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Plan adalah organisasi internasional pengembangan masyarakat dan kemanusiaan yang 
berpusat pada anak, tidak berafiliasi dengan pemerintahan, sistem politik ataupun agama 
tertentu. Program sponsorship anak merupakan dasar organisasi. 

Plan Indonesia Program Unit Grobogan telah mengakhiri proyek CLTS (Community 
Led Total Sanitation) di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Desember 2012. 
Setelah dua tahun berjalan, Plan Indonesia berhasil mendorong 149 Desa dari  
10 Kecamatan untuk mendeklarasikan diri sebagai desa yang terbebas dari 
perilaku BAB di sembarang tempat. Masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten 
Grobogan diharapkan bisa menjaga momentum positif ini, agar cita-cita menjadikan 
Grobogan sebagai kabupaten bebas BABS tahun 2014 menjadi kenyataan.

Proyek CLTS merupakan bagian dari intervensi Plan Indonesia  
di bidang kesehatan di Indonesia. Di Kabupaten Grobogan, 
proyek ini dimulai sejak tahun 2010, dengan tujuan utama adalah 
mengubah perilaku warga untuk tidak melakukan buang air  
di sembarang tempat (Stop BABS). 

Untuk mengubah perilaku warga agar tidak melakukan BABS, 
salah satu yang dilakukan Plan Indonesia adalah mengembangkan 
program wirausaha sanitasi, yang melibatkan wirausahawan lokal. 
Tujuan utama wadah yang menamakan diri Paguyuban Pengusaha 
Sanitasi Grobogan (Papsigro) ini adalah membantu warga dan 
Pemkab Grobogan, dengan menyediakan paket toilet yang murah 
dan berkualitas.

Papsigro,  
Pendukung Grobogan Bebas BABS 2014
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Mereka punya kontribusi yang 
cukup besar dalam mengubah 
perilaku warga untuk tidak BAB 
di sembarang tempat “Sejauh ini, 
Papsigro telah menjual lebih dari 
1.246 kloset; 2.194 buis beton; 
335 paket toilet lengkap; dan 
22 cetakan kloset ke Grobogan 
dan sekitarnya,” kata Program 
Manager Air dan Penyehatan 
Lingkungan (WASH) Plan 
Indonesia Eka Setiawan.

Dalam perjalanannya, Papsigro 
berkembang menjadi bisnis yang 
permanen. Produk-produk sanitasi 
yang mereka produksi tidak saja 
memenuhi kebutuhan warga  
di Kabupaten Grobogan, namun 
juga ‘diekspor’ ke kabupaten 
lain di Jawa, bahkan sampai ke 
Nusa Tenggara Timur. Kegiatan 
mereka pun mendapat perhatian 
dari lembaga lain. World Bank, 
misalnya, pernah menjadikan 
Papsigro sebagai tempat studi 
banding untuk pengembangan 
pemasaran sanitasi.
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Parade Foto

Nurwakhid sedang menunjukkan proses pembuatan kloset di bengkelnya (kiri). Beragam kloset buatan Papsigro siap dipasarkan (kanan).  
Foto: © Plan Indonesia/ Irsyad Hadi.

Lokasi di mana dijumpai kotoran manusia ditandai di peta wilayah 

yang sebelumnya dibuat bersama-sama oleh masyarakat. Demikian 

juga identifikasi para pelakunya. Pemetaan bersama ini memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk menyepakati kondisi dan 

permasalahan BABS di wilayahnya. Foto: © Plan Indonesia.

Kegiatan monitoring penggunaan jamban dilakukan oleh sanitarian puskesmas dan staf Plan Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin seluruh warga pada desa ODF tidak lagi kembali ke perilaku BABS. Foto: © Plan Indonesia.
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Pardiyanto kini punya julukan baru: 
juragan jamban dari Dorolegi. Sudah 
lima bulan gelar itu dia sandang. 
Sebutan bos jamban langsung melekat, 
begitu Pardiyanto menekuni jual-
beli kloset di kampungnya. Bersama 
sejumlah kolega di Kecamatan 
Godong, Kabupaten Grobogan, 
Jawa Tengah, Pak Yanto (panggilan 
akrabnya) serius menekuni bisnis ini. 
Tujuannya tak sekadar mencari laba. 
“Kami ingin menyediakan kloset murah 
buat warga,” ujarnya.

Kloset buatannya memang tergolong murah jika 
dibandingkan kloset jongkok serupa di pasaran. 
Dengan harga 30-40 ribu rupiah, warga bisa 
memboyong kloset ke rumah. “Harga barang 
serupa di pasaran bisa mencapai Rp. 200 ribu per 
unit,” jelasnya.

Soal kualitas, dia  berani menjamin. “Sudah diuji dan 
diadu fisik dengan kloset pabrikan (industri). Buatan 
kami jauh lebih kuat,” katanya bangga.

Sebelumnya Yanto tak pernah berpikir untuk berbisnis 
barang-barang peturasan ini. Pekerjaan sehari-
harinya adalah tukang bangunan. Usaha ini mulai 
dirintis, ketika Plan Indonesia Program Unit Grobogan 
sedang gencar mengkampanyekan pola hidup sehat 
dengan tidak buang air besar di sembarang tempat. 
Salah satu bagian program ini adalah mendorong 
warga membangun jamban di rumah.

Di sini ada peluang. Pelatihan kewirausahaan pun 
disediakan Plan. Yanto tertarik dan ikut dalam 
pelatihan produksi dan pemasaran jamban murah. 
”Waktu memulai usaha, modal kami terbilang kecil. 
Tak ada bantuan dari mana pun. Untunglah, kami 
bisa berhutang bahan seperti semen dan pasir ke 
toko material,” jelasnya.

Juragan Jamban dari Dorolegi

Yanto menjelaskan, 1 sak semen bisa 
menghasilkan 13 kloset. Bahan lainnya adalah pasir 
kalsit dan cat akrilik. Supaya klosetnya kinclong dan 
kuat, Pardiyanto menambahkan kalsium dan semen 
putih untuk campuran. Kemudian dipoles dengan 
cat dan thiner akrilik. Hasilnya, jadilah kloset yang 
kuat dan mengkilat. 

Sehari dia bisa menghasilkan dua kloset. “Itu adalah 
percobaan saya yang kelima,” jelasnya, sambil 
menunjuk ke sekumpulan kloset yang dipajang di 
halaman rumah.

Sejak usaha ini dijalankan, Pardiyanto sudah 
menjual lebih dari 300 unit kloset. Tak hanya jualan 
kloset, dia juga menawarkan buis beton --semacam 
tabung dari beton yang berfungsi sebagai 
septictank—berikut pemasangannya. Harganya 
tergantung ukuran. Paket termurah Rp. 500 ribu, 
dan yang termahal Rp. 1,4 juta.

Kini, dia sedang sibuk-sibuknya produksi. Maklum, 
pesanan sudah menunggu. ”Ada pesanan 45 
unit dari luar desa yang harus segera dipenuhi,” 
katanya bangga.

Bagaimana memenuhi pesanan dalam waktu 
singkat? ”Gampang. Saya kan berhimpun dengan 
teman-teman pengusaha kloset di Kecamatan 
Penawangan. Kami punya wadah bernama Papsigro 
yang artinya Paguyuban Pengusaha Sanitasi 
Grobogan,” jelasnya.

Di kampungnya di Desa Dorolegi, sudah ratusan 
warga miskin terbantu. “Dengan adanya kloset 
murah ala Papsigro, kini semua warga kami mampu 
membuat jamban di rumahnya,” kata Kepala Desa 
Dorolegi, Muhammad. Dawan. 

Pardiyanto pun boleh sedikit sombong. Sebab, 
barang-barang produksi Papsigro tak hanya laku di 
kampung, tapi juga sudah menembus pasar di luar 
Jawa, termasuk Nusa Tenggara Timur.
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Plan Indonesia ikut ambil 
bagian dalam perayaan 
World Toilet Day, pada 
November 2012. Acara 
yang dihelat oleh Pokja 
AMPL Bapenas dan 
World Toilet Organisation 
itu bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan 
pentingnya toilet. Maklum, 
sejauh ini tercatat 2, 5 
miliar orang di seluruh 
dunia belum terkases pada 
toilet yang sehat.

Plan Indonesia ikut serta, dengan 
memfasilitasi kehadiran Nur 
Wakhid, yang mewakili Paguyuban Pengusaha 
Sanitasi Grobogan (Papsigro). Nur Wakhid 
memaparkan kegiatan organisasinya, yang 
memproduksi toilet dan perlengkapan sanitasinya 
dengan harga murah namun bermutu.

”Papsigro siap memasok toilet kepada siapapun 
yang ingin mendapatkan toilet. Toilet yang 
diproduksi tidak di jual secara gratis, melainkan 
harus dibeli. Namun harganya sangat terjangkau di 
masyarakat,” ujar Nur Wakhid.

Dalam kesempatan itu, Nur Wakhid juga 
memaparkan bagaimana dia dan kelompoknya 
memproduksi toilet beserta paket sanitasinya dengan 
harga yang terjangkau. ”Toilet duduk, misalnya, kami 
jual seharga 40 ribuan. Padahal, di pasaran, produk 
sejenis mencapai 120 ribu rupiah,” ujarnya.

Membangun Toilet Sehat = 
Membangun Masyarakat Sehat

Meski dijual dengan harga murah, menurut Nur 
Wakhid, pihaknya bisa tetap mendapat untung, 
karena produk mereka memanfaatkan bahan-
bahan yang memang melimpah di desanya. 
”Misalnya bahan kalsit, yang mudah dijumpai di 
Grobogan,” jelasnya.

Selain dihadiri oleh sejumlah pejabat, beberapa 
selebritas juga ikut berpartisipasi di acara WTD 
2012. Misalnya penyanyi Vina Panduwinata, yang 
mengaku sangat peduli akan pentingnya toilet yang 
bersih dan sehat.

”Kita harus berupaya agar persoalan toilet ini 
bukan lagi menjadi barang tabu, tapi justru menjadi 
sesuatu yang perlu didiskusikan secara terbuka. 
Membangun toilet yang sehat sama dengan 
membangun masyarakat yang sehat,” ujar Vina.
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