ Fasilitas kesehatan di pedesaan masih kurang 
dilengkapi untuk menyediakan fasilitas sanitasi 
yang memadai bagi staf dan pasien.

 ‡ Kegiatan promosi di seluruh daerah pedesaan 
tidak terstandarisasi dan dipantau.

 ‡ Anggaran untuk fasilitas sanitasi tampaknya 
tergantung pada kondisi lokal, fasilitas kebersihan 
tidak dipertahankan sesuai dengan standar 
yang diperlukan di banyak fasilitas kesehatan.

 ‡ Penggunaan dan akses ke fasilitas sanitasi 
sudah ada tetapi tetap jauh lebih rendah 
dari yang seharusnya diperlukan. Fasilitas 
perawatan kesehatan di area penedsaan 
masih banyak yang belum dilengkapi dengan 
peralatan guna menuediakan fasilitas cuci 
tangan yang cukup kepada staf dan pasien.

3.2. TEMUAN KUNCI: 
SISI PENAWARAN 

3.2.1. PRODUSEN PRODUK MULTINASIONAL
SABUN

Pasar produk personal hygiene Indonesia bernilai 
USD 800 juta pada 2020.4 Kategori kebersihan 
pribadi termasuk kebersihan tangan, mandi, dan 
produk lain di dalamnya. Diproyeksikan segmen ini 
kemungkinan akan tumbuh hingga USD 3 miliar 
pada tahun 2025.5 Penelitian sekunder menunjukkan 
bahwa pasar saat ini didorong oleh sabun batangan 
sebagai  produk kebersihan tangan utama. Sementara 
sabun cair telah mengalami pertumbuhan besar 
selama pandemi karena pesan dan peraturan 
pemerintah yang mewajibkan semua toko, restoran, 
dan ruang publik untuk menyediakan wastafel 
cuci tangan, sehingga memungkinkan orang untuk 
mencuci tangan lebih sering. Beberapa merek 
seperti Lifebuoy meluncurkan sabun cuci tubuh/
shower gel mereka dalam kemasan yang lebih kecil, 
sementara merek lain seperti Antis, Nuvo, dan 
Dettol meluncurkan paket sabun cair dan pembersih 
tangan yang lebih besar untuk membuat produk lebih 
murah mengingat penggunaan yang lebih tinggi.

Karena merebaknya COVID-19, ada peningkatan tajam 
dalam permintaan untuk produk kebersihan tangan 
yang menyebabkan kekurangan produk. Telah diamati 
bahwa pemain dalam kategori kebersihan meningkatkan 
produksi pada awal 2020 untuk memenuhi permintaan 
yang meningkat. Sementara harga meningkat untuk 
sementara waktu, peningkatan cepat dalam produksi 
di seluruh perusahaan menyebabkan pertumbuhan 
harga satuan rata-rata kurang dari setengah dari 
tingkat yang tercatat pada tahun 2019. Grafik di bawah 
ini menunjukkan penjualan produk kebersihan di 
Indonesia secara kategoris dalam 5 tahun terakhir.6 

4 Data survei Euromonitor dan Marketline, 2021
5 Data survei Euromonitor dan Marketline, 2021
6 Hygiene product category includes liquid and bar soaps, body powder/

gels/wash etc.
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Sementara  kategori sabun cair telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam 5 tahun terakhir, penjualan sabun 
batangantelah meningkat tetapi tidak menurun. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas, sabun cuci tubuh 
dan gel mandi telah menunjukkan lonjakan penjualan yang tiba-tiba karena mereka dianggap sebagai produk multi-
faceted yang dapat digunakan untuk ‘pembersihan’ serta keperluan kosmetik, sesuatu yang biasanya dipasarkan 
oleh sabun cair, biasanya dipasarkan untuk satu tujuan membersihkan tangan tidak memilikinya. Selain itu, penjualan 
produk kebersihan dari segi kategori menunjukkan bahwa 48% penjualan telah menjadi sabun batangan pada 
tahun 2020. 
 
Diproyeksikan sabun cair tersebut akan menunjukkan 
kenaikan penjualan sebesar 18X lipat pada tahun 2025.7

Meskipun ada harapan bahwa masalah kebersihan 
diperkirakan akan tetap ada bahkan ketika pandemi 
COVID-19 mereda, kemungkinan akan terus mengarah 
pada peningkatan penjualan sabun cair. Data dari 
Euromonitor dan MarketLine dan analisis dari Intellecap 
menunjukkan bahwa ada persepsi bahwa sabun 
batangan lebih rendah daripada produk ‘antibakteri’, 
tetapi tantangan keterjangkauan untuk mencuci 
tubuh dan sabun cair akan memastikan bahwa sabun 
batangan bertahan hidup. Hal ini juga menyebabkan 
perusahaan meluncurkan ukuran kemasan sabun 
cair yang lebih kecil untuk meningkatkan penetrasi 
di pasar pedesaan dan kurang terlayani.8,9

PROYEKSI PENJUALAN DARI 2020-2025 (US$ JUTA)

KATEGORI 2020 2025

Sabun batang 414,0 417,0

Sabun badan/shower gel 432,4 688,0

Sabun cair 175,0 950,0

7 Laporan Paspor Euromonitor: Kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia
8 Laporan Paspor Euromonitor: Kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia
9 Profil Industri Lini Pasar: Kebersihan Pribadi di Indonesia
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Sementara sabun cair akan terus melihat pangsa pasar yang lebih besar, peningkatan tajam dalam permintaan 
kemungkinan akan menjadi normal ketika Indonesia mulai mengatasi pandemi COVID-19.  Kategori sabun 
cair akan terus membukukan kenaikan penjualan akibat meningkatnya tingkat cuci tangan akibat pandemi.

Proyeksi menunjukkan bahwa banyak permintaan sabun cair berasal dari pesanan massal dari 
fasilitas umum, yang diamanatkan untuk memiliki wastafel pencuci tangan di tempat mereka dan 
menemukan dispenser sabun cair sebagai alternatif termudah untuk digunakan. Selain itu, laporan 
menunjukkan bahwa permintaan untuk fasilitas cuci tangan di tempat-tempat umum tidak mungkin 
berkurang yang akan mempertahankan permintaan sabun cair di tahun-tahun mendatang.

PROJECTED CAGR FOR HYGIENE PRODUCTS: 2020-2025

KATEGORI 2020-21 2020-25 CAGR 2020-25 TOTAL

Sabun batang 0,3 0,1 0,7

Sabun mandi/shower gel 3,0 9,7 59,2

Sabun cair 63,7 40,1 439,8

Kategori total 3,3 6,6 37,5

 
LANSKAP KOMPETITIF

Di pasar kebersihan tangan, Unilever adalah pemain utama, diikuti oleh Sayap Mas Utama PT dan 
Cussons, sedangkan yang lainnya termasuk Reckitt Benckiser Indonesia dan J&J. Sementara Unilever 
memiliki lebih dari 50% saham pada tahun 2016, unilever telah memberi jalan kepada merek lokal 
dan lebih khusus daripada pesaing multinasional dan utama yang ada. Hal ini juga tercermin dalam 
laporan Nielsen yang diterbitkan pada tahun 2016 tentang perilaku konsumen dalam kebersihan, yang 
melaporkan bahwa merek khusus telah meningkat karena beberapa segmen konsumen menjadi lebih 
sadar akan praktik ramah lingkungan, menghindari bahan kimia, dan meningkatnya daya beli.10 

Dua merek utama, Lifebuoy dan Lux bersama-sama memegang hampir 50% pangsa pasar, sementara 
beberapa lainnya oleh Wings Corp., berada di urutan kedua yang jauh. Analisis angka penjualan dari 2017-2020 
menunjukkan bahwa pangsa pasar belum ditangkap oleh pemain yang ada melainkan telah diambil oleh produsen 
lokal yang mungkin telah dipotong selama beberapa waktu terakhir. Meskipun data terperinci tidak tersedia, 
ada juga kemungkinan bahwa kombinasi merek lokal yang muncul baru-baru ini dan pergeseran ke arah produk 
yang lebih premium karena peningkatan kesadaran telah disorot oleh laporan MarketLine dan Euromonitor.

PENJUALAN PRODUK KEBERSIHAN DARI SEGI MEREK (TERMASUK MERK PENCUCI TANGAN): 2020

NAMA BRAND PERUSAHAAN (PEMILIK BRAND) % NILAI RETAIL BRAND 

Lifebuoy (Unilever) Unilever Indonesia Tbk PT 21,8

Lux (Unilever Group) Unilever Indonesia Tbk PT 20,2

Nuvo (Wings Corp) Sayap Mas Utama PT 5,0

Giv (Wings Corp) Sayap Mas Utama PT 3,6

Bioré (Kao Corp) Kao Indonesia PT 2,2

Cussons Baby (PZ Cussons Plc) Shinzu'i PZ Cussons Indonesia PT 2,0

Cussons Imperial Leather (PZ Cussons) PZ Cussons Indonesia PT 1,4

Dove (Unilever Group) Unilever Indonesia Tbk PT 1,4

Dettol (Reckitt Benckiser Group Plc (RB) Reckitt Benckiser Indonesia PT 1,2

Zwitsal (Unilever) Unilever Indonesia Tbk PT 1,2

Johnson's Baby (Johnson & Johnson Inc) Johnson & Johnson Indonesia PT 1,0

Yuri Joenoes Ikamulya 0.6

Pigeon (Pigeon Corp) Multi Indocitra Tbk PT 0.5

My Baby Tempo Scan Pacific Tbk PT 0.5

Others Others 29.2

Jumlah 100

10  The Dirt on Cleaning: Sikap dan tren pembersihan rumah/binatu di seluruh dunia
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Unilever mempertahankan kepemimpinan kategori keseluruhan dengan hampir setengah dari ukuran pasar. 
Namun, dalam lima tahun terakhir, pangsanya telah berkurang hampir 10%, terutama melalui perluasan 
pemain yang lebih kecil dan merek khusus. Data tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam pangsa pasar 
pemain utama lainnya termasuk Cussons, RB, P&G, atau grup Wings. Ada pergerakan marjinal dalam angka 
penjualan untuk merek-merek besar, tetapi pergerakan utama telah berada di kategori ‘lainnya’ yang telah 
meningkat pangsanya dari 14% pada tahun 2016 menjadi 28% pada tahun 2020. Nielsen dan data lainnya 
menunjukkan bahwa munculnya merek label pribadi yang lebih kecil bisa menjadi alasan utama pergeseran ini.
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Sementara informasi terbatas tersedia tentang harga dan keterjangkauan produk-produk ini, 
wawancara pemangku kepentingan menunjukkan bahwa produk yang dipasarkan secara 
komersial dengan tingkat pendapatan / keuntungan tertentu bertanggung jawab atas pajak 10% di 
Indonesia. Ini biasanya diteruskan ke konsumen dan cenderung menaikkan harga produk.

PERAMALAN PASAR

Nilai pasar keseluruhan untuk produk kebersihan tangan diperkirakan akan tumbuh pada tingkat CAGR 
7-8% dari 2021 hingga 2025 (analisis Intellecap). Tingkat pertumbuhan rata-rata akan menjadi sekitar 
8,78% selama lima tahun. Analisis ini telah mencoba memperkirakan nilai pasar dalam tiga skenario 
yaitu, optimis, normal, dan pesimis. Dalam skenario tertentu seperti dataran tinggi dalam penjualan pasca 
lonjakan COVID-19, penjualan mungkin menunjukkan kenaikan yang lebih rendah hingga 2,5-3% di setiap 
kategori produk kebersihan tangan. Kemungkinan juga bahwa permintaan yang berkelanjutan untuk produk 
kebersihan tangan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan.
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Figure 11: Handwashing facility made of plastic bottles @2022/Mercy Corps/Unknown

Figure 12: HWWS facility built through human-centered design @2018/WVI/Unknown

3.2.2. Distributors, Suppliers, and Retailers

A wide range of HH products is supplied/sold which majorly includes bars and liquid soaps. A small
proportion of the distributors and retailers also stock hand sanitizers. Some of the key brands are
Lifebuoy, Dettol, Nuvo. Lux, Sunlight, etc.

Distributors and suppliers reported stocking all key product categories including bar soaps, liquid soaps,
and sanitizers. Most recorded sales were mainly for Lifebuoy, followed by Dettol and Nuvo. Hand
sanitizer sales were reported by a few suppliers, signifying that the product is not yet popular among
most Indonesians. The hand sanitizer brands reported to be sold were Sleek, Antis, and Dettol.
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PEMBERSIH TANGAN

Pasar untuk Pembersih Tangan

Permintaan besar untuk desinfeksi membuat banyak 
merek baru merambah ke bisnis pembersih tangan 
dan gel tangan pada tahun 2020. Sebelumnya dalam 
wabah COVID-19, khususnya, orang cenderung 
menimbun produk-produk ini, dan merek-merek 
yang meluncurkan pembersih tangan dan gel 
tangan berkisar dari perawatan pribadi, kosmetik, 
dan perawatan kulit hingga kebersihan rumah. 

Pasar pembersih tangan mengalami peningkatan besar 
dalam penjualan selama 2019-2020 dari $100 juta 
menjadi $173 juta pada tahun 2020. Pandemi telah 
menyebabkan pembentukan sanitizer sebagai produk 
yang diperlukan, terutama untuk kelas menengah 
dan untuk orang-orang kaya. Peningkatan penjualan 
yang diproyeksikan oleh angka penjualan juga telah 
didukung oleh informan utama dan dalam wawancara 
pemangku kepentingan utama. Namun, seperti yang 
diharapkan, penjualan pembersih tangan diproyeksikan 
akan terkoreksi sedikit menjadi $161 juta dan kemudian 
terus meningkat menjadi sekitar $205 juta pada 
tahun 2026, menandakan bahwa kategori produk 
akan menjadi area fokus bagi pemain utama. 11,12

Beberapa indikator seperti sumber memperoleh 
sanitizer juga mengalami perubahan dan e-commerce 
kemungkinan akan memainkan peran utama, dengan 
meningkatkan pangsanya hingga 25%, naik dari 
sekitar 9% pada 2019. Sementara data tentang 
kategorisasi pasar tidak tersedia, kemungkinan 
besar, pasar untuk pembersih kemungkinan besar 
didorong oleh pengguna yang lebih kaya karena 
peningkatan tajam dalam penjualan daring. Wawancara 
informan utama telah mendukung hipotesis bahwa 
penggunaan pembersih lebih umum di antara bagian 
masyarakat yang lebih kaya di daerah perkotaan.

SARANA CUCI TANGAN (SCT)

Pasar untuk Fasilitas/Sarana Cuci Tangan 

Penelitian sekunder menunjukkan bahwa tempat/
fasilitas cuci tangan telah muncul secara besar-besaran 
di Indonesia sebagai respons terhadap COVID-19. 
Selama wawancara mendalam yang dilakukan dengan 
para pemangku kepentingan seperti USAID dan 
organisasi yang bekerja dalam tanggapan kemanusiaan, 
disoroti bahwa pengoperasian dan pemeliharaan 
fasilitas cuci tangan ini merupakan tantangan besar. 
Sebagian besar tempat cuci tangan ini telah dipasang 
sebagai respons terhadap keadaan darurat seperti 
bencana alam dan pandemi dan sebagian besar bersifat 
sementara dalam konstruksi. Mereka diproduksi 
dengan bahan dan sumber daya lokal yang tersedia 
dan tidak memiliki rantai pasokan yang mapan.

11 Laporan survei pasar- Statista
12 Laporan survei pasar- Statista

Saat ini, mereka sebagian besar dipasang baik 
melalui otoritas pemerintah di fasilitas negeri / 
swasta dan sekolah atau oleh organisasi nirlaba. Ada 
keterbatasan keterlibatan perusahaan swasta atau 
produsen keramik dalam menyediakan tempat cuci 
tangan di tempat umum. Dalam beberapa kasus, 
perusahaan multinasional seperti Unilever telah 
menyediakan sarana cuci tangan melalui inisiatif 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka.

Desain dibuat dan diawasi di tingkat lokal sementara 
konstruksi dilakukan oleh vendor lokal. Pengoperasian 
dan pemeliharaan (O&M) sarana cuci tangan merupakan 
tantangan tersendiri. Masalah utama adalah daya 
tahan bahan, penggantian produk pembersih, dan 
perangkat keras berkualitas rendah lainnya, yang 
membuatnya tidak berfungsi. Umumnya, ada kurangnya 
kejelasan tentang penggunaan dan alokasi dana, dan 
kurangnya prioritas yang tepat untuk memastikan 
O&M reguler tempat cuci tangan di sekolah- sekolah. 
Tdi sini juga ambiguitas seputar interpretasi aturan, 
misalnya, aturan bahwa jika kerusakan fasilitas 
sanitasi >30%, tanggung jawab perbaikan ada pada 
pemerintah provinsi. Definisi kerusakan 30% tidak 
jelas. Dan karenanya otoritas sekolah sering tidak 
yakin kapan harus memulai perbaikan atau dengan 
siapa harus terhubung untuk perbaikan. Kepekaan 
dan kejelasan pemanfaatan dana yang lebih baik 
sangat penting bagi sekolah. Penting juga untuk 
menilai apakah jumlah dana BOS yang tersedia setelah 
penggunaan lain cukup untuk O&P peralatan sanitasi.

Selain rantai pasokan, ketersediaan air untuk cuci tangan 
dilaporkan dan disorot dalam penelitian sekunder dan 

Tempat cuci tangan dari botol plastik (Mercy Corps, Timor Leste)

SCT dibangun melalui desain yang berpusat pada 
manusia (Ende, Indonesia, Wahana Visi Indonesia)
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primer yang dapat bertindak sebagai disinsentif untuk 
praktik cuci tangan. Memastikan pasokan air atau 
penyimpanan yang berkelanjutan sangat penting untuk 
operasionalisasi dan keberlanjutan sarana cuci tangan.

Organisasi seperti UNICEF, Wahana Visi Indonesia, 
Mercy Corps, dsb, telah memasang banyak fasilitas cuci 
tangan yang inovatif di daerah seperti Papua dan Biak. 
Fasilitas tersebut mulai dari yang bersifat sementara 
(tippy tap) hingga yang permanen (bata dan mortar) 
dan dari level komunitas hingga rumah tangga.13 

 
3.2.2. DISTRIBUTOR, PEMASOK, DAN PENGECER
Berbagai macam produk kebersihan tangan 
dipasok/dijual yang kebanyakan merupakan 
sabun batangan dan cair. Sebagian kecil dari 
distributor dan pengecer juga menyediakan sanitizer. 
Beberapa merek utama adalah Lifebuoy, Dettol, 
Nuvo. Lux, Sinar Matahari, dan lain-lain.

Distributor dan pemasok melaporkan menyimpan 
semua kategori produk utama termasuk sabun 
batangan, sabun cair, dan pembersih. Penjualan tertinggi 
yang tercatat adalah Lifebuoy, diikuti oleh Dettol dan 
Nuvo. Penjualan Sanitizer dilaporkan oleh pemasok 
yang tidak begitu banyak jumlahnya, menandakan 
bahwa produk tersebut belum populer di sebagian 
besar masyarakat Indonesia. Merek pembersih tangan 
yang dilaporkan dijual adalah Sleek, Antis, dan Dettol. 

Sebagian besar pemasok dan distributor besar 
memperoleh produk di gudang mereka, dan 
kemudian mengemas barang-barang tersebut untuk 
dikirim ke gudang atau distributor yang lebih kecil 
dibawahnya, setelah itu sejumlah kecil produk dikirim 
ke pengecer kecil, minimarket, dan warung kecil. 
Produk yang paling banyak terjual yaitu sabun cair, 
diikuti dengan sabun batangan, dan sebagian kecil 
dari pengecer kecil dilaporkan menjual sanitizer.

Sebagian besar pengecer melaporkan bahwa sabun 
batangan adalah komoditas dengan penjualan 
tertinggi di antara produk kebersihan tangan. 
Sementara sabun cair dijual dalam jumlah yang 
cukup baik, sabun batangan tetap menjadi produk 
yang dominan. Sangat sedikit pengecer yang 

13 Fasilitas dan persediaan produk CTPS untuk respons COVID -19

Nuvo dan Lifebuoy 
adalah produk yang paling 
banyak dijual di pasar 
perkotaan dan pedesaan
Staf gudang - Beberapa lokasi 

melaporkan penjualan sanitizer. Sebagian besar toko 
di NTT tidak menjual hand sanitizer, juga sebagian 
besar toko di Jakarta dan Papua tidak menyediakan 
hand sanitizer, menandakan bahwa permintaan dan 
penetrasi masih rendah untuk kategori tersebut.

Sebagian besar toko melaporkan dominasi lima-enam 
merek utama, yaitu Lifebuoy, Dettol, Lux, Shinzui, 
Sunlight, Give, dan Nuvo. Untuk hand sanitizer, merek 
Sleek dan Antis paling banyak terjual. Sebagian 
besar penjual melaporkan bahwa merek lokal lebih 
populer, dan sebagian besar toko tidak menjual merek 
internasional atau merek yang berbeda dari yang paling 
banyak dipakai. Yang menyediakan merek internasional 
kebanyakan berada di Jakarta dan area perkotaan di 
Papua dan NTT. Banyak dilaporkan oleh pengecer di 
area perkotaan bahwa pelanggan mereka menggunakan 
produk yang berbeda untuk mandi dan mencuci tangan, 
sementara pelanggan di daerah pedesaan dan perkotaan 
kecil dilaporkan menggunakan produk yang sama untuk 
mandi dan mencuci tangan, menguatkan sumber lain 
bahwa klasifikasi sosial ekonomi menentukan pilihan 
kategori dan penggunaan produk yang bervariasi.  

SKU produk yang lebih kecil lebih diminati di 
daerah pedesaan karena harganya yang lebih rendah

Sebagian besar distributor dan pengecer tidak 
melaporkan preferensi geografi tertentu untuk SKU, 
namun beberapa distributor di NTT dan Papua 
melaporkan bahwa SKU yang lebih kecil lebih 
diminati di daerah pedesaan. Serupa dengan data 
rumah tangga, distributor dan pengecer melaporkan 
bahwa sebagian besar ukuran kemasan dan harganya 
berkisar antara Rp 2.000-25.000 (US$0,14-$1,4). Hal 
ini menguatkan temuan dari data konsumen, di mana 
kisarannya berkisar antara Rp 3.000-20.000. Toko 
pedesaan melaporkan perkiraan penjualan sekitar 
2.000-5.000, menggarisbawahi dasar-dasar sosial 
ekonomi dari kebiasaan membeli. Beberapa dari 
mereka juga melaporkan memiliki produk seharga 
Rp80.000 ($5,6) atau dalam beberapa kasus, bahkan 
Rp200.000 ($14) per bungkus, namun kemungkinan 
besar SKU besar tersebut dikonsumsi oleh pembeli 
institusional atau pembeli kaya kelas kecil.

Sebagian besar distributor dan pengecer 
melaporkan bahwa mereka dapat mengangkut 
bahan-bahan kebersihan tangan ke daerah 
perkotaan besar dan beberapa kantong 
pedesaan, terutama merek yang lebih besar 

Di tingkat yang lebih tinggi, sebagian besar distributor 
melaporkan bahwa mereka memiliki mobil atau mobil 
pengangkut untuk mengangkut produk ke toko atau 
gudang yang lebih kecil, sementara sebagian besar 
toko kecil melaporkan bahwa mereka menggunakan 
kendaraan (mobil kecil) untuk mengangkut barang 
dagangan mereka ke kios dan toko lokal. Dalam banyak 
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Informasi dari wawancara utama menunjukkan 
bahwa platform e-commerce (perdagangan 
daring) ijuga muncul secara besar-besaran 
sebagai salah satu saluran untuk penjualan 
produk ini, namun datanya tidak tersedia.

Sementara saluran distribusi sudah kuat di pasar 
perkotaan, informasi tentang kesenjangan perkotaan-
pedesaan saat ini belum tersedia. Ditegaskan oleh 
para pemangku kepentingan bahwa pengiriman 
mil terakhir di lokasi terpencil dan pedesaan masih 
menjadi tantangan di Indonesia. Geografis seperti 
Indonesia Bagian Barat dan Tengah memiliki penetrasi 
produk yang lebih baik dibandingkan wilayah Timur.

 
Penelitian sekunder menunjukkan bahwa sementara 
toko ritel tradisional mungkin tidak mengalami 
kerugian yang signifikan, periode jaga jarak sosial 
yang lama, pengaturan kerja dari rumah, dan 
pembatasan pergerakan akan menyebabkan 
perubahan perilaku jangka panjang dan adopsi 
e-commerce yang lebih besar (Shopee dan 
Tokopedia) untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di 
area pedesaan, warung tradisional masih menjadi 
sumber utama untuk barang rumah tangga.

SALURAN DISTRIBUSI UNTUK PRODUK 
KEBERSIHAN TANGAN 

Indonesia adalah negara yang luas dan terbentang—
terbesar ke-15 di dunia dalam hal luas daratan. 273,5 
juta penduduknya tersebar di lebih dari 6.000 pulau 
berpenghuni. Untuk perusahaan barang-barang 
konsumen dalam kemasan atau barang-barang 
konsumen yang bergerak cepat (CPG atau FMCG) 
untuk membuat produk-produk tersebut tersedia 
untuk populasi yang begitu besar dan tersebar, mereka 
harus melakukan bisnis dengan segudang pengecer di 
Indonesia, yang mengoperasikan gabungan 4,1 juta toko 
off-premise dan on-premise yang menjual produk CPG.15

15 Menang di pasar barang konsumen Indonesia: Praktik terbaik dalam 

kasus, toko-toko kecil melaporkan bahwa mereka 
mengunjungi distributor dan mengambil barang 
dari mereka. Sebagian besar distributor kecil tidak 
memiliki mekanisme alternatif selain mobil atau mobil 
pengangkut yang lebih kecil dan tidak menggunakan 
mitra transportasi untuk mengirimkan stok ke pengecer. 
Terpantau juga bahwa sebagian besar stokis besar 
berbasis di daerah perkotaan, sementara yang di Papua 
berbasis di daerah pinggiran kota. Banyak distributor 
dan pemasok melaporkan transportasi masih menjadi 
tantangan utama dalam distribusi produk di provinsi 
seperti Papua dan NTT, dimana jangkauan barang 
terbatas karena jarak dan kurangnya transportasi 
yang siap secara berkala dan biaya tinggi. Selain 
itu, kondisi cuaca juga menyebabkan keterlambatan 
pengiriman dengan pilihan transportasi yang terbatas. 
Di Jakarta, produk dapat menjangkau semua wilayah 
karena konektivitas yang kuat, sementara di Papua 
dan NTT, daerah terpencil dan pegunungan masih 
belum terlayani. Di daerah pegunungan dan hutan 
Papua, pasokan seringkali bergantung pada penduduk 
desa yang mengunjungi pasar mingguan atau toko 
sesekali. Di pedesaan Papua dan NTT, hujan lebat 
mengganggu transportasi dan menunda pasokan.

Sebagian besar pemasok tidak memetakan daerah 
yang kurang terlayani setelah produk diambil dari 
mereka dan tidak melaporkan mencoba memeriksa 
apakah persediaan mereka tidak tersedia di daerah 
tertentu. Sebagian besar pemasok juga tidak berbicara 
tentang dukungan khusus yang mereka butuhkan 
untuk meningkatkan jangkauan dan bisnis, namun 
pemasok di Papua dan NTT melaporkan bahwa 
mereka membutuhkan dukungan transportasi dari 
pemerintah, dalam hal peningkatan frekuensi pasokan 
dari daratan utama provinsi dan konektivitas yang 
lebih baik melalui pesawat kargo. Beberapa pemasok 
juga menuntut dukungan permodalan, sementara 
sejumlah kecil pemasok juga meminta kepada 
pemerintah untuk situasi regulasi yang lebih baik. 

SALURAN DISTRIBUSI

Di Indonesia, saluran distribusi utama untuk produk 
kebersihan pribadi (termasuk produk cuci tangan) 
adalah toko serba ada, yang menyumbang 40,8% dari 
total nilai pasar pada tahun 2020. Sumber terbesar 
berikutnya dari sabun dan produk kebersihan ini adalah 
hipermarket & supermarket, yang mencapai 31,8%. 
Toko farmasi menyumbang 13% dari penjualan, 
diikuti oleh department store sebesar 4,9%.

Selama pandemi, peningkatan penjualan melalui 
mode daring atau pengiriman ke rumah sekitar 30%, 
dan peningkatan pembelian daring akan berlanjut, 
meskipun besaran pastinya tidak diketahui.14 Namun, 
hampir 75% orang melaporkan bahwa pergi ke pasar 
atau toko tradisionxal tetap menjadi cara favorit mereka 
untuk membeli barang-barang rumah tangga.

14 Pembersihan Kotoran: Perilaku dan tren membersihkan rumah dan men-
cuci di seluruh dunia

Tempat penjualan produk kebersihan tangan
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Mengingat tantangan geografis dan banyaknya gerai ritel 
di Indonesia, perencanaan dan pelaksanaan Route-To-
Market sangat penting bagi perusahaan FMCG. Bisnis 
Indonesia diatur di sepanjang jalur tradisional, dengan 
spektrum penuh oleh agen16, distributor 17, dan perantara 
lain yang diwakili dalam perekonomian Indonesia.18

Untuk pendistribusian produk, ada 2 saluran yang 
paling menonjol, yakni Modern dan Tradisional.

 ‡ Modern: Produsen - pengecer - konsumen

 ‡ Tradisional: Produsen - grosir - pengecer - konsumen

 
Menemukan distributor stokis dapat menjadi tantangan di 
Indonesia karena keengganan umum untuk menanggung 
biaya pengangkutan yang terkait dengan pergudangan. 
Kemacetan lalu lintas dan infrastruktur yang lemah 
seringkali membuat pengiriman produk jarak jauh di 
Indonesia dari gudang pusat menjadi sangat mahal.

Informasi sekunder menunjukkan bahwa ketersediaan 
distributor pihak ketiga saat ini tidak tersebar 
dengan baik di seluruh wilayah Indonesia dan hanya 
terkonsentrasi di 2 dari 5 pulau di Indonesia. Peta di 
bawah ini memberikan gambaran tentang jaringan 
distribusi Kino, Unilever, Kao di Indonesia.

Unilever menghadirkan jaringan distributor dan kantor 
area utama yang luas untuk sebagian besar provinsi di 
Indonesia. Perusahaan melaporkan tidak ada wilayah 
yang terlewatkan di tingkat provinsi atau kabupaten, 
namun jaringan distributor terlihat lebih kecil di beberapa 
daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Barat, dan 
dengan hanya sekitar 5-6 distributor di Papua. Kao 
memiliki tujuh kantor penjualan utama dan 170 jaringan 
sub-distributor di seluruh Indonesia, mirip dengan 
perusahaan lain, jaringan ini memiliki keberadaan yang 
jauh lebih kecil di wilayah NTT dan Papua. Hal ini dapat 
menyebabkan penetrasi yang lebih rendah di daerah-
daerah yang sulit dijangkau di seluruh Papua dan NTT. 
Analisis menyeluruh dari jaringan distribusi yang ada dari 
perusahaan multinasional besar menunjukkan bahwa:

 ‡ Ketergantungan yang berlebihan pada distributor 
pihak ketiga untuk membuat produk dapat 
dijangkau sampai akhir, terutama di lokasi terpencil 
yang didominasi oleh pengecer tradisional.

 ‡ Kurangnya penetrasi distributor/agen di wilayah utara 
dan barat negara yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan 
Papua memiliki jaringan distributor yang terbatas.

manajemen pelanggan dan saluran, McKinsey & Company, Nielsen, 2015
16 Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai me-

diator untuk bertindak sebagai dan atas nama prinsipal atas dasar kesepa-
katan untuk melakukan pemasaran tanpa mengalihkan hak atas fisik barang 
dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuk. Prinsipal 
dapat berupa produsen atau pemasok dan mungkin berlokasi di lepas pantai 
atau di darat.

17 Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk 
dan atas nama perusahaan berdasarkan perjanjian untuk membeli, meny-
impan, menjual, serta memasarkan barang dan/atau jasa yang dimiliki atau 
dikuasai.

18 Situs Web Resmi Administrasi Perdagangan Internasional, Indonesia - Pan-
duan Komersial Negara
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JARINGAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN KINO
Sumber: https://www.kino.co.id/resources/document/Others/company-presentation-q2-2021.pdf

55 jaringan distribusi  
di 29 provinsi

JARINGAN DISTRIBUSI KAO
Sumber: https://www.kao.com/id/en/about/outline/profile/

MEDAN

JKT

BDG

SMG

SOLO SBY

MKS

7 Kantor pemasaran

170 Sub-distributor

JARINGAN DISTRIBUSI UNILEVER
Sumber: https://www.slideshare.net/indo_acf/unilever-iacf-prevention-of-corruption-presentation-11-june-2014

8 Pabrik sendiri, 16 Produsen 
pihak ketiga, 2 Pusat Distribusi 
Sentral (Termasuk 1 Pusat 
Distribusi Mega) 

30 Kantor area penjualan
 
641 Distributor/Sub 
distributor GT, MT, IC
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3.2.3. PRODUSEN DAN PENGUSAHA LOKAL 
(PRODUK KEBERSIHAN TANGAN, SCT)
Sebagian besar produsen lokal melayani 
ceruk pasar karena tidak ada permintaan 
berkelanjutan untuk produk lokal

Jumlah produsen produk kebersihan tangan yang 
dihubungi cukup sedikit dan hanya ditemukan 
di Jakarta dan Papua. Sebagian besar produsen 
melaporkan bahwa mereka memproduksi sabun 
tangan dalam bentuk sabun cair, sementara beberapa 
juga memproduksi barang sejenis seperti deterjen 
dan pembersih lantai. Sebagian besar distributor 
melaporkan bahwa harga SKU mereka berkisar antara 
Rp 8.000 hingga 30.000, sementara dalam beberapa 
kasus, kapasitas karton hingga Rp 72.000 juga dijual.

Keterkaitan pasar yang lemah adalah penghalang 
utama bagi produk lokal untuk berkembang 
di luar wilayah geografisnya yang terbatas

Sebagian besar perusahaan melaporkan tidak memiliki 
strategi pasokan khusus untuk daerah pedesaan atau 
daerah tertinggal. Sebagian besar dijual melalui saluran 
konvensional termasuk menjual langsung ke bisnis dan 
melalui saluran ritel. Mayoritas melaporkan penjualan 
melalui beberapa portal daring dan menggunakan 
media sosial untuk mempromosikan produk mereka. 
Sebagian besar perusahaan tidak fokus pada strategi 
khusus untuk melayani area tambahan dan lebih suka 
menggunakan agen penjualan atau portal daring untuk 
tempat-tempat yang tidak dapat mereka layani sendiri.

Ketersediaan material di daerah terpencil untuk 
pembangunan STC menjadi tantangan tersendiri.

Diamati bahwa sangat sedikit start-up lokal yang 
berkecimpung dalam bisnis membuat desain dan 
mendirikan fasilitas SCT di rumah dan infrastruktur 
publik lainnya. Kebanyakan produsen lokal adalah 
individu atau kelompok tukang batu. Sebagian 
besar produsen saniter komersial berbasis di 
provinsi-provinsi besar, dan produk-produk inovatif 
seperti HappyTap (dipromosikan oleh Unilever) 
dan SATOTap (Lixil) perlahan-lahan mencoba 
menjelajahi pasar Indonesia dan sedang dalam tahap 
penjajakan dengan berbagai pemangku kepentingan 
lokal lainnya untuk melakukan peningkatan.

Sebagian besar SCT yang diamati selama survei primer 
dipasang baik melalui otoritas pemerintah di fasilitas 
publik/swasta dan sekolah atau oleh organisasi nirlaba. 
Organisasi seperti UNICEF, World Vision International, 
Mercy Corps, dll telah memasang banyak fasilitas cuci 
tangan yang inovatif di tempat-tempat seperti Papua, 
Biak. Fasilitas ini berkisar dari yang bersifat sementara 
(tippy tap) hingga permanen (bata dan mortir) dan 
dari tingkat komunitas hingga rumah tangga.19 

19  Tempat Cuci Tangan dan Perlengkapannya untuk tanggap COVID-19

Desain dibuat dan diawasi di tingkat lokal sementara 
konstruksi dilakukan oleh vendor/pengusaha lokal. 
Operasi dan pemeliharaan (O&P) sarana cuci tangan 
merupakan tantangan. Masalah utamanya adalah 
daya tahan bahan, penggantian produk pembersih, 
dan barang-barang keras, yang membuat sarana 
cuci tangan tersebut tidak berfungsi. Secara umum, 
ada kekurangan dana untuk memastikan O&P 
rutin terhadap tempat cuci tangan di sekolah.

Ada kebutuhan untuk mempromosikan dan mendorong 
ekosistem yang mendukung bagi lebih banyak 
produsen dan pengusaha lokal dengan pelatihan teknis 
(desain-HCD), materi lokal/alternatif, dan aspek non-
teknis dalam menciptakan bisnis di bidang kebersihan 
tangan. Pengusaha harus diberikan bantuan keuangan, 
dalam hal produk pinjaman untuk memperluas 
bisnis mereka dan meningkatkan penetrasi pasar. 

Mengenai mode penjualan, sebagian besar bisnis 
melaporkan bahwa mereka harus memasukkan 
pemasaran daring dalam strategi penjualan 
mereka karena pembatasan pergerakan.

3.2.4. INOVATOR
Kebijakan pemerintah yang kondusif dan dukungan 
ekosistem untuk menetapkan masuknya inovator 
ke pasar adalah salah satu tuntutan utama dari 
sebagian besar inovator internasional utama

Selama konsultasi primer dengan berbagai pemangku 
kepentingan dan beberapa inovator internasional, 
disoroti bahwa ekosistem inovasi saat ini tidak terlalu 
kondusif untuk inovasi (produk/infrastruktur), karena 
kepatuhan terhadap peraturan. Brand internasional 
HappyTap (diinkubasi oleh Unilever) yang saat ini 
sedang menjajaki peluang untuk memasuki pasar 
Indonesia menyoroti banyak entry level barrier bagi 
brand internasional seperti mereka. Beberapa masalah 
utama yang dialami oleh para inovator internasional 
ini adalah kurangnya pemahaman tentang pasar yang 
heterogen (geografi, segmen, dan budaya bagi mereka). 
Dikarena mengimpor produk mahal karena melibatkan 
biaya transportasi yang tinggi, mendirikan unit 
manufaktur adalah pilihan yang lebih disukai, namun, 
mendapatkan izin untuk inovator semacam itu sulit.

Di banyak negara berpenghasilan rendah dan 
menengah, mendukung start-up dan inovasi sektor 
pembangunan telah menjadi area fokus utama bagi 
pemerintah dan juga DFI. Program India dari Start-up 
India, Invest India, dan mekanisme pengadaan terkait 
untuk mendorong start-up dan menghubungkannya 
dengan program pemerintah terkait adalah salah satu 
contohnya. Di seluruh dunia, bahkan UNICEF telah 
memimpin upaya di tempat-tempat seperti Ghana, 
Bangladesh, dan banyak lainnya, di mana program 
kolaboratif dengan pemerintah dan DFI lainnya telah 
menghasilkan investasi dalam produk dan proses yang 
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menjanjikan yang membantu negara-negara mencapai 
tujuan peningkatan akses terhadap sanitasi. Organisasi 
besar seperti BRAC juga telah mendanai perusahaan 
rintisan yang menangani sanitasi dan cuci tangan.

Meskipun tidak dalam domain sanitasi, BIRAC 
India berhasil menjalankan berbagai program untuk 
mendorong inovasi dalam bioteknologi dan kesehatan. 
Selain pendanaan, koneksi ekosistem, dukungan 
peraturan, dan bimbingan disediakan melalui program-
program ini. Program BIRAC dibagi berdasarkan 
tahap start-up, memungkinkan semua inovasi untuk 
mengajukan peluang pendanaan yang relevan.

Indonesia memiliki kantong geografis yang 
bervariasi dan medan yang sulit dan produk perlu 
mencapai mil terakhir melalui jaringan distribusi 
yang kuat, mengidentifikasi jaringan distribusi 
seperti itu tanpa mitra lokal yang kuat untuk merek 
internasional ini merupakan tantangan dan bahkan 
tidak menjamin terjadinya pengembalian investasi.

Di Bangladesh, pemerintah Bangladesh dan 
BRAC berkolaborasi untuk mendukung inovasi 
di bidang sanitasi dan inovasi cuci tangan untuk 
pilot di wilayah kerja BRAC.20  Demikian pula, 
Pemerintah Inggris dan Pemerintah Ghana 
mengembangkan tantangan sanitasi bagi Ghana 
untuk mendorong para inovator dan pemerintah 
daerah menerapkan inovasi di bidang sanitasi.21 

 
RANGKUMAN

PRODUSEN MANUFAKTUR: PABRIK 
MANUFAKTUR PRODUK MULTINASIONAL
Perusahaan multinasional dan pemerintah memiliki 
keterlibatan yang terbatas, sehingga tidak bisa 
memenuhi kekurangan produk di pasar saat ini.

Pada kondisi saat ini, pasar produk sabun cuci 
tangan memiliki nilai dengan harga mendekati $800 
juta, didominasi oleh 2 sampai 3 produsen utama 
yang menguasai sekitar 65-70% dari pangsa pasar. 
Kebanyakan ada sekitar 23 perusahaan produk lokal 
dan khusus lainnya menangani pasar yang tersisa. Di 
sebagian besar area pedesaan, distributor melaporkan 
bahwa pengiriman produk ditangani oleh kombinasi 
dari agen penjual yang menyampaikan pengiriman 
melalui sepeda atau mobil (jika diperlukan), dan untuk 
desa atau pemukiman yang sangat kecil, penjaga 
toko biasanya membuat kunjungan periodik ke 
distributor untuk mendapatkan barang. Distributor 
melaporkan bahwa terdapat tantangan dalam 

20 Clean Hands to save lives: http://blog.brac.net/clean-hands-to-save-lives-
innovations-from-south-asia/

21 Sanitation challenge for Ghana: https://assets.publishing.service.gov.
uk/media/5eba7e2286650c279626e59c/Sanitation_Challenge_for_Gha-
na_evaluation_report.pdf

pengiriman produk selama musim hujan, ketika 
banjir atau cuaca buruk menghambat pengantaran, 
kadangkala untuk beberapa hari atau dua minggu.

Terdapat hambatan pasar yang signifikan untuk 
produsen lokal dan kecil dari solusi produk kebersihan 
tangan. Karena posisi pasar yang dominan, beberapa 
perusahaan besar tidak memiliki ketertarikan untuk 
memetakan area yang belum terlayani. Selain aktivitas 
tanggung jawab sosial perusahaan dan publisitas, 
pemangku kepentingan tersebut juga hanya memiliki 
sedikit ketertarikan untuk menciptakan upaya-upaya 
tambahan dalam rangka meningkatkan akses di area 
pedesaan dan seluruh area pedalaman seperti Papua 
dan NTT. Kurangnya ketersediaan dari unit penyimpanan 
stok terkecil di area pedesaan dimana permintaan 
lebih tinggi menunjukkan bahwa pasar pedesaan dan 
pedalaman tidak dipertimbangkan sebagai nilai utama 
oleh perusahaan tersebut. Singkatnya, pemain pasar 
kebersihan tangan yang dominan saat ini perlu untuk 
terhubung dengan pasar yang belum terlayani dan/atau 
menyediakan insentif dalam rangka memenuhi pasar-
pasar yang belum terjamah. Ukuran pasar saat ini untuk 
produk-produk perawatan pribadi yaitu sekitar $800 juta.

 ‡ Saluran distribusi saat ini belum memiliki 
pandangan yang jelas terhadap area 
yang belum dan kurang terlayani.

 ‡ Keterlibatan pemerintah saat ini dengan 
perusahaan multinasional cukup terbatas dan 
tidak dimanfaatkan untuk memahami atau 
menyelesaikan tantangan terkait dengan akses.

 ‡ Pelonggaran (subsidi relaksasi) produk 
dibutuhkan untuk memastikan keterjangkauan 
produk diantara populasi yang paling rentan.

PENGUSAHA LOKAL DAN PRODUSEN MANUFAKTUR
Sedikit dukungan yang tersedia untuk 
perusahaan startup dan pengusaha di 
bidang sanitasi dan kebersihan

Pengusaha lokal biasanya menyediakan sabun dan 
di beberapa kasus, produsen lokal bak kolam cuci 
tangan memasok produknya di beberapa distrik atau 
bahkan area geografis yang lebih kecil seperti desa 
atau kelompok. Pada kasus area pedesaan, daerah 
jangkauan para pengusaha lokal bisa jadi termasuk 
lokalitas tertentu di sebuah kota. Sebagian besar bisnis 
didanai pribadi atau dibiayai melalui uang yang dipinjam 
dari teman atau anggota keluarga. Sebagian besar 
produsen manufaktur tidak memiliki keterhubungan 
atau komunikasi dengan pengusaha lain yang sejenis 
di wilayah tersebut, sehingga jarang terjadi pertukaran 
pengetahuan atau pengalaman di antara para pengusaha 
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lokal. Salah satu perwakilan situs web perdagangan 
elektronik (e-commerce) mencatat bahwa target 
utama mereka mayoritas merupakan populasi sosial 
ekonomi yang tinggi di perkotaan Jakarta, dengan 
rencana hanya untuk kota-kota besar di dalam negeri.

 ‡ Produsen lokal melaporkan jangkauan pasar yang 
terbatas dan tidak ada dorongan dari lembaga 
pemerintah untuk meningkatkan bisnisnya.

 ‡ Pengusaha dengan ukuran yang lebih kecil tidak 
memiliki dukungan finansial untuk meningkatkan 
jangkauan pengembangan bisnisnya.

 ‡ Sudah terdapat inovasi dengan 
menggunakan material konstruksi alternatif 
secara lokal, namun tidak didukung atau 
dipromosikan melalui saluran resmi.

INOVATOR
Aktivitas pengembangan pasar untuk cuci tangan 
cukup terbatas, sehingga tidak mendorong inovator 
lokal atau asing untuk berinvestasi di kategori ini.

Sampel responden dari kategori inovator cukup kecil 
dan biasanya terdiri atas produsen bak kolam cuci 
tangan dan sabun. Sebagian besar inovator telah 
mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan 
pembiayaan, dan di beberapa kasus, dipasok ke 
beberapa distrik tetangga. Beberapa juga telah 
menggunakan media sosial untuk mempromosikan 
perusahaan mereka, namun dilaporkan bahwa 
upaya tersebut tidak membantu dalam peningkatan 
penjualan. Demikian pula, sebagian besar dilaporkan 
bahwa para inovator tidak mencoba penjualan lewat 
platform e-commerce (perdagangan elektronik), dan 
beberapa yang sudah pernah melakukannya tidak 
melihat peningkatan apapun dalam penjualan.

 ‡ Tantangan kebijakan dan keuangan untuk sebagian 
besar inovator membatasi usaha masuk ke 
dalam pasar, baik domestik dan internasional.

 ‡ Minat dalam mengadopsi produk-produk inovatif 
cukup rendah serta ekosistem pendukung termasuk 
pemerintah nasional masih belum mempromosikan 
aturan kebijakan yang kondusif seperti keuntungan 
pajak, insentif produksi lokal, potongan harga 
dalam rangka mendorong inovasi yang terukur.

 ‡ Inovasi yang berpotensi untuk dikomersialisasikan 
dan diangkat, memerlukan ekosistem pendukung 
dalam rangka membangun saluran lokal, namun 
masih belum sukses mendorong pemerintah atau 
pendukung utama lain untuk melakukannya.

 ‡ Bahkan inovasi lokal yang diimplementasikan di 
daerah yang lebih kecil di seluruh Indonesia, sulit 
untuk diukur. Kurangnya program yang membangun 
kapasitas pengusaha/inovator dalam keterampilan 
finansial dan non-finansial serta hilangnya 
ekosistem koheren yang mendorong inovasi.

DISTRIBUTOR, PEMASOK, DAN PEDAGANG ECERAN
Sebagian besar pemasok dan distributor 
tidak memiliki pandangan yang jelas 
terhadap area yang belum terlayani

Distributor biasanya menyimpan produk dari berbagai 
perusahaan dan memasok produk kepada pedagang 
eceran hanya untuk pesanan dalam jumlah besar. 
Dalam beberapa kasus, para distributor memiliki 
agen-agen penjualan yang memasok produk ke 
area pedesaan melalui sepeda dan mobil.

Pedagang eceran yang lebih kecil biasanya harus 
mengunjungi distributor yang lebih besar untuk 
mendapatkan stok produk. Distributor tidak melacak 
atau menyimpan catatan dari area-area yang dipasok 
atau area-area yang dilewatkan. Pada saat hujan, 
banjir seringkali menyebabkan gangguan dalam 
rantai pasok dan tantangan terhadap akses di area 
pedalaman. Jaringan distribusi lebih kecil untuk 
mayoritas perusahaan besar di Papua dan NTT.

© UNICEF/UN0630100/Al Asad

© UNICEF/UN0379126/Bea
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 ‡ Area-area yang tidak terlayani dan terlewatkan 
di dalam jaringan tidak cukup ditelusuri, yang 
berpotensi mengakibatkan kurangnya akses 
mil-terakhir di semua area pedesaan.

 ‡ Sebagian besar distributor melaporkan bahwa 
masih terdapat kekurangan dalam transportasi, 
terutama di area yang mana hujan dan cuaca bisa 
mengakibatkan perubahan, merupakan tantangan 
utama yang dihadapi oleh para distributor.

3.3. WAWASAN UTAMA: 
EKOSISTEM PENDUKUNG
PEMERINTAH: TINGKAT REGIONAL DAN NASIONAL

Pejabat Pemerintah di berbagai departemen mencatat 
bahwa terdapat suatu pembaharuan fokus dalam 
mengembangkan fasilitas cuci tangan di tempat-tempat 
umum setelah COVID-19. Sebagian besar pejabat 
pemerintah di tingkat pusat dan lokal mencatat bahwa 
kementerian dan departemen terkait sudah diminta 
untuk memantau pemasangan fasilitas mencuci tangan 
di wilayah masing-masing, namun koordinasi yang 
melibatkan seluruh wilayah negara tidak dilakukan 
secara rutin. Sebagian besar kementerian tidak 
melaporkan aktivitas koordinasi dengan departemen 
lain untuk kegiatan yang dilakukan, khususnya di tingkat 
nasional. Di tingkat kecamatan, pejabat pemerintah 
melaporkan bahwa hanya memiliki kapasitas yang 
terbatas untuk memantau aktivitas cuci tangan di 
semua fasilitas dan seringkali mencari dukungan dari 
para lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan rekanan 
lokal untuk membangun dan memelihara fasilitas cuci 
tangan. Pejabat pemerintah lokal  juga mencatat bahwa 
pemantauan dari kantor, tempat umum, dan lainnya 
merupakan tugas utama dan sebagian besar pemerintah 
lokal tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya.

 ‡ Panduan saat ini untuk fasilitas kebersihan 
tangan di berbagai tempat umum kasih 
kurang terstandarisasi yang menciptakan 
tantangan dalam pemantauan kepatuhan.

 ‡ Sebagian besar kementerian termasuk 
Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan, 
serta Kementerian Perdagangan melaporkan 
bahwa mereka sudah memiliki panduan bagi 
kebersihan tangan dan protokol COVID untuk 
tempat-tempat umum yang berada di bawah 
yurisdiksi, namun, dilaporkan juga bahwa 
mereka tidak memiliki sumber daya untuk 
memastikan dan memantau kepatuhan.

 ‡ Kementerian tingkat nasional melaporkan 
bahwa terdapat kebutuhan untuk mekanisme 
yang lebih baik dalam rangka koordinasi 
dengan lembaga negara dan lokal.

 ‡ Kementerian regional melaporkan bahwa akses 
terhadap bak kolam cuci tangan bukan merupakan 

suatu tantangan utama di sebagian besar 
daerah, namun pemeliharaan tetap merupakan 
suatu tantangan di berbagai tempat umum.

 ‡ Berbagai pemangku kepentingan 
pemerintah melaporkan bahwa mekanisme 
keterlibatan sektor swasta yang lebih baik 
diperlukan untuk mendanai dan memelihara 
infrastruktur kebersihan tangan umum.

MULTILATERAL/BILATERAL

Mendorong inovasi dan kewirausahaan 
dapat membantu memperkuat isu kebersihan 
tangan dari sisi pasokan persediaan

Lembaga seperti USAID dan World Bank telah 
bekerja untuk meningkatkan pasokan air di area-
area proyek yang terpilih melalui IUWASH PLUS 
dan PAMSIMAS. Mencuci tangan, walaupun suatu 
prioritas, telah menjadi prioritas sekunder, biasanya 
terpikirkan setelah memastikan pasokan air dan akses 
ke toilet. Namun, pandemi telah mengakibatkan para 
pemangku kepentingan tersebut untuk merancang 
aktivitas-aktivitas khususnya dalam hal mencuci 
tangan. USAID melaporkan bahwa program-program 
mencuci tangan sudah dirancang terutama seputar 
perubahan perilaku sebelum pandemi, dan setelah 
Maret 2020, termasuk program-program untuk 
mendukung konstruksi bak kolam cuci tangan di 
area-area proyek, dan bekerja dengan pemerintah 
lokal untuk memastikan kampanye komunikasi 
perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pejabat USAID 
mencatat bahwa mendapatkan bak kolam cuci tangan 

© UNICEF/UN0353504/Ijazah
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permanen atau semi permanen ke area pedesaan dan 
daerah kumuh perkotaan bersama dengan sumber 
air berpipa akan menjadi sebuah tantangan. USAID 
melaporkan bahwa komunitas bak kolam cuci tangan 
lebih dapat mencapai target di area pedesaan dan 
daerah pemukiman kumuh kota karena ukuran rumah 
tangga yang kecil serta sulitnya dalam memastikan air 
perpipaan ke tiap rumah tangga akan membuat target 
ini sulit tercapai di berbagai area kritis di Jakarta.

 ‡ Akses terhadap fasilitas air dan cuci tangan tetap 
menjadi suatu tantangan di area kumuh perkotaan 
dan pedesaan, yang mengakibatkan demotivasi 
di kalangan rumah tangga dalam mempraktikkan 
kebersihan tangan pada waktu-waktu yang kritis.

 ‡ Banyak institusi seperti USAID melaporkan 
bahwa walaupun kewirausahaan merupakan 
kebutuhan tambahan dalam program, namun 
belum memiliki mekanisme koordinasi 
dan peraturan yang diperlukan.

 ‡ Keuangan mikro melaporkan bahwa sebagai suatu 
alat yang menjanjikan untuk mengembangkan 
akses terhadap infrastuktur cuci tangan di rumah 
pada area-area yang rawan, termasuk daerah 
pedesaan dan daerah pemukiman kumuh.

 ‡ Beberapa lembaga seperti USAID dan World 
Bank melaporkan bahwa salah satu tantangan 
utama yaitu untuk memastikan tindakan yang 
terkoordinasi di antara berbagai level pemerintah.

ORGANISASI BERBASIS KOMUNITAS, LOKAL, 
DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Solusi yang disesuaikan dengan kondisi lokal 
(penciptaan permintaan dan penawaran) 
dapat meningkatkan kebersihan tangan di area 
pedesaan dan lokasi yang belum terlayani

Sebagian besar lembaga swadaya masyarakat telah 
bekerja dengan komunitas di area kerjanya masing-
masing untuk mengembangkan fasilitas cuci tangan di 
sekitarnya, lewat kombinasi dari komunikasi perubahan 
perilaku, dan melalui rancangan bak kolam cuci tangan 
yang cocok secara lokal serta bekerja dengan tukang 
batu dalam pembangunannya. Beberapa diantaranya 
seperti Muhammadiyah telah juga menyediakan 
perlengkapan kebersihan selama masa penguncian 
dan menyediakan bak kolam cuci tangan kepada 
beberapa komunitas melalui donasi. Sebagian besar 
lembaga swadaya masyarakat melaporkan bahwa 
mereka telah mencari dukungan dari pemerintah lokal 
untuk membangun bak kolam cuci tangan di tempat 
umum, namun hanya menerima dukungan yang 
terbatas. Beberapa organisasi seperti Wahana Visi 
Indonesia telah bekerja dengan sekolah-sekolah dan 
komunitas pedalaman untuk mengembangkan proses 
rancangan yang berfokus pada manusia dalam rangka 
membangun bak kolam cuci tangan yang cocok secara 
lokal tanpa bantuan profesional. WVI sudah dalam 

proses mendokumentasi dan mereplikasi upaya-upaya 
ini kepada daerah region lainnya. Lembaga swadaya 
masyarakat, bagaimanapun juga dapat menjadi 
berharga dalam melaksanakan program-program 
yang terlokalisasi karena pemahaman mendalam 
mereka terkait dengan konteks, dan keberadaan 
kader lapangan untuk mendukung implementasi.

 ‡ Solusi terlokalisasi yang diterapkan oleh lembaga 
swadaya masyarakat belum diterjemahkan ke dalam 
peningkatan di area non-proyek dan membutuhkan 
ekosistem pendukung di area pedalaman.

 ‡ Lembaga swadaya masyarakat melaporkan 
keterbatasan kapabilitas dalam menghadapi 
masalah-masalah utama seperti akses terhadap air.

 ‡ Banyak lembaga swadaya masyarakat 
melaporkan telah melaksanakan advokasi 
kebijakan di tingkat pemerintah regional, namun 
hanya menerima dukungan yang terbatas.

 ‡ Lembaga swadaya masyarakat lokal melaporkan 
bahwa inovasi yang terlokalisasi seringkali 
mengalami serapan yang terbatas karena kurangnya 
keuangan, kurangnya standardisasi dalam 
rancangan, serta kurangnya dukungan pemerintah.

3.3.1. PEMERINTAH: NASIONAL DAN REGIONAL
Cuci tangan pakai sabun (CTPS) merupakan 
sebuah aktivitas yang berada di bawah lingkup 
kementerian pusat dan negara, serta pemerintah 
lokal. Walaupun Kementerian Kesehatan di tingkat 
nasional biasanya mengkoordinasikan aktivitas 
cuci tangan pakai sabun melalui pertemuan 
rutin, implementasi sudah didistribusikan di 
seluruh kementerian dan wewenangnya.

Terdapat total 19 kementerian dan institusi di 
pemerintah pusat yang menyediakan keluaran terkait 
dengan kesehatan (Bappenas, 2020). Kementerian 
Kesehatan bekerja dengan 13 kementerian/institusi 
dan menanyakan kepada mereka untuk ikut lewat 
panggilan bertindak dalam Kerjasama-Pemerintah 
Swasta yang sudah disetujui selama Hari Mencuci 
Tangan Global di tahun 2020. Sebagai contoh, 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi bertanggung jawab untuk mencuci tangan 
pakai sabun di sekolah, Kementerian Agama untuk 
implementasi di madrasah dan masjid, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di situs wisata, serta 
pemerintah lokal untuk implementasi menyeluruh 
di seluruh wilayah yurisdiksi. Mengembangkan 
mekanisme koordinasi yang baik dan memantau 
implementasi dari pedoman merupakan suatu 
tantangan. Untuk jenis penelitian ini, hanya ada 13 sub-
anggota kementerian yang dicakup melalui wawancara 
pemangku kepentingan dengan pejabat senior dalam 
setiap kementerian dan dengan pejabat lokal di tingkat 
pemerintah lokal untuk setiap kota yang dikunjungi.
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Wawancara dan konsultasi dilakukan dengan melibatkan 
Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Sanitasi dari 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, 
Kementerian Perdagangan, serta Badan Pembangunan 
Nasional, dan lainnya. Sebagian besar departemen 
pemerintahan melaporkan bahwa semua program yang 
berkaitan dengan sanitasi kebersihan akan digabungkan 
dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM). Kementerian Kesehatan merekomendasikan 
bahwa STBM dapat diperkuat dengan mengintegrasikan 
dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
(GERMAS). Direktorat Sanitasi dari Kementerian 
PUPR merekomendasikan bahwa rencana tindakan 
Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) akan didiskusikan 
dengan Direktorat Air Minum dan Kementerian 
Pekerjaan Umum, yang dapat dimanfaatkan untuk 
mengembangkan infrastruktur terkait cuci tangan.

Banyak pemerintah provinsi yang melaporkan bahwa 
persediaan air di area perkotaan yang padat penduduk 
sudah diatur oleh sistem perpipaan bawah tanah yang 
tersentralisasi oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air 
Minum). Beberapa pemerintah lokal telah melakukan 
kontrak dengan rekanan lokal sektor swasta untuk 
memasok air melalui botol atau tangki di area yang 
mana air perpipaan tidak tersedia. Di area pedesaan, 
sebagian besar rumah tangga bergantung pada 
sumber air tanah seperti sumur bor dan air sumur. 
Pemerintah lokal melaporkan bahwa bak kolam 
cuci tangan sudah tersedia di sebagian besar lokasi 
kecuali daerah yang terpencil. Pemerintah lokal juga 
menyebutkan bahwa banyak bak kolam cuci tangan 
yang tidak tersambung dengan air perpipaan. Di area 
kumuh, sangat mungkin ditemukan bak kolam cuci 
tangan umum bagi kelompok rumah yang kecil.

Salah satu tantangan utama yang dilaporkan oleh 
pejabat pemerintah yaitu kurangnya konvergensi di 
antara level pemerintah yang berbeda, terdiri atas 
pemerintah nasional, regional, dan lokal. Walaupun 
pembuat kebijakan di tingkat nasional melaporkan 
bahwa kebijakan sudah dirumuskan untuk membangun 
standar bagi cuci tangan di tempat umum, mereka 
menerima bahwa masih terdapat kekurangan sumber 
daya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan 
tersebut oleh kementerian regional dan pemerintah 
lokal. Mekanisme rumit untuk pengoperasian dan 
pemeliharaan infrastruktur cuci tangan umum di institusi 
utama seperti sekolah, pasar umum, serta fasilitas 
transportasi juga diangkat sebagai tantangan utama. 
Sebagai contoh, di sekolah, perbaikan fasilitas sanitasi 
yang rusak merupakan tanggung jawab dari sekolah.

Bergantung pada derajat kerusakan dan jenis perbaikan, 
sekolah-sekolah perlu untuk menghubungi kementerian 
pendidikan di tingkat provinsi. Hal ini seringkali 
menyebabkan kebingungan di seluruh sekolah terkait 
dengan protokol-protokol yang perlu untuk diikuti 
untuk memastikan perbaikan yang tepat waktu (Kabir 

et al., 2021). Dalam banyak kasus, kebutuhan untuk 
mengikuti aturan ini dapat mengakibatkan infrastruktur 
cuci tangan tetap tidak terpakai untuk beberapa 
minggu. Meskipun sebagian besar entitas pemerintah 
melaporkan bahwa mereka ingin keterlibatan 
sektor swasta yang lebih baik, namun tidak ada 
roadmap untuk memastikan keterlibatan pemangku 
kepentingan sektor swasta di level manapun. Walaupun 
lembaga swadaya masyarakat lokal dan organisasi 
internasional telah melaporkan bahwa mereka sudah 
berupaya untuk membangun program yang dapat 
mengikutsertakan pengusaha swasta lokal, pejabat 
pemerintah melaporkan bahwa tidak ada konsensus 
tentang mekanisme keterlibatan sektor swasta.

Pemangku kepentingan lain seperti USAID dan World 
Bank melaporkan bahwa kurangnya koordinasi diantara 
kementerian dan departemen di pihak pemerintah 
telah mengakibatkan pengusaha memilih keluar dari 
program-program keikutsertaan yang terstruktur. 
Bahkan untuk keikutsertaan dengan pemain utama 
seperti Unilever, RB, dan lainnya, kementerian 
pemerintah mencatat bahwa keikutsertaan ini terbatas 
pada program-program tanggung jawab sosial 
perusahaan dan donasi terhadap institusi regional 
spesifik seperti sekolah atau fasilitas kesehatan. 

Sebagai rangkuman, entitas pemerintah tidak 
memiliki aturan terdefinisi secara jelas, panduan, 
serta mekanisme untuk memastikan kesadaran yang 
cukup dan permintaan untuk cuci tangan, serta untuk 
memenuhi pasokan bahan konsumsi sabun cuci 
tangan, dimana terdapat tantangan dan kekurangan.

Walaupun pemangku kepentingan lain seperti 
lembaga swadaya masyarakat telah bertujuan untuk 
menjaga pemerintah lokal tetap terlibat di dalam 
inisiatif, mereka juga belum dapat mendukung 
beberapa program-program utama karena kurangnya 
arahan yang jelas untuk terlibat dengan mitra 
pengembangan lainnya. Tanggapan dari pejabat 
pemerintah mendukung beberapa bukti yang muncul 
dari institusi pengembangan finansial dan lembaga 
swadaya masyarakat utama bahwa yang dibutuhkan 
oleh pemerintah adalah untuk menyusun peraturan 
dan standar dalam melibatkan pemasok swasta dan 
pemangku kepentingan pada sebuah tingkatan lokal. 
Hal ini akan meyakinkan bahwa para pengusaha akan 
lebih setuju dalam menyediakan pasokan persediaan 
dan layanan untuk memelihara infrastruktur cuci tangan. 

Meskipun ada sektor swasta yang dinamis, 
permintaan pemerintah dengan perusahaan 
telah sebagian besar terbatas untuk memenuhi 
kesenjangan pasokan di fasilitas seperti sekolah 
dan perawatan kesehatan. Niatan dalam memiliki 
suatu keterikatan yang strategis dan berkelanjutan 
dengan sektor swasta sepertinya hilang.
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3.3.2. MULTILATERAL/BILATERAL
Sebagian besar institusi melaporkan bahwa masalah-
masalah dalam keterikatan dengan sektor swasta 
tetap ada baik pada sisi permintaan dan pasokan. 
USAID melaporkan bahwa bekerja bersama para 
pemasok untuk berhubungan dengan solusi manusia 
dan rancangan seperti sambungan terukur bagi 
akses air dalam harga bersubsidi, dan para pemasok 
bagi bak kolam cuci tangan dalam pengaturan 
komunitas. USAID melaporkan bahwa komponen 
utama dalam mencuci tangan yaitu bekerja dengan 
pemerintah lokal dan provinsi serta memastikan 
bahwa mereka bergabung dengan inisiatif tersebut. 
Keterlibatan banyak institusi seperti sekolah, tempat 
umum, daerah kumuh dan sebagainya cukup penting 
karena masih bergantung pada pemerintah.

Dari sisi permintaan, telah diamati bahwa masih terdapat 
kekurangan permintaan untuk produk cuci tangan, 
termasuk bak kolam cuci tangan, dan penggunaan 
sabun yang tidak konsisten ketika masih ada. Hal ini 
mengakibatkan efek yang mengalir pada prioritas 
pemerintah. Meskipun pemerintah sudah mencoba 
program pembangkitan permintaan di fase awal 
STBM, dan kebanyakan baru-baru ini di bulan pertama 
pandemi, kurangnya permintaan yang berkelanjutan 
mengakibatkan pemerintah tidak melanjutkan program-
program tersebut dengan kesigapan yang diperlukan.

Banyak institusi internasional seperti USAID (IUWASH 
dan IUWASH PLUS) dan World Bank (PAMSIMAS) 
telah lama mendukung inisiatif sanitasi di Indonesia. 
Aktivitas-aktivitas IUWASH dan IUWASH PLUS 
termasuk kombinasi antara pembangkitan permintaan 
dan mekanisme pembiayaan bagi rumah tangga yang 
berkeinginan untuk membangun infrastruktur sanitasi 
termasuk toilet dan wastafel serta dukungan sektoral 
yang lebih luas dalam meningkatkan sanitasi dan 
kebersihan melalui proyek rantai pasok berskala besar 
yang berkoordinasi dengan pemerintah. Walaupun 
IUWASH dan IUWASH PLUS meningkatkan akses lewat 

beberapa program berskala besar, mereka melaporkan 
bahwa dampak terhadap peningkatan permintaan di 
tingkat dasar hanya berlangsung singkat (Overbeek 
et al., 2016). Program IUWASH dan IUWASH PLUS 
bertujuan untuk membangun suatu inisiatif gabungan 
permintaan-pasokan dalam rangka meningkatkan akses 
yang terlokalisasi terhadap air, toilet, dan fasilitas cuci 
tangan, namun sebagian besar aktivitas pembangkitan 
permintaan hanya menghasilkan sedikit peningkatan 
dalam penyerapan. Dari sisi pasokan juga, USAID 
melaporkan bahwa upaya mereka untuk memanfaatkan 
pengusaha lokal di provinsi dengan akses yang rendah 
seperti NTT menghasilkan sukses yang terbatas karena 
disebabkan oleh aturan pengadaan yang kompleks 
bagi program-program pemerintah, serta kurangnya 
lingkungan pendukung untuk pengusaha lokal.

Meskipun IUWASH dan PAMSIMAS sudah 
mencoba untuk membangun jaringan dari berbagai 
pemasok dan membawanya bersama dalam aktivitas 
pembangkitan permintaan STBM. Walaupun IUWASH 
dan IUWASH PLUS meningkatkan akses lewat 
beberapa program berskala besar, dilaporkan bahwa 
dampaknya terhadap pembangkitan permintaan 
di tingkat dasar hanya berlangsung singkat karena 
kurangnya koordinasi antara entitas lokal, terutama 
pemerintah lokal, fasilitas perawatan kesehatan, 
institusi keuangan mikro, dan sebagainya. Hal ini 
mengakibatkan permintaan tidak dapat dipenuhi dan ada 
konsekuensi hilangnya kepercayaan dalam pemerintah 
dan institusi lainnya dalam menyediakan layanan 
tersebut. Walaupun suatu kampanye terkoordinasi 
oleh lembaga swadaya masyarakat dengan para 
pengusaha sanitasi mendorong hasil yang lebih baik 
dalam pembangkitan permintaan, program-program 
tersebut tidak terbukti dapat berkelanjutan. Tantangan 
lain telah menghambat fokus dalam aktivitas cuci 
tangan dengan sabun di komunitas pedesaan, 
yang mana masih membutuhkan upaya bersama 
bagi pembangkitan permintaan dan menyediakan 
pasokan yang masih terjangkau dalam satu waktu. 

© UNICEF/UN0353563/Ijazah
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Beberapa pejabat juga mencatat bahwa tantangan 
umum yang ada yaitu kurangnya kesadaran terkait 
dengan kebutuhan sabun, atau kebutuhan penggunaan 
pembersih tangan ketika sabun dan air tidak tersedia. 
Hal ini juga dilaporkan dalam penilaian yang dilakukan 
oleh USAID, yang mana banyak orang mengatakan 
penggunaan air untuk membersihkan tangan, 
bukan memakai air dan sabun (USAID, 2018). 

Banyak pejabat juga melaporkan bahwa setelah 
peningkatan awal dalam penggunaan pembersih 
tangan di fasilitas publik, tingkat penggunaan turun 
secara signifikan karena sebagian besar tempat umum 
tidak mendorong kepatuhan. Pemerintah Indonesia 
dan UNICEF telah mendukung program 3M dan 
melaporkan gaungan antara kepatuhan dan kesadaran 
tentang kebersihan tangan di tempat umum. 

USAID dan World Bank melaporkan bahwa 
mekanisme inovatif termasuk produk yang lebih baik, 
strategi komunikasi yang inovatif, serta mekanisme 
pembiayaan yang inovatif diperlukan untuk akses 
yang lebih baik terhadap bak kolam cuci tangan dan 
pembangkitan permintaan bagi masyarakat umum.

3.3.3. ORGANISASI BERBASIS KOMUNITAS, 
LOKAL, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
Lembaga swadaya masyarakat yang diwawancarai 
termasuk Mercy Corps, PLAN International, Palang 
Merah Indonesia, dan Wahana Visi Indonesia. 
Organisasi-organisasi tersebut terlibat dalam 
mengembangkan strategi bagi aktivitas cuci tangan 
dan sanitasi, terutama di daerah rawan bencana.

Sebagian besar lembaga swadaya masyarakat dan 
pemangku kepentingan yang diwawancarai mengatakan 
bahwa dengan mulai merebaknya COVID-19 dan 
regulasi pemerintah, terdapat peningkatan permintaan 
untuk produk cuci tangan. Sebagai respons atas 
peningkatan permintaan dan peraturan pemerintah, 
banyak lembaga swadaya masyarakat membangun 
bak kolam cuci tangan di seluruh wilayah negara. 
Namun, setahun setengah setelah pemasangan, bak 
kolam cuci tangan sudah berbentuk buruk karena 
pemeliharaan atau pengawasan yang minim. Banyak 
bak kolam cuci tangan saat ini tidak berfungsi, 
sehingga menciptakan tantangan terkait akses 
untuk komunitas seputar bak kolam cuci tangan.

Para pemangku kepentingan tersebut percaya bahwa 
banyak orang sekarang mencuci tangan namun 
motivasi dalam cuci tangan pakai sabun masih belum 
berkelanjutan, utamanya disebabkan karena sulitnya 
dalam memperoleh air yang cukup dan sabun untuk 
keperluan mencuci tangan, dan di banyak kasus, 
kurangnya praktik implementasi cuci tangan yang 
berkelanjutan disebabkan karena kebiasaan perilaku 

yang buruk. Walaupun banyak organisasi telah 
mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan 
fasilitas cuci tangan pakai sabun, berdasarkan 
laporannya pemerintah lokal telah menanggapi dengan 
sikap yang terbatas. Sektor swasta sudah mencoba 
untuk menyediakan sarana cuci tangan yang portable, 
dengan harga yang sempat naik, namun akhirnya 
kemudian stabil ketika permintaan menjadi datar.

Di area pedesaan, lembaga swadaya masyarakat 
melaporkan bahwa terdapat tantangan tambahan bagi 
bak kolam cuci tangan. Karena pasar cukup jauh dan 
permintaan yang tinggi, bahan masukan seperti batu 
bata dan seng cukup jarang dan mahal untuk bangunan 
bak kolam cuci tangan. Di provinsi seperti Papua, 
Maluku, Ambon, NTT, pasokan menjadi tantangan 
utama yang menyebabkan peningkatan harga serta 
gangguan dalam permintaan dan persediaan. Meskipun, 
pemerintah telah didekati oleh banyak lembaga swadaya 
masyarakat untuk menstabilkan pasokan, lembaga 
swadaya masyarakat melaporkan bahwa dukungan 
tersebut hanya bersifat terbatas dan jarang. Walaupun 
beberapa tetap melanjutkan bekerja dengan pemerintah 
lokal untuk meningkatkan infrastruktur kebersihan 
tangan, dilaporkan bahwa mendapatkan dukungan dari 
program pemerintah merupakan proses yang birokratis.

Tantangan kritis lainnya yaitu kualitas dan daya tahan 
bak kolam cuci tangan yang sudah siap tersedia di 
pasaran. Menemukan pasokan yang handal untuk 
pemeliharaan bak kolam cuci tangan tetap menjadi 
suatu tantangan. DI beberapa provinsi, pemerintah 
lokal telah menyediakan sabun cuci tangan selama 
pandemi, namun penyediaannya tidak mungkin 
berlanjut selamanya. Lembaga swadaya masyarakat 
melaporkan bahwa aksesibilitas bak kolam kebersihan 
tangan di tempat umum dan fasilitas perawatan 
kesehatan, kantor, dan sebagainya tidak cukup dan 
butuh perhatian. Di area-area pedesaan, fasilitas 
utama seperti pasar dan pusat transportasi kekurangan 
fasilitas cuci tangan umum. Di pusat kesehatan, 
akses yang berkelanjutan dengan kebersihan tangan 
merupakan suatu tantangan, terutama untuk pasien. 
Hal ini perlu untuk ditujukan sebagai suatu prioritas.

Pada area rawan bencana, Mercy Corps dan Wahana 
Visi Indonesia telah merancang bak kolam cuci 
tangan yang cocok secara lokal, yang dapat dibangun 
menggunakan bahan material yang tersedia secara 
lokal. Mercy Corps di Timor Leste telah membangun 
bak kolam cuci tangan dari botol plastik, mengatasi 
masalah sampah plastik sambil memanfaatkannya 
untuk pembangunan infrastruktur cuci tangan yang 
diperlukan. Sebagian besar lembaga swadaya 
masyarakat melaporkan bahwa usaha cuci tangan 
di area rawan bencana juga melibatkan desain yang 
sesuai bagi konteks lokal dan memanfaatkannya 
ketika terjadi bencana. Dalam banyak kasus, lembaga 
swadaya masyarakat sering menyebarluaskan 
desain tersebut kepada beberapa himpunan 
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pengusaha yang terpilih dan produsen yang dapat 
memproduksi serta menyediakan bak kolam cuci 
tangan pada harga yang masuk akal kepada orang 
yang menginginkannya. Di banyak kasus, mereka juga 
menyediakan desain tersebut kepada pemerintah 
lokal sehingga dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk 
menyediakan bak kolam cuci tangan kepada orang 
dengan biaya yang rendah ketika membutuhkannya. 
Namun, tidak diketahui apakah pemerintah pernah 
atau tidak menggunakan desain tersebut.

Sebagian besar lembaga swadaya masyarakat 
melaporkan bahwa mekanisme gabungan yang 
melibatkan lembaga swadaya masyarakat, pemasok 
sektor swasta, dan pemerintah lokal dapat menjadi 
solusi tantangan terhadap akses. Di sisi lain, lembaga 
swadaya masyarakat melaporkan bahwa mereka 
akan terbuka untuk berkolaborasi dengan fasilitas 
perawatan kesehatan dan lembaga pemerintahan 
lain dalam meningkatkan pembangkitan permintaan 
dan mengamankan pasokan persediaan.

 
RANGKUMAN:
Para pemangku kepentingan dalam pemerintah lokal 
dan nasional melaporkan bahwa mekanisme yang 
lebih baik diperlukan untuk memastikan kepatuhan 
terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan guna menjamin persediaan bahan pakai 

cuci tangan pada mil terakhir. Bersama dengan 
tantangan persediaan. Sebagian besar pendukung 
melaporkan bahwa kurangnya permintaan yang 
berkelanjutan dan praktik mencuci tangan pakai 
sabun merupakan tantangan utama yang perlu 
dijawab bersama dengan tantangan persediaan.

Bagi rekanan pembangunan, tantangan tetap 
dalam membawa pemangku kepentingan utama 
seperti pengusaha lokal, perusahaan multinasional, 
dan tingkatan pemerintahan berbeda secara 
bersama. Konvergensi yang lebih baik dapat 
memungkinkan untuk rantai pasok yang lebih baik 
dan implementasi program koheren termasuk 
pengoperasian dan pemeliharaan bak kolam cuci 
tangan di fasilitas pribadi dan publik yang lebih baik.

Bagi lembaga swadaya masyarakat, sebagian 
besar melaporkan bahwa tantangan utama 
seperti akses terhadap air perlu untuk diatasi 
dengan mekanisme gabungan yang melibatkan 
pemerintahan dan pengusaha lokal. Lembaga 
swadaya masyarakat melaporkan bahwa mengikuti 
program berkelanjutan saat ini yang diadakan oleh 
lembaga pemerintahan dalam kolaborasi dengan 
sektor swasta lokal dibutuhkan untuk memastikan 
pasokan, sementara lembaga swadaya masyarakat 
senang bekerja sama dengan mereka untuk 
memastikan permintaan yang berkelanjutan.
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4
REKOMENDASI
Berdasarkan pengumpulan data primer dan sekunder, serta hasil konsultasi dengan berbagai para 
pemangku kepentingan yang diadakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, kami merangkum  
rekomendasi dan kemungkinan intervensi yang bisa diambil untuk memperkuat rantai pasokan untuk 
pelayanan dan produk kebersihan tangan di Indonesia. Rekomendasi ini dilandasi pada tujuan dasar 
yang akan mendukung aspek pasokan disediakan untuk mendapatkan solusi kebersihan tangan sehingga 
motif perilaku mencuci tangan pakai sabun dapat berubah menjadi suatu perilaku yang diinginkan. 
Rincian rekomendasi ini dibuat berdasarkan beberapa rangkuman temuan yang ada didapat dari 
hasil penilaian kondisi pasar pada tingkat dasar, usulan intervensi yang diajukan dalam rapat 
konsultasi, pembelajaran paralel dan praktik terbaik dari prgram dan negara lainnya, serta masukan 
penting dari mitra program air sanitasi yang dapat mendukung dalam pelaksanaan rekomendasi.
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1
Sektor swasta dapat memainkan peran utama dalam menjawab kesenjangan 
antara permintaan-penawaran produk dan pelayanan kebersihan tangan dengan 
memperkenalkan teknologi yang inovatif, mobilisasi pendanaan, dan lainnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, keterlibatan sektor swasta saat ini dengan pemerintah 
melalui platform Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) hanya terbatas pada acara-acara 
umum yang bersifat seremonial dan frekwensi pertemuan juga belum intensif. Diperlukan 
pertemuan koordinasi dan penyusunan rencana aksi untuk membangun kebutuhan 
secara kolektif dan menetapkan rencana tindakan yang kohesif untuk meningkatkan 
penetrasi kegiatan kebersihan tangan di Indonesia, khususnya di lokasi pedalaman.

Rekomendasi # 1 
(Jangka Pendek)

PENGUATAN PLATFORM KEMITRAAN PEMERINTAH SWASTA DALAM KEGIATAN 
CUCI TANGAN PAKAI SABUN (KPS-CTPS) AGAR MEMBANGUN KETERLIBATAN 
AKTIF ANTARA PERUSAHAAN SWASTA DENGAN INSTITUSI PEMERINTAHAN. 

Intervensi yang 
disarankan

Platform KPS-CTPS saat ini dapat direstrukturisasi atau dikembangkan menjadi 
sebuah perkumpulan, himpunan, atau lainnya sebagai wadah nasional atau  Aliansi 
Nasional yang dapat berperan sebagai satu kekuatan untuk memperbaiki tata kelola 
kebijakan kegiatan kebersihan tangan, meningkatan akses, dan mengembangkan 
kemitraan nasional dengan pemerintah dalam mengendalikan dan memastikan 
pelaksanaan kegiatan kebersihan tangan di tingkat nasional dan provinsi.

Platform tersebut akan melibatkan para pemangku kepentingan dalam suatu 
kegiatan misi untuk mewujudkan agenda kebersihan tangan di seluruh 
wilayah dengan melakukan aktivitas-aktivitas di seputar area berikut:

 ‡ Kesadaran Masyarakat/Publik: Membuat suatu pergerakan nasional untuk 
membawa perubahan perilaku melalui berbagai program sukarela perusahaan.

 ‡ Berbagi Pengetahuan: Membangun keterlibatan berbagai pihak pemangku 
kepentingan melalui suatu pertemuan tingkat nasional. Bisa juga 
dikembangkan kegiatan penghargaan kepada pihak-pihak yang berhasil 
menjalankan kegiatan dalam ruang lingkup kebersihan tangan.

 ‡ Group Pelaku Industri: Membangun komunitas yang terdiri dari sektor 
swasta (organisasi kecil, sedang, dan besar). Melalui grup pelaku 
industri dapat melakukan advokasi terhadap kebijakan relevan.

 
Platform tersebut dapat menaungi berbagai satuan tugas yang secara 
intensif memperhatikan dan mengadvokasi semua isu spesifik berkaitan 
dengan kebersihan tangan seperti komunikasi perubahan perilaku, 
penguatan institusi, inklusivitas, inovasi, dan teknologi.

Satuan tugas dapat memulai studi kecil dan proyek terkait dengan isu tersebut 
untuk lebih jauh mendalami pemahaman dan mengembangkan isu advokasi dan 
lain yang terkait. Para pihak dari kelompok industri dapat membuat semacam 
perkumpulan atau himpunan industri. Kelompok ini akan terdiri atas konglomerasi 
bisnis skala besar, inovator, dan produsen lokal yang akan membahas dan 
mengadvokasi untuk kebijakan fiskal dan regulasi, perpajakan, dalam rangka 
kemudahan melakukan bisnis di Indonesia, khususnya untuk produk kebersihan.

UNICEF juga dapat melakukan advokasi dan koordinasi bersama Kementerian 
Kesehatan untuk merancang model bisnis “Keterlibatan Sektor Swasta” dalam rangka 
memastikan lebih banyak sektor swasta agar dapat memasuki pasar dan memperluas 
jangkauan aktivitas produk melalui platform KPS-CTPS yang telah dikembangkan.
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Aliansi Nasional tadi dapat menjalankan misinya melalui satuan tugas yang 
dibimbing dengan arahan strategis oleh stakeholder pembina dan pengarah program 
kebersihan tangan Indonesia. Wadah nasional akan menjadi kolaborasi sukarela 
dari organisasi dan individual yang datang bersama dengan satu visi. Sehingga, 
keputusan dan tindakan akan dibuat melalui proses demokratis dan terpusat yang 
melibatkan pertimbangan seluruh sudut pandang dan menghargai pendapat..

Belajar dari Praktik 
Baik tingkat Global

Beberapa pembelajaran dari India, aliansi dengan area isu dan agenda yang sama 
seperti National Faecal Sludge and Septage Management Alliance (NFSSM Alliance), 
yaitu suatu badan kolaborasi di tingkat nasional yang mendorong wacana pengelolaan 
sistem pengolahan limbah domestik terpusat di India. Aliansi NFSSM bekerja melalui 
empat satuan tugas yang dipandu oleh arahan strategis dari badan pembina Kementerian 
Perumahan dan Perkotaan dan Departemen Air Minum dan Sanitasi India.

Platform lain dengan isu yang sama, seperti India Sanitation Coalition 
(ISC) dan aliansi industri seperti The Confederation of Indian Industry 
(CII) dan Federation of Indian Chamber Commerce and Industry (FICCI), 
yang dapat diterapkan untuk memperkuat Platform KPS-CTPS.

Beberapa contoh di atas merupakan platform dari India dan asosiasi/badan paralel yang 
dapat diidentifikasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan agenda kebersihan tangan.

Mitra-Mitra
Perusahaan sektor swasta, kementerian kesehatan, dan kementerian 
lain yang menjadi aktor kunci di level nasional

2
“Anda tidak dapat meningkatkan apa yang tidak dapat diukur” 

Pemantauan status kebersihan tangan di berbagai tingkatan wilayah dan penugasan merupakan suatu 
hal yang penting sebagai langkah awal upaya meningkatkan situasi kebersihan tangan di Indonesia. 
Pemantauan kebersihan tangan yang tepat waktu, kontinu, dan valid dapat menjadi dasar kuat 
untuk mengembangkan gagasan penting pada pihak yang mempunyai kewenangan pengembangan 
dan pelaksanaan program. Ketersediaan informasi dapat membantu merancang solusi yang tepat.

Rekomendasi # 2 
(Jangka Pendek)

MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDEKS PEMANTAUAN AKSES AIR, 
SANITASI, DAN PERILAKU HIGIENIS (WASH MONITORING INDEX) YANG 
DAPAT MENDUKUNG KEWENANGAN DI BERBAGAI LEVEL DALAM MEMBUAT 
KEPUTUSAN DAN MENGEMBANGKAN INTERVENSI YANG TEPAT.

Intervensi yang 
disarankan

UNICEF perlu mengembangkan Indeks Pemantauan Akses Air, Sanitasi, dan 
Perilaku Higienis (WASH Monitoring Index) yang dapat berfungsi sebagai 
alat pemantauan dalam menilai status akses air, sanitasi, dan perilaku 
higienis (sehat) di suatu area atau wilayah melalui kumpulan indikator proses, 
keluaran, dan hasil dalam aspek personal, sosial, dan lingkungan.

Indeks tersebut akan membantu para pemangku kepentingan dalam mengukur status 
akses air, sanitasi, dan perilaku sehat di provinsi masing-masing. Berdasarkan status 
yang diukur, para pemangku kepentingan dapat memnuat keputusan intervensi/
inisiatif yang akan diambil untuk meningkatkan status provinsi mereka.

Indeks tersebut akan berfungsi sebagai mekanisme pemantauan untuk 
memahami kinerja saat ini pada area/wilayah tertentu dengan berbagai Indikator 
Kinerja Kunci, sehingga dapat melihat wilayah permasalahan yang akan di 
intervensi atau penyusunan alokasi pendanaan wilayah intervensi.
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WASH Monitoring Index dapat juga digunakan oleh sektor swasta untuk mengidentifikasi 
area-area yang mengalami kekurangan pasokan sarana cuci tangan atau produk 
kebersihan tangan. Ini dapat mendorong sektor swasta untuk mengambil keputusan 
strategis bagi pertumbuhan bisnis, identifikasi area yang belum terlayani dan memperkuat 
pasokan produk guna meningkatan pelayanan berbasis pelanggan. Contoh terapan 
lainnya adalah sektor swasta dapat mengadopsi sekolah (termasuk madrasah), 
dimana mereka dapat mengambil satu atau lebih sekolah dan mendukung mereka 
dengan operasional dan pemeliharaan rutin dari fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan 
(termasuk kebersihan tangan) melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Model yang sama telah diimplementasikan oleh Swachh Vidhyalaya 
Abhiyan (Program Sekolah Bersih) di India, yang memberikan mandat 
kepada perusahaan dan usaha sektor publik untuk membangun 
infrastruktur air, sanitasi, dan perilaku bersih serta pemeliharannya.

WASH Monitoring Index juga dapat digunakan di pemangku kepentingan tingkat pusat 
guna memahami kinerja provinsi dan dapat mendukung penyusunan keputusan untuk 
alokasi pendanaan dalam skema pembangunan air, sanitasi, dan perilaku bersih.

Pengajuan model rencana tentatif WASH Monitoring 
Index ditunjukkan oleh gambar dibawah ini

 

 
Pembuatan ide, peluncuran, serta institusionalisasi dari WASH Monitoring Index akan 
dilakukan secara bertahap, dengan menjalankan langkah-langkah penting sebagai berikut:

 ‡ Merancang kerangka berpikir untuk pengembangan alat

 ‡ Implementasi uji coba alat ukur (versi beta) dengan provinsi yang terpilih

 ‡ Finalisasi alat ukur

 ‡ Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan provinsi 
dalam penggunaan dan menginterpretasikan alat ukur

 ‡ Institusionalisasi WASH Monitoring Index di tingkat 
pusat, yaitu Kementerian Kesehatan

Pembelajaran 
dari Praktik Baik 
tingkat Globa

Sistem pemantauan yang sama telah diterapkan di India di bawah Swachh Bharat Abhiyan 
(SBM) dan disebut sebagai Swachh Survekshan. Ini membantu dalam memahami 
situasi sanitasi terkini di seluruh kota dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik.

Mitra-Mitra
Pemerintah Indonesia (khususnya pemerintah daerah), 
BAPPENAS, UNICEF, dan lembaga bilateral
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Kurangnya inklusivitas disain (rancangan) sarana cuci tangan (SCT) untuk 
orang dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya seperti anak-anak dapat 
menurunkan motivasi untuk menerapkan praktik kebersihan tangan.

Selain itu, kondisi ketersediaan air yang minim pada SCT dapat menghambat perilaku cuci tangan, 
kemudian pendanaan yang cukup dalam pemeliharaan SCT akan mempengaruhi keberlanjutan 
pemanfaatan SCT. Sehingga diperlukan solusi produk inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut. 

Rekomendasi #3 
(Jangka pendek)

MEMBANGUN LINGKUNGAN PENDUKUNG UNTUK MENGEMBANGKAN 
KAPASITAS INOVATOR DAN START-UP DALAM RANGKA 
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI/PRODUK ASLI DI PASAR LOKAL

Intervensi yang 
disarankan

A. TANTANGAN INOVASI DI TINGKAT DAERAH ADALAH MENCIPTAKAN RANCANGAN SARANA 
CUCI TANGAN (SCT) YANG MENYESUAIKAN DENGAN KONDISI AKTIFITAS MANUSIA 

Pendekatan rancangan SCT perlu mengacu pada kondisi dan aktifitas manusia atau 
Human-centered design (HCDs), tujuannya adalah untuk mendapatkan respon dari 
pengguna sarana dan menjadi masukan kontekstual spesifik termasuk dalam hal 
rancangannya. Hal ini khususnya diperlukan desain sarana cuci tangan (SCT) yang ramah 
bagi pengguna akan menjadi elemen kunci sebagai alasan tepat untuk menggunakan SCT.

UNICEF bersama dengan Kementerian Kesehatan dapat menggagas ide “HCDs 
Challenge” untuk mendapatkan masukan inovasi dalam menjawab tantangan 
inklusivitas yang berkaitan dengan kelompok populasi yang termarginalisasi 
dan rentan, serta geografis yang sulit. Tahapan dalam mengatasi tantangan 
merancang sarana yang inklusive dapat dibagi ke dalam empat tahap berikut:

 ‡ Tahap 1: Merancang kebutuhan SCT yang inklusif

 ‡ Tahap 2: Menyusun daftar pendek solusi

 ‡ Tahap 3: Implementasi percontohan

 ‡ Tahap 4: Komersialisasi dan pengembangan skala pasar

 
Salah satu contoh platform saat ini adalah INCUBITS (Pusat Inovasi Air Dan 
Sanitasi) bertujuan untuk membawa mitra utama pendukung ekosistem dalam 
rangka memastikan dukungan sistematik untuk inovasi peyediaan layanan air 
dan sanitasi dapat diangkat untuk menyelesaikan tantangan inklusivitas.

B. ‘PENDANAAN INOVASI AIR DAN SANITASI’ DI TAHAPAN AWAL DAPAT DIRANCANG 
UNTUK MENDORONG PARA INOVATOR BISA MASUK PASAR KEBERSIHAN TANGAN

Inovator memiliki ruang lingkup untuk memperluas kegiatan usahanya dan juga 
mendapatkan pendanaan dan bimbingan dari para ahli. Sementara itu, para pemangku 
kepentingan dari sisi pasokan dan pendukung ekosistem seperti pemerintah 
dan institusi pengembangan finansial dapat membantu para inovator melakukan 
uji coba produk mereka di area proyek masing-masing dan memperbaiki desain 
sarana kebersihan tangan yang nyaman digunakan oleh semua kelompok.

UNICEF dapat merancang ‘Pendanaan Inovasi’ untuk mendukung inovasi di tahap awal dan 
menyediakan dana awal uji coba produk/sarana. Pendanaan tersebut dapat dirancang dalam 
kolaborasi dengan organisasi multilateral. Dana modal awal tersebut akan mendukung 
inovator dalam mengurangi risiko inverstasi awal yang dibutuhkan untuk mengembangkan 
prototipe menjadi produk yang siap pakai (versi beta). Setelah pembuktian konsep seperti 
inovasi diujicobakan secara sukses, lalu dapat menggalang dana untuk komersialisasi.
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C. MERANCANG PROGRAM INKUBATOR/AKSELERATOR YANG DISESUAIKAN 
UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS TEKNIS PERUSAHAAN START-UP.

UNICEF bekerja sama dengan USAID mendukung Pemerintah Indonesia untuk 
dapat merancang fasilitas inkubasi dan akselerator yang dapat memberikan pelatihan 
kepada usaha mikro di bidang WASH (termasuk bisnis kebersihan tangan).

Fasilitas ini akan memungkinkan pengusaha untuk mengakses dukungan teknis, 
keuangan, pemerintah, dan kebijakan untuk kesinambungan usaha dan mempercepat 
akses pasar lokal dan global. Fasilitas ini akan memberikan pelatihan terstruktur 
dalam ‘Program Pengembangan Perusahaan’ untuk semua skala usaha.

Platform KPS dapat dimanfaatkan untuk memberikan dukungan 
pengetahuan dan bimbingan kepada para pengusaha lokal ini.

Di tingkat Provinsi dan Kabupaten, program STBM dan IUWASH bekerja sama 
dengan pengusaha sanitasi untuk membangun dan mempertahankan toilet yang 
dapat dimanfaatkan untuk membentuk pasar di rumah tangga lokal. Hubungan 
dengan kelompok pengusaha sanitasi lokal seperti APPSANI (Asosiasi Pengelola dan 
Pemberdayaan Sanitasi Indonesia), sanitarian STBM, dan IUWASH dapat membantu 
mengatasi rantai nilai sanitasi kebersihan tangan termasuk kebersihan tangan

Pembelajaran 
dari Praktik Baik 
tingkat Global

Hibah WASH dari Dana Inovasi Kemanusiaan adalah salah satu contoh 
yang bertujuan untuk menggali dan menumbuhkan potensi inovasi 
untuk meningkatkan efektivitas program kemanusiaan WASH.

WE Hub, sebuah inisiatif yang dimulai di tingkat negara bagian di India, dapat dipelajari 
dan dimanfaatkan. Inisiatif ini merupakan platform pertama yang dijalankan oleh negara 
bagi pengusaha perempuan untuk memulai, meningkatkan, dan mencapai akses 
pasar global. WE Hub menyediakan layanan seperti pendanaan awal, pendampingan, 
program virtual (jika wanita tidak dapat bepergian), bimbingan bisnis, dan penghubung 
Pemerintah yang akan membantu wanita membangun usaha mereka.

Mitra-Mitra

UNICEF, USAID, Pemerintah Indonesia, UK-Indonesia Tech Hub (sebuah 
inisiatif dari Pemerintah Inggris), Kelompok wirausaha seperti APPSANI 
(Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia) dan Sanitarian 
dari STBM dan IUWASH, GIZ, platform INCUBITS, DFI.

4   
Penerapan perilaku CTPS terutama pada moment kritis setiap hari adalah 
hal yang penting untuk mencapai status kesehatan dan komunikasi perubahan 
perilaku memainkan peran kunci dalam mempengaruhi perilaku tersebut.

Organisasi Berbasis Agama dan peran kepemimpinan dapat memainkan 
peran penting dalam mempengaruhi perilaku individu/komunitas.

Rekomendasi # 4  
(Jangka menengah)

MENEMPATKAN KEMBALI KOMUNIKASI YANG DAPAT MENDORONG KEINGINAN 
MENCOBA KEBIASAAN PERILAKU CTPS DAN MEMBANGUN KEBUTUHAN. 
MENYUSUN KEGIATAN DENGAN MELIBATKAN ORGANISASI AGAMA DAN 
TOKOH MASYARAKAT LOKAL DALAM PENYEBARAN PESAN KEBERSIHAN 
TANGAN KEPADA MASYARAKAT. PENINGKATAN PERMINTAAN AKAN LEBIH 
MERANGSANG PEMASAR UNTUK MENGATASI HAL YANG SAMA.
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Intervensi yang 
disarankan

Secara global, sekitar 64% sekolah terkait dengan agama,22 dan ada peluang dan manfaat 
unik dari menghubungkan pembelajaran spiritual dengan pembelajaran tentang air, 
sanitasi, kebersihan dan lingkungan, serta peningkatan fasilitas air dan sanitasi di sekolah. 
Intervensi berbasis masyarakat seringkali jauh lebih efektif dalam memfasilitasi perubahan 
berkelanjutan dalam hal WASH. Organisasi berbasis agama adalah pemangku kepentingan 
yang sangat kritikal karena kegiatan mereka meluas ke berbagai bidang termasuk jemaat 
agama, sekolah, kegiatan amal, dan forum lain di mana pesan dan kegiatan perubahan 
perilaku yang berkaitan dengan kebersihan dapat disampaikan secara berkelanjutan.

Di Indonesia, program STBM dapat dimanfaatkan dan UNICEF bisa mengembangkan 
program BCC yang menargetkan FBO. Modul pengembangan kapasitas dapat 
dirancang untuk influencer seperti Organisasi Berbasis Keyakinan (Faith Based 
Organization/ FBO), Kepala desa (daerah pedesaan), dan perwakilan Layanan 
Kesehatan untuk berbicara dan menciptakan kesadaran tentang Rumah Tangga di 
daerah terpencil untuk menghasilkan permintaan akan produk Rumah Tangga.

Program-program tersebut juga dapat mengambil pendekatan inovatif 
dengan memanfaatkan rute non-tradisional dalam memperkuat perilaku 
Rumah Tangga. Ini bisa melibatkan salon kecantikan, salon, dan lain-
lain dalam menyebarkan perilaku kebersihan tangan yang positif.

Solusi berinovatif seperti game, dokumenter, cerita, dan lain-lain dapat dikembangkan 
dengan menggunakan kembali komunikasi yang ada untuk memicu permintaan 
akan produk HH dan mengubah tuntutan ini menjadi uji coba produk. Permintaan 
yang meningkat akan memiliki efek riak positif pada pasokan produk karena 
pemasar akan merangsang rantai pasokan untuk memenuhi permintaan.

Pembelajaran 
dari Globe atau 
Praktik terbaik

Di Afrika, organisasi bernama Africa Christian Health Associations Platform memainkan 
peran utama dalam menyediakan layanan masyarakat melalui rumah sakit dan klinik 
kesehatan. Bersamaan dengan layanan tersebut, Christian Health Associations 
dari Uganda, Kenya, Ghana, Zimbabwe, dan Lesotho mengikuti pelatihan WASH 
yang diselenggarakan oleh ACHAP dan difasilitasi oleh Global Water 2020.

Selain itu, Cameroon Baptist Convention Health Services menerapkan penilaian 
WASH dan infection prevention and control (IPC) dan pelatihan WASH staf. 
Pada konferensi dua tahunan ACHAP pada tahun 2019, para CHA membagikan 
kemajuan mereka, pelajaran yang dipetik dan langkah-langkah potensial selanjutnya. 
Banyak CHA telah menekankan peran WASH selama pandemi COVID19, yang 
menghasilkan penjangkauan masyarakat bersama dan dukungan untuk mekanisme 
tata kelola formal dan upaya dalam meningkatkan kebersihan tangan.

Mitra-Mitra

Faith in Water (Faith in Water telah bekerja dengan kelompok-
kelompok Kristen di Indonesia dalam pendekatan berbasis agama untuk 
mengatasi tantangan terkait WASH, yang dapat dimanfaatkan.) 

Muhammadiyah (di Indonesia telah melakukan kegiatan BCC selama pandemi dan 
memasok peralatan kebersihan di daerah-daerah yang kurang terlayani. Beberapa sekolah 
politeknik Muhammadiyah juga telah mengembangkan pembersih dan terowongan 
sanitasi yang diproduksi secara lokal di mana rantai pasokan komersial lemah) 

PKK (gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga) dapat dilibatkan dalam kegiatan BCC.

22  https://www.washinschoolsindex.com/storage/documents/October2018/zLUFgRUlGyXj7SoZksde.pdf
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5   
Pengoperasian dan pemeliharaan rutin fasilitas Rumah Tangga di tempat umum 
seperti pusat transportasi, pasar sangat penting untuk penggunaannya.

Rekomendasi # 5 
(Jangka menengah)

FASILITAS WASH (TERMASUK INFRASTRUKTUR HH) DAPAT DIKEMBANGKAN 
DAN DIKELOLA DALAM MODE KEMITRAAN PEMERINTAH SWASTA 
(KPS) MENGGUNAKAN BERBAGAI MODEL PENDAPATAN UNTUK 
MEMASTIKAN PEMELIHARAAN FASILITAS SECARA TERATUR.

Intervensi yang 
Diusulkan

Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengembangkan 
dan mengelola fasilitas WASH termasuk fasilitas KK di tempat-tempat umum dalam 
mode KPS. Fasilitas ini dapat dibiayai oleh pemerintah dan dikelola oleh badan 
swasta. Fasilitas dapat disesuaikan dengan konteks lokal sesuai kebutuhan.

Solusi tersebut dapat didanai melalui berbagai mekanisme termasuk dana 
usaha sosial atau kemitraan publik-swasta (KPS), yang akan melibatkan 
mitra multi-sektor untuk menyediakan layanan atau dana.

Pembelajaran 
dari Globe atau 
Praktik terbaik

Salah satu contohnya adalah model Sulabh bayar per penggunaan yang 
diuji secara luas di seluruh India dan negara berkembang lainnya.

Model ini telah membangun fasilitas sanitasi umum yang mengenakan biaya nominal 
untuk penggunaan dan juga mengembangkan produk inovatif yang menurunkan 
konsumsi air dan mengurangi kebutuhan fasilitas sanitasi di setiap rumah tangga.

Mitra-Mitra Sektor Swasta

 6   
Pengiriman produk mil terakhir merupakan tantangan di daerah 
terpencil dan terlayani serta pendekatan inovatif.

Rekomendasi # 6 
(Jangka menengah)

STRUKTUR SOSIAL YANG ADA, ORGANISASI AKAR RUMPUT, DAN KOLEKTIF LAINNYA 
(SHGS) DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK AKTIVASI PASAR DAN PENGIRIMAN PRODUK. 

PERUSAHAAN MULTINASIONAL/DISTRIBUTOR DAPAT MENGADOPSI MODEL INSENTIF 
UNTUK MELAKUKAN PENETRASI PRODUK MELALUI ‘PENYEDIA LAYANAN’ INI.

Intervensi yang 
Diusulkan

Sektor swasta (perusahaan multinasional dan distributor) dapat terlibat dengan struktur 
sosial yang ada seperti kelompok perempuan, kader kesehatan sebagai ‘Penyedia Layanan’ 
untuk melakukan aktivasi pasar produk rumah tangga dan memberi insentif kepada mereka.

UNICEF dapat memfasilitasi dokumentasi kelompok-kelompok tersebut untuk 
sektor swasta dan merancang modul pelatihan sisi permintaan untuk mereka.

Organisasi seperti Muhammadiyah dan kolektif lokal seperti Women Self 
Help Groups (SHGs) telah memainkan peran besar dalam memastikan 
bahwa tanggap darurat dipastikan di banyak daerah yang kurang terlayani. 
Kelompok tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan swasta.



58

PENIL AIAN PASAR UNTUK PRODUK DAN L AYANAN KEBERSIHAN TANGAN DI INDONESIA

Intervensi yang 
Diusulkan

Model serupa ‘pemasaran sosial’ telah diadopsi oleh lembaga seperti 
ASMO (Afghan Social Marketing Organization) di lokasi sulit seperti 
Afghanistan untuk memberikan layanan perawatan kesehatan.

Mitra-Mitra Muhammadiyah, Women Self Help Groups (SHGs), Pemerintah Indonesia

7   
Akses pembiayaan bagi pengusaha/UKM lokal menjadi tantangan tersendiri.

Rekomendasi # 7 
(Jangka menengah)

MERANCANG PRODUK PINJAMAN YANG MEMBAHAS JALAN TENGAH YANG HILANG 
BAGI PERUSAHAAN UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DENGAN BANTUAN 
LEMBAGA KEUANGAN (LK) PADA BERBAGAI TAHAP PERTUMBUHAN MEREKA.

Intervensi yang 
Diusulkan

Telah diamati bahwa sementara ada kebutuhan untuk membangun kapasitas perusahaan 
dalam mengakses pinjaman, perusahaan-perusahaan ini juga perlu meningkatkan dan 
meningkatkan profitabilitas. Jumlah pinjaman untuk perusahaan-perusahaan ini memiliki 
jumlah batas dan untuk skala kebutuhan keuangan untuk perusahaan-perusahaan 
ini akan tumbuh melampaui batas batas. Persyaratan ini termasuk dalam segmen 
menengah yang hilang dengan pilihan terbatas untuk membiayai segmen tersebut. 

Ada kebutuhan untuk merancang beragam produk pinjaman untuk UKM di 
Indonesia yang mengatasi kekurangan ini bagi perusahaan untuk tumbuh. 
LK dapat melihat penyediaan produk pinjaman kepada perusahaan pada 
tahap pertumbuhan yang berbeda untuk mengatasi kesenjangan ini.

UNICEF dapat memainkan peran katalis untuk investor awal yang akan 
bertanggung jawab untuk dimasukkan ke dalam tahap kerugian pertama. 
UNICEF dapat menanggung biaya lembaga keuangan dalam melaksanakan 
program tersebut dan memberikan jaminan terhadap bunga uang utang.

UNICEF dapat memfasilitasi dan bekerja dengan lembaga keuangan seperti bank 
umum dan lembaga keuangan non-perbankan (LKM) untuk merancang produk 
pinjaman yang dapat memenuhi persyaratan ukuran tiket untuk pengusaha.

UNICEF juga dapat bekerja dengan LK dan pengusaha untuk mengembangkan sesi 
pengembangan kapasitas guna mendukung pengusaha dalam mengatasi tantangan yang 
mereka hadapi dalam menyelesaikan proses dokumentasi untuk aplikasi pinjaman.

Pembelajaran 
dari Globe atau 
Praktik terbaik

Tidak ada

Mitra-Mitra
UNICEF, Lembaga keuangan seperti bank umum dan 
lembaga keuangan non-perbankan (LKM)
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8   
Lingkungan kebijakan saat ini tidak kondusif untuk pertumbuhan produsen lokal dan UMKM

Rekomendasi # 8 
(Jangka panjang)

BERIKAN INSENTIF KEPADA PENGUSAHA LOKAL UNTUK MEMBANGUN PASOKAN 
PRODUK YANG ANDAL DI PASAR YANG SAAT INI KURANG TERLAYANI.

Intervensi yang 
Diusulkan

Ada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi produsen lokal dan 
usaha skala menengah dan kecil. Untuk memberi insentif kepada pemasok, pemerintah 
dapat fokus pada pengurangan tarif/pajak/PPN pada rangkaian produk yang dipilih untuk 
merek lokal atau regional. Ini akan membantu dalam mengurangi biaya untuk pemain 
lokal dan memungkinkan mereka untuk memperluas bisnis mereka di geografi baru.

Ini akan membutuhkan pembuatan kebijakan dan skema yang memungkinkan di 
tingkat Nasional dan perencanaan implementasi yang efektif di lapangan.

Pembelajaran 
dari Globe atau 
Praktik terbaik

Bekerja sama dengan Kemendikbud, UNICEF dapat mengembangkan program 
‘Adopt a school’ (termasuk Madrasah), di mana Perusahaan dapat terlibat melalui 
program CSR mereka untuk mengadopsi satu atau lebih sekolah dan mendukung 
mereka dengan O&M reguler fasilitas WASH mereka (termasuk RRT). Model 
serupa telah diterapkan di bawah Swachh Vidhyalaya Abhiyan (Program Sekolah 
Bersih), di India di mana perusahaan dan Public Sector Undertaking (PSU) 
diberi mandat untuk membuat infrastruktur WASH dan memeliharanya.

Mitra-mitra UNICEF, MoECRT, MoH, BAPPENAS

© UNICEF/UN0353516/Ijazah
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RINGKASAN:

Rekomendasi 
Jangka Pendek

1. Memperkuat platform PPP-HWWS saat ini untuk keterlibatan yang lebih 
aktif antara perusahaan swasta dengan instansi pemerintah.

2. Mengembangkan dan menerapkan Indeks Pemantauan Air, Sanitasi dan Kebersihan 
(WASH MI) yang dapat mendukung pihak berwenang di berbagai tingkatan untuk 
membuat keputusan yang tepat dan mengembangkan intervensi yang tepat.

3. Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk membangun kapasitas para 
Inovator dan Start-up untuk meningkatkan teknologi/produk asli di pasar lokal.

Rekomendasi 
Jangka Menengah

4. Menggunakan komunikasi untuk mendorong percobaan dan merangsang 
permintaan. Susun program di mana FBO atau pemimpin opini masyarakat 
dapat dilibatkan untuk menyebarkan pesan HH kepada masyarakat 
melalui berbagai mekanisme keterlibatan. Peningkatan permintaan akan 
lebih merangsang pemasar untuk mengatasi hal yang sama.

5. Fasilitas WASH (termasuk infrastruktur KK) dapat dikembangkan dan 
dikelola dalam mode KPS dengan menggunakan berbagai model 
pendapatan untuk memastikan pemeliharaan fasilitas secara teratur.

6. 14. Struktur sosial yang ada, organisasi akar rumput, dan kolektif lainnya 
(SHGs) dapat dimanfaatkan untuk aktivasi pasar dan pengiriman produk. 
Perusahaan multinasional/distributor dapat mengadopsi model insentif 
untuk melakukan penetrasi produk melalui ‘Penyedia Layanan’ ini.

7. Merancang produk pinjaman yang membahas jalan tengah yang hilang 
bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dengan bantuan 
lembaga keuangan (LK) pada berbagai tahap pertumbuhan mereka

Rekomendasi 
Jangka Panjang

8. Berikan insentif kepada pengusaha lokal untuk membangun pasokan 
produk yang andal di pasar yang saat ini kurang terlayani.
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Lampiran A

TABEL 1 AREA PENYELIDIKAN UTAMA UNTUK PENGUMPULAN DATA PRIMER

KEBERSIHAN TANGAN AREA INFORMASI INDIKATIF

Sisi Kebutuhan

Informan Indikatif: 

 ‡ Rumah tangga

 ‡ Administrator 
sekolah

 ‡ Staf admin di 
tempat kerja

1. Sumber dan suplai air di berbagai fasilitas (sekolah/
tempat kerja/pusat transportasi dan lain-lain)

2. Upaya pemerintah daerah saat ini untuk meningkatkan akses air

3. Keterjangkauan air perpipaan/air bersih isi ulang dan sumber air lainnya

4. Ketersediaan tempat cuci tangan dan biaya terkait

5. Ketersediaan dan keterjangkauan bahan pembersih

6. Preferensi khusus untuk bahan pembersih

7. Tempat penjualan atau pembelian bahan pembersih

8. Biaya perawatan dan modalitas untuk tempat cuci tangan

9. Penggantian tempat cuci tangansecara berkala

10. Saran untuk meningkatkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

11. Umpan balik tentang mekanisme SBC yang mereka hadapi 

12. Kebiasaan membeli secara daring, jika berlaku

Sisi Pelayanan\
Informan Indikatif: 

 ‡ Manufaktur

 ‡ Distributor

 ‡ Pengecer/Retail

 ‡ Pemasar

 ‡ Pelaku bisnis 
inovatif

 ‡ Industri rumahan

PEMBUATAN SARANA CUCI TANGAN

1. Tempat cuci tangan utama yang digunakan dan dibutuhkan.

2. Preferensi untuk jenis tempat cuci tangan (bergerak, 
semi permanen, permanen, dan lain-lain)

3. Pembuatan tempat cuci tangan 

• Manufaktur (manufaktur lokal atau regional, jika ada)

• Biaya pembuatan

• Investasi untuk produsen

• Tenaga kerja

• Mesin  

4. Perbandingan titik harga untuk produsen besar vs lokal

5. Fitur produk yang diinginkan untuk konsumen yang berpusat pada manusia dan inklusif

6. Kebiasaan membeli tempat cuci tangan (jenis yang disukai, Tempat penjualan, penjual)

RANTAI PASOK SARANA CUCI TANGAN 

1. Titik harga untuk tempat cuci tangan

2. Produk utama dipasok dan ditebar

3. Titik harga yang disukai konsumen untuk berbagai produk dan ukuran

4. Rantai pasokan ke mil terakhir (pedesaan dan daerah terpencil)

5. Tantangan dalam rantai pasok

6. Kemitraan dengan pemerintah/pendukung ekosistem

7. Inovasi di tempat cuci tangan dan rantai pasok. 

8. Pendanaan untuk mendorong inovasi
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PEMBUATAN PRODUK PEMBERSIH

1. Produk pembersih demand tinggi.

2. Preferensi untuk jenis sabun (cair, batangan, gel, strip).

3. Pembuatan bahan pembersih (sabun, hand rub, sanitizer) 

• Manufaktur (manufaktur lokal atau regional, jika ada)

• Biaya pembuatan

• Investasi untuk produsen

• Tenaga kerja

• Mesin  

4. Perbandingan titik harga untuk FMCG (Fast Moving 
Consumer Good) utama vs. pabrikan lokal

5. Fitur produk yang diinginkan konsumen

6. Kebiasaan membeli sabun (jenis yang disukai dll)

RANTAI PASOK PRODUK PEMBERSIH DAN DISTRIBUSI

1. Produk utama dipasok dan ditebar

2. Poin harga yang disukai oleh konsumen dan SKU utama

3. Rantai pasok ke mil terakhir (pedesaan dan daerah terpencil)

4. Volume penjualan di pengecer kecil dan besar

5. Pembeli utama

6. Persediaan dan pesanan massal

7. Tantangan dalam rantai pasok

8. Volume pesanan daring

9. Produk disukai dan dibeli di platform e-commerce

Pendukung 

Informan Indikatif: 

 ‡ Pemerintah 
(tingkat nasional/
sub-nasional) 

 ‡ Grup PPP-
WaSH Donatur 
(USAID, WB) 

 ‡ Pemain sektor 
swasta LSM

1. Periklanan dan pemasaran

2. Keringanan pajak dan subsidi

3. Kemitraan dengan pelaku ekosistem (IGO, LSM, pemerintah)

4. Perubahan permintaan konsumen/kebijakan pemerintah sebelum dan sesudah COVID

5. Harapan untuk meningkatkan lanskap untuk pembuatan 
dan pasokan sarana cuci tangan

6. Subsidi dan keringanan pajak

7. Metode inovatif dieksplorasi dalam rantai pasokan

8. KPS dan kolaborasi lainnya dijajaki untuk meningkatkan akses

9. Inovasi dalam produk pembersih dan sabun

KEBERSIHAN  
MENSTRUASI AREA INFORMASI INDIKATIF

Sisi Kebutuhan

Informan Indikatif: 

 ‡  Rumah tangga

 ‡ Administrator 
sekolah

 ‡ Staf admin di 
tempat kerja

1. Preferensi produk

2. Keterjangkauan dan kesediaan membayar produk MHH

3. Ketersediaan produk MHH

4. Faktor kunci yang menghambat penggunaan produk

5. Tantangan budaya utama

6. Kesadaran tentang pilihan produk di pasar

7. Edukasi tentang pubertas dan pengetahuan seputar praktik MHH terbaik
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KEBERSIHAN TANGAN AREA INFORMASI INDIKATIF

Sisi Penawaran

Informan Indikatif: 

 ‡ Pabrikan

 ‡ Distributor

 ‡ Pengecer

 ‡ Pemasar

 ‡ Inovasi Bisnis

 ‡ Industri rumahan

Produsen Nasional dan Lokal

1. Detail pembuatan 

2. Cakupan pasar saat ini

3. Pengadaan bahan baku – hambatan terkait

4. Masalah Produksi – Ketenaga kerjaan, Modal, dan Masalah Hukum

5. Upaya pemasaran yang diperlukan dan dampaknya 
-Promosi, Distribusi, dan perilaku konsumen

6. Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan jangkauan – pengiriman 
mil terakhir dan tantangan terkait, analisis pedesaan dan perkotaan

7. Rencana terkait produk MHH

8. Harga dan Margin

9. Analisis persaingan

10. Kontrol kualitas

11. Peraturan dan dampaknya terhadap produksi

Distributor dan Stokis

1. Detail tentang berbagai jenis produk MHH

2. Masalah distribusi yang dihadapi terkait pembalut

3. Masalah transportasi dan logistik yang dihadapi

4. Dukungan pemasaran-Promosi, Distribusi, dan perilaku konsumen

5. Konsumsi pedesaan vs perkotaan

6. Harga dan Margin

7. Regulasi dan dampaknya terhadap distribusi produk

Pengecer/Ahli Kimia/Toko Kosmetik

1. Preferensi konsumen terhadap merek, kualitas, dan bahan

2. Preferensi Harga Konsumen

3. Tantangan manajemen inventaris

Pendukung

Informan: 
Pemerintah 
(Tingkat Nasional/
Sub-nasional)

 ‡ Donatur

 ‡ Pemain Sektor 
Swasta

1. Program dan Kebijakan

2. Masalah dan solusi terkait infrastruktur

3. Insentif untuk para aktor dari sektor swasta

4. Periklanan dan pemasaran

5. Keringanan pajak dan subsidi

6. Kerjasama dengan para pendukung ekosistem (IGO, NGO, pemerintah)

7. Pembuatan lanskap inovasi  
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Lampiran B

TABEL 2 SAMPEL AKHIR PENGUMPULAN DATA PRIMER

PEMANGKU KEPENTINGAN SISI DEMAND

NAMA PE-
MANGKU 

KEPENTINGAN
RESPONDEN TUJUAN

JUMLAH 
PEMANGKU 

KEPENTINGAN 
YANG DIWAW-

ANCARAI

Rumah 
Tangga

Kepala rumah tangga
Untuk memahami pengetahuan, preferensi, dan 
ketersediaan produk dan layanan kebersihan tangan

78

Manajer 
pasar dan 
manajer 
fasilitas 
transportasi

Staf admin pasar dan 
pusat transportasi

Untuk memahami ketersediaan produk, aksesibilitas, 
dan preferensi produk dan layanan kebersihan 
tangan di Marketplace and Transportation Hub

47

Manajer 
kantor

Staf administrasi
Untuk memahami ketersediaan produk, 
aksesibilitas, dan preferensi produk dan 
layanan kebersihan tangan di Tempat Kerja

36

Remaja 
laki-laki dan 
perempuan

Remaja laki-laki 
dan perempuan

Untuk memahami praktik, kesadaran dan 
ketersediaan cuci tangan di sekolah

50

Manajer 
fasilitas 
keagamaan

Staf di Tempat Ibadah
Untuk memahami ketersediaan produk, 
aksesibilitas, dan preferensi produk dan layanan 
kebersihan tangan di Lembaga Keagamaan

21

Fasilitas 
kesehatan

Staf di Fasilitas 
Kesehatan/Pekerja 
Kesehatan Masyarakat/
Pusat Rujukan

Memahami Pengetahuan, preferensi, dan 
ketersediaan produk dan layanan kebersihan 
tangan yang diamati oleh tenaga kesehatan 
di masyarakat dan di Puskesmas

54

Total 286

PEMANGKU KEPENTINGAN SISI PENAWARAN

Pengecer
Pemilik toko/manajer 
Supermart

Untuk memahami tantangan yang dihadapi 
dalam menjual produk kebersihan tangan

61

Distributors
Kepala organisasi 
distributor produk 
kebersihan tangan

Untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam 
pendistribusian produk kebersihan tangan

36

Inovator 
kebersihan 
tangan

Inovator produk 
kebersihan tangan

Untuk memahami inovasi mereka dalam 
kebersihan tangan dan tantangan dalam 
mengembangkan dan menjual

11

Produsen 
kebersihan 
tangan

Kebersihan tangan 
kepala tim pemasaran/
penjualan perusahaan 
skala besar dan 
menengah

Untuk memahami tantangan yang dihadapi 
oleh produsen produk kebersihan tangan 
dan penjualannya di Indonesia

5

Total 113

Hasil Akhir 399
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PROVINCE URBAN RURAL PERI URBAN

Jakarta Jakarta Timur Kabupaten Bogor Tangerang

Nusa Tenggara Timur Kota Kupang Sumba Barat Daya Kab. Kupang

Papua Kota Jayapura Biak Wamena
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Lampiran C

NO ORGANISASI

LEVEL NASIONAL

1 Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) & Direktorat Perumahan Rakyat

2 Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) & Direktorat Perumahan Rakyat

3 Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) & Direktorat Perumahan Rakyat

4 Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) & Direktorat Perumahan Rakyat

5 Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) & Direktorat Perumahan Rakyat

6 Direktorat Sarana Distribusi Logistik

7 Sekretariat Gugus Tugas dan Perubahan Perilaku COVID-19

8 Sekretariat Gugus Tugas dan Perubahan Perilaku COVID-19

9 Sekretariat Gugus Tugas dan Perubahan Perilaku COVID-19

10
Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 
dan Direktorat Gizi Kesehatan Masyarakat

11 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif- Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha

12 Pemerintah

13 UNICEF

TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN

1 SAGA Group

2
 ‡ Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Biak

 ‡ Majelis Ulama Islam Indonesia (MUI) Kabupaten Biak

3 BENTARA Papua

4 Yayasan RUMSRAM Biak

5 Yayasan RUMSRAM Biak

6  ‡ Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah 

7 (BAPPEDA) Provinsi Papua, Divisi Sosial Budaya

8 Koperasi UKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Sektor UKM

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Papua

10 Dinas Sosial Provinsi Papua

11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Kabupaten Jayawijaya

12 Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Industri
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MITRA PENGEMBANGAN

1 World Vision International

2 Plan International

3 UNICEF

4 Mercy Corps

5 YKMI

6 World Bank

7 YKMI

8 DAI

9 USAID

PERUSAHAAN SWASTA

1 HappyTap

2 Unilever

3 Cussons
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UNICEF 
World Trade Center II, 22nd Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 
Jakarta 12920, Indonesia.

Tel: +62 21 5091 6100   
Fax: +62 21 571 1215  
Email: jakarta@unicef.org   
Website: www.unicef.or.id




