
BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1 Kabupaten Boyolali 

2.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Boyolali 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang di sebelah 

Utara. Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah 

Timur, Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogjakarta di sebelah Selatan dan Kabupaten 

Magelang dan Kabupaten Semarang di sebelah Barat.  

Gambar 2.1 

Peta Kabupaten Boyolali 

 

Sumber: Boyolali Dalam Angka Tahun 2016 

Secara administratif Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan dengan 267 desa atau 

kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Boyolali sebesar 101.510,20 Ha, terdiri dari Tanah sawah 



22.830,8288 Ha dan Tanah kering 78.679,3667 Ha dengan kondisi beberapa wilayah, yaitu 

dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pegunungan.
1
 

Jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 mencapai 967.197 jiwa. 

Jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 

tahun 2013-2016. Kepadatan penduduk di Kabupaten Boyolali tahun 2016 mencapai 949 

jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 19 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk 

tertinggi terletak di Kecamatan Boyolali dengan kepadatan sebesar 2.605 jiwa/km² dan 

terendah di Kecamatan Juwangi sebesar 408 jiwa/km².
2
 Berikut grafik perkembangan jumlah 

penduduk di Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2016: 

Grafik 2.1 

Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2016 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2014 

2.1.2 Kondisi Ekonomi dan Sosial 

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk 

mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. PDRB merupakan jumlah 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. 

PDRB ADHK adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi 

                                                           
1
 Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2016, (Boyolali: Dinkes 

Kabupaten Boyolali, 2016), hal 5. 
2
 Ibid, hal 8. 
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secara keseluruhan (setiap sektor) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, lapangan usaha yang 

paling dominan dalam pembentukan PDRB adalah pertanian tanaman pangan yaitu mencapai 

29,65%. Lapangan usaha tersebut memilki proporsi yang cukup besar. Presentase terbesar 

kedua adalah lapangan usaha pengolahan mencapai 7,04% dan yang ketiga adalah 

perdagangan mencapai 6,92%.
3
 

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian 

disuatu wilayah menuju keadaan yang lebih baik. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Boyolali dari tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Berikut adalah 

perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali 

 

Grafik 2.2 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2016 

 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2016 

 

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui 3 hal yaitu pendidikan, mata 

pencaharian dan pendapatan masyarakat. Menurut survei BPS Kabupaten Boyolali tahun 2015, 

persentase jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf adalah sebesar 88,32%. 
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Data BPS tersebut menunjukkan bahwa angka melek huruf penduduk secara keseluruhan di 

Kabupaten Boyolali sudah baik. 

Tabel 2.1 

Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

(Penduduk Usia 15 Tahun ke atas) 

Pendidikan Tertinggi Laki-laki (%) Perempuan (%) 

Tidak/belum tamat SD 0,01 0,02 

SD 0,27 0,89 

SMP 6,61 15 

SMA 7,36 13,72 

SMK 29,05 16,91 

Diploma 1,78 3,52 

Sarjana 2,07 2,74 

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2015 

 

Berdasarkan tabel 2.1 persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan perempuan lebih 

tinggi dibandingkan presentase laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa perempuan di Kabupaten 

Boyolali merupakan perempuan yang berpendidikan dan sangat mengutamakan pendidikan 

meskipun presentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan laki-laki lebih dominan di tingkat 

SMK namun presentase perempuan lebih unggul di tingkat SD, SMP, SMA, Diploma dan 

Sarjana. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi suatu masyarakat adalah mata 

pencaharian. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten 

Boyolali paling banyak menekuni profesi di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan 

perikanan. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah penghasil sapi terbanyak di Jawa 

Tengah. Pada tahun 2015, jumlah populasi sapi yang dicatat oleh Dinas Peternakan Kabupaten 

Boyolali sebanyak 86.363 ekor sapi perah dan 86.988 ekor sapi potong. Pada subsektor 

hortikultura produksi buah paling banyak adalah papaya dan pisang. Selama 2015, produksi 

papaya mencapai 214.217 kwintal sedangkan produksi pisang sebanyak 220.718 kwintal. Untuk 



komoditas sayuran, produksi cabai mencapai 340.369 kwintal sedangkan bawang merah 

mencapai 104.357 kwintal. 

 

Tabel 2.2 

Lapangan Pekerjaan Utama 

Lapangan Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

Pertanian, Kehutanan, Perburuan 

dan Perikanan 

96.469 86.110 

Industri Pengolahan 51.872 57.634 

Perdagangan besar, Eceran, 

Rumah Makan dan Hotel 

51.851 55.552 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 

Perorangan 

28.824 24.880 

Lainnya 74.049 9.938 
Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2015 

 

 Faktor ketiga yang mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi adalah tingkat pendapatan 

masyarakat yang dapat dilihat melalui pengeluaran per kapita dan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) masyarakat.  

Tabel 2.3 

IPM Kabupaten BoyolaliTahun 2013-2015 

Uraian 2013 2014 2015 

IPM 71,50 71,88 71,98 

Angka Harapan Hidup 70,90 71,10 71,35 

Angka Melek Huruf 88,12 88,20 88,32 

Rata-rata  Lama Sekolah 7,70 7,83 7,96 

Pengeluaran Per Kapita per Tahun 

Disesuaikan (PPP) 

632 632,20 634,90 

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2015 

Pengeluaran per kapita masyarakat Boyolali dapat dilihat pada Tabel 2.3 yang merupakan 

tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali. Data menunjukkan bahwa 

pengeluaran masyarakat Boyolali dari tahun ke tahun semakin tinggi. Hal itu menunjukkan 

bahwa daya beli masyarakat meningkat dan menandakan perekonomian masyarakat semakin 

baik.  



Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan melalui melalui Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). PDRB memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam 

menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. Berikut merupakan tabel perkembangan PDRB 

Kabupaten Boyolali dari tahun 2014 hingga 2016: 

 

 

Tabel 2.4 

PDRB atas Dasar Harga Berlaku 

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2016 

Data pada Tabel 2.4 menunjukkan bahwa semua sektor usaha di Kabupaten Boyolali 

mengalami kenaikan PDRB setiap tahunnya. Perkembangan tertinggi PDRB dicapai oleh sektor 

usaha industri pengolahan yaitu dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan sebesar 

1.526,59 miliar rupiah. Sedangkan kenaikan terkecil dicapai oleh usaha pengadaan listrik dan gas 

yaitu sebesar 1,004 miliar rupiah.  

 

Lapangan Usaha 

Produk Domestik Regional Bruto atas 

Dasar Harga Berlaku 

(dalam juta rupiah) 

2014 2015 2016 

Pertanian, Kehutanan, 

Perikanan 

4.967.506,03 5.581.251,40 6.052.564,77 

Pertambangan dan Penggalian  905.432,19 1.047.826,50 1.092.196,07 

Industri Pengolahan 5.891.072,10 6,621.200,60 7.417.666,10 

Pengadaan Listrik dan Gas 4.010,48 4.507,04 5.015,42 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

 

111.870,97 

 

12.465,98 

 

13.071,15 

Konstruksi 1.346.416,56 1.500.300,17 1.668.819,34 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

 

2.837.581,66 

 

3.050.289,90 

 

3.292.089,55 

Transportasi dan Pergudangan 1.047.637,69 1.200.597 1.330.626,71 

Penyediaan Akomodasi 

Makan dan Minum 

544.687,93 615.651,19 688.978,24 

Informasi dan Komunikasi 438.402,26 525.361,79 576.990,77 



 

2.1.3 Keadaan Perilaku Sehat Masyarakat 

Perilaku masyarakat di suatu daerah menandakan maju atau tidaknya suatu daerah 

tersebut terutama di bidang kesehatan. Di era modern ini ternyata masih banyak daerah yang 

tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil 

pembelajaran agar seseorang dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif 

dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Ada 16 indikator tatanan PHBS rumah tangga, 

yaitu persalinan oleh tenaga kesehatan, memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama masa 

kehamilan, ASI eksklusif, penimbangan balita dan gizi seimbang, air bersih, jamban sehat, 

sampah dan lantai kedap air, aktifitas fisik, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun, menggosok 

gigi, tidak miras/narkoba, jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemberantasan sarang nyamuk. 

Tahun 2014, terdapat 227.382 rumah tangga yang dipantau PHBS nya dari 275.241 rumah 

tangga ( 82,6 % ) yang tercatat di kabupaten Boyolali. Dari jumlah rumah tangga yang dipantau 

tersebut, terdapat 179.992 rumah tangga yang memenuhi syarat PHBS atau 79,2 % (strata utama 

dan paripurna). Dengan harapan tahun 2015 bisa mencapai target RPJMD untuk PBHS rumah 

tangga sebesar 80 %.
4
 

Dalam rangka memperkuat upaya penyehatan lingkungan guna mengurangi faktor risiko 

penyebaran penyakit berbasis lingkungan pada masyarakat, antara lain dengan upaya 

meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang layak. Program Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM) di Kabupaten Boyolali dengan meningkatkan lingkungan yang kondusif, 

peningkatan kebutuhan sanitasi dan peningkatan penyediaan akses sanitasi, penerapan metode 

                                                           
4
 Ibid, hal 14. 

 



Community Led Total Sanitation (CLTS) secara bertahap tercapainya Desa/Kalurahan Stop 

Buang Air Besar Sembarangan (SBS) hingga tercapainya Distric Wide melalui pemberdayaan 

masyarakat dengan pemicuan menggunakan metode Metodology Participatory Assesmant 

Participatory Hygiene And Santitation Transformasi (MPAPHAST), dan tahun 2015 telah 

dideklarasikan sebanyak 61 desa Stop Buang Air Besar Sembarang (S BABS/ODF). 

Kegiatan upaya penyehatan lingkungan guna mengetahui rumah sehat dilakukan inspeksi 

sanitasi dan dilakukan pembinaan khususnya pada rumah yang belum memenuhi syarat, 

demikian juga pada sarana sanitasi untuk akses air minum layak berkualitas, tempat tempat 

umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) juga dilakukan uji petik dan pembinaan. 

Harapanannya pada akhir tahun 2017 angka ODF di Kabupaten Boyolali sudah 100% yang 

merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam mencapai Sustainable Development Goals 

(SDGs) di tahun 2019. Jika ini berhasil maka Kabupaten Boyolali adalah Kabupaten nomor 2 

yang sudah 100% ODF setelah Kabupaten Grobogan. 

2.2 Dinas Kesehatan Boyolali 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 16 tahun 2016 tentang 

pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (tambahan lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 

nomor 183), Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan bidang kesehatan. Dinas 

Kesehatan Kabupaten Boyolali beralamat di Jalan Pandanaran nomor 156 Boyolali. Dinkes 

Boyolali membawahi Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT Labkesda beralamat di Jl. Anggrek no 

150 Pulisen Boyolali. Tergabung juga 29 UPT Puskesmas yang terdiri dari 14 Puskesmas Rawat 

Inap dan 15 Puskesmas Rawat Jalan yang tersebar di 19 Kecamatan di seluruh Kabupaten 

Boyolali. 



Untuk mencapai hasil yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam 

memiliki program/kegiatan yang terdiri dari :  

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut: a) 

Penyusunan standar kesehatan; b) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 

kesehatan; c) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan; 

d) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan; e) Monitoring, evaluasi 

dan pelaporan. 

2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut: a) 

Akreditasi Sarana Kesehatan; b) Akreditasi Sumberdaya Kesehatan; c) Pembinaan dan 

pengawasan sarana kesehatan;            d) Pembentukan Rumah Sakit Daerah; e) 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

3. Program Obat dan Perbekalan kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut: a) 

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan; b) Peningkatan pemerataan obat dan 

perbekalan kesehatan; c) Peningkatan    keterjangkauan harga obat dan perbekalan 

kesehatan terutama untuk penduduk miskin; d) Peningkatan mutu pelayanan farmasi 

komunitas dan Rumah Sakit; e) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan 

kesehatan; f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

4. Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut: a) 

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan; b) 

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; c) Peningkatan 

kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan; d) Peningkatan penyidikan dan 

penegakan hukum di bidang obat dan makanan; e) Pelayanan kefarmasian dan 



perbekalan kesehatan; f) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat 

generik esensial; g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

5. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan kegiatan sebagai berikut: a) 

Pemberian bantuan biaya berobat di sarana rujukan;                 b) Pelayanan operasi 

katarak; c) Pelayanan kesehatan THT; d) Pelayanan operasi bibir sumbing; e) Pelayanan 

sunatan masal; f) Penanggulangan ISPA; g) Penanggulangan penyakit cacingan; h) 

Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin; i) Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung 

lapar; j) Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu; k) Monitoring, evaluasi dan 

pelaporan. 

6. Program Kesehatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan sebagai berikut: a) 

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga;          b) Perawatan berkala bagi ibu 

hamil; c) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil; d) Penyuluhan kesehatan anak balita; 

e) Imunisasi bagi anak balita; f) Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan 

perawatan anak balita; g) Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita; h) 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

7. Program Peningkatan Remaja dan Lansia dengan kegiatan sebagai berikut: a) Pelayanan 

pemeliharaan kesehatan; b) Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan; c) 

Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan; d) Pembangunan panti asuhan; e) 

Pelayanan kesehatan; f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

8. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan sebagai 

berikut: a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat; b) 

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;          c) Peningkatan pemanfaatan sarana 



kesehatan; d) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan; e) Monitoring, 

evaluasi dan pelaporan. 

9. Program Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:   a) Penyusunan 

peta informasi masyarakat kurang gizi; b) Pemberian tambahan makanan dan vitamin; 

c) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat 

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; d) 

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi; e) Peningkatan gizi 

lebih; f) Perbaikan gizi mayarakat; g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

10. Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan sebagai berikut: a) 

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat;  b) Penyuluhan menciptakan lingkungan 

sehat; c) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat; d) Peningkatan sarana prasana 

lingkungan sehat; e) Inspeksi sarana prasana lingkungan; f) Penyelenggaraan 

penyehatan lingkungan;          g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan sebagai 

berikut: a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;     b) Pengadaan alat fogging dan 

bahan-bahan fogging ; c) Pengadaan vaksin penyakit menular; d) Pelayanan vaksinasi 

bagi balita dan anak sekolah; e) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular; f) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik; g) 

Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular; h) Peningkatan Imunisasi; i) 

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah; j) Peningkatan 

komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit; k) 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 



12. Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular dengan kegiatan 

sebagai berikut: a) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak 

menular; b) Pemeriksaan jemaah haji;         c) Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa; d) 

Peningkatan pelayanan kesehatan kerja; e) Peningkatan pelayanan kesehatan gigi; f) 

Peningkatan kesehatan masyarakat; g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

13. Program Sumberdaya Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut: a) Pendidikan dan 

pelatihan formal; b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan; c) Bimbingan teknis 

implementasi peraturan perundang-undangan; d) Peningkatan sistem informasi 

kesehatan;        e) Rekruitmen tenaga; f) Penyusunan laporan; g) Pembangunan 

Puskesmas; h) Pembangunan puskesmas pembantu; i) Pengadaaan puskesmas keliling; 

j) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; k) Pengadaaan sarana 

dan prasarana keliling; l) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap; m) 

Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas; n) Pemeliharaan rutin/berkala 

sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; o) Rehabilitasi sedang/berat 

puskesmas dan jaringannya; p) Evaluasi dan Monitoring. 

14. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan sebagai 

berikut: a) Pengkajian pembiayaan prabayar; b) Penyuluhan menciptakan pembiayaan 

prabayar; c) Sosialisasi kebijakan pembiayaan prabayar; d) Peningkatan sarana prasana; 

e) Penyelenggaraan pembiayaan prabayar; f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penanganan masalah sanitasi 

merupakan kewenangan daerah. Salah satu Program Kesehatan Masyarakat yang mengatur 

tentang sanitasi adalah pengembangan lingkungan sehat yang tujuannya adalah mencapai 

deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) 



100%. Program Stop Buang Air Besar Sembarangan ini telah diatur melalui Peraturan Bupati 

Nomor 52 tahun 2015  tentang  percepatan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM). Dalam hal ini Dinas Kesehatan menjadi pelaksana dalam program STBM yang 

membawahi 29 Puskemas tingkat kecamatan dan bekerja sama dengan lintas sektoral yaitu 

Koramil, Tokoh Agama, Lurah, Camat, dan lain-lain. Salah satu programnya adalah verifikasi 

desa dan kelurahan Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan 

(SBABS). 

 

2.3 Gambaran Umum Program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop 

BABS) atau Free Open Defecation (ODF) 

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS/Open defecation) termasuk salah satu contoh 

perilaku yang tidak sehat. BABS/Open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau 

tinja di ladang, hutan, semak – semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan 

menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air. 

Open Defecation Free (ODF) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak 

buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh 

pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan ini 

harus dilakukan rekayasa pada akses ini.
5
 Agar usaha tersebut berhasil, akses masyarakat pada 

jamban (sehat) harus mencapai 100% pada seluruh komunitas. Sedangkan Kabupaten ODF 

(Open Defecation Free)  adalah Kabupaten yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di 

                                                           
5
 Depkes RI. 2008. Modul Pelatihan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) , Ditjen PP dan PL 

bekerjasama dengan Pokja AMPL Pusat. Jakarta: Depkes RI. 



jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 pilar Sanitasi 

Total Berbasis Masyarakat. 

Kabupaten ODF memiliki sejumlah karakteristik, yaitu apabila masyarakatnya telah:
6
 

a) Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke 

jamban;  

b) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar;  

c) Tidak ada bau tidak sedap akibat pembuangan tinja/kotoran manusia;  

d) Ada peningkatan kualitas jamban yang ada supaya semua menuju jamban sehat; 

e) Ada mekanisme monitoring peningkatan kualitas jamban;  

f) Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian 

BAB di sembarang tempat;  

g) Ada mekanisme monitoring umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK 

mempunyai jamban sehat;  

h) Di sekolah yang terdapat di komunitas tersebut, telah tersedia sarana jamban dan tempat cuci 

tangan (dengan sabun) yang dapat digunakan murid-murid pada jam sekolah;  

i) Analisa kekuatan kelembagaan di Kabupaten menjadi sangat penting untuk menciptakan 

kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga tujuan 

masyarakat ODF dapat tercapai. 

  Dalam karakteristik Kabupaten ODF yang telah penulis paparkan, terdapat istilah jamban 

sehat. Adapun karakteristik sebuah jamban sehat adalah:
7
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a) Tidak mencemari air. Saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar 

dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Jika keadaan 

terpaksa, dinding dan dasar lubang kotoran harus dipadatkan dengan tanah liat atau 

diplester. Jarang lubang kotoran ke sumur sekurang-kurangnya 10 meter Letak 

lubang kotoran lebih rendah daripada letak sumur agar air kotor dari lubang kotoran 

tidak merembes dan mencemari sumur. Tidak membuang air kotor dan buangan air 

besar ke dalam selokan, empang, danau, sungai, dan laut. 

b) Tidak mencemari tanah permukaan. Tidak buang besar di sembarang tempat, 

seperti kebun, pekarangan, dekat sungai, dekat mata air, atau pinggir jalan. Jamban 

yang sudah penuh agar segera disedot untuk dikuras kotorannya, atau dikuras, 

kemudian kotoran ditimbun di lubang galian. 

c) Bebas dari serangga. Jika menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya 

dikuras setiap minggu. Hal ini penting untuk mencegah bersarangnya nyamuk 

demam berdarah. 

d) Ruangan dalam jamban harus terang. Bangunan yang gelap dapat menjadi sarang 

nyamuk. Lantai jamban diplester rapat agar tidak terdapat celah-celah yang bisa 

menjadi sarang kecoa atau serangga lainnya Lantai jamban harus selalu bersih dan 

kering Lubang jamban, khususnya jamban cemplung, harus tertutup.Tidak 

menimbulkan bau dan nyaman digunakan. 

e) Aman digunakan oleh pemakainya. Pada tanah yang mudah longsor, perlu ada 

penguat pada dinding lubang kotoran dengan pasangan batau atau selongsong 

anyaman bambu atau bahan penguat lai yang terdapat di daerah setempat. 



f) Mudah dibersihkan dan tak menimbulkan gangguan bagi pemakainya. Lantai 

jamban rata dan miring kearah saluran lubang kotoran. Jangan membuang plastic, 

puntung rokok, atau benda lain ke saluran kotoran karena dapat menyumbat saluran 

Jangan mengalirkan air cucian ke saluran atau lubang kotoran karena jamban akan 

cepat penuh Hindarkan cara penyambungan aliran dengan sudut mati. Gunakan pipa 

berdiameter minimal 4 inci. Letakkan pipa dengan kemiringan minimal 2:100. 

g) Tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Jamban harus berdinding 

dan berpintu. Dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakainya 

terhindar dari kehujanan dan kepanasan 

 


