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ABSTRAK 
 

EVALUASI PROGRAM STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS 
MASYARAKAT) PADA PILAR PERTAMA ODF (OPEN DEFECATION 
FREE) BERBASIS WILAYAH PUSKESMAS DENGAN PENDEKATAN 

MODIFIKASI LOGIC MODEL DI KABUPATEN BANYUWANGI 
 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang 
masih memiliki permasalahan sanitasi. Akses sanitasi tahun 2016 di Kabupaten 
Banyuwangi sebesar 84,5% dan jumlah Desa ODF sebanyak 85 Desa dari total 
217 Desa. Upaya yang dilakukan untuk mengtasi hal ini adalah pelaksanaan 
program STBM Pilar Pertama ODF yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Banyuwangi melalui puskesmas di wilayah kerjanya. Tujuan 
penelitian ini adalah mengevaluasi program STBM Pilar Pertama ODF dengan 
pendekatan Logic Model berdasarkan variabel situation, prioritas, input, output 
dan outcome.  

Penelitian ini bersifat  observasional deskriptif dan merupakan penelitian 
evaluasi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada bulan Mei dengan 
memilih 6 Puskesmas dengan total seluruh responden adalah 34 orang.  

Hasil evaluasi menyebutkan variabel situation secara keseluruhan nilainya 
cukup. Variabel prioritas secara keseluruhan nilainya cukup, namun yang nilainya 
masih dalam kategori kurang adalah kebijakan yang dianut. Variabel input secara 
keseluruhan nilainya kurang. Beberapa variabel yang masuk dalam kategori 
kurang adalah ketersediaan sumberdaya manusia, material dan prasarana.Variabel 
output secara keseluruhan nilainya baik, namun yang nilainya masih dalam 
kategori kurang adalah adanya inovasi yang dilakukan puskesmas.Variabel 
outcome secara keseluruhan nilainya baik, namun yang nilainya masih dalam 
kategori kurang adalah pendapat atau gagasan masyarakat dan keputusan berupa 
kebijakan yang ada di wilayah kerja puskesmas. 

Kesimpulan dari penelitian ini semua variabel yaitu  di Situation, 
Prioritas, Input, Output dan Outcome dalam kategori cukup namun harus ada 
perbaikan dan peningkatan pada semua variabel. Sehingga variabel yang masih 
kurang dan cukup dapat menjadi baik. 
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