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SAFE TOILET AND SANITATION FOR EVERYONE, ANYWHERE, ALL THE TIME

Dalam Edisi Ini

Jangan Tinggalkan Jejak
oleh Asosiasi Toilet Indonesia

JANGAN TINGGALKAN
JEJAK
MENCUCI TANGAN DAN
KESEHATAN
6 LANGKAH SEHAT DAN
AMAN DI DALAM TOILET

Adaptasi terhadap situasi baru atau yang lebih dikenal dengan istilah
New Normal, membuat kita memberikan perhatian khusus kepada satu
hal: Kebersihan dan Higienitas. Dengan atau tanpa adanya pandemi virus
seperti yang sedang terjadi, memang sudah seharusnya kita memberi
perhatian lebih kepada hal ini. Kebersihan dan Higienitas merupakan
suatu keharusan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian
kita.

CLEAN IS THE NEW
NORM

Bagaimana agar
aman dari
penyakit saat
menggunakan
toilet umum
Scan QR code ini untuk
Youtube video link
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Apabila sebelumnya kegiatan mencuci tangan dengan benar dan
menjaga kebersihan tubuh hanya dilakukan sekadarnya, sekarang
aktifitas ini menjadi hal yang penting. Kesadaran kita semua akan
pentingnya kebersihan dan higienitas menjadi sangat tinggi karena lalai
terhadap hal ini akan berdampak langsung terhadap kesehatan kita dan
orang-orang terdekat. bersambung ke halaman 2.
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Jangan Tinggalkan Jejak
sambungan hal. 1. Kita semua harus dalam satu pemahaman bahwa
aktifitas membersihkan diri dengan baik tidak hanya bermanfaat bagi
kita sendiri namun juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita.

Perilaku kita di dalam toilet akan membawa dampak terhadap orang
lain. Kita harus berprinsip untuk "Tidak Meninggalkan Jejak" di dalam
ruangan toilet. Baik berupa "jejak" yang terlihat ataupun yang tidak
terlihat secara kasat mata seperti virus dan bakteri.
Biasakan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, selalu
menutup bangku kloset pada saat digelontorkan (flush), hingga
membersihkan dudukan kloset dengan sanitizer yang disediakan.
Apabila memerlukan bantuan untuk membersihkan, segera
memanggil facility care atau cleaning service yang ada di area toilet
untuk membantu membersihkan "jejak" kita.
Perilaku-perilaku yang peduli terhadap kebersihan seperti ini, akan
membawa dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar kita,
paling tidak, penyebaran virus Corona sudah bisa dikurangi dari satu
ruangan yang pasti selalu ada di setiap bangunan, Ruangan Toilet.
Salam Sanitasi

Kolaborasi bersama ATI
Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) adalah sebuah organisasi nirlaba
yang bertujuan untuk memberikan transformasi dan
merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya toilet
yang bersih, sehat, kering, dan higienis berkepentingan agar
hal-hal ini dapat terwujud.
ATI mengundang para pelaku industri sanitasi dan building
materials yang berkomitmen serta peduli terhadap
permasalahan kebersihan, kesehatan, dan lingkungan hidup
untuk menjadi Kolaborator ATI.
Para kolaborator akan berpartisipasi dalam suatu Gerakan
Nasional untuk meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi
yang baik dan menciptakan Indonesia yang bersih, sehat, dan
ramah lingkungan.
Calon kolaborator akan mendapatkan pelatihan “Changing
Mindset” yang dilakukan oleh para ahli dari Asosiasi Toilet
Indonesia dan diharapkan nantinya dapat menjadi Fasilitator
pada pelatihan, seminar, dan kegiatan-kegiatan ATI lainnya.
Informasi lebih lanjut mengenai program Kolaborator Asosiasi
Toilet Indonesia, dapat menghubungi Sekretariat ATI di
info@asosiasitoilet-indonesia.org atau scan QR code di
samping untuk nomor telepon.
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Scan untuk menghubungi
Asosiasi Toilet Indonesia
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Mencuci Tangan dan Kesehatan
oleh Ricky Wirjan
Mencuci dan mengeringkan tangan memiliki peran yang
sama pentingnya. Dalam situasi pandemi penyakit sekarang
ini, kita semua sudah sepakat bahwa mencuci tangan
memiliki peran yang penting untuk mengurangi
penyebaran COVID-19.
Namun kita kadang terlupa bahwa mengeringkan tangan
juga memilik peran yang sama pentingnya. World Health
Organisation
(WHO)
dalam
publikasi
mengenai
membersihkan tangan pada bulan April 2020, disampaikan
bahwa setelah mencuci tangan minimal selama 20 detik,
tangan
harus
dikeringkan
seluruhnya
dengan
menggunakan pengering tangan atau tisu.
Mengeringkan tangan dengan menggunakan XLERATOR HEPA
Filtration Systems yang dilengkapi dengan HEPA Filter dapat
berkontribusi lebih terhadap kebersihan tangan karena dapat
menyaring 99.999% virus yang ada di dalam aliran udara (berdasarkan
test dari LMS Technologies).
XLERATOR HEPA Filtration Systems diuji oleh LMS Technologies
dengan menggunakan sample sekitar 380 juta partikel virus dengan
ukuran yang bervariasi antar 16.5 hingga 604.3 nanometers, Hasil yang
didapat adalah pengering tangan ini dapat menyaring 99.999% virusvirus tersebut.

Scan QR Code untuk informasi
lebih detil mengenai
XLERATOR HEPA Filter

Menggunakan pengering tangan yang dilengkapi dengan HEPA Filter
seperti ini dapat memberi solusi membersihkan tangan yang lebih
higienis dibandingkan dengan proses mengeringkan tangan dengan
metode lainnya. Dengan berkurangnya titik sentuhan atau touch point,
risiko infeksi penularan virus dapat dikurangi.

Dahara adalah perusahaan nasional dengan spesialisasi distribusi produk-produk
aksesoris toilet publik, termasuk produk untuk toilet difabel dan nursing room.
Beberapa produk dan pelayanannya antara lain: Excel Dryer - high performance
hand dryer, Bobrick - high quality public toilet accessories, Koala Kare baby
changing station dan Saniplus Hygiene Solutions. (www.dahara.co.id).
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Clean is The New Norm
oleh Rudy Wahyu Perdana
COVID-19 merubah budaya kita dan mendesain ulang kehidupan manusia untuk mengambil langkah-langkah
baru dalam meningkatkan kesehatan dan kebersihan. Kebiasaan-kebiasaan seperti sering mencuci tangan atau
mandi dan mengganti pakaian saat pulang ke rumah menjadi bagian dari norma baru di mana orang-orang
lebih peduli terhadap kesehatan terutama sanitasi.
Jamban melakukan survey terhadap 428 responden secara online untuk mengetahui perspektif milenial
terhadap penggunaan toilet umum. Responden berusia 21-25 tahun dan merupakan kelompok yang rutin
menggunakan toilet publik.
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Chart 2 Alasan Memilih Menunda atau
Tidak Menggunakan Toilet Publik

Survey yang pertama bertujuan untuk mengeksplorasi keinginan masyarakat menggunakan toilet publik dan
faktor-faktor yang mendasarinya. Hasilnya adalah bahwa sebanyak 55.4% responden menggunakan toilet publik
sebanyak 1-2 kali dalam seminggu dan 20.6% menggunakan toilet publik 3-4 kali dalam seminggu. Ditelusuri
lebih jauh, beberapa alasan responden untuk menunda pemakaian toilet publik adalah: toilet yang kotor, bau di
dalam toilet, dan kurang tersedianya air bersih.

Survey yang kedua adalah mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi untuk menggunakan toilet umum. Empat faktor
utama yaitu: Kebersihan toilet, ketersediaan air bersih, fasilitas
di dalam toilet dan lokasi toilet tersebut.
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Chart 3 Yang Diperhatikan Saat Mencari
Toilet Publik

Dari survey yang telah dilakukan secara umum dapat disimpulkan
bahwa penggunaan toilet umum sangat dipengaruh oleh faktor
utama yaitu: Kebersihan dan Higienitas di dalam toilet itu sendiri.
Sangat penting bagi pemilik atau pengelola fasilitas untuk selalu
memperhatikan hal ini sehingga pengguna toilet dapat
menggunakan dengan nyaman.

Jamban adalah perusahaan startup dari Indonesia yang
menyediakan ekosistem sistem sanitasi secara online dan
offline. Dengan dukungan teknologi terkini, Jamban memiliki
visi untuk memberikan kemudahan akses sanitasi yang
bersih, sehat, aman dan nyaman di berbagai daerah
sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia
(www.jamban.id).
Asosiasi Toilet Indonesia
Gedung 12A
Jl. Ciputat Raya No. 12A
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
info@asosiasitoilet-indonesia.org
021 7591 5161, 021 751 0760
www.asosiasitoilet-indonesia.org
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PT. Dahara Mulia Sejahtera
Komplek Ruko Royal Sunter C/23
Jl. Danau Sunter Selatan
Sunter, Jakarta Utara
info@dahara.co.id
0818 08 288 299, 021 2938 4978
www.dahara.co.id
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