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Sanitasi Sekolah adalah salah satu elemen penting 
menumbuhkembangkan perilaku hidup bersih sehat 
pada peserta didik dan masyarakat, yang secara 
langsung meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai 
penelitian menemukan fakta bahwa meningkatnya 
akses sanitasi di sekolah berdampak signifikan terhadap 
peningkatan kesehatan dan kenyamanan siswa di 
sekolah, sehingga secara tidak langsung berkontribusi 
pada meningkatnya angka partisipasi sekolah.

Program Sanitasi Sekolah menjadi program prioritas Direktorat 
Pembinaan Sekolah Dasar yang memberikan dana bantuan 
kepada sekolah dasar rujukan untuk melakukan pembangunan 
sarana sanitasi dalam hal ini jamban sekolah yang inovatif.
Selain jamban, sekolah juga harus memperhatikan akses 
pada air bersih serta fasilitas cuci tangan dengan air mengalir 
dan tersedia sabun. Ketiga hal ini merupakan indikator SDGs 
atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dipenuhi 
Indonesia sebagai komitmen global pada tahun 2030.

Dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan program 
Sanitasi Sekolah, maka kami menyusun booklet pembangunan 
sanitasi di sekolah dasar. Booklet ini berisi informasi praktis 
mengenai konsep Sanitasi Sekolah yang ideal dengan 
tiga komponennya yakni, pemenuhan sarana sanitasi, 
pendidikan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) di sekolah dan manajemen sanitasi sekolah.

Dengan dijalankannya ketiga komponen tersebut di sekolah 
maka kami harap dapat meningkatkan angka partisipasi 
siswa dan menjadikan Sanitasi Sekolah sebagai bagian dari 
pendidikan karakter siswa yang mencintai kebersihan sejak dini.

 
Jakarta, Juli 2017

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar 
Drs. Wowon Widaryat, M.Si
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GENERASI BERKUALITAS DIMULAI DARI SEKOLAH

Generasi bangsa berkualitas dimulai dari  
lingkungan belajar yang mendukung, yaitu: 

 
Warga sekolah, khususnya siswa,  
memiliki pengetahuan dan kesadaran  
untuk menjalankan Perilaku Hidup Bersih  
dan Sehat (PHBS) 
 
Sekolah mempunyai infrastruktur air dan sanitasi  
yang layak, berfungsi dan terpelihara baik 
 
Sekolah menerapkan Manajemen  
Sanitasi Berbasis Sekolah

SeKOLAH
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Memberikan pengetahuan, pemahaman, dan 
pendidikan kepada warga sekolah (siswa, guru, dan 
orang tua murid) untuk menerapkan dan membiasakan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

PHBS terdiri dari: 

1. Cuci Tangan Pakai Sabun, 

2. Membuang Sampah pada tempatnya, 

3. Manajemen Kebersihan Menstruasi, 

4. Air Minum yang aman, dan 

5. Gosok gigi secara rutin

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

© United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2016
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Membiasakan mencuci tangan dengan sabun  
dan air mengalir secara rutin pada saat:

1. CUCI TANGAN PAKAI SABUN

Setelah buang 
air besar

Sebelum dan 
sesudah makan

Setelah bermain 

Setelah mengganti  
pembalut dan setelah 
beraktifitas lainnya
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Membiasakan membuang sampah pada tempatnya, 
melakukan pemilahan sampah, dan membuang sampah 
ke dalam tempat sampah (boks) yang sesuai:

• Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari:  
sisa makanan, sisa sayuran dan kulit buah-buahan, 
sisa ikan dan daging, sampah kebun (rumput,  
daun dan ranting).

• Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak  
mudah terurai atau membusuk berupa : kertas,  
kayu, kain, kaca, logam, plastik , karet dan tanah.

2. MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA
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Menyediakan lingkungan yang mendukung dan nyaman bagi 
siswa perempuan pada saat menstruasi dengan cara: 

Menyediakan informasi kebersihan menstruasi, 
seperti mengganti pembalut setiap 3-4 jam sekali. 

Menyediakan gantungan pakaian, tempat  
sampah tertutup, cermin, dan air mengalir  
di jamban khusus perempuan.  
 
Menyediakan pembalut cadangan 
diruang UKS.

3. MANAJEMEN KEBERSIHAN MENSTRUASI

Foto atas dan bawah: © United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2016
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Membiasakan minum air yang aman diminum, yaitu yang  
telah direbus atau air dalam kemasan.  

Apabila sekolah tidak menyediakan air minum, siswa dapat 
membawa air minum mereka sendiri dari rumah. 
 
Kriteria yang harus dipenuhi:

• Selain jumlahnya harus memenuhi kebutuhan, air minum juga 
harus bebas dari kuman penyakit dan bahan-bahan berbahaya.

• Akses air minum tersedia di tiap ruangan kelas. Tempat 
penyimpanan air minum dan alat minum/gelas tersedia di 
tiap ruangan atau siswa dapat membawa gelas/botol mereka 
sendiri dari rumah.

• Alat minum/gelas dicuci setiap hari dan di tempatkan pada 
wadah bertutup.

4. AIR MINUM YANG AMAN
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Membiasakan sikat gigi dengan benar dan rutin pada pagi 
hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur

5. SIKAT GIGI

© United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2016
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Menyediakan sarana dan prasarana untuk 
pemenuhan akan akses air minum dan 
sanitasi di sekolah yang meliputi: 

1. sarana air bersih, 

2. jamban, 

3. sarana cuci tangan, 

4. sarana tempat sampah dan 

5. saluran pembuangan air kotor

SARANA SANITASI SEKOLAH
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Menyediakan air bersih merupakan prasyarat bagi beroperasi dan 
berfungsinya sarana sanitasi dan pelaksanaan PHBS di sekolah.  
Sekolah harus menjamin ketersediaannya dalam jumlah minimal 15  
liter/orang/hari dengan kualitas yang memenuhi syarat kesehatan.

Kriteria sarana air bersih di sekolah antara lain meliputi:

• Letak sumber air bersih berjarak 10 meter dari tanki septik. 

• Air harus bersih, jernih, dan memenuhi perysaratan kualitas air bersih. 

• Kuantitasnya cukup untuk keperluan kamar mandi,  
jamban, dan air minum. 

• Memiliki penampungan air dan tertutup.

• Jarak kamar mandi, perturasan, WC dengan  
warung sekolah (kantin) 10 meter.

• Untuk menjaga kualitas air, bak dan reservoir air  
harus dikuras secara berkala.

1. PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH

© United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2016
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Setiap sekolah wajib menyediakan toilet/jamban yang layak bagi 
seluruh warga sekolah. Bangunan toilet harus terpisah dari ruang kelas, 
ruang guru, ruang konseling, ruang perpustakaan. Toilet laki-laki dan 
perempuan harus terpisah.

• Jamban harus berleher angsa dan terhubung ke tanki septik atau  
terhubung ke cubluk jika lingkungannya masih mendukung (lahan 
luas di sekolah-sekolah di perdesaan).

• Lokasi toilet mudah dijangkau (accessible) semua warga sekolah.

• Idealnya, satu toilet laki-laki untuk 60 orang (siswa/guru pria) dan 
satu toilet wanita untuk 50 orang (siswi/guru wanita). 

• Berventilasi, pencahayaannya baik, tidak pengap, dan tidak berbau.

• Tersedia air bersih di setiap unit jamban, ember, dan gayung.

• Tersedia tempat gantungan pakaian dan cermin,  
khususnya pada toilet perempuan.

• Tersedia tempat sampah tertutup di tiap unit jamban.

• Tersedia alat dan bahan pembersih jamban.

2. PENYEDIAAN JAMBAN/TOILET

© United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2016© United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2016
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Sekolah perlu mendorong warganya melakukan 
kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS) untuk 
mencegah penularan penyakit. CTPS perlu dibiasakan 
karena merupakan salah satu cara untuk hidup sehat 
paling sederhana dan murah.

Mengajarkan cuci tangan pakai sabun yang dilakukan 
secara rutin setiap hari akan membangun kesadaran 
siswa dan bentuk pembiasaan yang positif. 

Kriteria fasilitas cuci tangan yang baik mencakup:

• Tersedia air bersih yang mengalir.

• Tersedia sabun. 

• Tersedia saluran pembuangan air  
bekas cuci tangan.

3. PENYEDIAAN FASILITAS CUCI TANGAN

© United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2016
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Sekolah harus memfasilitasi warganya untuk terlibat dalam 
pengelolaan sampah., karena sampah yang tidak dikelola 
akan menurunkan kualitas lingkungan dan pada gilirannya 
akan mempengaruhi kesehatan warganya.
 
Kriteria fasilitas tempat sampah yang memadai antara lain:

• Tersedia tempat sampah bertutup di setiap ruangan.

• Tersedia tempat penampungan sampah sementara 
(TPS) dan bertutup.

• Memfasilitasi praktik 3R, terutama pengurangan dan 
pemilahan sampah.

• Jarak antara TPS dari sumber air dan kantin sekolah 
minimal 10 meter. 

• Pengumpulan sampah dari seluruh ruangan dan 
pembuangan ke TPS dilakukan setiap hari.

• Pembuangan sampah dari TPS ke tempat pembuangan 
sampah akhir dilakukan minimal tiga hari sekali. 

4. SARANA SAMPAH

© United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2016
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Sekolah harus punya sistem drainase yang baik untuk mengalirkan 
air buangan dari kamar mandi, tempat cuci, dapur, dan talang air, dan 
dari lain-lain (bukan dari peturasan/jamban) supaya air limpasan dapat 
tersimpan atau terserap ke dalam tanah, tidak menimbulkan genangan 
yang dapat menjadi medium penyebaran penyakit, serta tidak mengotori 
lingkungan permukiman.

Kriteria saluran pembuangan air yang baik antara lain:

• Saluran sebaiknya tertutup dan mengalirkan air dengan lancar.

• Jika mungkin alirkan air limpasan ke sumur resapan yang tertutup. 
Jarak penampungan air buangan dari sumber air dan kantin sekolah 
minimal 10 meter.

• Saluran pembuangan/selokan yang terbuka harus dibersihkan  
minimal seminggu sekali.

5. PENYEDIAAN SALURAN  
 PEMBUANGAN AIR KOTOR



1. Supaya pengelolaan sanitasi 
di sekolah dapat berkelanjutan, 
sekolah harus menyusun 
Rencana Kerja Sekolah (RKS)

2. Sekolah juga bertanggung 
jawab terhadap operasional 
dan perawatan terkait fasilitas 
sanitasi sekolah. 

3. Sekolah melibatkan Peran Serta 
masyarakat dalam menentukan 
kebijakan pengembangan 
sanitasi sekolah.

MANAJEMEN SANITASI
BERBASIS SEKOLAH
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Memastikan perencanaan kegiatan sanitasi sekolah 
masuk dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah 
(RABS). Dinas Pendidikan dan Bappeda selanjutnya 
harus memastikan bahwa usulan-usulan sekolah melalui 
RKS dan RABS mendapat alokasi anggaran

Pihak sekolah harus memastikan tersedianya alokasi biaya 
kegiatan terkait Sanitasi Sekolah dalam RAPBS. Biaya 
tersebut antara lain untuk kegiatan PHBS, operasional dan 
perawatan , serta alat untuk kebersihan jamban. Sekolah dapat 
memanfaatkan sumber pendanaan Biaya Alokasi Sekolah 
(BOS) untuk operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi 
sekolah tersebut

1. RENCANA KERJA SEKOLAH

2. OPERASIONAL DAN  
 PEMELIHARAAN
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• Masyarakat termasuk orang tua murid 
berkerjasama dengan kepala sekolah dan guru 
untuk merencanakan pembangunan sekolah, 
serta memonitor penggunaan sumberdaya 
sekolah.

• Orangtua membantu sekolah dalam 
penyampaian informasi dan kegiatan PHBS.

• Kader masyarakat membantu sekolah dalam 
pelaksanaan perbaikan sekolah.

• Kontribusi dana dari orang tua siswa dalam 
menunjang kegiatan sekolah

• Alokasi Dana Desa dapat diusulkan untuk 
membantu sekolah

3. PERAN SERTA MASYARAKAT

© United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2016
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Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjamin 
keberlanjutan adalah mengembangkan panduan 
pelaksanaan dan pemanfaatan sarana sanitasi dan 
kegiatan-kegiatan yang terkait PHBS. 
Panduan diperlukan supaya sanitasi sekolah tetap 
berjalan meskipun pimpinan sekolah berganti. Contoh 
panduan antara lain:

• Panduan pengumpulan sampah, 

• Panduan penggunaan dan pemeliharaan jamban,

• Panduan pemeliharaan sarana air bersih,

• Panduan pengaturan piket dan tanggung jawab

MENJAMIN KEBERLANJUTAN

@ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016
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Sekolah wajib melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan 
melakukan evaluasi terkait sanitasi di sekolah. Tujuannya adalah:

• Mengetahui sejauh mana pengetahuan, kesadaran dan 
perilaku warga sekolah tentang PHBS.

• Mengetahui kondisi sarana dan prasarana sanitasi di sekolah: 
apakah berfungsi secara optimal atau ada yang perlu 
disediakan

• Menjaring informasi sebagai umpan balik dalam perbaikan dan 
peningkatan kualitas. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh warga sekolah: 
UKS, guru-guru, kepala sekolah, pedagang di kantin, petugas 
kebersihan, dan siswa, serta masyarakat jika dibutuhkan.

PEMANTAUAN UNTUK  
PENINGKATAN KUALITAS

@ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016
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