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ABSTRAKS 
 

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas dan peri-kehidupan 
masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.. Peningkatan Kualitas 
Sanitasi Lingkungan Berbasis Sekolah (PKSLBS) merupakan penerjemahan dari Konsep people centered 
development, yang merupakan sebuah konsep pembangunan yang berpusat kepada manusia, di mana 
manusia berperan sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan. PKSLBS  merupakan suatu 
program, yang ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan sekolah dalam memelihara mutu 
kesehatan dan lingkungan sekitar. Pada kegiatan ini diharapkan tertanamnya rasa memelihara dan menjaga 
kesinambungan tersedianya sistem sanitasi yang baik, didasarkan pada hubungan yang sinergis antara 
masyarakat sekitar dengan sekolah.  
 
Kata kunci : sanitasi, hubungan sinergis. 

 
I.  Pendahuluan  

Tahun 2008 telah ditetapkan oleh PBB  sebagai tahun sanitasi dunia, di mana pada era ini diharapkan 
masyarakat dapat terpenuhi akan kebutuh-an dasar sanitasinya. Sanitasi merupakan sistem pengolahan limbah 
domestik dan penyediaan air bersih, sebagai modal dasar pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masya-
rakat. Berbagai kegiatan dan jargon pelaksanaan terhadap gerakan mulai berkibar di tataran nasional maupun 
lokal, yang diharapkan tidak hanya sebagai gerakan  kebijakan sesaat tanpa tindakan yang berkelanjutan. 

Pencapaian keberhasilan penenuhan dasar sanitasi ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan 
tugas seluruh individu sebagai khalayak sasaran. Pokok utama pencapaian keberhasilan pada dasarnya adalah 
adanya kesadaran masyarakat dan pola prilaku positif  akan pentingnya sanitasi sebagai penyokong kehidupan 
yang sehat. Pembangkitan semangat ini dapat dilakukan  melalui pendidikan, jadi peran sekolah sangat penting 
dalam mensukseskan tercapainya tujuan gerakan ini. 

Peran sekolah sebagai pusat pembentukan pola prilaku adalah fungsi sekolah yang sangat dominan dalam 
merekayasa budaya positif masyarakat. Namun sampai saat ini peran tersebut bagaikan menara gading yang 
dikenal sebagai kajian retorika dan lipstik belaka. Mengapa demikian? Salah satu hal yang mempengaruhinya 
adalah kecenderungan pola pendidik-an di sekolah hanya mengarah pada perubahan pola pikir yang bersifat 
kognitif. Arah perkembangan sekolah yang disebabkan pandangan yang kaku terhadap pencapaian tujuan 
kurikulum, tanpa memperhatikan lingkungan sekitar semakin memperparah kesenjangan sekolah dengan 
masyarakat sekitar. 

Di lain pihak tingginya kepadatan penduduk di perkotaan  mengakibatkan masalah di bidang perumahan, 
munculnya permukiman kumuh meupakan konsekwensi logis dari hal tersebut. Kondisi ini memicu buruknya 
sanitasi lingkungan di sekitarnya. Akibatnya, warga di lingkungan yang padat itu rawan terserang penyakit 
menular.  Kepadatan pemukiman yang sangat berimpit dengan penataan yang tidak teratur, mengakibatkan tidak 
adanya jarak yang baik antara sumber air dengan daerah resapan air limbah buangan domestik, yang 
mengakibatkan sangat rendah-nya mutu sumber air tanah  sebagai salah satu faktor penentu kualitas sanitasi 
dan hidup sehat pada suatu  lingkungan. 

Salah satu potensi yang ada di daerah padat biasanya adalah sekolah-sekolah yang dikelola oleh 
pemerintah ataupun swasta, yang memiliki luasan daerah resapan terbuka dan memiliki sumber air tanah yang 
cukup baik. Adanya simbiosis mutualistis di bidang penggunaan sumber air dan sarana sanitasi di sekolah oleh 
masyarakat telah banyak terjadi di beberapa tempat. Namun permasalahan yang muncul adalah segi kualitas air 
yang tidak layak minum, sehingga masyarakat masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air 
layak minum. 

Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Berbasis Sekolah (PKSLBS) ini merupa-kan suatu program, yang 
ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan sekolah dalam memelihara mutu kesehatan dan 
lingkung-an sekitar. Pada kegiatan ini diharapkan tertanamnya rasa memelihara dan menjaga kesinambungan 
tersedianya air bersih  dan sistem sanitasi yang baik didasarkan pada hubungan yang sinergis antara 
masyarakat sekitar dengan sekolah  

Selain didasarkan adanya potensi fisik sekolah yang dapat menopang kebutuhan masyarakat akan sumber 
air bersih  dan sistem sanitasi yang baik, juga adanya kemampuan sekolah sebagai agen peningkat kesadaran 
akan lingkungan yang sehat bagi siswa dan  masyarakat sekitar. Program  kegiatan berbasis sekolah ini 
diharapkan menjadikan sekolah sebagai sentral perbaikan mutu lingkungan.  

 
II. Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Berbasis Sekolah (PKSLBS)  

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas dan perikehidupan 
masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Konsep people centered 
development, merupakan sebuah konsep pembangunan yang berpusat kepada manusia, di mana manusia 
berperan sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan. Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan 
Berbasis Sekolah (PKSLBS) merupakan penerjemahan dari Konsep people centered development.  



Program kegiatan PKSLBS ini menuntut kesadaran yang tinggi dari masyarakat sekolah dan sekitarnya, 
untuk dapat mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia dalam memelihara kualitas sanitasi sebagi 
penunjang hidup yang sehat. Terdapat beberapa syarat yang diperlukan agar PKSLBS dapat berjalan yaitu : 

1. Terdapat potensi dan sumber daya penunjang tersedianya sanitasi yang baik, yang dimiliki oleh sekolah dan 
atau  masyarakat yang disepakati sebagai sarana yang dapat digunakan  bersama. 

2. Terjalinnya komunikasi dan hubungan yang aktif dan sehat antara sekolah dan masyarakat sekitar. 
3. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya sistem sanitasi yang baik sebagai modal tumbuhnya budaya hidup sehat 

oleh masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar. 
4. Kemandirian dalam memelihara potensi dan sumber daya penunjang system sanitasi yang baik. 

Kondisi nyata yang  ditemukan di daerah perkotaan adalah,  rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terha-
dap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Kurang pekanya sekolah terhadap kondisi kualitas 
lingkungan sendiri maupun lingkungan sekitarnya dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara sekolah dan 
masyarakat sekitar membuat pencapaian program  ini semakin menghadapi tan-tangan yang berat.   

 
III.Strategi Pelaksanaan PKSLBS 
 

Strategi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan PKSLBS adalah  dengan alur kegiatan sebagai berikut :  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Strategi Pelaksanaan PKSLBS 

 

Berdasarkan alur kegiatan pelaksanaan PKSLBS terdapat beberap tahap kegiatan yaitu : 
1. Tahap Kaji Lapangan : Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap potensi, kondisi sosial dan kebutuhan 

yang ada di masyarakat sekolah dan masyarakat umum. Data hasil kajian potensi diharapkan berupa peta 
sumber daya dan kualitas fisik sistem sanitasi di masyarakat dan sekolah. Data kondisi sosial memberikan 
gambaran tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi serta kualitas hubungan antara masyarakat 
dan sekolah. Kajian kebutuhan adalah menemukan data jenis kebutuhan (fisik atau teknologi) yang 
berhubungan dengan terciptanya sistem sanitasi di sekolah dan masyarakat. 

2. Berdasarkan data potensi dan kondisi social dilakukan Tahap Sosialisasi : Pada tahap ini dilakukan sosialisa-
si tentang  pentingnya lingkungan sanitasi yang baik dan  soft skill hidup sehat. Memelihara atau membentuk 
hubungan simbiosis mutual-listik antara sekolah dan masyarakat sekitar. 

3. Berdasarkan kajian kebutuhan : Pada tahap ini dapat  dilakukan  pembuatan sarana fisik baru berbasis 
potensi yang ada atau optimalisasi sumber yang ada. Penerapan teknologi yang telah dikembangkan di 
universitas sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. 

4. Kegiatan akhir dari proses ini adalah memelihara dan membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat 
dan sekolah dalam menjaga sustainable hasil kegiatan.  

 
IV. PKSLBS Sebagai Mo-dal Pencapaian Keber-hasilan Wajar Dikdas 9 Tahun 

Adanya keterkaitan antara sekolah dan masyarakat dalam memelihara lingkungan yang baik sebagai 
penunjang  budaya hidup sehat, memberikan implikasi adanya peran serta seluruh komponen sekolah dan 
masyarakat secara aktif dalam mensukseskan kegiatan PKSLBS ini. 

Terciptanya budaya seko-lah yang berwawasan lingkung-an merupakan salah satu indikator utama 
keberhasilan PKSLBS.  Budaya sekolah ini menggambarkan pola tingkah laku seluruh sivitas sekolah untuk 
memelihara kondisi lingkungan sekolah yang sehat, hijau dan nyaman atau dikenal sebagai konsep sekolah hijau 
“green school” atau “ecoschool”. Dengan tercipta-nya budaya bersih maka akan dihasilkan siswa yang sehat baik 
jasmani dan rohaninya, yang selalu siap untuk melaksanakan proses belajar. Kondisi ini akan berbanding lurus 
dengan pencapaian wajar dikdas ditinjau dari segi kualitas hasil proses belajar mengajar.  

 

V. Model PKLSBS di Bojongloa Kaler Kota Bandung 
Program PKSLBS yang dilaksanakan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, merupakan salah satu 

program penerapan hasil penelitian untuk peningkatan mutu lingkungan yang diharapkan dapat memberikan 
dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan.  Pemilihan lokasi Kegiatan 
didasarkan pada data kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan di kecamat-an ini. Dari sepuluh kecamatan 

Penataan Saluran Penyediaan air bersih 
Pembuatan Sumur resapan 

- Peningkatan komunikasi  
- Soft skill hidup bersih 
- Peningkatan kemandirian 

 

Kajian Lapangan  
Potensi, kondisi sosial dan kebutuhan  

Masyarakat sekolah  dan sekitar 

Sosialisasi Penerapan teknologi 

Perbaikan  Fisik lingkungan dan  
sumber air bersih 

Pemeliharaan Hasil Kegiatan 



dengan jumlah penduduk terpadat di Kota Bandung Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan kecamatan yang 
cukup padat,  dengan kepadatan sebesar 299 jiwa per hektar.  Di Kecamatan Bojongloa Kaler terdapat 91.694 
penduduk yang tersebar di enam kelurahan, 389 RT, dan 47 RW. Di keca-matan ini, Kelurahan Jamika dan 
Babakan Asih merupakan kelurahan terpadat, yakni 467 dan 577 jiwa per hektar.  
Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu : 
1. Tahap Kaji Lapangan : Pada tahap ini dihasilkan beberapa data yaitu : 
a. Hasil    kajian  kualitas  Fisik Lingkungan : 
1) Lingkungan padat pemukiman dengan sistem sanitasi yang belum baik. 
2) Ketersediaan   potensi sumber air dan ruang di sekolah MI Al Hikmah yang dapat dikembangkan sebagai 

sarana MCK sekolah dan warga. 
3) Kualitas sumber air yang tidak memenuhi syarat kesehatan. 
b.  Hasil kajian Sosial : 
1) Kondisi sosial dan ekonomi  yang rendah. 
2) Terdapat komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat, ditandai adanya penggunaan sarana MCK 

bersama yang merupakan milik sekolah. 
3) Tingkat kesadaran masya-rakat yang cukup tinggi dalam memelihara sarana sanitasi. 

Berdasarkan kajian terhadap kondisi riil dari daerah sasaran dan spesifikasi teknologi yang akan diterapkan,  
masalah yang muncul dalam kegiatan ini yaitu : Bagaimanakah meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat 
didasarkan pada penyediaan MCK dan air bersih berbasis potensi sekolah ? 
2. Tahap Sosialisasi : Pada tahap ini dilakukan sosialisasi tentang perbaikan sanitasi terhadap khalayak sasaran 

(sekolah dan masyarakat pengguna).  
3. Pembangunan fisik : Pada tahap ini dilakukan pembangunan fisik yang meliputi penataan saluran menjadi 

lebih permanen, pembuatan dan penataan ulang MCK sekolah dan MCK bersama, pembuatan penyaring air 
layak minum sederhana. 

4. Penilaian keberhasilan program : Kegiatan akhir dari proses ini adalah menilai Hasil Fisik Kegiatan Dan 
Tanggapan Khalayak Sasaran. 
 

VI. Realisasi Kegiatan  
Realisasi kegiatan   adalah dilakukannya pembangunan MCK dan pemasangan instalasi penyaring air layak 

minum sederhana.  
 

 
Gambar 1.  

Rencana  PKSLBS di MI Al-Hikmah Bojong Loa Kaler 

 
Pembangunan dan reno-vasi MCK dihasilkan tiga ruang MCK lengkap, dengan pembagian satu MCK yang 

menghadap ke luar sekolah digunakan sebagai MCK Umum (bersama). Sedangkan dua MCK lengkap di dalam 
sekolah digunakan untuk guru dan murid. Penggunaan air hasil penyaringan digunakan secara bergantian untuk 
kepentingan sekolah dan masyarakat, di mana proses pembagiannya telah diatur melalui kesepakat-an bersama 
antara sekolah dan masyarakat. 

Keberhasilan PKSLBS ini bukan hanya pada keberhasilan pembangunan dan renovasi fisik, tetapi 
terbentuknya budaya mandiri masyarakat untuk dapat memelihara apa yang telah dibuat. Peninjauan kembali 
mengenai sustainable kegiatan dilakukan 3 bulan setelah kegiatan awal, hasil menunjukkan dengan adanya 
komunikasi yang baik antara sekolah dan masyarakat pemeliharaan sarana hasil kegiatan dapat terus berjalan 
dengan baik. 
 

VII.Kesimpulan dan Saran  
Berdasarkan Uraian diatas terdapat beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Peningkatan Kualitas Sanita-si Lingkungan Berbasis Sekolah (PKSLBS) merupakan penerjemahan dari 
Konsep people centered development, yang merupakan sebuah konsep pembangunan di mana manusia 
berperan sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan.  

2. PKSLBS ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan sekolah dalam memelihara mutu 
kesehatan dan lingkungan sekitar, yang  menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara sekolah dengan 
masyarakat sekitar. 

 
 



Berdasarkan Program PKSLBS yang dilaksanakan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, yang telah 
dilaksanakan, dihasilkan  beberapa hal sebagai berikut : 
a. Telah dibangun 3 buah MCK sebagai sarana sanitasi sekolah dan masyarakat sekeliling. 
b. Telah dipasang Instalasi penyaring air layak minum sebagai sarana penunjang peningkatan kesehatan 

sekolah dan masyarakat. 
c. Seluruh fihak terkait (sekolah, masyarakat ) memberikan respon yang positif terhadap kegiatan tersebut. 
d. Pada pelaksanaan PKSLBS perlu diperhatikan adanya keterkaitan antara masya-rakat, sekolah dan program 

pemerintahan setempat, yang bertujuan untuk mempermudah keterpeliharaan dan keberlanjutan hasil 
PKSLBS.   
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