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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SANITASI
TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang : a.

b.

c.

d.

bahwa
dalam
rangka
mewujudkan
penyelenggaraan
sanitasi
total
berbasis
masyarakat yang efektif, efisien dan tepat sasaran
guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan
bersih;
bahwa
untuk
mendukung
pembangunan
kesehatan di bidang hygiene dan sanitasi melalui
sanitasi total berbasis masyarakat perlu dilakukan
pembinaan dan pengawasan;
bahwa
untuk
melaksanakan
kewenangan
pemerintah daerah dan menjamin kepastian
hukum dalam pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan
sanitasi
total
berbasis
masyarakat perlu diatur dengan Peraturan
Gubernur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Sanitasi

Total

: 1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014
tentang
Kesehatan
Lingkungan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5570);
5. Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyrakat;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2.

Pemerintah Daerah
Sumatera Barat.

3.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

5.

Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
Perencanaan Daerah, Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan
Hidup, Pendidikan, PSDA, Kementerian Agama.

6.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat
STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis
dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara
pemicuan.

7.

Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya
disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang
digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat.

8.

Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut
Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu
komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar
sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

9.

adalah

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan
menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

10. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah
melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di
rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air
dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta
untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam
proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
11. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Barat
BAB II
PELAKSANAAN STBM DI DAERAH
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan STBM dilakukan secara mandiri
masyarakat di Daerah.

oleh

(2) Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Pilar STBM.
(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
perilaku:
a. Stop BABS;
b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
(4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan
untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.
Pasal 3
Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf a diwujudkan paling kurang melalui kegiatan:
a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat
memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber
penyakit secara berkelanjutan; dan
b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang
memenuhi standar layak dan aman sesuai dengan persyaratan
kesehatan.
Pasal 4
Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf b diwujudkan paling kurang melalui kegiatan:
a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang
mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang
dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran
pembuangan air limbah.
Pasal 5
Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diwujudkan
paling kurang melalui kegiatan:
a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum, makanan
yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum
dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 6
Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diwujudkan paling kurang
melalui:
a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai
dengan jenisnya;
b. membuang sampah rumah tangga yang tidak digunakan secara
rutin ke tempat pembuangan sampah;
c. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse),
dan pengolahan kembali (recycle) sampah rumah tangga; dan
d. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah
rumah tangga di luar rumah.
Pasal 7
Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diwujudkan paling kurang
melalui:
a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga
melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair
rumah tangga; dan
c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair
rumah tangga.
BAB III
PEMBINAAN
Pasal 8
(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM di Daerah,
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk:
a. koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja,
dan kemitraan; dan
b. pengelolaan
sumber
daya
manusia
dalam
rangka
mendukung penyelenggaraan STBM.
Pasal 9
(1) Koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan
kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a
meliputi:

a.

melakukan
koordinasi
dengan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota; dan/atau;
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota, lembaga swadaya masyarakat, perguruan
tinggi di Daerah, pihak swasta, dan/atau badan usaha milik
Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan STBM di
Daerah;
(2) Koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan
kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk:
a. melakukan pendampingan penyelesaian permasalahan
penyelenggaraan STBM di Daerah;
b. meningkatkan penyediaan layanan informasi mengenai
penyelenggaraan STBM di Daerah;
c. memenuhi kelengkapan data penyelenggaraan STBM di
Daerah; dan/atau;
d. penyatuan pandangan dan pemahaman antar pemangku
kepentingan secara terpadu dalam penyelenggaraan STBM
di Daerah.
Pasal 10
Pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung
penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) huruf b meliputi:
a. pelaksanaan pelatihan bagi kelompok masyarakat, tenaga
pelatih, dan tenaga pendamping Daerah dan kabupaten/kota;
dan
b. penyediaan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.
Pasal 11
(1) Pelatihan bagi kelompok masyarakat, tenaga pelatih, dan
tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a diarahkan untuk:
a. pemicuan Perubahan Perilaku di tingkat masyarakat;
dan/atau
b. penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna,
teknologi informasi, dan teknologi lainnya yang mendukung
pelaksanaan Pilar STBM.
(2) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12
Penyediaan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui:
a. media elektronik;
b. media cetak; dan/atau
c. media sosial.
Pasal 13
Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan STBM di Daerah,
Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat menyediakan tenaga
pendamping di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(1)
(2)
(3)
(4)

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 14
Gubernur dalam rangka penyelenggaraan STBM di Daerah
melakukan pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Dinas.
Dinas dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan STBM
di Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 15
(1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan untuk memperoleh gambaran
penyelenggaraan
STBM
dalam
percepatan
desa/nagari/
kelurahan STBM di Kabupaten/Kota.
(2) Indikator
gambaran
mengenai
penyelenggaraan
STBM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
c. permasalahan yang dihadapi; dan
d. dampak penyelenggaraan STBM.
Pasal 16
(1) Pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang
dilaksanakan dengan tahapan:
a. pengumpulan data dan informasi;
b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan

c. pelaporan dan pemberian umpan-balik.
(2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pemerintah
daerah Kabupaten / Kota.
BAB V
PENDANAAN
Pasal 17
Pendanaan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan STBM ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 17 November 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
dto
MAHYELDI
Diundangkan di Padang
Pada tanggal 17 November 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
dto
HANSASTRI
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
NOMOR : 44

