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Bakti Sosial  TELKOM DIVRE III JABAR:

Air Bersih untuk  Masyarakat Bersih 
dan Sehat 

Latar Belakang

Menurut  catatan WHO tahun 2006 hampir  2,6 milyar  orang di  dunia  tidak 

memiliki akses terhadap sanitasi dasar dan 1,1 milyar orang kekurangan air 

bersih.  Padahal  buruknya  kualitas  sanitasi  dapat  mengakibatkan  tingginya 

penyakit bawaan air dan sanitasi seperti diare dan disentri. Data BPS (2004) 

menyatakan bahwa proporsi rumah tangga di perkotaan yang menggunakan 

septic tank dan cubluk adalah 80,45% dan dipedesaan sebesar 57,26% (tidak 

mempertimbangkan  kualitas  sarana)  dengan  tingkat  kepemilikan  jamban 

keluarga di perkotaan sebesar 73,13% dan di pedesaan 53,1%  sedangkan 

Kementrian Lingkungan Hidup (2003) menyatakan bahwa hanya 11 kota yang 

memiliki sistem sanitasi perpipaan terpusat dan hanya 13.9% penduduk yang 

mendapatkan akses terhadap sistem sewerage (pengolah air limbah).

Kondisi  sanitasi  di  Indonesia   termasuk  daerah  Jawa  Barat  saat  ini  masih 

kurang  memadai,  hal  ini  dapat  diindikasikan  dengan  masih  banyaknya 

kejadian  wabah  penyakit  yang  terkait  dengan kualitas  sanitasi  yang  buruk 

serta pencemaran air  sungai  dan air  tanah oleh  bakteri  E Coli. Kondisi  ini 

diperkuat dengan survey tentang kualitas bakteriologis air yang dilakukan oleh 

WHO  (2004)  di  343  kabupaten  di  Indonesia  ada  42,5%  air  minum  yang 

dikonsumsi penduduk tidak memenuhi syarat kesehatan.

Instalasi  pengolahan  ini  didirikan  pada  lahan  seluas  85  hektar  dengan 

kapasitas yang dapat menampung seluruh warga Kota Bandung. Sampai saat 

ini fasilitas pengolahan air kotor PDAM baru melayani sekitar 30 % penduduk 

Kota Bandung yang tersebar di kawasan Bandung Timur, Bandung Tengah, dan 

Bandung Selatan.  Sehingga sebagian besar penduduk Kota Bandung belum 

memiliki akses terhadap fasilitas ini. 

TELKOM DIVRE III JABAR sebagai salah satu perusahan komunikasi terbesar 

di Indonesia diharapkan ikut berupaya untuk menjadi bagian dari pihak yang 

memperbaiki kondisi masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Upaya tersebut 
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adalah dengan melakukan kegiatan ”Bakti Sosial TELKOM DIVRE III 

JABAR: Air Bersih bagi Masyarakat Bersih dan Sehat”.   Kegiatan ini 

difokuskan pada masalah sanitasi karena perilaku tidak sehat banyak berasal 

dari masalah fasilitas sanitasi seperti kurangnya penyediaan MCK dan Air 

Bersih.

TELKOM  Peduli  adalah  program  Pemerintah  dalam  rangka  mendorong 
kegiatan/pertumbuhan  ekonomi  dan  terciptanya  pemerataan  pembangunan 
melalui  perluasan  lapangan  kerja  dan  kesempatan  berusaha,  perlu 
dikembangkan potensi  usaha kecil  dan koperasi  agar menjadi  tangguh dan 
mandiri,  sehingga  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  serta 
mendorong tumbuhnya kemitraan antara  usaha besar/BUMN dengan usaha 
kecil dan koperasi di seluruh Indonesia.Di bawah ini adalah kegiatan-kegiatan 
TELKOM dalam rangka menjalankan  Corporate Social Responsibility yang 
baik.

Tujuan 
Tujuan dari kegiatan kegiatan Bakti Sosial TELKOM DIVRE III JABAR: Air 

Bersih bagi Masyarakat Bersih dan Sehat  ini adalah: 

a. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  hidup  bersih  dan 

sehat  

b. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk lebih aktif dalam menangani 

c. Meningkatkan  kwalitas  kesehatan  masyarakat  melalui  pembangunan 

sarana sanitasi komunal.

d. Salah  satu  bukti  tanggung  jawab  sosial  TELKOM  terhadap  masyarakat 

dalam rangka menjalankan Corporate Social Responsibility yang baik.

Hasil yang Diharapkan
a. Terbangunnya pemahaman tentang pentingnya sanitasi bagi masyarakat

b. Tersedianya sarana sanitasi bagi masyarakat disekitar wilayah sasaran.

c. Meningkatkan  brand  image  Telkom  sebagai  perusahaan  yang  peduli 

terhadap masalah sosial

Sasaran
Sasaran  kegiatan  sosialisasi  ini  ditujukan  bagi  Kelompok  rumah  tangga 

khususnya yang berada di wilayah Bandung 
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Kegiatan
Pelaksanaan sosialisasi ini terdiri beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan-

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1.Persiapan 

2.Kampanye  Komunitas  untuk  Bakti  Sosial   TELKOM  DIVRE  III 

JABAR:Air Bersih untuk  Masyarakat Bersih dan Sehat

Kegiatan ini bla....................... 

3.Pembangunan Fasilitas MCK dan Penyaringan Air Bersih.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi  ini  merupakan kerjasama antara Telkom Divre III  Jawa 

Barat  dengan Kelompok Kerja  Komunikasi  Air  (K3A)  sebagai  pelaksananya. 

Rangkaian kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan selama  2 (dua) minggu.

Anggaran

Untuk  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  ini  diperlukan  anggaran  sebesar 

Rp ?????). Rincian terlampir
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