
Seri M
anual Pengem

bangan Strategi Sanitasi Perkotaan
  | Tahap A

 Pengenalan Program
 dan Pem

bentukan  Pokja Sanitasi Kota
TTPS

Jl. RP Soeroso No. 50 Jakarta 10350
Telepon: (62-21) 319 3909, Faks: (62-21) 3924113
sekretariat@sanitasi.or.id   l   www.sanitasi.or.id

Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) adalah wadah adhoc inter-departemen yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi serta merumuskan
arah kebijakan  strategi pembangunan sanitasi nasional. TTPS beranggotakan perwakilan dari Bappenas. Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, 

Departemen Keuangan, Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Departemen Perindustrian, Kementrian Lingkungan Hidup, Departemen Pekerjaan Umum.

Tahap B
Penilaian dan Pemetaan
Situasi Sanitasi Kota

Seri Manual
Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan

2010

Seri M
anual Pengem

bangan Strategi Sanitasi Perktaan | Tahap B - Pengenalan Program
 dan Pem

bentukan Pokja Sanitasi Kota



Tahap B
Penilaian dan Pemetaaan
Situasi Sanitasi Kota

2010

Seri Manual
Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan



ii

Dokumen ini disusun oleh Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), yang merupakan subprogram dari Water 
and Sanitation Program (WASAP), sebuah Trust Fund yang didanai oleh Pemerintah Belanda dan dikelola oleh Bank Dunia. ISSDP 
didanai oleh Pemerintah Belanda bersama Pemerintah Swedia, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, dengan Bappenas 
sebagai koordinator Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), bekerja sama dengan Water and Sanitation Program - East Asia 
and the Pacific (WSP-EAP).

DHV B.V. bekerjasama dengan PT Mitra Lingkungan Dutaconsult (MLD), IRC International Water and Sanitation Centre, PT Arkonin 
Engineering, PEM Consult, dan Yayasan Indonesia Sejahtera telah memberikan beragam bantuan teknis dalam pelaksanaan 
ISSDP.

This document was prepared by the Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), a sub-program of the Water 
and Sanitation Program (WASAP), a Dutch funded Trust Fund administered by the World Bank. ISSDP is co-funded by the 
Governments of the Netherlands and Sweden, and implemented by the Government of Indonesia, with Bappenas as lead 
agency of the Technical Team for Sanitation Development (‘TTPS’), together with the World Bank’s Water and Sanitation Program 
- East Asia and the Pacific (WSP-EAP).

DHV B.V. in association with PT Mitra Lingkungan Dutaconsult (MLD), IRC International Water and Sanitation Centre, PT Arkonin 
Engineering, PEM Consult, and Yayasan Indonesia Sejahtera has provided a range of technical services to implement ISSDP.



Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan    |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

iii

Pengantar

Sesuai UU 32/2004, sektor sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menimbulkan kebutuhan 
untuk meningkatkan kapasitas staf Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang 
kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Untuk menjawab kebutuhan 
tersebut, maka disusunlah Buku Manual berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Kota Blitar, Surakarta, Banjarmasin, 
Denpasar, Payakumbuh, Jambi, Tegal, Pekalongan, Batu, Kediri, Padang dan Bukittinggi. Buku Manual ini dimaksudkan 
sebagai pegangan bagi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dalam pembangunan sanitasi di kota dan kawasan perkotaan. 
Terutama dengan memerhatikan empat ciri pendekatan yang dikembangkan, yaitu: a) dilakukan oleh Pokja Sanitasi 
Kota sendiri secara terintegrasi; b) skala kota; c) top-down meets bottom-up; dan d) didasarkan bukti material (evidence-
based). 

Buku manual ini terdiri dari lima Modul, yang secara berurutan adalah sebagai berikut:

Buku Manual Tahap A merupakan panduan terhadap tahapan proses yang dilakukan untuk bisa menghasilkan rencana 
strategi sanitasi perkotaan. Tahap A merupakan tahapan advokasi untuk memperoleh komitmen Pemerintah Daerah 
terhadap pembangunan sanitasi dalam bentuk pendanaan dan sumber daya pendukung lainnya, termasuk dibentuknya 
Pokja Sanitasi Kota.
Buku Manual Tahap B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota yang berisi penilaian dan pemetaan sanitasi 
kota. Kegiatan ini penting karena menjadi basis untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kota. Melihat pada kenyataan bahwa 
secara umum database sanitasi di perkotaan masih sangat lemah, dalam manual ini dikembangkan beberapa cara untuk 
memperoleh informasi mendalam baik menyangkut aspek teknis maupun non-teknis.
Buku Manual Tahap C memberikan langkah-langkah logis untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang juga 
disiapkan berdasarkan pengalaman di kota-kota mitra ISSDP dan dilakukan peningkatan dan penyesuaian.
Buku Manual Tahap D memberikan arahan untuk menyusun Rencana Tindak Sanitasi berdasarkan daftar panjang yang 
sudah disusun pada tahap C. Di tahap ini dibutuhkan komunikasi yang efektif antara Pokja Sanitasi Kota dengan Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Anggaran DPRD, Pokja Sanitasi Provinsi dan TTPS guna memastikan ketersediaan 
sumber dana pembangunan sanitasi.
Buku Manual Tahap E merupakan tahap terakhir panduan proses penyusunan SSK yang disusun untuk memandu Pokja 
Sanitasi Kota pada saat melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK. Kegiatan pemantauan dan 
evaluasi ini berkaitan dengan tiga pokok pikir, yaitu: capaian pelaksanaan kegiatan, capaian strategis dan perencanaan, 
serta pengambilan keputusan.

Dengan adanya manual ini, Pokja Sanitasi Kota, yang difasilitasi Fasilitator Kota, akan memperoleh petunjuk yang jelas 
untuk menyiapkan berbagai produk terkait dengan penyusunan SSK melalui proses yang menjamin terbentuknya rasa 
memiliki pada produk yang dihasilkan.

Mudah-mudahan dengan diterbitkannya Buku Manual ini, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kinerja Pokjanya mampu 
meningkatkan kualitas layanan sanitasi sehingga dapat memenuhi upaya pencapaian target pembangunan sanitasi, 
khususnya pencapaian target Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan Millennium 
Development Goals (MDGs).

Ketua Pokja TTPS      Ketua Tim Teknis Pembangunan Sanitasi
Bidang Teknis      (TTPS)

Susmono      Budi Hidayat
Direktur Penyehatan Lingkungan Permukiman   Direktur Permukiman dan Perumahan
Ditjen Cipta Karya      Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Kementerian Pekerjaan Umum    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
       (Bappenas)
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APBD  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASKESKIN : Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
BAB  : Buang Air Besar
Bappeda  : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPERMAS : Badan Pemberdayaan Masyarakat
BKKBN  : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLT  : Bantuan Langsung Tunai
BOD  : Biological Oxygen Demand
BORDA  : Bremen Overseas Research and Development Agency
BPS  : Badan Pusat Statistik
CI  : Confidence Interval
CL  : Confidence Level
CSR  : Corporate Social Responsibility
CTPS  : Cuci Tangan Pakai Sabun
DBD  : Demam Berdarah Dengue
Dispenda : Dinas Pendapatan Daerah
DKP  : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
DLH  : Dinas Lingkungan Hidup
DPKAD  : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSCR  : Debt-Service Coverage Ratio
DSS  : Diagram Sistem Sanitasi
EHP  : Environmental Health Project
EHRA  : Environment and Health Risk Assessment
Enu  : Enumerator (petugas pengumpulan data)
FGD  : Focus Group Discussion
GIS  : Geographical Information System
HU  : Hidran Umum
IPAL  : Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT  : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Kemenkes : Kementerian Kesehatan
KFM  : Kebutuhan Fisik Minimum
KK  : Kepala Keluarga
KLUI  : Kelompok Lapangan Usaha Industri
Korcam  : Koordinator Kecamatan
KSM  : Kelompok Swadaya Masyarakat
KTP  : Kartu Tanda Penduduk
LH  : Lingkungan Hidup
LNP  : Lembaga Non Pemerintah
LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK  : Mandi, Cuci dan Kakus
MDGs  : Millennium Development Goals
Monev  : Monitoring dan Evaluasi
MPA  : Methodology for Participatory Assessment

Daftar Singkatan
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Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NGO  : Non-Governmental Organization
NSPK  : Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria
Ortala  : Organisasi dan Tata Laksana
PDAL  : Perusahaan daerah Air Limbah
PDAM  : Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB  : Produk Domestik Regional Bruto
PHBS  : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKK  : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PMJK  : Partisipasi Masyarakat, Jender, dan Kemiskinan
PNS  : Pegawai Negeri Sipil
Pokja  : Kelompok Kerja
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
PRA  : Partiicipatory Rapid Assessment
PT  : Perguruan Tinggi 
PU  : Pekerjaan Umum
RDTRK  : Rencana Detail Tata Ruang Kota
Renstra  : Rencana Strategis
RKPD  : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPH  : Rumah Pemotongan Hewan
RPJMD  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT  : Rukun Tetangga
RW  : Rukun Warga
SANIMAS  : Sanitasi Berbasis Masyarakat
SD  : Sekolah Dasar
SDM  : Sumber Daya Manusia
Sekda  : Sekretaris Daerah
SKPD  : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA  : Sekolah Menengah Atas
SMP  : Sekolah Menengah Pertama
Spv  : Supervisor pengumpulan data
SR  : Sambungan Rumah
SSK  : Strategi Sanitasi Kota
TPA  : Tempat Pengolahan Akhir
TPS  : Tempat Penampungan Sementara
TTPS  : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi
Tupoksi  : Tugas Pokok dan Fungsi
UMR  : Upah Minimum Regional
Unicef  : United Nations Children’s Fund
USAID  : United States Agency for International Development
WHO  : World Health Organization
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pendahuluan - Tahap B
Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi 
Kota (Penyusunan Buku Putih)

Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota (Penyusunan Buku Putih) merupakan tahap kedua dari lima rangkaian 
proses Pengembangan Sanitasi Perkotaan yakni:

Tahap A:
Pengenalan Program dan Pembentukan Pokja Sanitasi Kota

Tahap B:
Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota (Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota)

Tahap C:
Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Tahap D:
Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi

Tahap E:
Pemantauan dan Evaluasi
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Khusus Tahap B: ‘Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota’, pada tahap ini kegiatan diarahkan untuk 
mendefinisikan kondisi sanitasi lokal. Semua data dan informasi dievaluasi, kesenjangan diidentifikasi, kesimpulan 
diperoleh melalui konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan karakteristik sanitasi serta prioritas yang 
diidentifikasi untuk tingkat kelurahan. Kegiatan ini boleh dikatakan mirip kegiatan yang biasa disebut dengan 
‘sanitation mapping’ atau ‘pemetaan sanitasi’. Akan tetapi, dalam pendekatan yang dikembangkan di sini ada 
beberapa tambahan, di antaranya adalah:

a. Aspek yang ditinjau diperluas, dengan meninjau keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam layanan 
sanitasi, komunikasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan jender dan masyarakat miskin.

b. Dilakukannya studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA), atau Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan, 
yang mengumpulkan data langsung dari responden masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui situasi sanitasi 
di tingkat rumah tangga dan lingkungannya, termasuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hasilnya dapat 
digunakan untuk membangun program dan advokasi di tingkat kota dan kecamatan/kelurahan. 

 EHRA dilakukan untuk menjawab kondisi yang ditemukan di lapangan, yaitu: a) kurangnya data sanitasi 
di tingkat kelurahan/desa; b) sanitasi dan isu yang terkait dengan higiene masih belum dianggap penting 
sebagaimana terlihat dalam usulan melalui Musrenbang; c) pihak yang berkepentingan belum punya amunisi 
yang cukup untuk advokasi isu sanitasi dan higiene; d) kurangnya ruang dan kesempatan dialog antara 
pengambil keputusan dengan masyarakat dalam isu sanitasi dan higiene.

c. Dilakukannya penetapan area kelurahan berisiko dari sisi sanitasi, yang memfokuskan prioritas kegiatan 
pembangunan sanitasi. Sebagai antisipasi terhadap terbatasnya sumberdaya, terutama dana yang dimiliki 
Pemerintah Kota. Adanya ketetapan area kelurahan berisiko akan memberikan arahan kepada SKPD terkait 
agar menyusun skala prioritas kegiatannya secara terintegrasi. 

d. Dilakukannya penetapan kawasan ‘urban-high’, ‘urban-medium’, ‘urban-low’, ‘peri urban’ dan ‘rural’, yang 
memberikan arahan pemilihan sistem sanitasi pada saat dilakukan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (Tahap 
C).

e. Semuanya disiapkan oleh Pokja Sanitasi Kota  sendiri dengan dukungan fasilitasi oleh Konsultan.

Dalam proses pemetaan kondisi sanitasi kota, dikenalkan alat bantu berupa Diagram Sistem Sanitasi yang 
memperlihatkan keterkaitan secara sistem -sejak limbah dihasilkan sampai limbah dapat dibuang secara aman 
ke lingkungan. Melalui alat bantu ini, anggota Pokja Sanitasi Kota lebih mudah mencari akar permasalahan dari 
persoalan sanitasi yang ada di kotanya dari segala aspek (bukan hanya aspek teknis). Alat bantu ini memudahkan 
fasilitator untuk mengarahkan diskusi, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai gambar-gambar yang 
tertera di alat bantu tersebut.

Sebagai pelengkap terhadap alat bantu ini, dalam diskusi diperlukan peta kota ukuran cukup besar supaya seluruh 
anggota Pokja Sanitasi Kota yang hadir dapat melihatnya bersama.

Diagram alir proses dalam Tahap B diperlihatkan dalam Gambar-0.



Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan    |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

3pendahuluan   |   Penilaian dan Pemetaan Sanitasi Kota

Pe
ni

la
ia

n 
Pe

m
et

aa
n 

 
Ce

pa
t S

an
ita

si
 K

ot
a

BA
-0

1

Pe
rt

em
ua

n 
Pe

rd
an

a

BA
-0

2
Pe

ng
um

pu
la

n 
da

ta
 s

ek
un

de
r

BA
-0

3
Pe

m
et

aa
n 

Aw
al

:
•  

M
an

aj
em

en
 &

 o
pe

ra
si

 s
is

te
m

 
sa

ni
ta

si

BA
-0

4
Pe

ng
um

pu
la

n 
da

ta
 la

nj
ut

an
:

•  
U

m
um

•  
Te

kn
is

 &
 k

es
eh

at
an

 li
ng

ku
ng

an
•  

Ke
le

m
ba

ga
an

 &
 S

D
M

•  
Pe

ru
nd

an
ga

n 
&

 P
er

at
ur

an
•  

Ke
ua

ng
an

 &
 e

ko
no

m
i

•  
Ko

m
un

ik
as

i &
 m

ed
ia

•  
Pe

m
be

rd
ay

aa
n 

m
as

ya
ra

ka
t, 

je
nd

er
 

&
 k

em
is

ki
na

n
•  

La
ya

na
n 

Sa
ni

ta
si

 o
le

h 
ba

da
n 

us
ah

a

BA
-0

5
Pe

m
et

aa
n 

Aw
al

:
•  

M
an

aj
em

en
 &

 o
pe

ra
si

 s
is

te
m

 
sa

ni
ta

si

OUTPUT/
PRODUKPROSES

BB
-0

1
Ra

pa
t K

on
su

lta
si

-1
• T

im
 P

en
ga

ra
h 

&
 T

im
 T

ek
ni

s

BB
-0

3
St

ud
i

En
vi

ro
nm

en
ta

l H
ea

lth
 R

is
k 

A
ss

es
sm

en
t (

EH
RA

)

BB
-0

2
Ra

pa
t K

on
su

lta
si

-2
•  

Ca
m

at
 d

an
 L

ur
ah

BB
-0

4
Pe

ni
la

ia
n 

pe
m

et
aa

n 
ko

nd
is

i s
an

ita
si

:
•  

Be
rd

as
ar

ka
n 

st
ud

i E
H

RA
 &

 d
at

a 
la

in
ny

a)

BB
-0

5
Pe

ne
ta

pa
n:

•  
Ke

lu
ra

ha
n 

be
ri

si
ko

 s
an

ita
si

 (4
 k

at
eg

or
)

•  
Pe

ny
eb

ab
 u

ta
m

a 
pe

rm
as

al
ah

an
 s

an
ita

si

BB
-0

6 Pe
ny

us
un

an
 D

ra
f B

uk
u 

Pu
tih

Ko
ns

ep
 B

uk
u 

Pu
tih

 
Sa

ni
ta

si
 K

ot
a

BC
-0

1
Ra

pa
t K

on
su

lta
si

-3
• P

em
an

gk
u 

ke
pe

nt
in

ga
n 

tin
gk

at
 k

ot
a

BC
-0

2

Fi
na

lis
as

i B
uk

u 
Pu

tih

Bu
ku

 P
ut

ih
 

Sa
ni

ta
si

 K
ot

a

Re
v-

09

Masukan untuk:
•  Program Utama/Kegiatan Mendesak (melalui Musrenbang)
•  Penyusunan Strategi Sanitasi Kota

G
am

ba
r -

01
: D

ia
gr

am
 T

ah
ap

 B
 –

 P
en

yu
su

na
n 

Bu
ku

 P
ut

ih
 S

an
ita

si
 K

ot
a



Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan   |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

4 pendahuluan   |   Penilaian dan Pemetaan Sanitasi Kota

Berdasarkan diagram di atas, Tahap B ini dibagi dalam 3 bagian, yakni:

• Bagian/kolom pertama (BA): Penyusunan Penilaian Pemetaan  Cepat 
Sanitasi Kota. Dalam bagian ini dilakukan pengumpulan data dan informasi 
yang tersedia, baik data sekunder maupun informasi yang digali dari diskusi 
dengan Pokja Sanitasi Kota atau pihak terkait lainnya (misalnya pihak swasta 
yang terlibat dalam layanan sanitasi, atau bidang komunikasi). Salah satu 
bagian yang memerlukan diskusi intensif bersama seluruh anggota Pokja 
Sanitasi Kota adalah Pemetaan Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi. 
Bagian ini akan memetakan seluruh model layanan sanitasi yang ada di kota 
tersebut serta mencari akar permasalahannya, dengan menggunakan alat 
bantu Diagram Sistem Sanitasi.

Kemudian berdasarkan data sekunder yang ada, disusunlah ‘draf area 
berisiko’ yang membagi kelurahan di seluruh kota dalam 4 kategori risiko 
(tinggi, sedang, kecil, sangat kecil/tidak berisiko). Sifatnya masih ‘draf,’ 
sebab diperlukan informasi lain sebelum area (kelurahan) berisiko tersebut 
ditetapkan. Informasi yang dimaksud diperoleh dari studi Environmental 
Health Risk Assessment (EHRA). Berdasarkan pengalaman dari kota-kota 
yang sudah melakukan penetapan area berisiko, proses penetapannya 
memanfaatkan informasi lain yaitu persepsi dari SKPD (lihat bagian/
kolom kedua). Alasannya  selain karena setiap SKPD punya persepsi sendiri 
mengenai area berisiko, berdasarkan pengalaman sehari-hari dalam 
pekerjaannya, juga persepsi SKPD ini menjadi alat cek silang (triangulation) 
terhadap data dan informasi yang sudah terkumpul sebelumnya (data 
sekunder dan studi EHRA). 

Selanjutnya Pokja Sanitasi Kota perlu menetapkan kawasan ‘urban-high’, 
‘urban-medium’, ‘urban-low’, ‘peri urban’ dan ‘rural.’ Walaupun definisinya 
mungkin sedikit berbeda dengan istilah bakunya, tetapi pembagian kawasan 
tersebut diperlukan guna mengarahkan sistem yang akan digunakan dan 
tingkat layanan yang akan dicapai.

Produk dari bagian ini adalah ‘Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota’.

•	 Bagian/kolom kedua (BB): Konsep Buku Putih Sanitasi Kota. Hasil yang 
diperoleh dari bagian/kolom sebelumnya perlu dikonsultasikan dengan Tim 
Pengarah Pokja Sanitasi Kota. Konsultasi dimaksudkan untuk:
o Memberikan laporan kemajuan kerja (Tim Teknis) Pokja Sanitasi Kota
o Menyampaikan hasil Penilaian dan Pemetaan (Cepat) Sanitasi Kota
o Melaporkan dan meminta arahan untuk rencana kerja selanjutnya, 

terutama terkait studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA).

Diskusi ini perlu dukungan Tim Pengarah untuk rencana kerja selanjutnya.

Diskusi dengan para Lurah di masing-masing kecamatan mempunyai 
maksud:
o Menyampaikan hasil Penilaian Pemetaan (Cepat) Sanitasi Kota
o Meminta saran dan umpan balik dari para Lurah terhadap hasil penilaian 

tersebut
o Mengajak para Lurah mengumpulkan data yang mereka miliki, untuk 

melengkapi informasi dari tingkat kelurahan
o Memberikan advokasi agar pada saat Musrenbang kelurahan sektor 

sanitasi mendapatkan perhatian lebih besar daripada sebelumnya
o Melaporkan rencana studi EHRA, agar mendapatkan dukungan dari para 

Lurah berikut perangkat di bawahnya (di antaranya kader Posyandu).

Pada bagian ini dilakukan studi Environmental Health Risk Assessment 
(EHRA), atau Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan. Studi EHRA dilakukan 
di tingkat kelurahan yang mencakup seluruh area kota. EHRA adalah: a) 
survei partisipatif di skala kota; b) ditujukan untuk memahami fasilitas 
sanitasi saat ini dan higiene, serta hubungannya dengan perilaku; c) dapat 
digunakan untuk membangun kegiatan dan advokasi di tingkat kota sampai 
kelurahan.
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Alasan melakukan studi EHRA: a) terbatasnya data sanitasi dan higiene 
di tingkat kelurahan/desa; b) sanitasi dan kaitannya dengan higiene 
tidak dianggap penting, sebagaimana terlihat dalam usulan melalui 
Musrenbang; c) pihak yang berkepentingan tidak memiliki ‘amunisi’ cukup 
untuk melakukan advokasi isu sanitasi dan higiene; d) kurangnya ruang 
diskusi tentang isu sanitasi dan higiene, antara masyarakat dan pengambil 
keputusan.

Prinsip pelaksanaan adalah partisipatif, tetapi hasilnya tetap dapat 
dipertanggungjawabkan secara nasional ataupun oleh pengambil 
keputusan di tingkat kota. 

Hasil dari proses bagian/kolom BB adalah Konsep Buku Putih Sanitasi Kota.

• Bagian/kolom ketiga (BC): Finalisasi Buku Putih. Konsep Buku Putih 
Sanitasi selanjutnya didiskusikan dengan pemangku kepentingan di tingkat 
kota. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan digunakan untuk 
perbaikan serta menghasilkan ‘Buku Putih Sanitasi Kota’, yang selanjutnya 
menjadi dasar untuk Tahap C: Penyusunan Strategi Sanitasi Kota.

Sesuai urutan prosesnya, Tahap B dibagi atas beberapa modul yang diberi 
kode sesuai bagian dan urutan dalam bagian tersebut -terdiri dari BA-01 
sampai dengan BA-05, BB-01 sampai dengan BB-06, dan BC-01 sampai 
dengan BC-02. Untuk memudahkan pemahaman, perlu disampaikan 
bahwa kode ‘BA-03’ berarti modul dari Tahap B, bagian/kolom A nomor 03 
yaitu ‘Pemetaan Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi’. 

Karena kota selalu berkembang secara dinamis, maka situasi sanitasi dan 
kondisi terkait juga akan berubah. Karena itu, Buku Putih Sanitasi Kota juga 
perlu diperbarui secara berkala (kira-kira setiap 3 tahun) dan kembali akan 
menjadi masukan untuk perbaikan/penyesuaian Strategi Sanitasi Kota (SSK), 
demi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Bagian/kolom BA: ‘Penilaian Pemetaan Sanitasi Kota’ adalah sebagaimana 
dituliskan di bawah ini. 

Contoh: Data sekunder dari 
sebuah kota menunjukkan 
bahwa tingkat layanan air bersih 
mendekati 80% untuk seluruh 
penduduk kota tersebut. Hal 
ini mengindikasikan bahwa 
layanan air bersih di kota tersebut 
tergolong baik. Tetapi dari studi 
EHRA diperoleh data, bahwa 
84,6% dari responden menyatakan 
mereka mengandalkan sumur 
gali sebagai sumber air utama. 
Hal itu dikarenakan air dari 
PDAM mengandung kadar besi 
tinggi, sehingga meninggalkan 
warna coklat pada cucian dan 
menimbulkan bau amis. 

Informasi dari studi EHRA telah 
memberikan gambaran kondisi 
sebenarnya, yang tidak terungkap 
dari data sekunder. 
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 BA-01: Pertemuan Perdana

Sebelum memulai kegiatan penyusunan Buku Putih, seluruh anggota Pokja 
Sanitasi Kota diharapkan sudah memahami dan memiliki persepsi yang 
sama mengenai Buku Putih itu sendiri. Juga pemahaman pentingnya Buku 
Putih dalam rangkaian kegiatan perbaikan kondisi sanitasi kota.

Biasanya,  awalnya agak sukar memilah data yang perlu dikumpulkan dan 
bermanfaat guna memberikan gambaran kondisi sanitasi kota. Untuk 
membantu memberikan bayangan data yang dibutuhkan dan seberapa 
penting data tersebut, ada baiknya dijelaskan langkah-langkah yang akan 
dilakukan pada Tahap-C (Penyusunan Strategi Sanitasi Kota), sehingga 
dapat diperkirakan data yang memang sangat diperlukan. Kemungkinan 
data belum tersedia, dan karenanya Pokja Sanitasi Kota dapat segera 
memutuskan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan data 
tersebut.

Selanjutnya, anggota Pokja Sanitasi Kota melakukan pembagian tugas dan 
menyusun jadwal kerja. 

Untuk memperlancar pertemuan tersebut, City Facilitator perlu menyiapkan 
lebih dulu bahan-bahan yang akan didiskusikan.   

 BA-02: Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi aspek umum, teknis, kebijakan 
daerah dan kelembagaan, keuangan, keterlibatan sektor swasta dalam 
layanan sanitasi serta aspek komunikasi. Data ini umumnya tersebar di 
beberapa SKPD, tetapi tidak tertutup kemungkinan universitas setempat 
memiliki data terkait  (biasanya berbentuk hasil penelitian), begitu pula 
instansi di Provinsi ataupun di Pemerintah Pusat. Oleh karenanya setelah 
dilakukan identifikasi kebutuhan data, anggota Pokja perlu melakukan 
identifikasi sumber datanya.

Khusus untuk aspek kebijakan daerah dan kelembagaan serta aspek 
keuangan, perlu dilakukan diskusi intensif tersendiri guna identifikasi 
data terkait sanitasi. Hal ini karena umumnya belum ada keseragaman 
pemahaman dari kedua aspek tersebut yang terkait dengan sanitasi. Diskusi 
ini membutuhkan fasilitasi dari ahli kebijakan daerah dan kelembagaan 
serta ahli keuangan.

Data yang terkumpul menjadi bahan untuk diskusi dalam bagian BA-03: 
‘Pemetaan Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi’. 

 BA-03: Pemetaan Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi

Pemetaan manajemen dan operasi sistem sanitasi dilakukan dengan 
menggunakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS) untuk masing-masing sektor. 
Dengan menggunakan DSS, Pokja Sanitasi Kota akan melihat keterkaitan 
secara sistem –perjalanan limbah sejak dihasilkan sampai dibuang secara 
aman ke lingkungan (‘from cradle to grave’).

Dalam membuat pemetaan ini dibutuhkan alat bantu lain berupa peta 
kota dalam ukuran cukup besar (minimum ukuran A1) yang dipasang di 
dinding. 

Langkah yang dilakukan adalah untuk melakukan identifikasi seluruh sistem 
yang ada di kota tersebut, dan lokasi di mana sistem tersebut digunakan. 
Langkah ini membutuhkan tersedianya data yang mungkin diperoleh tidak 
hanya dari satu SKPD, tetapi dari beberapa SKPD atau sumber lain. 

Sebagai contoh adalah untuk subsektor air limbah di mana di sebuah kota 
diidentifikasi ada 3 sistem yang digunakan, yaitu: a) pembuangan langsung 
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ke sungai; b) pembuangan ke cubluk; dan c) pembuangan ke tangki septik. 

• Sistem A :  
Toilet : berupa WC helikopter dan WC dalam rumah dengan limbah 

‘black water’  yang dibuang langsung ke sungai.
Grey water  : dibuang ke saluran drainase lingkungan atau langsung ke 

sungai.
Pemakaian :  gambarkan lokasinya di peta (termasuk identifikasi 

kecamatan dan kelurahannya).
Pengguna :  sebutkan jumlah KK pengguna subsistem tersebut.
Hitung :  beban BOD dan komponen lain yang dibuang ke sungai 

setiap hari.

• Sistem B: 
Toilet  : limbah black water dibuang ke cubluk.
Grey water : dibuang ke saluran drainase lingkungan.
Pemakaian :  gambarkan di peta (termasuk identifikasi kecamatan dan 

kelurahannya).
Pengguna :  sebutkan jumlah KK pengguna.
Hitung :  beban BOD dan komponen lain yang dibuang ke dalam 

tanah setiap hari.
• Sistem C: 
Toilet  : limbahnya dibuang ke tangki septik.
Effluent : dibuang ke saluran drainase lingkungan. 
Grey water : dibuang ke saluran drainase lingkungan.
Pemakaian :  gambarkan di peta (termasuk identifikasi kecamatan dan 

kelurahannya).
Pengguna :  sebutkan jumlah KK pengguna.
Hitung :  beban BOD dan komponen lain yang tertampung di tangki 

septik setiap hari.

Sebagai contoh, diperlihatkan diagram dari sistem A, B dan C serta lokasinya 
di peta. Dalam Buku Referensi ‘Beberapa Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi’, 
hasil dari penggambaran sistem (untuk saat ini ataupun rencana  jangka 
panjang/menengah/pendek) di atas diagram Sistem Sanitasi disebut ‘Peta 
Sistem Sanitasi’. Dalam Manual ini, keduanya ditulis Diagram Sistem Sanitasi 
(DSS).

Dalam tulisan ini akan sering ditemukan istilah ‘sistem’ yang digunakan untuk beberapa tingkatan. Tidak digunakan istilah ‘sub-sistem’, sebagai 
bagian dari sebuah sistem, sebab bila digunakan hirarki seperti itu maka terpaksa digunakan istilah ‘sub sub-sistem’ dan seterusnya yang akan 
merumitkan. Ditemukan istilah ‘sistem sanitasi’, tetapi juga digunakan istilah sistem terpusat (off-site system), istilah yang umum digunakan 
dan yang merupakan bagian dari sub-sektor air limbah. 

 ‘Black water ‘ adalah limbah dari toilet yang biasanya merupakan campuran dari tinja, urine, air pembersih, air pengglontor, dan kertas tisu.

 ‘Grey water’ adalah limbah dari air cucian dapur, air dari kamar mandi dan air cucian pakaian. Di beberapa literatur ‘grey water’ ditulis ‘gray 
water’
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Dengan mengikuti proses ini, sistem yang ada di seluruh bagian kota 
tersebut dapat teridentifikasi. Syaratnya adalah ketersediaan data. Apabila 
data sekunder belum tersedia, kemungkinan data tambahan dapat 
diperoleh melalui studi EHRA. Atau bilamana dipandang perlu, maka Pokja 
Sanitasi Kota dapat melakukan: a) studi tambahan untuk mengumpulkan 
data tersebut (pada bagian BA-04; atau b) mengumpulkan data melalui 
Lurah – yang dapat dilakukan saat pertemuan dengan para Lurah (bagian 
BB-02). 

Dalam banyak kasus, suatu kawasan (yang bisa terdiri dari beberapa 
kelurahan) tidak seluruhnya didominasi oleh sebuah sistem. Jadi, apabila 
digambarkan di atas peta maka peta tersebut akan dipenuhi banyak 
lingkaran. Sebagai alternatif, dapat digambarkan kawasan yang didominasi 
oleh sebuah sistem tertentu dan diberi keterangan sistem lain yang juga 
ditemukan di kawasan tersebut (contohnya adalah sistem C dimana efluen 
dari tangki septik dapat dibuang ke saluran drainase, tetapi di antaranya ada 
yang meresapkan efluen tangki septik ke bidang resapan). 

Pemetaan manajemen dan sistem operasi sanitasi dilakukan berdasarkan 
fakta yang ada di lapangan.  Selanjutnya dimintakan pendapat dari seluruh 
anggota Pokja Sanitasi Kota mengenai fakta tersebut, dengan pertanyaan 
mengapa hal tersebut dapat terjadi. Pembahasan dilakukan untuk setiap 
sistem dan keterlibatan seluruh anggota Pokja Sanitasi Kota adalah penting. 
Khususnya dalam memberikan pendapat mereka dari seluruh aspek, dan 
sekaligus memahami ketergantungan setiap aspek (teknis, kebijakan dan 
kelembagaan, keuangan daerah, retribusi, dan lainnya) untuk mendukung 
eksistensi sebuah infrastruktur yang telah dibangun. Seperti telah 
disebutkan di depan, penggunaan DSS akan membantu Pokja Sanitasi 
Kota untuk mencari akar permasalahan dari tidak berfungsinya sebuah 
infrastruktur yang ada. Atau mendapatkan jawaban mengapa sebuah 
infrastruktur dapat berfungsi dengan baik. Secara bersamaan, Pokja Sanitasi 
Kota akan membahas perjalanan limbah, sejak sumbernya sampai dengan 
penimbunan/pembuangan akhirnya secara aman ke lingkungan (from 
cradle to grave).  Setelah melalui usaha ini, maka Pokja Sanitasi Kota akan 
mendapatkan gambaran permasalahan yang sebenarnya -yang sering 
berbeda dengan pemahaman yang ada selama ini.

Pembahasan bagian ini diperkirakan membutuhkan waktu 3-5 jam untuk 
setiap subsektor. 

Idealnya, untuk proses ini dibutuhkan DSS dalam ukuran besar, atau 
tayangan melalui LCD, dan peta kota dalam ukuran besar (minimum A1) 
yang ditempelkan di dinding. 

 BA-04: Pengumpulan Data Lanjutan

Berdasarkan proses pada bagian sebelumnya, akan teridentifikasi data yang 
masih perlu dikumpulkan oleh Pokja Sanitasi Kota. 

Informasi tentang keterlibatan sektor swasta dalam layanan sanitasi 
sebagian sudah dikumpulkan dalam bagian BA-02: ‘Pengumpulan Data 
Awal’ dan dilanjutkan pada saat melakukan pemetaan manajemen dan 
operasi sistem sanitasi. Kunjungan dan diskusi dengan para pemain di 
lapangan akan memberikan gambaran yang melengkapi informasi data 
sekunder. Kegiatan tersebut dilakukan pada bagian ini.

Demikian juga halnya dengan aspek komunikasi. Bila pada bagian 
sebelumnya pengumpulan informasi dilakukan melalui sumber internal, 
pada bagian ini informasi lebih lanjut diperoleh dari sumber eksternal. 
Ini dilakukan sembari memberikan penjelasan kepada pihak yang 
berkecimpung dalam bidang komunikasi (dalam hal ini media) tentang isu 
sanitasi, dan mencari celah-celah kerja sama yang memungkinkan demi 
mendukung pembangunan sanitasi di kota tersebut.
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 BA-05: Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota

Dalam bagian ini akan dihasilkan dokumen Penilaian Pemetaan Cepat 
Sanitasi Kota, yang berisi rangkuman bagian-bagian sebelumnya ditambah 
dengan: 

a) draf area berisiko; 
b) penetapan kawasan ‘urban-high’, ‘urban-medium’, ‘urban-low’, ‘peri urban’ 

dan ‘rural’, identifikasi jenis dan tingkat layanan sanitasi serta identifikasi 
kondisi tipikal.

Penilaian dan pemetaan cepat ini sebaiknya disajikan dalam bentuk ringkas 
dan padat, yang menampilkan informasi untuk: a) masing-masing kelurahan; 
dan b) informasi tingkat kota. Informasi tingkat kota merupakan resume dari 
informasi tingkat kelurahan, ditambah informasi lainnya yang tidak mungkin 
tercatat dalam informasi tingkat kelurahan. 

Hasil dari bagian ini adalah Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota. Data 
yang disajikan keseluruhannya berdasarkan data sekunder (ditambah 
informasi survei lapangan dari  aspek komunikasi dan pemberdayaan 
masyarakat, jender dan kemiskinan.

Selanjutnya dalam Gambar-06 di halaman berikut ditampilkan bagian/
kolom BB.
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 BB-01: Rapat Konsultasi-1

Antara Tim Teknis dengan Tim Pengarah.

Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota disiapkan oleh Pokja Sanitasi Kota 
dari unsur Tim Teknis, yang mewakili SKPD masing-masing dan kemungkinan 
juga anggota lain dari luar SKPD. Setiap staf SKPD dipastikan membuat 
laporan berkala kepada masing-masing Kepala SKPD, yang juga merupakan 
anggota Tim Pengarah. 

Diskusi pada bagian ini merupakan pertemuan formal untuk melaporkan 
hasil kerja Tim Teknis kepada Tim Pengarah, sekaligus agar Tim Pengarah 
memberikan dukungan dan keputusan yang bersifat kolektif. Ini penting, 
agar pelaksanaan program sanitasi yang akan disiapkan secara terintegrasi 
oleh Tim Teknis bisa berjalan lancar, berkat adanya dukungan dan komitmen 
dari para Kepala SKPD. 

 BB-02: Rapat Konsultasi-2

Antara Tim Teknis dengan Camat dan Lurah.

Lazim ditemui, bahwa bantuan Pemerintah Kota ke kelurahan cenderung 
dibagi secara merata ke seluruh kelurahan. Tetapi karena keterbatasan dana 
Pemerintah Kota, seringkali bantuan tersebut tidak mencapai hasil seperti 
yang diharapkan. 

Berdasarkan pendapat bahwa dana yang terbatas akan lebih bermanfaat 
bila dikonsentrasikan lebih dulu untuk perbaikan sanitasi pada satu atau 
beberapa kelurahan berisiko tinggi (sehingga mencapai hasil seperti yang 
diharapkan), maka pendapat ini perlu disampaikan dan disetujui oleh  
Lurah. Draf area berisiko tersebut perlu disampaikan dan didiskusikan secara 
bersama dengan seluruh Lurah dari satu kecamatan. Dalam pertemuan 
dengan Camat dan para Lurah, diskusi tentang draf area (kelurahan) berisiko 
ditujukan agar para Lurah: 

a. Menyepakati manfaat adanya identifikasi area berisiko, yang pada 
gilirannya diharapkan akan menimbulkan kesepakatan agar memberikan 
prioritas kepada kelurahan berisiko tinggi. Sebagai akibatnya, tidak 
semua kelurahan akan mendapatkan bantuan serempak, karena dana 
yang terbatas akan dialokasikan untuk area berisiko tinggi lebih dulu.

b. Mengarahkan,  memberikan perhatian, dan  prioritas terhadap usulan 
yang terkait dengan perbaikan sanitasi melalui mekanisme Musrenbang. 
Dalam hal ini, para Lurah menjadi pemain penting dalam meningkatkan 
pemahaman dan kebutuhan sanitasi di kelurahannya. Tentunya dengan 
bantuan unsur lain yang sudah ada di kelurahan tersebut (misalnya PKK 
dan kader Posyandu). 

Pada waktu draf area berisiko dipresentasikan di depan para Lurah, biasanya 
muncul reaksi dari beberapa Lurah, yaitu:

a. Untuk Kelurahan yang diklasifikasikan sebagai (draf ) area berisiko. 
Reaksi yang kadang muncul adalah penolakan terhadap hasil draf area 
berisiko, dengan alasan sejauh ini di kelurahan tersebut belum pernah 
terjadi kasus penyakit terkait masalah sanitasi. Hal ini terkait dengan 
harga diri dan persepsi kinerja dari Lurah atau kelurahan tersebut.

b. Atau sebaliknya, Lurah menganggap bahwa seharusnya kelurahannya 
termasuk area berisiko. 

Adanya reaksi semacam itu sebenarnya membuka peluang untuk melakukan 
diskusi lebih dalam lagi. Dua topik yang dapat dibahas lebih lanjut adalah: 

a. Apapun alasan yang disampaikan, perlu ditegaskan bahwa semua 
argumen harus didukung oleh data (evidence based), bukan penilaian 
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yang cenderung bersifat subjektif dari individu tertentu. Kesempatan 
ini dapat digunakan untuk meminta data yang lebih lengkap dari Lurah 
mengenai kondisi sanitasi di kelurahannya.

b. Perbedaan antara ‘risiko’ dengan ‘dampak’. Perbaikan sanitasi merupakan 
usaha untuk mengurangi risiko (usaha pencegahan), sedangkan adanya 
kasus kejadian penyakit merupakan dampak. 

Selanjutnya terkait dengan ‘evidence based’, dalam kesempatan ini 
disampaikan rencana untuk melakukan studi lebih mendalam melalui 
studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) – yang umumnya 
dilaksanakan di setiap kelurahan. Para Lurah diminta kerja samanya pada 
tahap pelaksanaan studi ini, terutama karena untuk studi EHRA, petugas 
pengumpul data (enumerator) biasanya adalah kader Posyandu dari setiap 
kelurahan.

 BB-03: Pengumpulan dan Analisa Data EHRA

Environmental Health Risk Assessment (EHRA) adalah: 

a. Survei yang bersifat partisipatif di tingkat kota; 
b. Ditujukan untuk memahami fasilitas sanitasi dan higiene saat ini dan 

hubungannya dengan kebiasaan masyarakat; 
c. Dapat digunakan untuk pengembangan dan advokasi program di 

tingkat kota sampai kelurahan. 

Alasan perlunya studi EHRA  adalah:

a. Minimnya data yang terkait sanitasi dan higiene di tingkat kelurahan;
b. Isu sanitasi dan higiene masih dipandang kurang penting sebagaimana 

terlihat dalam prioritas usulan melalui Musrenbang;
c. Masyarakat tidak mempunyai cukup ‘amunisi’ untuk melakukan advokasi 

di bidang sanitasi dan higiene;
d. Terbatasnya kesempatan untuk dialog antara masyarakat dan pihak 

pengambil keputusan.

Studi EHRA dirancang sedemikian rupa agar Pemerintah Kota dapat 
melakukan pengulangan studi EHRA dalam kurun waktu tertentu, 
misalnya setiap 3 tahun. Biayanya pun seminimum mungkin tanpa harus 
mengorbankan kualitas informasi yang diperoleh. Pengulangan studi 
EHRA beberapa tahun kemudian dapat merupakan bagian dari kegiatan 
Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Studi EHRA memanfaatkan sumber daya setempat untuk pengumpulan 
data. Petugas pengumpul data (enumerator) umumnya menggunakan 
tenaga kader Posyandu, yang jelas punya banyak keunggulan dibandingkan 
menggunakan tenaga lain. Berdasarkan luasnya kelurahan, maka 
pelaksanaan EHRA di beberapa kota sebelumnya menunjukkan banyaknya 
manfaat yang diperoleh dengan melibatkan kader Posyandu sebagai 
enumerator, di antaranya:

a. Kader Posyandu adalah masyarakat setempat, mungkin tetangga 
sebelah rumah, dan sebagian besar kaum ibu. Karena masalah 
sanitasi (WC, kamar mandi, kebiasaan sehari-hari) untuk sebagian 
besar masyarakat Indonesia terkait dengan ‘rasa malu’ dan ‘harga diri’, 
bila pertanyaan diajukan oleh kader Posyandu maka jawaban yang 
diberikan akan lebih jujur dibandingkan bila jawaban diberikan kepada 
‘orang asing’ (enumerator yang bukan dari kader Posyandu atau dari 
masyarakat luar kelurahan).

b. Selain mengajukan pertanyaan, enumerator harus melihat langsung 
(dan menilai) kondisi fasilitas sanitasi yang dimiliki rumah tersebut. 
Artinya, enumerator harus masuk ke dalam (bagian belakang) rumah 
dan melihat bagian rumah yang paling jarang diperlihatkan kepada 
orang asing. Berdasarkan pengalaman, untuk enumerator yang bukan 
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dari kader Posyandu ditemukan beberapa penolakan dari responden, 
sedangkan enumerator dari kader Posyandu tidak ditemukan penolakan. 
Untuk itu, di beberapa kota dilibatkan kader Sub-Klinik Desa (SKD).

c. Setelah studi EHRA, kader Posyandu dapat terus menanyakan atau 
memantau kondisi fasilitas sanitasi di rumah yang pernah dikunjungi 
setiap kali kader tersebut bertemu dengan pemilik rumah pada 
kesempatan lainnya (misalnya saat arisan RT, atau acara lainnya). 
Dengan demikian, terbentuk mekanisme ‘social control’ dari masyarakat 
setempat (dalam hal ini dari kader Posyandu).

 BB-04: Penilaian pemetaan kondisi sanitasi di kelurahan

Di bagian ini dilakukan:

a. Analisa studi EHRA
b. Penilaian kondisi sanitasi berdasarkan studi EHRA dan data lain (primer/

sekunder) yang sudah diperoleh sebelumnya.
Analisa studi EHRA menghasilkan informasi spesifik untuk tiap kelurahan 

terkait, dengan ketersediaan infrastruktur sanitasi dan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS).

Penilaian situasi sanitasi berdasarkan studi EHRA dan data primer/sekunder 
dilakukan dengan membandingkan kedua informasi tersebut.  Kemudian 
disepakati nilai yang akan digunakan, apakah berdasarkan angka rata-rata 
atau nilai tertinggi. Informasi dapat ditambah dengan persepsi dari anggota 
Pokja Sanitasi Kota yang mewakili SKPD, dengan memberikan nilai tersendiri 
terhadap situasi sanitasi untuk tiap kelurahan. Penilaian ini didasarkan 
pada pendapat bahwa staf SKPD cukup mengetahui masalah di lapangan, 
sehingga masukan dari SKPD merupakan sebuah ‘professional judgment’.  
Nilai ini juga dibandingkan terhadap nilai dari dua informasi sebelumnya 
(data sekunder/primer dan EHRA).  

 BB-05: Penetapan: Area Berisiko dan Penyebab Utama Permasalah–
an Sanitasi 

Apabila hasil-hasil di atas sudah dibandingkan, maka langkah selanjutnya 
adalah:

a. Menetapkan area berisiko berdasarkan studi EHRA, data primer/
sekunder sebelumnya dan persepsi SKPD.

b. Kesepakatan penyebab mendasar masalah sanitasi

Khusus untuk butir a) di atas, penetapan area berisiko dapat dilakukan 
berdasarkan 2 indikator tersebut. Tetapi dapat pula ditambahkan dengan 
pendapat dari SKPD yang tergabung dalam Pokja Sanitasi Kota.

Proses di atas adalah proses ‘zoom-out’, melihat kota dari jauh sebagai satu 
kesatuan wilayah.

Hasil yang diperoleh dari proses di atas barulah bersifat ‘identifikasi’, belum 
sepenuhnya dapat disebut sebagai ‘area prioritas.’ Sebab ada beberapa hal 
lain yang perlu mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan sebagai 
area prioritas.

Dibutuhkan kunjungan lapangan dengan maksud:

a. Memeriksa kesesuaian antara hasil analisis dengan situasi sebenarnya di 
lapangan

b. Mencari penyebab mendasar permasalahan sanitasi di kelurahan 
tersebut, yang disebut proses ‘zoom-in’ , sebab kelurahan dilihat sebagai 
suatu unit wilayah pembangunan tersendiri.  Lihat gambar di bawah 
(sumber: Bergerak Bersama dengan Strategi Sanitasi Kota –  TTPS).
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c. Memeriksa aspek lain di lapangan. Misalnya aspek legal kepemilikan 
lahan (contohnya: bila warga di area yang ditinjau di kelurahan tersebut 
menempati lahan ilegal, maka intervensi yang dilakukan Pemerintah 
Kota dapat menimbulkan interpretasi bahwa menempati lahan tersebut 
menjadi ‘legal’).

Hasil kunjungan lapangan didiskusikan kembali dan Pokja Sanitasi Kota 
selanjutnya menetapkan area berisiko, yang membagi kelurahan-kelurahan 
ke dalam 4 kategori risiko dari sisi sanitasi. 

 BB-06: Penyusunan Draf Buku Putih Sanitasi 

Seluruh hasil yang diperoleh melalui proses di atas selanjutnya disusun 
menjadi Draf Buku Putih Sanitasi Kota.

 BC-01: Rapat Konsultasi-3 

Rapat ini dilakukan untuk melaporkan dan meminta umpan balik dari 
pemangku kepentingan di tingkat kota terhadap Draf Buku Putih. 

 BC-02: Finalisasi Buku Putih Sanitasi Kota 

Masukan yang diperoleh dalam Rapat Konsultasi-3 selanjutnya dirangkum 
dan disusun menjadi Buku Putih Sanitasi Kota.

!

Foto: Koleksi Qipra dan ISSDP
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Ucapan Terima Kasih
Manual yang disusun di sini sebagian besar bersumber pada pengalaman 
yang diperoleh dari kerja sama dengan 6 Pokja Sanitasi Kota dari Kota Blitar, 
Surakarta, Banjarmasin, Denpasar, Payakumbuh dan Jambi.  Sumber acuan 
lainnya  adalah laporan dari proses penyusunan rencana strategi sanitasi 
untuk perkotaan yang sudah dicoba dilakukan di negara lain, termasuk 
beberapa buku yang memberikan panduan praktis untuk menyusun 
Strategi Sanitasi Kota. 

Keterlibatan Pokja Sanitasi Kota begitu tinggi dalam melakukan ‘trial and 
error’ untuk mendapatkan formulasi Tahap Penyusunan Buku Putih (dan 
Tahap-Tahap lainnya), yang mampu menjawab kebutuhan kota sesuai 
dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, versi sebelumnya dari 
Manual Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota telah dikirimkan kepada 
rekan-rekan Pokja Sanitasi Kota untuk dimintakan pendapat dan sarannya. 
Hasilnya kemudian dipresentasikan dan didiskusikan di hadapkan Tim 
Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dan mendapatkan masukan yang 
bermanfaat guna peningkatan isi Manual ini. 

Manual ini sejauh memungkinkan telah mengakomodasi masukan dan 
umpan balik dari rekan-rekan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi dan Pokja 
Sanitasi Kota tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ucapan terima 
kasih sudah sepantasnya  diberikan kepada:

• Bapak Susmono
- Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 

Direktorat jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

• Bapak M. Muhidin
-  Wakil Ketua Tim Pengarah Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin/Dirut PD PAL 

Banjarmasin

• Bapak M. Taufik
-  Ketua Pokja Sanitasi Kota Blitar/Kepala Bappeda Kota Blitar

• Bapak A.A. Bagus Sudharsana
- Mantan Ketua Pokja Sanitasi Kota Denpasar/Mantan Kepala Bappeda 

Kota Denpasar

• Bapak Tri Iman Prasetyono
-  Anggota Pokja Sanitasi Kota Blitar

• Bapak Nunung Setyo Nugroho
- Rekan-rekan anggota Tim Teknis Pembangunan Sanitasi Kota
-  Anggota Pokja Sanitasi Kota Surakarta

Masukan dari rekan-rekan Pokja Sanitasi Kota lainnya diperoleh secara lisan 
dan mereka diharapkan tetap dapat memberikan masukan untuk tahap-
tahap lainnya. Selain itu, diterima pula masukan dari Provincial Facilitator 
dan City Facilitator ISSDP, Communication Expert dan rekan-rekan tenaga 
ahli dari kantor Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) 
Jakarta.
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Terbentuknya	kesepahaman	di	antara	anggota	Pokja	Sanitasi	Kota	tentang	pentingnya	menyiapkan	
Buku	Putih	Sanitasi	Kota,

•	 Disepakatinya	langkah	pelaksanaan,
•	 Disepakatinya	jadwal	kerja,
•	 Adanya	pembagian	tugas	dan	tanggung	jawab.

Sebelum memulai kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota, para anggota Pokja Sanitasi Kota perlu bersama-
sama memahami apa yang dimaksud dengan Buku Putih Sanitasi Kota, pentingnya menyusun Buku Putih Sanitasi Kota, 
mendapatkan kesepakatan tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan, keterkaitan antar langkah kegiatan, serta 
kesepakatan jadwal kerja dan pembagian tugas di antara anggota Pokja Sanitasi Kota. 

Untuk memudahkan pemahaman tentang pentingnya Buku Putih Sanitasi Kota yang akan mendukung penyusunan 
Strategi Sanitasi Kota yang baik, maka dipandang perlu untuk menjelaskan langkah yang akan dilakukan pada Tahap C: 
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota. 

Pertemuan Perdana BA-01

Membangun	Kesepahaman	antara	
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota

Diskusi tentang Sanitasi 
(definisi, lingkup, kebutuhan)

Diskusi tentang Buku Putih Sanitasi 
(definisi, manfaat)

Membangun	Kesepahaman	antara	
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota

Langkah-langkah pelaksanaan penyusunan 
Buku Putih Sanitasi

Jadwal Waktu

Pembagian	tugas	dan	tanggung	jawab
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota Pokja Sanitasi Kota, dengan dukungan yang difasilitasi oleh City Facilitator atau yang ditugaskan menjadi 
fasilitator.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Rapat Pokja:  perkiraan 1 kali pertemuan @ 3 jam.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Menjalankan rapat Pokja Sanitasi Kota untuk pembahasan sanitasi, Buku Putih Sanitasi Kota dan membangun 

kesepahaman di antara anggota Pokja Sanitasi Kota. 
2. Penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menyusun Strategi Sanitasi Kota.
3. Menyepakati langkah-langkah pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota. 
4. Menyepakati jadwal waktu.
5. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 
6. Buat rekaman pertemuan. 

Catatan: dalam setiap rapat Pokja Sanitasi Kota, perlu disiapkan daftar kehadiran dengan mengacu pada contoh yang 
diberikan pada Lampiran BA-01_1.

Referensi terkait 
– Modul: Pendahuluan Tahap B. 

 Sanitasi adalah usaha untuk memastikan 
pembuangan kotoran manusia, cairan limbah 
dan sampah secara higienis. Hal ini akan 
berkontribusi pada kebersihan dan lingkungan 
hidup yang sehat, baik di rumah maupun 
lingkungan sekitarnya.

Daftar hadir perlu mencantumkan nama, 
kedudukan di Pokja, jabatan di SKPD dan jenis 
kelamin. 

Untuk menjelaskan keterkaitan antar masing-
masing  subsektor, dapat dilihat diagram dalam 
Modul Pendahuluan Tahap B.

Tiga subsektor yang termasuk sanitasi adalah air 
limbah, persampahan dan drainase lingkungan. 

Air bersih, walaupun terkait erat dengan sanitasi, 
tidak dibahas secara khusus dalam kegiatan 
pengembangan sanitasi kota.
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	 Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:

Pokja Sanitasi Kota melakukan rapat untuk membahas arti sanitasi dan Buku Putih Sanitasi Kota serta 
membangun kesepahaman tentang pentingnya Buku Putih Sanitasi Kota  

Jelaskan posisi proses penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota (Tahap B) sebagai bagian dari kegiatan pengembangan •	
sanitasi di perkotaan,
Jelaskan definisi ‘sanitasi’ yang digunakan dan keterkaitan antara subsektor air limbah, subsektor persampahan dan •	
subsektor drainase lingkungan,
Jelaskan pentingnya menyusun Buku Putih Sanitasi Kota yang lengkap, sebagai dasar untuk penyusunan Strategi •	
Sanitasi Kota,
Pastikan bahwa seluruh anggota Pokja Sanitasi Kota sudah memiliki kesamaan pemahaman mengenai hal-hal •	
tersebut di atas.

Langkah	2:
Penjelasan mengenai langkah penyusunan Strategi Sanitasi Kota

Jelaskan langkah-langkah penyusunan Strategi Sanitasi Kota,•	
Korelasikan hubungan Buku Putih Sanitasi Kota dengan Strategi Sanitasi Kota.•	

Langkah	3:
Pokja Sanitasi Kota membahas langkah-langkah dalam diagram proses Tahap B untuk mendapatkan 
kesamaan persepsi mengenai langkah-langkah tersebut

Lakukan pembahasan bersama seluruh anggota Pokja Sanitasi Kota,•	
Gunakan Modul Pendahuluan Tahap B sebagai acuan,•	
Disarankan tidak mengubah urutan proses diagram Tahap B; tetapi bagaimana melakukan kegiatan di tiap proses •	
tersebut (apakah bentuknya rapat rutin, atau Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion), atau dalam bentuk 
lokakarya) sepenuhnya diserahkan kepada Pokja Sanitasi Kota.

Langkah	4:
Sepakati jadwal waktu penyelesaian Buku Putih Sanitasi Kota 

Buku Putih Sanitasi Kota adalah hasil analisis 
terhadap situasi kesehatan lingkungan, jender, 
keterlibatan sektor swasta, kelembagaan, 
keuangan dan media. Sekaligus pemetaan 
terhadap kondisi layanan sanitasi kota, sebagai 
dasar pengembangan Strategi Sanitasi Kota.

Diagram proses penyusunan Buku Putih Sanitasi 
Kota disusun berdasarkan pengalaman yang 
diperoleh di 6 kota (Blitar, Surakarta, Denpasar, 
Banjarmasin, Payakumbuh dan Jambi). 

Dengan mengikuti proses tersebut, diharapkan 
terjadi kesamaan pemahaman di antara anggota 
Pokja Sanitasi Kota. Juga meningkatkan rasa 
memiliki (ownership) dari Pokja Sanitasi Kota 
terhadap program pengembangan sanitasi 
perkotaan.

 Jumlah koordinator dan bidang yang menjadi 
tanggung jawabnya disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kesepakatan di masing-masing 
Pokja Sanitasi Kota. 
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Langkah	5:
Pembagian tugas dan tanggung jawab

Tunjuk anggota Pokja Sanitasi Kota yang akan menjadi koordinator untuk masing-masing kegiatan selanjutnya, di •	
antaranya:

 – Sekretariat: bertugas menyiapkan surat resmi permintaan data dan mengumpulkan data, menyiapkan  
pertemuan rutin dan pertemuan khusus (misalnya lokakarya), serta tugas sehari-hari lainnya,

 – Koordinator	peta: bertugas menyiapkan dan mengolah peta-peta sesuai  kebutuhan, baik peta yang digunakan  
untuk proses diskusi maupun peta yang akan digunakan untuk Buku Putih Sanitasi Kota,

 – Koordinator	bidang: untuk kajian aspek teknis, kelembagaan dan peraturan, keuangan, kerja sama swasta,  
partisipasi masyarakat dan jender, dan kerja sama dengan media.

Sepakati tugas dan tanggung jawab masing-masing koordinator dan anggota Pokja lainnya,•	
Buat rekaman pertemuan.•	

Daftar	centang	(checklist)	hasil	modul	BA-01
o	Diperolehnya kesepahaman tentang pentingnya menyiapkan Buku Putih Sanitasi Kota

o	Diperolehnya penjelasan tentang langkah Strategi Sanitasi Kota dan korelasinya dengan Buku Putih Sanitasi Kota

o	Diperolehnya kesepakatan tentang langkah pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota

o Dibuatnya jadwal kerja pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota

o	Dibaginya  tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Teridentifikasinya	data	yang	dibutuhkan,
•	 Teridentifikasinya	sumber	data,
•	 Terkumpulnya	data	dari	aspek:

–	 Kebijakan	Daerah	dan	kelembagaan,
–	 Keuangan,
–	 Umum,
–	 Teknis,
–	 Peran	serta	swasta	dalam	layanan	sanitasi,
–	 Pemberdayaan	masyarakat	dan	jender,
–	 Komunikasi.

Data yang dikumpulkan dalam tahap ini sebagian besar berasal dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik 
berupa data umum maupun data khusus yang menyangkut teknis, keuangan, kebijakan daerah dan kelembagaan, peran 
serta swasta dalam layanan sanitasi, dan media. Sumber data lainnya adalah LSM atau universitas yang pernah melakukan 
penelitian di kota tersebut, atau juga konsultan yang pernah membantu Provinsi atau Pusat melakukan studi atau desain 
bagi kota yang bersangkutan.
 
Aspek-aspek data yang dikumpulkan sebagai  dasar informasi dalam Buku Putih Sanitasi Kota adalah:

Umum	dan	Teknis: Diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh anggota Pokja Sanitasi Kota. Data 
tersebut nantinya terutama dibutuhkan dalam diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi.
Kebijakan	Daerah	dan	Kelembagaan: Selain diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh Pokja Sanitasi 

Pengumpulan Data Sekunder BA-02

Bahas	Kebutuhan	Data

Bahan data yang dibutuhkan

Diskusikan: Mengapa data tersebut 
dibutuhkan

Perkirakan: Sumber data di SKPD

Perkirakan: Sumber data di luar SKPD

Proses	Pengumpulan	Data

Siapkan surat permintaan data

Kumpulkan data pada Koordinator 
pengumpulan data

Pembahasan	aspek	
kelembagaan & aturan

Lakukan pembahasan aspek 
kelembagaan & aturan

Difasilitasi ahli kelembagaan 
& aturan

Pembahasan	aspek	
keuangan

Lakukan pembahasan aspek 
keuangan

Difasilitasi ahli keuangan

Organisasi	Data	dan	tingkatkan	tampilan	
data
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Kota, maka akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota Pokja Sanitasi Kota. FGD dimaksudkan untuk 
membahas aspek tersebut lebih mendalam dan bersama anggota Pokja Sanitasi Kota melakukan analisis terhadap aspek 
kelembagaan dan peraturan. Ini  nantinya harus bisa dibagi ke dalam beberapa fungsi (di antaranya fungsi perencanaan, 
implementasi – fisik maupun non-fisik, operasi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi). Termasuk juga keterkaitan 
kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Berdasarkan pengalaman, diskusi ini sebaiknya dilakukan 
dengan dibantu oleh tenaga ahli sebagai nara sumber yang memahami kebijakan daerah dan kelembagaan, serta 
berpengalaman bekerja di bidang sanitasi. Data ini dibawa pada saat diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi. 

Keuangan: Pokkja Sanitasi Kota perlu memilah anggaran yang terkait dengan sanitasi. Penting dipahami, Pokja Sanitasi 
Kota harus  memiliki kesamaan pemahaman dan kesepakatan bagaimana memilah data keuangan yang terkait dengan 
sanitasi. Selain biaya investasi infrastruktur sanitasi, perlu dicatat juga besarnya biaya operasi dan pemeliharaan dalam 
beberapa tahun terakhir. Seperti halnya diskusi aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, diskusi aspek keuangan 
sebaiknya dibantu ahli keuangan sebagai nara sumber yang berpengalaman bekerja dalam bisang sanitasi. Data ini 
dibawa pada saat diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi. 

Peran serta swasta dalam layanan sanitasi: Sebagian diperkirakan akan diperoleh dari SKPD terkait dalam bentuk kontrak 
kerja sama dengan Pemerintah Kota, ataupun informasi lain yang dimiliki oleh SKPD tersebut. Pada tahap ini, proses 
pengumpulan data cukup dilakukan berdasarkan informasi lisan atau tertulis yang dimiliki SKPD (belum/tidak perlu 
mencari data langsung di lapangan).

Pemberdayaan	masyarakat	dan	 jender: Informasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang sanitasi dapat 
diperoleh melalui institusi lokal. Isu jender sudah menjadi perhatian dalam program-program Pemerintah Kota, hanya saja 
kaitannya dalam bidang sanitasi serta kedalaman dari isu tersebut masih bisa dipertanyakan lebih jauh. Tetapi informasi 
mengenai isu jender tersebut umunya sudah tersedia.

Komunikasi: Informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan jenis media yang digunakan oleh 
Pemerintah Kota, melalui SKPD atau lembaga lainnya (misalnya PKK), untuk penyebarluasan informasi yang berhubungan 
dengan sanitasi. 
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota Pokja Sanitasi Kota (pengumpulan data),•	
Anggota Pokja Sanitasi Kota didampingi fasilitator dan nara sumber aspek kebijakan daerah dan kelembagaan serta •	
aspek keuangan.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Rapat Pokja: 1 kali pertemuan untuk membahas langkah Strategi Sanitasi Kota dan korelasinya dengan Buku Putih •	
Sanitasi Kota,
Rapat Pokja:  1 kali pertemuan, membahas data yang dibutuhkan dan identifikasi sumber data,•	
Pengumpulan data (waktu disepakati anggota Pokja Sanitasi Kota),•	
Analisis awal aspek kebijakan daerah dan kelembagaan serta aspek keuangan – diperkirakan 1-2 minggu,•	
Focus Group Discussion:•	  1-2 kali pertemuan untuk aspek kebijakan daerah dan kelembagaan,
Focus Group Discussion:•	  1-2 kali pertemuan untuk aspek keuangan,
Organisasi data (waktu disepakati anggota Pokja Sanitasi Kota).  •	

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Penjelasan langkah Strategi Sanitasi Kota dan korelasinya dengan Buku Putih Sanitasi Kota,
2. Rapat Pokja Sanitasi Kota: Membahas kebutuhan data (contoh diberikan pada tabel dalam lampiran), memperkirakan 

ketersediaan data dan perkiraan sumber data,
3. Kegiatan pengumpulan data,
4. Pengolahan data aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, dengan arahan dari ahli kelembagaan dan ahli 

keuangan,
5. Rapat Pokja Sanitasi Kota/FGD: Pembahasan aspek kebijakan daerah dan kelembagaan,
6. Rapat Pokja Sanitasi Kota/FGD: Pembahasan aspek keuangan,
7. Organisasi data. 

Referensi terkait 
– (tidak ada referensi khusus)
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Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:

Penjelasan mengenai langkah penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan korelasinya dengan Buku Putih Sanitasi 
Kota

Dimaksudkan untuk memperlihatkan keterkaitan antara langkah penyusunan Strategi Sanitasi Kota dengan Buku Putih 
Sanitasi Kota, termasuk data yang dibutuhkan.  

Langkah	2:
Pokja Sanitasi Kota melakukan rapat untuk membahas kebutuhan data sesuai tabel kebutuhan data yang 
disampaikan dalam modul ini, memperkirakan ketersediaan data dan perkiraan sumber data

Bahas data yang dibutuhkan,•	
Diskusikan: mengapa data tersebut diperlukan,•	
Perkirakan: ketersediaan data yang dibutuhkan di SKPD terkait,•	
Perkiraan: sumber data lain di luar SKPD.•	

Langkah	3:
Pengumpulan data

Sejauh diperlukan, siapkan dan kirim surat permintaan data ke instansi pemilik data yang dibutuhkan,•	
Kumpulkan data pada koordinator/petugas yang telah ditunjuk (lihat BA-01: Kesepahaman Buku Putih dan Langkah •	
Pelaksanaan tentang koordinator/petugas).

Daftar kebutuhan data dapat dilihat pada Lampiran BA-02_1.

Sebagian data sekunder dimasukkan ke dalam Central Database Kota yang berisi data sekunder, data EHRA serta persepsi 
SKPD. Contoh Template Central Database Kota bisa dilihat pada Lampiran BA-02_2, dan selain itu disediakan juga dalam 
bentuk file elektronik.

Setelah data aspek kebijakan daerah dan 
kelembagaan terkumpul, perlu dilakukan 
pembahasan khusus antar anggota Pokja Sanitasi 
Kota terkait. Disarankan agar dalam proses 
pembahasan, Pokja Sanitasi Kota didampingi nara 
sumber ahli kebijakan daerah dan kelembagaan 
yang berpengalaman bekerja dalam program 
sanitasi.

Demikian juga halnya dengan pembahasan 
aspek keuangan – proses pembahasan sebaiknya 
didampingi nara sumber ahli keuangan, yang juga 
memiliki pengalaman bekerja dalam program 
sanitasi. 

Pembahasan bersama ini diperlukan, karena 
dibutuhkan penyamaan pemahaman antar 
anggota Pokja Sanitasi Kota tentang aspek 
tersebut. Khususnya  dalam kaitannya dengan 
sektor sanitasi.
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Alat	bantu	yang	digunakan:

- Sticky Cloth
- Meta plan
- Flipchart
- Panduan pertanyaan kunci kelembagaan untuk lokakarya (lihat tabel BA-02-1)
- Materi Presentasi Survei Kelembagaan (hasil olahan ahli kebijakan daerah dan kelembagaan 
- Peta Peran & Tupoksi Pengelolaan Sanitasi/Peta 1 
- Peta Kebijakan Sanitasi/Peta 2 
- Masalah Kelembagaan dari Peta-1 dan Peta-2
- Peta Awal Indikatif Pelaksanaan Fungsi Pembangunan dan Pengelolaan Sanitasi (hasil olahan pada Langkah-4)
- Peta Awal Indikatif Kebijakan Sanitasi Kota (hasil olahan pada Langkah-3)
- Dokumen data yang sudah disiapkan oleh Pokja Sanitasi Kota pada langkah sebelumnya.

Kelembagaan:

1. Dalam pengelolaan sanitasi (air limbah domestik, sampah, drainase lingkungan) di Kota Anda, unit kerja Bapak/Ibu masuk 
dalam kategori pengelolaan yang mana?

2. Dalam pelaksanaan kerja di masing-masing kategori tersebut, unit kerja Bapak/Ibu menjalankan kerja secara sendiri 
(mandiri) atau bersama-sama dengan unit kerja lainnya?

3. Bagaimana mekanisme kerja yang berlaku atau dijadikan pegangan oleh unit kerja Bapak/Ibu dalam hal perencanaan, 
pelaksanaan kerja pengelolaan per kategori, dan monitoring-evaluasi?

4. Bagaimana mekanisme koordinasi yang berlaku atau dijadikan pegangan oleh unit kerja Bapak/Ibu dalam hal perencanaan, 
pelaksanaan kerja pengelolaan per kategori, dan monitoring-evaluasi?

Kebijakan

1. Adakah kebijakan teknis manajemen yang berhubungan dengan subsektor air limbah, persampahan dan drainase 
lingkungan? 

2. Adakah kebijakan Operasi dan Pemeliharaan yang berhubungan dengan subsektor air limbah, persampahan dan drainase 
lingkungan? 

3. Adakah kebijakan retribusi yang berhubungan dengan subsektor air limbah, persampahan dan drainase lingkungan? 
4. Bagaimana pelibatan masyarakat dan swasta dalam kebijakan yang berhubungan dengan subsektor air limbah, 

persampahan dan drainase lingkungan? 
5. Adakah kesesuaian antara kebijakan subsektor air limbah, persampahan dan drainase lingkungan yang ada di daerah 

dengan kebijakan Provinsi dan Nasional?
6. Adakah pemerataan keadilan bagi kelompok miskin dalam layanan subsektor air limbah, persampahan dan drainase 

lingkungan? 
7. Di dalam pengelolaan sanitasi (subsektor air limbah, persampahan dan drainase lingkungan), apakah kaum perempuan 

dilibatkan? 
8. Adakah kesesuaian antara isi kebijakan dengan permasalahan yang ada?
9. Adakah kesesuaian antara otoritas, fasilitas dan organisasi penegak kebijakan? 

FGD dihadiri oleh seluruh anggota Pokja Sanitasi 
Kota yang terkait dengan aspek tersebut.



34

Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan   |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

modul ba-02   |   Pengumpulan Data Sekunder

Langkah	4:
Pengolahan data (khusus aspek kebijakan daerah dan kelembagaan) 

Olah data kebijakan daerah dan kelembagaan (didampingi ahli kelembagaan),•	
Siapkan draf awal indikatif peta kelembagaan (didasarkan sumber data normatif ).•	

Langkah	5:
Focus Group Discussion (FGD) pembahasan aspek kebijakan daerah dan kelembagaan yang terkait sanitasi

Siapkan peta awal kelembagaan hasil pengolahan data pada Langkah 4,•	
Lakukan •	 Focus Group Discussion,
Hasilkan:•	
– Peta Pelaksanaan Fungsi Pembangunan dan Pengelolaan Sanitasi,
– Peta Kebijakan Sanitasi Kota.

Langkah	6:

Pembahasan aspek keuangan
1.     Lakukan pembahasan aspek keuangan dengan tujuan:

a. Menyusun peta pendanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi perkotaan :
	•	 Mengidentifikasi	 permasalahan	 yang	 berkaitan	 dengan	 pendanaan	 sanitasi	 perkotaan,	 dari	 sudut	 pandang	

masing-masing lembaga yang terkait dengan pengelolaan sanitasi perkotaan
	•	 Mengidentifikasikan	sumber-sumber	pendanaan	pembangunan	kota
	•	 Mengidentifikasi	proporsi	pendanaan	untuk	pembangunan	sanitasi	perkotaan
	•	 Mengidentifikasikan	sejauh	mana	layanan	sanitasi	dapat	diselenggarakan	dengan	proporsi	pendanaan	yang	ada
	•	 Mengidentifikasikan	 layanan	 sanitasi	 yang	 menghasilkan	 retribusi,	 serta	 menghitung	 besaran	 retribusi	 yang	

dihasilkan oleh layanan sanitasi terkait.
b. Membentuk basis data keuangan bagi penyusunan estimasi pendanaan dalam strategi keuangan sanitasi 

perkotaan.

Idealnya, peserta adalah penanggung jawab 
keuangan dari masing-masing SKPD dan   dihadiri 
oleh seluruh anggota Pokja Sanitasi Kota 
termasuk perwakilan kelompok masyarakat, LSM, 
atau unsur non-SKPD lainnya. 
 
Waktu  pertemuan: 2–3 kali pertemuan @ 2 jam.
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Untuk aspek keuangan, data yang dikumpulkan adalah data keuangan terkait pengembangan sektor sanitasi. 
Data ini terdapat pada masing-masing SKPD pengelola sanitasi.

Yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data keuangan:

- Data yang diperlukan adalah data 5 tahun terakhir.
- Aspek-aspek data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan sanitasi, yakni pendanaan dan pendapatan 

dari subsektor persampahan, air limbah domestik dan drainase.
- Data keuangan tersebut bukan hanya data pembangunan fisik, namun juga aspek non-fisik seperti 

kelembagaan, pengelolaan pendanaan sanitasi, retribusi, prioritas anggaran, dan lain-lain.
- Data keuangan mengenai proyek-proyek terpadu yang di dalamnya menyangkut sektor sanitasi juga 

dimasukkan. Hal ini dilakukan dengan menghitung bagian belanja untuk sanitasi, atau memberikan asumsi 
berapa besar persentase anggaran yang dimanfaatkan untuk bagian sanitasi terhadap total anggaran proyek.

Lingkup substansi diskusi minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:

1.	 Kelembagaan	pengelolaan	keuangan	sanitasi

- Mengidentifikasi instansi-instansi yang terkait pendanaan sanitasi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-
masing lembaga pengelola sanitasi. Utamanya dalam menganggarkan pendanaan sanitasi (terutama terkait 
mekanisme penganggaran yang selama ini dijalankan).

- Mengidentifikasi bagaimana setiap lembaga bersikap terhadap kebutuhan dan pengelolaan sanitasi kota (jika 
memungkinkan dapat dilihat dari usulan-usulan setiap lembaga dalam pembentukan anggaran SKPD-nya. Akan 
lebih baik jika didapat gambaran program sanitasi yang diusulkan dan program apa saja yang disetujui untuk 
dibiayai APBD).

- Pembangunan sanitasi secara sektoral dilakukan oleh Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Lingkungan Hidup, dan dinas-dinas lainnya.  Jika berkaitan dengan pendanaan, maka lembaga terkait adalah 
Bagian Keuangan (Sekda) dan Tim Anggaran yang terdiri dari Walikota, Sekda, Ketua Bappeda, dan lain-lain.

2.	 Prioritas	pendanaan	pembangunan	kota

 Mengkaji RPJMD, Renstra SKPD, ataupun rencana tahunan kota dan SKPD, untuk mengetahui apakah program 
pembangunan sanitasi kota telah menjadi salah satu prioritas pembangunan atau tidak. Juga dapat dikaji kaitan 
antara pembangunan dengan pengelolaan sanitasi yang seharusnya dilakukan, misalnya bagaimana prioritas 
pembangunan bidang kesehatan dikaitkan dengan pengelolaan sampah atau air limbah.
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3.	 Perkembangan	Pendapatan	dan	Belanja	Daerah

 Menganalisis perkembangan setiap komponen pendanaan (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam APBD.  
Analisis dilakukan dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan/belanja/pembiayaan dalam 
periode 5 tahun terakhir, lengkap dengan sub-komponen masing-masing. Penghitungan ini bisa dilakukan dalam 
Formulir-1 (dalam Lampiran BA-02_3).

 

4.	 Besaran	pendanaan	sanitasi	per	tahun

 Mencari tahu data dan informasi besaran pendanaan yang telah disediakan Pemerintah Kota untuk sanitasi di 
masing-masing lembaga, yang terkait penyelenggaraan layanan sanitasi kota.  

 
 Contoh: besaran pendanaan Dinas Kebersihan dalam menjalankan layanan pengelolaan sampah dalam 5 tahun 

terakhir, baik untuk pengadaan sarana maupun untuk biaya operasional layanan pengelolaan sampah.  Dengan 
pendanaan Dinas Kebersihan, juga akan diidentifikasikan profil layanan yang dihasilkan, misalnya jenis-jenis sarana 
pengelolaan terbangun, cakupan layanan, ataupun gambaran layanan pengelolaan sampah kota.  Selain itu, survei 
akan lebih baik jika  melengkapi informasi kebutuhan sebenarnya Dinas Kebersihan untuk menjalankan pengelolaan 
sanitasi kota.

 Survei untuk masing-masing lembaga dapat dicatat dengan menggunakan formulir sesuai Formulir-2 (dalam 
Lampiran BA-02_3).

5.	 Besaran	pendapatan	(retribusi)	dari	layanan	sanitasi	yang	telah	dijalankan

 Mengetahui potensi pendanaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. Survei keuangan diharapkan bisa 
mengungkapkan segala permasalahan terkait retribusi, baik untuk besaran retribusi, teknis penarikan retribusi, 
maupun permasalahan lainnya. Formulir-3 (dalam Lampiran BA-02_3) dapat digunakan.

 
 Contoh:data dan informasi besaran retribusi kebersihan yang ditarik oleh Dinas Kebersihan dari masyarakat atau 

kelompok usaha selama 5 tahun terakhir, serta permasalahan yang menyertainya.  Akan sangat baik jika juga 
dilengkapi informasi target dan realisasi pengumpulan sampah yang (telah) dibuat oleh Dinas Kebersihan.

6.	 Pinjaman	daerah

 Mengetahui besar pinjaman dan  kinerja pengembalian pinjaman, untuk memperlihatkan kekuatan pendanaan 
kota serta kemungkinan kota bersangkutan dapat/mendapatkan pinjaman atau hibah untuk mendanai layanan 
sanitasi.  
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 Contoh: data pinjaman dan hibah yang pernah didapat oleh kota, serta peruntukan pinjaman dan hibah yang 
didapat.  Selain itu, permasalahan dan kesulitan yang dihadapi kota sejak proses pengajuan usulan untuk 
mendapatkan pinjaman atau hibah tersebut, hingga proses pengembaliannya. Survei juga memerlukan data-
data untuk Perhitungan Kapasitas Fiskal Kota dan perhitungan indikator kemampuan membayar pinjaman (DSCR). 
Untuk mengetahui Hibah dari pihak swasta (CSR), juga diperlukan informasi dari KADIN mengenai perusahaan–
perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar kota.

7.	 Permasalahan	pendanaan	pembangunan	dan	pengelolaan	sanitasi	kota

 Mengompilasi permasalahan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang permasalahan keuangan yang ada. 
Termasuk permasalahan keuangan yang belum tercakup dalam pengamatan yang telah dilakukan.

 Contoh :
 permasalahan keuangan sanitasi kota terdiri dari permasalahan kelembagaan, karena sanitasi belum tercantum     •	
dalam salah satu prioritas pembangunan kota. Dampaknya, anggaran untuk sanitasi sangat minim dan 
tidak memungkinkan untuk meningkatkan layanan sanitasi. Atau permasalahan lain, seperti masalah tidak 
dipenuhinya persyaratan dari departemen teknis ketika usulan proyek diajukan.
Permasalahan yang berkaitan mekanisme penganggaran. Contohnya: anggaran operasional atau •	
pembangunan sarana sanitasi sering tidak disetujui oleh Tim Anggaran atau oleh legislatif, karena anggaran 
yang diajukan dianggap terlalu besar atau karena alasan lainnya.

8.	 Besaran	perhitungan	pendanaan	sanitasi	per	kapita

 Penghitungan pendanaan sanitasi perlu dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui besaran biaya yang harus 
ditanggung oleh masyarakat, jika layanan sanitasi ditanggung sendiri oleh masyarakat. Untuk jumlah yang 
lebih valid penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan anggaran sanitasi, ditambah  retribusi yang ditarik 
dari masyarakat dan dibagi jumlah total penduduk atau dibagi jumlah penduduk terlayani. Secara sederhana  
penghitungan pendanaan sanitasi per kapita untuk suatu kota dapat juga dihitung dengan mengalikan biaya 
penyediaan sanitasi per orang per tahun, dikalikan jumlah penduduk yang belum terlayani. Jumlah pendanaan 
sanitasi per kapita dapat juga diperbandingkan dengan beberapa indikator ekonomi kota, seperti upah minimum 
regional (UMR) setiap tahun dalam periode 5 tahun.  Perbandingan pendanaan sanitasi per kapita jika dibandingkan 
dengan UMR dapat memperlihatkan kemampuan bayar masyarakat (secara kasar), untuk membayar layanan sanitasi 
yang digunakan.  Selanjutnya, masukan-masukan dari analisis butir akan menjadi masukan bagi pengaturan tarif 
retribusi layanan sanitasi kota ke depan.

 Tujuan: informasi pendanaan sanitasi per kapita akan semakin melengkapi survei pendanaan sanitasi. Juga untuk 
melihat kemampuan membayar masyarakat untuk layanan sanitasi yang digunakan, selain untuk masukan bagi 
penetapan tarif retribusi sanitasi.

 Contoh: berdasarkan penghitungan pendanaan dan jumlah retribusi yang ditarik dari masyarakat, maka proporsi 
besar pendanaan sanitasi per kapita kota mencapai 4% jika dibandingkan dengan besaran UMR yang berlaku.

Data dalam bentuk tabel akan lebih tampak atau 
lebih jelas bila dipaparkan dalam bentuk grafik.
Peta dasar dan peta lainnya perlu disiapkan 
pada bagian ini untuk memudahkan proses 
pembahasan selanjutnya
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Langkah	7:
Organisasikan data

Kelompokkan data menurut jenisnya,•	
Sejauh diperlukan, lakukan perapian data,•	
Rekam data numerik dalam format Excel,•	
Tingkatkan tampilan data untuk memudahkan pemahaman atas data yang dipaparkan (dalam bentuk grafik, peta, •	
atau lainnya).

Merapikan	data

Sering terjadi, data yang diperoleh untuk tahun yang berbeda, berasal dari beberapa sumber dan tersusun dalam 
format yang berbeda-beda pula. Data semacam itu perlu dirapikan agar konsisten dengan data numerik lainnya 
yang dikumpulkan.

Di bawah ini diberikan sebuah contoh.

Data	sebelum	dirapikan
Diperoleh data tentang kelompok umur penduduk di sebuah kelurahan yang berasal dari 3 sumber (sumber A, 
sumber B dan sumber C) untuk tahun yang berbeda-beda. 

Sumber A memberikan data tahun 2003, terbagi atas 6 kategori, dan ditampilkan dalam bentuk jumlah 
penduduk menurut kelompok umur dan persentase.

Sumber B membagi 4 kategori kelompok umur yang ditampilkan berdasarkan persentase. Data tersebut berasal 
dari tahun 2005.

Sumber C, yang berdasarkan data tahun 2006, membaginya atas 6 kategori sebagaimana halnya sumber A. Tetapi 
data yang diberikan dalam bentuk angka.

Contoh yang dipaparkan di sini adalah ilustrasi 
yang menunjukkan bagaimana sebuah data perlu 
‘dirapikan’ lebih dulu, agar dapat memberikan 
informasi yang memadai. Banyak juga cara lain 
untuk merapikan data.

Dalam kenyataan, banyak ditemukan data dari 
sebuah sumber yang tidak terekam berdasarkan 
‘time series/urutan waktu’, sehingga perlu 
digunakan data dari berbagai sumber untuk 
memperoleh gambaran kecenderungan selama 
beberapa tahun terakhir. Data tersebut sering 
perlu dirapikan lebih dulu.   
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Kelompok	Umur Sumber	A
2003

Sumber B
2005

Sumber C
2006

Jumlah % % Jumlah

Total:  7,437 100 7,805

di bawah 5 tahun 875 11,77 ‘Di bawah 15 tahun’ 
(24,74%)

912

antara 5–15 tahun 964 12,96 1,027

antara 16–25 tahun 1,387 18,65 20,78 1,487

antara 26–55 tahun 2,298 30,90 31,19 2,457

antara 56–65 tahun 1,148 15,44 ‘Di atas 56 tahun’ 1,198

di atas 66 tahun 765 10,29 (23,29%) 724

Data	setelah	dirapikan
Setelah dirapikan, data ditampilkan dalam bentuk persentase, konsisten dengan membaginya atas 4 kategori. Hal 
ini dilakukan dengan cara:
a. Data tahun 2006 (dari Sumber C) diubah ke dalam bentuk persentase
b. Data tahun 2003 (Sumber A) dan tahun 2006 (Sumber C) dijadikan 4 kategori dengan cara menggabungkan 
data ‘di bawah 5 tahun’ dengan ‘antara 5 – 15 tahun’ dan ‘antara 56 – 65 tahun’ dengan ‘di atas 66 tahun’. 
Hasilnya adalah data konsisten yang sudah dirapikan dan berasal dari 3 sumber data.

Rekam	data	numerik	dalam	format	Excel
Data yang berbentuk numerik perlu direkam dalam format Excel dan disiapkan sebagai basis data bagi informasi 
sanitasi di kota tersebut.
Data numerik disimpan dalam 2 file dalam format Excel yang berbeda. Pembagian tersebut didasarkan 
kebutuhannya yaitu:
a. Data untuk menyusun peta area berisiko
b. Data numerik  lainnya yang tidak berhubungan dengan kebutuhan a) di atas.

Khusus untuk menyusun peta area berisiko, format Excel tersebut disiapkan dalam lampiran BA-02_4.

Kelompok	Umur 2003 2005 2006

di bawah 15 tahun 24, 74% 24,74% 24,84%

antara 16–25 tahun 18,65% 20,78% 19,05%

antara 26–55 tahun 30,90% 31,19% 31,48%

di atas 55 tahun 25,72% 23,29% 24,63%
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Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	BA-02
o	Diberikannya penjelasan langkah Strategi Sanitasi Kota

o	Tersedianya daftar kebutuhan data dan sumber datanya

o	Terkumpulnya data sekunder dari sumber-sumber data yang telah teridentifikasi

o	Tersedianya peta pelaksanaan fungsi pembangunan dan pengelolaan sanitasi

o	Tersedianya peta Kebijakan Sanitasi Kota

o	Tersedianya peta pendanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi perkotaan

o	Tersedianya basis data keuangan bagi penyusunan estimasi pendanaan dalam strategi keuangan sanitasi perkotaan

o	Tersedianya data-data sekunder yang telah dikelompokkan dan diorganisasikan berdasarkan jenisnya dan bentuk 
tampilan datanya telah ditingkatkan.
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Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi BA-03

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Teridentifikasinya	 sistem	yang	diterapkan	untuk	masing-masing	 subsektor	 sanitasi,	 termasuk	 lokasi	
dan	informasi	lainnya,

•	 Teridentifikasinya	permasalahan	mendasar	untuk	setiap	subsektor.

Sistem sanitasi terbagi atas subsektor air limbah, persampahan dan drainase lingkungan. Di tiap kota, sebuah subsektor, 
misalnya air limbah, terdiri atas beberapa bagian yang membentuk sistem air limbah di kota tersebut. Sebagai contoh, 
subsektor air limbah yang terdapat di sebuah kota bisa terdiri dari sistem  terpusat (off-site system) di suatu kawasan, di 
kawasan lainnya terdapat sistem setempat (on-site system), dan bahkan sebagian boleh dikatakan tanpa sistem sama 
sekali (misalnya dari WC melalui pipa langsung dibuang ke sungai). Dalam rangka membuat pemetaan sistem sanitasi, 
maka ‘tanpa sistem’ harus juga diidentifikasi. 

 Dalam tulisan ini akan sering ditemukan istilah ‘sistem’ yang digunakan untuk beberapa tingkatan. Tidak digunakan istilah ‘subsistem’, 
sebagai bagian dari sebuah sistem, sebab bila digunakan hirarki seperti itu maka terpaksa digunakan istilah ‘sub subsistem’ dan set-
erusnya yang akan merumitkan. Ditemukan istilah ‘sistem sanitasi’, tetapi juga digunakan istilah sistem terpusat (off-site system), istilah 
yang umum digunakan dan yang merupakan bagian dari subsektor air limbah.

Identifikasi	Sistem

Identifikasikan sistem yang ada

Identifikasikan kawasan di mana sistem itu 
digunakan

Perkirakan: jumlah penduduk atau jumlah KK 
yang dilayani oleh sistem tersebut

Identifikasi	Permasalahan

Identifikasikan kondisi faktual di lapangan

Analisis dan kesepakatan: Penyebab mendasar 
terjadinya kondisi tersebut
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Identifikasi sistem yang ada termasuk menggali informasi lainnya (misalnya: di mana sistem tersebut digunakan, jumlah 
kepala keluarga/KK yang mendapatkan layanan dari sistem tersebut, tingkat layanan, kondisinya saat ini, dan lainnya).

Guna memudahkan identifikasi sistem yang ada, digunakan Diagram Sistem Sanitasi (terdiri atas Diagram Sistem Air 
Limbah, Diagram Sistem Persampahan dan Diagram Sistem Drainase Lingkungan) untuk setiap subsektor. Diagram 
tersebut, ringkasnya disebut Diagram Sistem Sanitasi (atau DSS) digunakan dalam modul ini.  

Setelah dilakukan identifikasi sistem yang ada di masing-masing subsektor, selanjutnya perlu dilakukan analisis kondisi 
setiap sistem tersebut. Secara bersamaan, Pokja Sanitasi Kota mencari penyebab mendasar terjadinya kondisi tersebut, 
yang bisa disebabkan faktor teknis, kelembagaan, aturan, keuangan, atau kombinasinya. 

Diagram tersebut memperlihatkan perjalanan limbah, dari sejak dihasilkan sampai dibuang ke lingkungan. Guna 
memudahkan proses analisis, setiap diagram dibagi atas beberapa kelompok fungsi; di mana untuk subsektor air limbah 
dan drainase lingkungan terdiri dari 5 kelompok fungsi. Sedangkan untuk subsektor persampahan dibagi atas 6 (enam) 
‘kelompok fungsi’. Setiap kelompok fungsi menghasilkan keluaran (output) yang akan menjadi masukan (input) bagi 
kelompok fungsi selanjutnya . Secara teoritis, jumlah limbah yang dihasilkan harus sama dengan jumlah limbah yang di 
buang ke lingkungan, entah melalui jalur yang mana. Misalnya jumlah limbah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk 
kota adalah 7Y, maka jumlah 7Y itulah yang akan terbuang ke lingkungan. Perlu diidentifikasi melalui jalur mana limbah 
tersebut masuk ke lingkungan; misalnya sejumlah 2Y melalui ‘off-site system’, 3Y melalui ‘on-site system’ dan sisanya 2Y dari 
WC yang dibuang langsung ke sungai. 

Analisis terhadap kondisi sistem tersebut (digunakan/tidak digunakan, baik/buruk, dan lainnya) dari berbagai aspek dan 
dalam konteks ‘sistem’ (sejak limbah dihasilkan sampai dibuang ke lingkungan), akan menggiring Pokja Sanitasi Kota untuk 
mendapatkan akar permasalahannya.    

Contoh:
Setiap kota rata-rata memiliki Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Umumnya pendapatan dari IPLT kecil, 
sehingga dibutuhkan subsidi relatif besar untuk mendukung operasi IPLT. Apabila IPLT dilihat sebagai sebuah unit 
yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari sebuah sistem air limbah, maka mungkin saja disimpulkan 
bahwa pendapatan tersebut rendah karena retribusinya terlalu rendah. 

Dengan menggunakan DSS akan terlihat bahwa truk tinja dapat membawa lumpur tinja ke IPLT, tetapi bisa juga 
membuangnya langsung ke sungai sehingga tidak terjadi transaksi di IPLT. Tetapi ini  menimbulkan permasalahan 
lingkungan. Dalam Tahap C (penyusunan Strategi Sanitasi Kota) maka usaha yang akan dilakukan tidak lagi 
difokuskan untuk menaikkan retribusi, tetapi menjaga agar truk tinja tidak membuang lumpur tinja ke sungai. 

Agar mendapatkan solusi yang tepat maka dibutuhkan analisis penyebab masalah secara tepat juga. Diagram DSS 
membantu dalam proses analisis tersebut.
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Siapa	yang	melaksanakan?	
Anggota Pokja Sanitasi Kota.

Dalam pembahasan ini disarankan agar Pokja Sanitasi Kota didampingi ahli manajemen dan operasi sistem air limbah, 
persampahan dan drainase lingkungan. Apabila memungkinkan dibantu oleh ahli kelembagaan dan peraturan, ahli 
keuangan dan ahli lainnya sebagai nara sumber. 

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?	

Rapat Pokja Sanitasi Kota: diperkirakan 3 kali pertemuan pembahasan, masing-masing pertemuan @ 3 jam untuk setiap 
subsektor.

Langkah-langkah	pelaksanaan
Untuk	masing-masing	subsektor

Identifikasi sistem yang ada:
1. Identifikasikan sistem yang ada di kota tersebut.
2. Identifikasikan dalam peta: kawasan di mana sistem tersebut digunakan. 
3. Perkirakan jumlah KK/penduduk yang mendapatkan layanan dari masing-masing sistem tersebut.
4. Hitung: perkiraan beban BOD & volume air limbah.
5. Lakukan untuk sistem lainnya dalam sebuah subsektor. 

Identifikasi	permasalahan	dalam	setiap	sistem	
1. Identifikasi kondisi faktual yang ada pada setiap sistem, dimulai sejak sumber limbah sampai penimbunan/

pembuangan akhir.
2. Lakukan analisis dan sepakati penyebab mendasar terjadinya kondisi tersebut.

Referensi terkait 
–
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Langkah-langkah	pelaksanaan
	 A.		Diagram	sistem	air	limbah	

DSS air limbah, sebagaimana diperlihatkan di halaman berikut, digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis 
masalah dan potensi air limbah yang ada di perkotaan. Juga nantinya digunakan dalam Tahap C: Penyusunan Strategi 
Sanitasi Kota. 

Untuk air limbah yang berasal dari WC, digunakan asumsi sebagai berikut:
•	 Sebagian	besar	masyarakat	(perkotaan)	menggunakan	kakus	basah.	Artinya	untuk	pembersihan	anal	masih	dominan	

menggunakan air (bukan kertas pembersih/tisu) dan menggunakan air sebagai penggelontor.
•	 Kertas	pembersih.	Kalau	pun	digunakan	untuk	pembersihan	anal,	akan	dibuang	ke	dalam	toilet	 (pembuangannya	

tidak dipisahkan).  
•	 Pembuangan	urine	di	toilet	tidak	dipisahkan	dari	pembuangan	tinja	(seperti	halnya	toilet	jenis	‘ecosan’),	kecuali	dari	

sumber komersial dan perkantoran di mana tersedia urinoir.

Jenis kualitas air limbah yang berasal dari bangunan komersial dan perkantoran tidak berbeda jauh dengan air limbah 
rumah tangga. Sama dengan air limbah dari industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran (misalnya industri 
pakaian jadi).

Di kota-kota banyak ditemukan industri rumah tangga yang limbahnya berpotensi menimbulkan pencemaran (misalnya 
air limbah dari industri tahu dan batik). Limbah industri rumah tangga ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota. 
Seperti halnya air limbah dari bengkel, pencucian mobil dan rumah potong hewan, maka air limbah dari sumber-sumber 
ini (yang termasuk ke dalam kelompok air limbah non-domestik) tetap memerlukan perhatian dari Pokja Sanitasi Kota.
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Untuk air limbah yang berasal dari kegiatan medis (rumah sakit, klinik, Puskesmas dan laboratorium), pengolahannya 
merupakan tanggung jawab penghasil limbah tersebut. Rumah Sakit besar punya kemampuan membuat Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL), tetapi kemampuan itu tidak dimiliki Puskesmas atau klinik. Biasanya unit layanan medis 
skala kecil tersebut hanya punya pengolahan awal (tangki septik) yang digabungkan dengan air limbah dari WC.

Di bawah ini diberikan penjelasan mengenai DSS untuk subsektor air limbah di atas.

Produk input meliputi: 
a. Tinja, urine, air pembersih (cebok) setelah buang air besar, air penggelontor dan tisu (kertas pembersih). Limbah jenis 

ini biasa disebut black water.  Sumber limbah adalah rumah tangga, komersial, perkantoran, industri rumah tangga) 
dan fasilitas kesehatan.

b. Dapur, kamar mandi dan tempat cucian pakaian (laundry). Limbah jenis ini biasa disebut grey water. Sumber limbah 
adalah rumah tangga, komersial, perkantoran, industri (rumah tangga) dan fasilitas kesehatan.

c. Limbah industri (rumah tangga) yang menimbulkan polusi, misalnya industri tahu, industri batik, bengkel kendaraan, 
termasuk juga limbah dari rumah pemotongan hewan (RPH).

d. Limbah dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium). 

‘Limbah domestik’ di sini adalah black water dan grey water.

Untuk limbah non-domestik, sebenarnya dibutuhkan informasi terkait kualitas kimiawi, perkiraan volume dan juga 
sebaran industrinya. Disadari bahwa informasi mengenai industri rumah tangga relatif sukar diperoleh. Tetapi apabila 
limbah tersebut akan ditangani, maka pengumpulan data merupakan kegiatan pertama yang perlu dilakukan dalam 
Rencana Tindak Sanitasi.  

Kelompok	 Fungsi-A:	User	 interface, untuk black water adalah toilet (duduk, jongkok) dan untuk grey water adalah 
‘kitchen sink’, titik masuk limbah ke saluran pembuangan di kamar mandi dan di tempat cuci pakaian, serta urinoir. 
Outputnya adalah black water dan grey water. 

User interface untuk limbah industri rumah tangga biasanya berbentuk lubang pembuangan air limbah di area proses.
seperti halnya untuk limbah medis, yang  ditambah lubang pembuangan di laboratorium.

Kelompok	 Fungsi-B:	 Pengumpulan	 dan	 penampungan/pengolahan	 awal, adalah tempat di mana dilakukan 
penampungan dan/atau proses pengolahan awal air limbah.

Input berupa black  water yang terpisah atau tercampur dengan grey water, limbah industri rumah tangga dan kemungkinan 
limbah medis.

Unit-unit yang umumnya terdapat dalam kelompok fungsi ini adalah tangki septik, perangkap lemak dan penangkap 
pasir, pra-sedimentasi atau equalizing tank (biasanya digunakan untuk pengolahan awal limbah industri rumah tangga). 
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Kelompok	 Fungsi-C:	 Pengangkutan/Pengaliran, untuk mengangkut air limbah atau lumpur ke kelompok fungsi 
selanjutnya dengan menggunakan perpipaan (untuk air limbah) atau truk (untuk lumpur tinja).

Kelompok	 Fungsi-D:	 (Semi)	 Pengolahan	 Akhir	 Terpusat, di sini terdiri dari IPLT atau IPAL (dengan segala tipe 
pengolahannya). IPLT menerima lumpur dari tangki septik untuk diolah. Pengolahan air limbah model ‘Sanimas’ (seperti 
yang direncanakan oleh Borda) masuk ke dalam kelompok fungsi ini.

Kelompok	Fungsi-E:	Daur	Ulang	dan/atau	Pembuangan	Akhir, berupa tempat pembuangan akhir dari efluen IPLT 
atau IPAL dan biasanya adalah sungai. Di beberapa tempat di mana masyarakat membangun WC di atas kolam, maka 
kolam tersebut masuk ke dalam kelompok fungsi ini. Lumpur hasil olahan IPLT atau IPAL dapat dimanfaatkan sebagai 
pupuk, atau dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kegiatan itu masuk ke dalam kelompok fungsi ini. 



49

Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan   |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

modul ba-03   |   Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi 

Langkah-langkah	pelaksanaan	–	A:
Identifikasi	Sistem	untuk	Subsektor	Air	Limbah
Langkah	1:
Identifikasikan sistem yang ada di kota tersebut

Gunakan DSS sebagai alat bantu dalam diskusi. •	
– Gunakan DSS dalam ukuran besar sehingga terlihat jelas oleh seluruh peserta; atau
– Gunakan proyektor dan tampilkan DSS serta gambar-gambar terkait; atau setidaknya
– Cetak DSS dalam ukuran A3 dan bagikan ke seluruh peserta. 
Identifikasi sebuah sistem yang ada, dengan menggambarkan perjalanan limbah dari sumbernya (kelompok fungsi A) •	
sampai pembuangan akhir (kelompok fungsi E). 
Beri nomor pada sistem yang teridentifikasi tersebut (misalnya: sistem-A). •	

Langkah	2:
Identifikasikan dalam peta: kawasan di mana sistem tersebut digunakan 

Identifikasi dalam peta di mana sistem tersebut digunakan.•	
– Tempelkan peta kota dalam ukuran besar (setidaknya A1) sehingga mudah dilihat oleh seluruh anggota Pokja 

Sanitasi Kota). Bila tersedia, gunakan peta foto udara sebab memberikan visualisasi yang lebih nyata tentang kota 
tersebut dibandingkan peta lainnya.

– Letakkan plastik transparan di depan peta tersebut.
– Dengan spidol, gambarkan kawasan di mana sistem tersebut ditemukan.
Beri nomor identifikasi untuk kawasan di mana sistem tersebut digunakan; misalnya: KS-A (untuk Kawasan Sistem-A).•	

Langkah	3:
Perkirakan jumlah KK (atau jumlah penduduk) yang mendapatkan layanan sistem tersebut

 Untuk bagian kota yang tidak memiliki sistem air 
limbah (misalnya: dari WC melalui pipa langsung 
dibuang ke sungai), tetap perlu diidentifikasi 
dengan menggunakan DSS tersebut. Jalur limbah 
dari kelompok fungsi A langsung ke kelompok 
fungsi E.
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Langkah	4:
Lakukan penghitungan beban BOD dan parameter kimiawi lainnya (N & P) serta  volume air limbah yang 
dihasilkan oleh setiap sistem

Apabila air limbah dibuang langsung ke sungai atau kolam, maka beban BOD sama dengan pada saat limbah dihasilkan. 
Apabila digunakan tangki septik, maka dapat dihitung beban BOD yang terkandung dalam efluen yang dibuang ke 
saluran drainase atau diresapkan ke tanah.

	Langkah	5:
Lakukan langkah-1 sampai dengan langkah-4 untuk sistem air limbah lainnya, sampai seluruh sistem yang 
digunakan di seluruh kota teridentifikasi semuanya

 Untuk penghitungan BOD  biasanya digunakan 
angka 45 - 54 gr/org/ hari.  Nitrogen-total 
(sebagai N) digunakan 5 – 12 gr/aur/hari, 
sedangkan Phosporus-total (sebagai P) 0,8 – 4,0 
gr/org/hari.  

 Umumnya volume air limbah diperhitungkan 
70% dari konsumsi air bersih.  
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	 B.	 Diagram	sistem	persampahan	

Produk input, meliputi sampah organik dan sampah anorganik. Keduanya termasuk dalam kategori sampah domestik. 
Dalam banyak kasus di perkotaan, sampah medis dan sampah yang termasuk kategori ‘bahan beracun dan berbahaya’ 
(B3) tercampur dengan sampah domestik. Dari rumah tangga dihasilkan juga sampah B3 (dalam bentuk limbah baterai, 
bekas kaleng cat dan sejenisnya). 

User interface,•	  user interface adalah tempat sampah yang dimiliki masing-masing rumah, atau untuk rumah dengan 
halaman terbatas, biasanya dalam bentuk kantong plastik. 

Taman dan fasilitas umum memiliki tempat sampah yang diletakkan di pinggir jalan atau di dalam taman.
Output dari Kelompok Fungsi-A adalah sampah organik dan anorganik yang tercampur. Bila dilakukan pemilahan 
sampah di sumbernya, output berbentuk sampah organik dan sampah anorganik. 

Pengumpulan	 setempat,	•	 pengumpulan setempat merupakan tanggung jawab masyarakat melalui kelurahan 
setempat. Alat untuk mengumpulkan sampah berupa gerobak sampah. Di beberapa kota digunakan juga gerobak 
motor sampah. 

Output adalah sampah organik dan anorganik yang tercampur yang pada dasarnya kualitasnya sama dengan input. 
Seperti juga di Kelompok Fungsi-A, apabila dilakukan pemilahan sampah pada proses pengumpulan sampah maka 
sebagian akan menghasilkan output berupa fraksi organik dan anorganik.

Penampungan	 setempat	 dan/atau	 pengolahan	 awal•	 , atau dengan kata lain disebut juga sebagai Tempat 
Penampungan Sementara (TPS). Bentuk yang dijumpai di Indonesia berupa bak sampah besar yang dibuat dari 
pasangan batu bata, atau landasan kontainer (untuk meletakkan kontainer), atau transfer depo yang memiliki ‘ramp’ 
untuk memudahkan pemindahan sampah dari gerobak ke truk sampah (atau memasukan sampah dari gerobak ke 
kontainer).
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Output berupa campuran sampah organik dan sampah anorganik. Apabila dilakukan pemilahan sampah di TPS, 
sebagian output berupa fraksi organik dan fraksi anorganik.

Pengangkutan•	 , pengangkutan umumnya terdiri dari 2 jenis alat angkut (dump truck dan armroll truck). Beberapa kota 
juga memiliki compactor truck. 

Moda pengangkutan dapat berupa pengangkutan tidak langsung (melalui TPS) atau pengangkutan langsung (dari 
sumbernya ke TPA). 

Outputnya berupa sampah organik yang tercampur dengan sampah anorganik. Apabila sampah dipilah di TPS, fraksi 
organik menjadi input untuk usaha pembuatan kompos. Fraksi anorganik dibawa ke tempat usaha daur ulang.

Pengolahan	antara/akhir	 tepusat,•	  berupa unit produksi kompos dan usaha daur ulang. Unit produksi kompos 
merupakan pengolahan akhir, sedangkan untuk usaha daur ulang umumnya berupa pengolahan antara (sampah 
anorganik dipisahkan lagi menurut jenisnya, misalnya kertas, logam, dan lainnya untuk kemudian dibawa ke unit 
proses lebih lanjut). 

Output dari Kelompok Fungsi-E berbentuk kompos, bahan baku daur ulang dan residu proses-proses tersebut.

Pemrosesan	akhir/daur	ulang,•	  berupa TPA dan hasil daur ulang serta kompos. Dalam Kelompok Fungsi-F terjadi 
proses pengolahan lindi (leachate) dari TPA sebelum dibuang ke badan air.

Langkah-langkah pelaksanaan A (identifikasi sistem) dan B (identifikasi kondisi): sama dengan langkah-
langkah untuk air limbah
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	 C.	 Diagram	sistem	drainase	lingkungan

Berbeda dengan air limbah dan persampahan yang  sejak dihasilkan sampai pembuangan akhir (from cradle to grave) 
punya berbagai kesempatan untuk diolah, maka dalam subsektor drainase kesempatan tersebut sangat sedikit. Paling 
yang dapat dilakukan adalah mengurangi volume air yang harus disalurkan dengan cara meresapkannya ke dalam 
tanah.

Produk input, adalah grey water, air hujan yang berasal dari cucuran atap dan halaman, jalan dan dari kawasan publik 
lainnya.

User interface (kelompok fungsi-A), untuk grey water adalah tempat cuci di dapur, lubang pembuangan di kamar mandi 
dan lubang pembuangan cucian. 

Pengumpulan	setempat	(kelompok	fungsi-B), adalah saluran drainase lingkungan sejauh saluran tersebut masih berada 
di bawah wewenang Pemerintah Kota. Dengan demikian, saluran/sungai yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Provinsi atau Pusat tidak termasuk dalam klasifikasi ‘drainase lingkungan’.

Dalam diagram tersebut digambarkan pula jaringan air limbah (sewer) untuk menunjukkan bahwa sebenarnya grey water 
seharusnya masuk ke dalam saluran sewer.

Penampungan/pengolahan	setempat	(kelompok	fungsi-C), adalah perangkap lemak dan pasir atau sumur resapan 
di mana keduanya terletak dalam batas halaman (rumah, toko, kantor).

Kelompok Fungsi-D, Kelompok Fungsi-E dan Kelompok Fungsi-F, adalah kelompok fungsi yang berada di luar wewenang 
Pemerintah Kota. Dengan demikian kelompok fungsi ini tidak dibahas dalam Strategi Sanitasi Kota. 

Langkah-langkah pelaksanaan A (identifikasi sistem) dan B (identifikasi kondisi): sama dengan langkah-
langkah untuk air limbah

Daftar	centang	(checklist)	hasil	modul	BA-03
o	Teridentifikasinya subsistem yang diterapkan untuk masing-masing subsektor sanitasi

o	Teridentifikasinya lokasi subsistem dan informasi lainnya

o	Teridentifikasinya akar permasalahan dan potensi untuk setiap subsektor
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Pengumpulan Data Lanjutan BA-04

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Terkumpulnya	data	lain	yang	masih	dibutuhkan,
•	 Terkumpulnya	data	tentang:

–	Layanan	sanitasi	oleh	sektor	swasta	dan	masyarakat,
–	Pemberdayaan	masyarakat	dan	jender,
–	Komunikasi	(Media).

Pengumpulan data lanjutan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

•	 Pembahasan	aspek	kelembagaan	dan	aturan	serta	aspek	keuangan	pada	bagian	BA-02:	‘Pengumpulan	Data	Awal,’	
kemungkinan memberikan indikasi masih ada data yang perlu dilengkapi, 

•	 Kemudian	 saat	 pembahasan	 BA-03:	 ‘Pemetaan	 Manajemen	 dan	 Operasi	 Sistem	 Sanitasi’	 terdapat	 kemungkinan	
beberapa data masih perlu dilengkapi, agar mampu memberikan gambaran lebih nyata tentang kondisi sistem 
sanitasi saat ini,

•	 Informasi	tentang	layanan	sanitasi	oleh	sektor	swasta.	Akan	sangat	baik	bilamana	informasi	lengkap	sudah	diperoleh	
dalam bagian BA-02: ‘Pengumpulan Data Awal’. Seringkali data semacam itu tidak seluruhnya tersedia. Oleh karenanya, 
di bawah ini diberikan langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi langsung dari sumbernya,

•	 Pemberdayaan	masyarakat,	 jender	 dan	 kemiskinan.	 Pengumpulan	 data	 primer	 dilakukan	 pada	 beberapa	 daerah	
tertentu. Penentuan daerah tersebut didasarkan pada data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya, yang 
menunjukkan di mana saja sudah pernah dilakukan intervensi sanitasi, berikut hasilnya (berhasil ataupun gagal). Studi 
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ini akan mencari pelajaran (lesson-learned) dari keberhasilan maupun kegagalan tersebut. Selain itu pada bagian BA-03 
(Pemetaan Awal – Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi), kemungkinan tidak semua data tersedia. Oleh karenanya 
di beberapa tempat yang diperkirakan sisi sanitasinya berisiko tinggi (kepadatan penduduk tinggi dan kumuh), ada 
baiknya dilakukan studi ini guna menggali informasi yang lebih dalam dari berbagai aspek (teknis maupun non-
teknis),

•	 Informasi	 tentang	media.	Pada	bagian	BA-02:	‘Pengumpulan	Data	Awal’	beberapa	 informasi	 tentang	media	sudah	
terkumpul. Bila dipandang perlu untuk mengumpulkan informasi lebih jauh lagi, maka pengumpulan data tersebut 
dilakukan dengan kunjungan langsung dan melakukan diskusi dengan media-media lokal.

Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota Pokja Sanitasi Kota,•	
Anggota Pokja Sanitasi Kota, didampingi ahli, peran serta swasta dan masyarakat, serta ahli komunikasi.•	

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?	
Rapat Pokja: perkiraan 2–3 kali pertemuan @ 3 jam efektif untuk: •	
– Identifikasi kebutuhan data lanjutan,
– Identifikasi data layanan sanitasi oleh sektor swasta.,
– Pengumpulan data komunikasi.
Kegiatan lapangan dan pengumpulan data lanjutan (diperkirakan 2–3 minggu).•	

Langkah-langkah	pelaksanaan
A.	 Pengumpulan	data	lanjutan	(umum,	teknis,	kebijakan	daerah	dan	kelembagaan,	keuangan)
1. Evaluasi kelengkapan data yang sudah terkumpul, dan identifikasi data yang masih diperlukan serta sumbernya.
2. Proses pengumpulan data lanjutan.

B.	 Pengumpulan	data	untuk	layanan	sanitasi	oleh	sektor	swasta	dan	masyarakat
1. Diskusi internal tentang keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam layanan sanitasi.
2. Menyiapkan daftar pertanyaan wawancara.
3. Menyepakati kebutuhan kunjungan lapangan dan melakukan persiapan kunjungan lapangan.
4. Konfirmasi kepada calon responden.
5. Lakukan kunjungan lapangan dan diskusi dengan pihak-pihak swasta dan masyarakat yang terlibat.
6. Buat laporannya.

Data tersebut adalah data yang diperkirakan 
tersedia, tetapi terlewatkan untuk dikumpulkan 
sebelumnya. Penelitian terbatas mungkin 
diperlukan. Bila dibutuhkan penelitian lebih men-
dalam, perlu dipertimbangkan menjadi kegiatan 
tersendiri yang menjadi bagian dari Rencana 
Tindak.

Penelitian layanan sanitasi oleh sektor swasta 
dan media dilakukan dengan studi lapangan 
yang dilakukan oleh Pokja sendiri,  serta tidak 
membutuhkan waktu dan biaya besar.
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C.	 Pemberdayaan	masyarakat,	jender	dan	kemiskinan	(PMJK)
Diskusi Pokja Sanitasi Kota & Tim studi PMJK.•	
Kunjungan ke lokasi dan diskusi,•	
Pelatihan dan pelaksanaan survei percontohan,•	
Pelaksanaan survei lapangan,•	
Diskusi dan analisis,•	
Validasi hasil analisis dengan masyarakat.•	

D.	 Pengumpulan	data	tentang	media
Diskusi internal tentang kebutuhan media dalam sanitasi•	
Pengamatan langsung,•	
Wawancara informan kunci,•	
Wawancara kelompok masyarakat,•	
Analisis dan penyusunan laporan.•	

Referensi terkait 
– Lampiran Daftar Pertanyaan untuk wawancara lapangan.
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	 Langkah-langkah	pelaksanaan
	 A.	 Pengumpulan	data	lanjutan	(umum,	teknis,	kebijakan	daerah	dan	kelembagaan,	keuangan)

Langkah	1:
Evaluasi data yang sudah terkumpul, identifikasi data yang masih diperlukan dan perkiraan sumbernya.

Langkah	2:
Proses pengumpulan data lanjutan

1. Sepakati batas waktu pengumpulan data lanjutan.
2. Bila diperlukan, lakukan observasi ke lapangan untuk konfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terutama saat 

diskusi BA-03: ‘Pemetaan Manajemen dan operasi Sistem Persampahan’.

	 B.	 Pengumpulan	data	untuk	layanan	sanitasi	oleh	sektor	swasta	dan	masyarakat

Langkah	1:
Diskusi internal tentang keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam layanan sanitasi

1. Siapkan data yang sudah terkumpul (dari BA-02: Pengumpulan Data Awal) tentang keterlibatan sektor swasta dan 
masyarakat dalam layanan sanitasi. 

2. Diskusikan manfaat keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam layanan sanitasi kota.
3. Diskusikan contoh-contoh di mana sektor swasta dan masyarakat sudah dan berpeluang untuk berperan dalam 

layanan sanitasi.
4. Identifikasikan peran yang sudah diambil oleh Pemerintah Kota untuk jenis layanan sanitasi yang telah melibatkan 

sektor swasta.

  Apabila Pemerintah Kota ingin melibatkan sektor 
swasta lebih jauh lagi dalam layanan sanitasi, 
maka kondisi yang dibutuhkan untuk kesuksesan 
keterlibatan swasta adalah: a) kompetisi; b) 
transparansi; dan c) akuntabilitas.

Keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan sanitasi di perkotaan bervariasi, setidaknya seperti berikut:
a. Swasta yang melakukan investasi langsung dalam memberikan layanan sanitasi, berdasarkan konsesi yang 

diperoleh dari Pemerintah Kota setempat. 
 Contoh: pihak swasta yang berinvestasi di TPA untuk mengolah sampah. Selain mendapatkan keuntungan 

dari usaha pengolahan sampah. umumnya pihak swasta mendapatkan pembayaran dari Pemerintah Kota atas 
layanan yang diberikan, contoh lain tetapi tidak memerlukan izin (setidaknya sampai saat ini) adalah usaha 
daur ulang sampah di mana jaringannya terdiri dari pemulung, pengumpul dan jaringan di atasnya sampai ke 
pabrik. 

b. Swasta yang mendapatkan kontrak dan pembayaran dari Pemerintah Kota untuk menjalankan layanan sanitasi 
pada suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu yang disepakati. 
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Langkah	2:
Menyusun daftar pertanyaan wawancara

Berdasarkan hasil pemetaan penanganan sanitasi di atas, maka penyiapan daftar pertanyaan untuk wawancara/observasi 
harus mengikuti  kategori kelompok respondennya, yaitu:
1. Pejabat/personel SKPD dan/atau unit lain yang bertanggung jawab terhadap sanitasi di kota bersangkutan. 
2. Pengusaha yang melakukan aktivitas usaha terkait sanitasi.
3. Lembaga Non-Pemerintah (LSM/KSM) atau individu yang melakukan aktivitas sosial terkait sanitasi. 

Dibutuhkan persiapan pertanyaan wawancara yang berbeda untuk setiap kelompok responden dan bidang tugasnya.
1)	 Responden	SKPD
 Responden dari unsur SKPD umumnya dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) atau Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH), bergantung pada unit SKPD yang bertanggung jawab pada masalah kebersihan kota. Informasi yang 
bisa diperoleh dari SKPD umumnya mengenai data persampahan dan penanganan limbah cair domestik di kota 
bersangkutan. 

 Daftar pertanyaan untuk responden dari unsur SKPD dapat dilihat pada Lampiran BA-04_1.

2)	 Pengelola	TPA
 Daftar pertanyaan untuk responden Pengelola TPA dapat dilihat pada Lampiran BA-04_2.

 Contoh: penyapuan jalan protokol atau pengangkutan sampah di suatu kawasan tertentu, atau penarikan 
retribusi pada kawasan tertentu.

c. Swasta yang mendapatkan izin untuk memberikan layanan di suatu kawasan tertentu, di mana pembayaran 
atas layanan yang diberikan diperoleh dari penerima layanan. 

 Contoh: jasa penyedotan lumpur tangki septik. 
d. Swasta yang menyediakan layanan pada skala terbatas, mendapatkan pembayaran langsung dari penerima 

layanan tetapi tidak memerlukan izin (atau kebutuhan izin tersebut belum diatur karena kecilnya skala usaha 
yang dilakukan). 

 Contoh: pengumpulan sampah di lingkungan RW yang dilakukan oleh wiraswasta lokal dengan modal kecil 
(misalnya hanya memiliki 1–2 gerobak sampah).

Untuk ke-4 variasi tersebut di atas, pihak swasta menyediakan seluruh biaya investasi agar dapat memberikan 
layanannya. Pembayaran atas jasa layanan yang diberikan ditujukan untuk menutup biaya investasi, biaya operasi 
dan pemeliharaan serta memberikan keuntungan.
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3)	 Pengusaha	penampung	(Pengepul)	dan/atau	Pengusaha	produksi	barang	bekas	daur	ulang.	
 Daftar pertanyaan untuk responden Pengusaha penampung (Pengepul) dan/atau Pengusaha Produksi barang bekas 

daur ulang, dapat dilihat pada Lampiran BA-04_3.

4)	 Pengusaha	Penanganan	Limbah	Cair	Domestik	(Sedot	Tangki	Septik)
 Daftar pertanyaan untuk responden Pengusaha Penanganan Limbah Cair Domestik (Sedot Tangki Septik) dapat dilihat 

pada Lampiran BA-04_4.

5)	 Lembaga	Non-Pemerintah:	LSM	atau	Kelompok	masyarakat	yang	 telah	menjalankan	aktivitas	daur	ulang	
sampah

 Daftar pertanyaan untuk responden Lembaga Non-Pemerintah dapat dilihat pada Lampiran BA-04_5.

6)	 Sektor	Swasta	Pemasang	Iklan
    Daftar pertanyaan untuk responden Sektor Swasta Pemasang Iklan dapat dilihat pada Lampiran BA-04_6.

Langkah	3:
Sepakati kebutuhan kunjungan lapangan dan lakukan persiapan kunjungan lapangan

1. Sepakati kebutuhan kunjungan lapangan/diskusi dengan pihak-pihak swasta.
2. Lakukan persiapan kunjungan lapangan:

a. Siapkan surat identitas.
b. Identifikasi pihak swasta yang akan dikunjungi (terbagi untuk masing-masing subsektor; sekiranya ada).
c. Diskusikan isi lembar pertanyaan guna menyamakan pemahaman.
d. Perbanyak lembar pertanyaan.
e. Atur jadwal kunjungan lapangan.

Langkah	4:
Konfirmasi sebelum kunjungan kepada calon responden

Berbagai perubahan bisa saja terjadi, terutama menyangkut kesiapan responden untuk diwawancarai sesuai jadwal 
yang telah dibuat. Dalam beberapa kejadian, ada kalanya calon responden lupa janji yang telah dibuat beberapa hari 
sebelumnya, atau ada acara lain yang mendadak dan buat dia lebih penting, sehingga wawancara terpaksa diubah. Guna 
lebih memastikan kesiapan mereka dan menghindari pemborosan waktu dan energi, sangat direkomendasikan untuk 
melakukan konfirmasi ulang mengenai kesiapan mereka untuk ditemui dan diajak diskusi (wawancara). Konfirmasi ulang 
sebaiknya dilakukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan wawancara, atau paling lambat sebelum pewawancara berangkat 
ke tempat pertemuan dengan responden.
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Langkah	5:
Lakukan kunjungan lapangan dan diskusi dengan pihak-pihak swasta yang terlibat

Berdasarkan profil kesehariannya, para responden dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu: responden institusi 
formal dan responden institusi informal. Responden institusi formal adalah mereka yang berstatus sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) di salah satu dinas Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Sedangkan responden institusi informal 
adalah mereka yang profesinya sebagai pengusaha swasta dalam bidang daur ulang sampah, pengurasan tangki septik 
atau sebagai subkontraktor jasa pengelolaan sanitasi (misalnya kebersihan kota) yang mendapat pekerjaan dari salah 
satu dinas Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Dalam pelaksanaan kunjungan dan wawancara, masing-masing 
membutuhkan gaya pendekatan berbeda.

Responden	institusi	formal
Kelompok responden institusi formal biasanya akan lebih baik bila dihadapi dengan sikap dan penampilan yang lebih 
formal. Karakteristik responden institusi formal biasanya ditandai hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki dokumentasi data sekunder yang terstruktur dan relatif lengkap, sehingga selama survei/observasi 
berlangsung relatif tidak perlu banyak membuat catatan.

2. Data yang diperoleh dari wawancara lebih banyak bersifat penjelasan tambahan atas apa yang terdapat pada 
dokumen data sekunder.

3. Lebih berhati-hati dalam menyampaikan data/informasi, baik data berupa dokumen maupun lisan.

Responden	institusi	informal:	Wiraswasta
Kelompok responden institusi informal, khususnya wiraswastawan, biasanya akan lebih baik bila dihadapi dengan sikap 
dan penampilan yang lebih santai. Karakteristik responden institusi informal biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sangat berhati-hati pada saat permulaan, terutama mengenai identitas dan tujuan kedatangan pewawancara. Mereka 
harus diyakinkan bahwa tujuan dari survei/observasi tidak akan merugikan kepentingan bisnis mereka. Namun 
demikian, mereka secara bertahap akan lebih terbuka bila suasana pembicaraan makin mencair dan akrab.

2. Kurang memiliki dokumentasi data sekunder bahkan kadang tidak punya sama sekali, sehingga perlu lebih banyak 
membuat catatan.

3. Data/informasi yang diperoleh dari wawancara merupakan data/informasi utama yang harus dicatat  saksama, kalau 
perlu disiapkan alat perekam. Seringkali akurasi data yang disampaikannya tidak bisa diandalkan. Dalam hal demikian, 
data atau informasi yang diperoleh lebih banyak bersifat indikasi.

4. Tidak terlalu peduli/berhati-hati dalam menyampaikan data/informasi, baik data berupa dokumen maupun lisan.

Responden	institusi	informal:	Tokoh	Masyarakat/KSM
Responden berikutnya adalah mereka yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu (tokoh masyarakat) atau Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM), yang telah menjalankan aktivitas pengelolaan sanitasi. Kelompok responden ini biasanya 
diwakili oleh pimpinannya yang cenderung tampil lebih menonjol. Mereka juga lebih suka bila dihadapi dengan sikap 
dan penampilan yang santai. Karakteristik kelompok responden ini biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut:
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1. Sangat ramah dan lebih terbuka, terutama bila sudah mengetahui identitas dan tujuan kedatangan pewawancara. 
Mereka akan dengan senang hati dan bangga berbagi pengalaman selama menjalankan aktivitas pengelolaan 
sanitasi (pengomposan sampah atau pengelolaan Sanimas) dan memperlihatkan objek garapan mereka. Kunci 
penting dalam menghadapi responden tokoh masyarakat adalah tampil penuh perhatian, sederhana dan bersikap 
rendah hati (low profile).

2. Dokumentasi data sekunder relatif lebih baik dibanding responden wiraswasta, tapi biasanya tidak fokus. Kadang 
tersedia brosur sederhana yang menerangkan identitas, sejarah singkat dan profil objek garapan mereka. Untuk data 
spesifik tertentu bisa dengan mudah ditanyakan dan perlu sedikit membuat catatan.

3. Data/informasi yang diperoleh dari wawancara saling melengkapi dengan data/informasi dari dokumentasi. Biasanya 
akurasi data yang disampaikan kurang bisa diandalkan sehingga lebih banyak bersifat indikasi.

4. Tidak terlalu peduli/berhati-hati dalam menyampaikan data/informasi, baik data berupa dokumen maupun lisan.
5. Bisa terjadi salah persepsi pada pihak kelompok responden ini. Mereka boleh jadi  beranggapan pewawancara datang 

dari lembaga yang bisa mendatangkan bantuan modal atau fasilitas. Hal ini harus dihindari dengan menerangkan 
secara jelas siapa dan apa tujuan kedatangan pewawancara sejak awal.

Pada dasarnya  kelompok responden punya kesamaan karakteristik, yaitu cenderung suka memperlebar topik pembicaraan. 
Pada responden tertentu, mereka senang bercerita tentang hal-hal yang menonjolkan pengalaman istimewanya, walaupun 
kurang relevan dengan topik utama yang direncanakan. Pewawancara harus berusaha mengendalikan pembicaraan agar 
tetap pada topik yang direncanakan tanpa menyinggung perasaan responden. Mereka juga bisa dijadikan referensi untuk 
mendapatkan responden lain yang masih diperlukan dan dianggap representatif. Referensi tersebut juga biasanya akan 
membuat responden baru lebih mudah diakses dan lebih kooperatif.

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan diperlukan sebagai panduan mengenai topik yang harus dibicarakan, dan untuk 
menentukan apakah data/informasi yang diperlukan sudah mencukupi.

Agar pihak responden, terutama para pengusaha swasta, lebih kooperatif dan komunikatif, akan sangat membantu apabila 
pewawancara memiliki pengetahuan dan wawasan yang relevan dengan usaha mereka. Biasanya mereka akan sangat 
tertarik terhadap informasi yang berkaitan dengan jaringan usaha yang bisa mendorong pengembangan bisnisnya, 
misalnya potensi pasar, sumber permodalan alternatif, partner potensial yang bisa diajak bersinergi, dan lain-lain. 

Langkah	6:
Buat laporan

Setelah diperoleh data/informasi dari hasil survei/observasi, maka dapat dibuat analisis dan rekomendasi yang dituangkan 
dalam laporan Kajian dan Studi Kasus Partisipasi Sektor Swasta (Private Sector Participation) dalam Pengelolaan Sistem 
Sanitasi. Secara garis besar, lingkup analisis akan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Evaluasi pelaksanaan survei/observasi secara umum, terutama membandingkan antara rencana dan realisasi 

pelaksanaannya.
2. Peta penanganan sistem sanitasi yang ada saat ini, baik untuk subsektor persampahan maupun subsektor limbah cair 
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domestik berdasarkan model peta yang telah dibuat.
3. Identifikasi segmen aktivitas yang saat ini telah ditangani oleh sektor publik, sektor swasta dan/atau kelompok 

swadaya masyarakat  (KSM atau LSM).
4. Identifikasi pola keterkaitan/sinergi yang telah terjalin, baik secara formal maupun informal.
5. Identifikasi kesempatan peningkatan kualitas dan kuantitas sinergi antar para pihak yang terlibat (sektor publik, sektor 

swasta dan/atau masyarakat/LSM).
6. Identifikasi kesempatan pihak lain yang sebaiknya terlibat, misalnya lembaga keuangan.
7. Rekomendasi:

a. Strategi untuk menjalin sinergi yang lebih intensif dan lebih luas, sehingga sedapat mungkin bisa mengatasi 
sebesar-besarnya permasalahan sanitasi dari sisi peran sektor swasta dan/atau masyarakat/LSM.

       b.   Program sosialisasi dan implementasi strategi di setiap kabupaten/kota.

Selama proses penyusunan laporan, sering dibutuhkanan data/informasi tambahan. Untuk itu, bisa saja dilakukan 
wawancara tambahan dengan responden yang pernah dikunjungi. Biasanya wawancara untuk melengkapi kekurangan 
data/informasi ini bisa dilakukan per telepon.

 C.	 Partisipasi	Masyarakat,	Jender	dan	Kemiskinan	(PMJK)

Langkah	1:
Diskusi Pokja Sanitasi Kota

Diskusi ini diikuti oleh seluruh anggota Pokja Sanitasi Kota dengan agenda membicarakan:
1. Gambaran umum pelaksanaan survei.
2. Penentuan Struktur dan Anggota Tim Inti Survei PMJ – Tim Inti Survei PMJ akan terdiri dari supervisor dan fasilitator, 

serta jika diperlukan bisa juga ditambah Pengolah Data. Supervisor merupakan para anggota Pokja Sanitasi Kota dari 
SKPD yang terkait dengan PMJ, sementara fasilitator bisa berasal dari Kader, SKD, dan lain-lain. Pengolahan/Analisis 
Data dpat dilakukan bersama-sama oleh supervisor dan fasilitator. 

3. Penentuan lokasi survei yang dipilih:
a. Kelurahan yang diperkirakan mempunyai risiko tinggi (kepadatan penduduk tinggi, miskin, kumuh). Indikator 

lainnya adalah data area/kelurahan tersebut tidak tersedia lengkap.
b. RT/RW – berdasarkan kriteria yaitu: (1) Populasi / jumlah penduduk paling padat; (2) Jumlah keluarga miskin paling 

tinggi; (3) Jumlah keluarga yang tidak punya akses sanitasi paling tinggi; (4) Tercatat mempunyai angka kasus 
penyakit (diare & DBD) paling tinggi. 

4. Inventarisasi tenaga potensial untuk Fasilitator – berdasarkan kriteria:
a. pengalaman bekerja dengan masyarakat
b. pernah mengikuti pelatihan kesehatan lingkungan,
c. sudah pernah menjadi pelaksana EHRA,
d. punya komitmen & bersedia bekerja sesuai dengan waktu yang diminta oleh masyarakat (sore, malam, atau hari 

libur),
e. diutamakan orang yang tinggal di wilayah yang dimaksud.
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Para anggota Pokja diharapkan membuat daftar nominasi calon-calon fasilitator berdasarkan kriteria, untuk selanjutnya 
diseleksi dalam langkah 2, Diskusi Tim Supervisor Survei PMJ.

Langkah	2:
Diskusi Tim Supervisor Survei PMJ Pokja Sanitasi Kota

Diskusi ini membahas tentang:
1. Penetapan jadwal pelaksanaan training dan survei.
2. Penentuan lokasi survei percontohan – survei percontohan ini sekaligus akan menjadi pelatihan untuk Tim Inti Survei 

PMJ, dipilih dari salah satu lokasi survei.
3. Seleksi/rekrutmen fasilitator berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dari daftar nominasi yang diajukan oleh para 

anggota Pokja.

Langkah	3:
Kunjungan ke lokasi survei dan diskusi

Masing-masing anggota Tim Supervisor Survei PMJ mengunjungi kelurahan-kelurahan yang akan menjadi lokasi survei 
dan mengadakan diskusi dengan topik-topik sebagai berikut ini:
1. Memberi informasi awal kepada Lurah, RT & RW tentang rencana survei serta metodologinya. 
2. Menyepakati jam pelaksanaan survei, apakah akan dilaksanakan pagi, siang atau malam. Tanggal survei telah 

ditetapkan dalam langkah 1 di atas.
3. Pemberitahuan dan menyepakati sarana yang dibutuhkan saat pelaksanaan (tempat, penataan ruangan, peralatan, 

dan lain-lain).

Langkah	4:
Pelatihan tim Inti (Supervisor & Fasilitator) dan pelaksanaan survei percontohan

Langkah	5:
Pelaksanaan survei di lapangan, sesuai jadwal yang disepakati

Inti metode pelaksaan survei ini adalah metode partisipatif. Anggota masyarakat dilibatkan secara aktif untuk melakukan 
penilaian terhadap kondisi sanitasi di lingkungan mereka, dan difasilitasi oleh perwakilan anggota masyarakat sendiri. 
Prinsip penilaian PMJ yang perlu diperhatikan meliputi:
a. Peka kebutuhan, jender, dan kemiskinan
b. Pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan survei harus dilakukan secara 
hati-hati. Maksudnya agar tidak menimbulkan 
harapan berlebihan dari masyarakat akan 
bantuan yang diharapkan akan diterima, sebab  
ini berpotensi menimbulkan kesulitan pada Pokja 
Sanitasi Kota/Pemerintah Kota.
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c. Berkelanjutan
d. Triangulasi informasi (tim, teknik, nara sumber)
e. Masyarakat sebagai pelaku utama, dan orang luar sebagai fasilitator
f. Belajar dari kesalahan

Alat bantu/tools yang digunakan dalam pelaksanaan PMJ dengan mengadopsi teknik PRA/MPA, yang telah dimodifikasi 
sesuai kebutuhan dan konteks wilayah. Alat bantu yang akan digunakan meliputi:

a. Alur Sejarah (Timeline Survey),
b. Klasifikasi Kesejahteraan (Wealth Classification) dan Pemetaan Sosial & Sanitasi (Social & Sanitation Mapping),
c. Siapa Melakukan Apa dan Pembagian Waktu Kerja berdasarkan Jender,
d. Kesiapan secara Kelembagaan saat ini (Diagram Venn).

Alokasi waktu survei untuk masing-masing kota adalah 30 (tiga puluh) hari kerja efektif, meliputi persiapan, pelaksanaan 
dan penulisan draf laporan. Pelaksanaan di lapangan bersama masyarakat untuk tiap kelurahan/RW dilakukan selama 4.5 
jam dalam satu (1) hari.

Peserta	Kegiatan
Peserta kegiatan PMJ ini adalah warga masyarakat dari unit daerah yang dipilih atau diusulkan Pokja untuk tingkat 
Kelurahan. Peserta yang diharapkan terlibat dalam kegiatan dalam unit daerah kegiatan meliputi:

a. Perwakilan warga masyarakat dengan jumlah sekitar 40-50 orang, dengan memerhatikan keseimbangan jenis kelamin, 
usia, kelas ekonomi, agama dan suku.

b. Paham kondisi, punya kepedulian, punya waktu.

Lokasi kegiatan dilakukan di suatu tempat cukup luas yang dapat menampung sekitar 40 – 50 orang dengan nyaman. 
Tempat yang digunakan untuk kegiatan diharapkan tempat yang netral dan semua warga masyarakat merasa nyaman 
untuk mengemukakan pendapat, tanpa ada kekhawatiran terintimidasi. Untuk mengurangi kesan formal, pertemuan 
dengan cara duduk di lantai/tikar sangat dianjurkan

Langkah	6:
Diskusi dan Analisis Hasil Survei

Tim Fasilitator dan Supervisor PMJ menganalisis hasil survei. Kemudian hasil analisis tersebut disusun dalam bentuk 
laporan dan presentasi untuk divalidasi dalam langkah selanjutnya.
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Langkah	7:
Validasi Hasil Analisis dengan Masyarakat

Anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan di Langkah 5, diundang kembali untuk melakukan validasi atas hasil analisis 
yang dilakukan.

	 D.	 Pengumpulan	data	aspek	komunikasi	(media)
 
Langkah	1:
Diskusi internal tentang kebutuhan media dalam sanitasi

1. Siapkan data yang sudah terkumpul (dari BA-02: Pengumpulan Data Awal) tentang kebutuhan media dalam sanitasi. 
2. Diskusikan manfaat media dalam sanitasi kota.
3. Diskusikan contoh-contoh di mana media sudah dan berpotensi untuk berperan dalam sanitasi.

Langkah	2:
Pengamatan langsung

Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan serta media informasi yang terkait 
dengan masalah kesehatan, khususnya masalah sanitasi. Termasuk di antaranya media formal atau informal. Kegiatan 
ini dilakukan oleh orang yang punya kemampuan untuk melakukan wawancara nara sumber kunci. Pada awal tahap 
dibutuhkan keterlibatan seorang ahli komunikasi untuk mendampingi Tim Komunikasi Pokja Sanitasi Kota.
Hal-hal menarik dapat  dikonfirmasi kepada nara sumber yang akan dihubungi dan berbagai pihak terkait lainnya. Daftar 
pertanyaan untuk nara sumber yang telah disusun mungkin bisa ditambah, dikurangi atau dipertajam berdasarkan 
temuan-temuan saat pengamatan langsung. 

Langkah	3:
Wawancara informan kunci

Informan kunci yang dimaksud adalah pengambil keputusan bidang redaksi media massa (media cetak, radio dan televisi) 
dan pengambil keputusan instansi Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyebaran informasi  kampanye 
sosial. Terutama kegiatan komunikasi masyarakat yang dilakukan oleh dinas-dinas  terkait sanitasi seperti; Dinas Kesehatan, 
Pekerjaan Umum, Informasi dan komunikasi, Humas, Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Bappeda. 

Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan:
•	 Mengunjungi	satu	persatu	nara	sumber	untuk	diwawancarai	dengan	santai	dan	terbuka,	dengan	mengembangkan	
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pertanyaan-pertanyaan berdasarkan jawaban nara sumber.
•	 Menindaklanjuti	wawancara	dengan	nara	 sumber	 lain	berdasarkan	kebutuhan	penggalian	 informasi	nara	 sumber	

sebelumnya, untuk mengetahui lebih dalam informasi yang dibutuhkan.

Petunjuk pelaksanaan lebih lanjut, lihat Lampiran BA-04_7.

Langkah	4:
Wawancara Kelompok Masyarakat

Tiga kelompok masyarakat diwawancarai, masing-masing terdiri dari 10 s/d 20 orang yang mewakili ibu rumah tangga,  
bapak, dan remaja (pria dan wanita). Dalam wawancara ini, pewawancara mengarahkan wawancara dengan serangkaian 
pertanyaan kepada semua peserta. Pewawancara melakukan wawancara secara hati-hati berdasarkan pedoman 
wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

Aktivitas fasilitasi dalam wawancara kelompok masyarakat atau FGD (focus group discussion) bertujuan untuk mengelola 
proses FGD, agar menghasilkan masukan jujur dan apa adanya. Dalam fasilitasi,  perlu dipertimbangkan efektivitas 
penggunaan waktu agar kegiatan FGD berjalan baik dan efektif. Ini tentunya perlu persiapan yang baik. Petunjuk 
Pelaksanaan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran BA-04_8.

Langkah	5:
Analisis dan Penyusunan Laporan

Hasil penelitian, baik sisi pasokan maupun permintaan, akan dianalisis dan disusun menjadi sebuah laporan penelitian 
media. Laporan disusun dalam bentuk laporan naratif, didukung data yang sudah diorganisir dan diolah. Laporan ditulis 
oleh konsultan, tetapi  untuk kegiatan sejenis di masa mendatang  Pokja  diharapkan bisa menyusun laporan.

Daftar	centang	(checklist)	hasil	modul	BA-04
o	Tersedianya data-data sekunder tambahan untuk melengkapi data-data yang telah terkumpul pada BA-02

o	Disiapkannya laporan (dan data) Layanan Sanitasi oleh Sektor Swasta

o	Disiapkannya laporan (dan data) partisipasi masyarakat, jender dan kemiskinan

o	Disiapkannya laporan Analisis Komunikasi (Media)
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Penyusunan
Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota

BA-05

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Terpetakannya	kondisi	sanitasi	kota	secara	cepat,	
•	 Tersusunnya	dokumen	penilaian	pemetaan	cepat	situasi	sanitasi	kota	(rapid	sanitation	assessment).

Dengan melakukan Pengumpulan Data Lanjutan, diperoleh gambaran lebih lengkap mengenai kondisi sanitasi pada 
skala kota secara keseluruhan. 

Untuk mendapatkan gambaran kondisi perkembangan kota, dilakukan identifikasi kawasan urban-high, urban-medium, 
urban-low, peri-urban dan rural area yang didasarkan pada kepadatan penduduk. Hasil identifikasi akan diperlukan sebagai 
masukan untuk menentukan sistem sanitasi, tingkat layanan dan prioritas layanan sanitasi (selain indikator lainnya). 
Sebuah kawasan umumnya meliputi beberapa kelurahan. Apabila  sebuah kelurahan dengan jumlah penduduk relatif 
sedikit (misalnya termasuk klasifikasi peri-urban) tetapi dikelilingi oleh kelurahan-kelurahan yang termasuk urban-medium, 
maka kelurahan tersebut akan termasuk ke dalam kawasan urban-medium. Penetapan ini bermanfaat dalam proses 
penyusunan Strategi Sanitasi Kota nantinya, yaitu untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Arahan pemilihan opsi sistem teknologi.
2) Membantu memberikan arahan penetapan zona sanitasi.

 ‘Cepat’ di sini dimaksudkan berdasarkan data sekunder yang tersedia saat ini dan data lanjutan. Kemampuan menarik informasi dari data yang tersedia merupakan hal penting. Kunjungan ke lapangan, terutama ke area 
yang diidentifikasi sebagai area berisiko serta diskusi intensif antar aggota Pokja Sanitasi Kota, akan memperkuat pemahaman tentang kondisi sanitasi di kota tersebut serta kesepakatannya.
  Kepadatan penduduk diperoleh dari hasil pembagian jumlah penduduk resmi yang bertempat tinggal di suatu area (berdasarkan data BPS; tidak termasuk penduduk musiman), dibagi dengan luas areanya.
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Identifikasi kawasan tersebut belum memberikan gambaran dari sisi kondisi sanitasi.  Walaupun berdasarkan kepadatan 
penduduk, ditambah sedikit pengetahuan mengenai kondisi kawasan tersebut (misalnya: kawasan didominasi area 
genangan), gambaran kasar kondisi sanitasi di kawasan tersebut sudah bisa diperkirakan. 

Guna melengkapi gambaran tersebut, maka dilakukan peninjauan kondisi sanitasi di tiap kelurahan (masih berdasarkan 
data sekunder yang ada). Kelurahan dipilih karena merupakan unit komunitas formal terkecil. Berdasarkan indikator 
yang disepakati anggota Pokja Sanitasi Kota, ditetapkan 4 kategori kelurahan berisiko sanitasi. Analisis lebih mendalam 
dilakukan terhadap kelurahan berisiko tinggi untuk mengetahui bagaimana kondisi sanitasinya, dengan menggunakan 
alat bantu analisis Diagram Sistem Sanitasi (DSS). 

Di bagian-bagian tertentu kota seringkali ditemukan area yang memiliki kesamaan kondisi, tetapi tidak terpetakan saat 
menetapkan 5 klasifikasi kawasan atau 4 kategori draf kelurahan berisiko. Area tersebut disebut ‘area tipikal’. Beberapa 
contoh area tipikal antara lain:
•	 Tempat-tempat	di	tepi	sungai	di	mana	terdapat	WC	helikopter.	Informasi	ini	biasanya	diperoleh	dari	Dinas	Kesehatan,	

Bagian Lingkungan Hidup atau kelurahan.
•	 Area	tertentu	dalam	suatu	kelurahan	dengan	kepadatan	penduduk	tinggi,	dan	yang	tidak	terlihat	dari	data	kepadatan	

penduduk kelurahan tersebut. Salah satu alat bantunya adalah dengan menggunakan peta foto udara atau peta dari 
Google Earth. Sebab akan terlihat jelas area dengan kepadatan penduduk tinggi, sebagaimana terlihat dari padatnya 
rumah di area tersebut.

Pokja Sanitasi Kota dapat mengembangkan lebih lanjut klasifikasi lain yang dapat mendefinisikan area tipikal. Cara itu 
dapat  membantu memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi sanitasi di kota tersebut.

Langkah-langkah tersebut di atas dilakukan untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi berdasarkan data sekunder. 
Penampilan informasi tersebut paling baik dalam bentuk peta tematik yang ditumpang tindihkan (over-lay). Misalnya peta 
kawasan yang di-over lay-kan dengan peta draf kelurahan berisiko serta peta area tipikal. Hasilnya memberikan informasi 
dan pemahaman yang dalam tentang kondisi sanitasi di kota tersebut. 

Karena untuk masuk ke ‘Tahap-C: Penyusunan Strategi Sanitasi’ perlu ada kesamaan persepsi anggota Pokja Sanitasi Kota, 
maka pada bagian ini butuh beberapa kali diskusi internal Pokja Sanitasi Kota untuk mencapai titik pemahaman yang 
sama. Pemahaman merupakan sebuah proses, karena itu setidaknya pada tahap ini kesamaan pemahaman tersebut 
dianggap cukup memadai. Khususnya untuk menjawab pertanyaan Tim Pengarah ataupun pemangku kepentingan 
lainnya saat dilakukannya konsultasi publik.

Selanjutnya disusunlah Dokumen Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota yang merupakan rangkuman hasil-hasil 
pembahasan di atas.
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota Pokja Sanitasi Kota.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan 4 kali pertemuan @ 2–3 jam.

Langkah-langkah	pelaksanaan
 
A. Penetapan kawasan urban-high, urban-medium, urban-low, peri-urban dan rural

1. Diskusikan rencana pengembangan kota.
2. Bagi kepadatan penduduk kota ke dalam 5 kategori.
3. Sepakati kawasan urban-high, urban-medium, urban-low, peri-urban dan rural.
4. Gambarkan dalam peta.

B. Draf Area Berisiko
1. Diskusikan dan sepakati indikator yang akan digunakan.
2. Diskusikan dan sepakati bobot masing-masing indikator.
3. Periksa kesahihan data.
4. Penghitungan draf area berisiko.
5. Gambarkan dalam peta. 

C. Indikasi area tipikal 
1. Diskusikan dan sepakati klasifikasi area tipikal yang akan digunakan.
2. Tetapkan area tipikal.
3. Gambarkan dalam peta.

D. Penyusunan Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota
1. Lakukan over-lay peta kawasan, peta draf area berisiko dan peta area tipikal.
2. Diskusikan bersama anggota Pokja Sanitasi Kota dan tarik informasi yang terkandung di dalamnya.

Referensi terkait
 
– 
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	 Langkah-langkah	pelaksanaan
	 A.	 Menyepakati	Kawasan	‘Urban-High’,	‘Urban-Medium’,	‘Urban-Low’,	‘Peri-Urban’	dan	‘Rural’	

Untuk membantu mendefinisikan sistem sanitasi dan zona sanitasi (dalam Tahap-C: Penyusunan Strategi Sanitasi Kota), 
pertama kali perlu disepakati bahwa kawasan-kawasan tersebut didasarkan pada kepadatan penduduk dan fungsi kota 
tersebut (saat ini maupun rencana di masa mendatang). Seluruh bagian kota akan dibagi atas kawasan ‘urban-high’, 
‘urban-medium’, ‘urban-low’, ‘peri urban’ dan ‘rural’.  

Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa penamaan kawasan tersebut tidak sepenuhnya mengacu kepada 
definisi formal (kalaupun ada) tentang ‘urban-high’, urban-medium’, ‘urban-low’, ‘peri-urban’ ataupun ‘rural’.

Langkah	1:
Buat 5 klasifikasi kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk yang dibagi atas:

•	 rural	 	 :	<=	25	orang/hektar
•	 peri-urban	 :	>	25	–		<	100	orang/hektar
•	 urban-low	 :	100	–		<	175	orang/hektar
•	 urban-medium	 :	175	–	250	orang/hektar
•	 urban-high	 :	>	250	orang/hektar.

Dapat	dikatakan	bahwa	kelurahan	dengan	kepadatan	penduduk	<=25	orang/hektar	mempunyai	ciri-ciri	‘rural’,	 seperti	
yang ditemukan di beberapa kota kecil dan sedang.
Karena rencana kepadatan penduduk untuk jangka panjang di tingkat kelurahan sukar diperoleh, maka data yang 
digunakan di sini adalah data lengkap kepadatan penduduk tahun terakhir yang dimiliki.

Langkah	2:
Periksa fungsi kota dan rencana pengembangan kota

Tanpa melihat fungsi kota dan rencana pengembangan kota, maka kepadatan penduduk saja belum dapat digunakan 
untuk membagi kota ke dalam ketiga kawasan tersebut. Sebuah kelurahan dengan kepadatan penduduk rendah mungkin 
saja memiliki fungsi ‘urban’. Contohnya sebagai berikut:

•	 Kawasan	Bandar	Udara.	Akibat	 sebagian	besar	 lahan	digunakan	 sebagai	 kawasan	bandar	udara,	maka	 kepadatan	
penduduk menjadi kecil. Tetapi kalau dilihat dari fungsi kota, kawasan ini layak mendapatkan layanan sebagaimana 
halnya kawasan urban.

Data yang digunakan harus konsisten dari tahun 
yang sama. Hal ini seringkali menyebabkan 
data yang digunakan berasal dari 1–2 tahun ke 
belakang, sebab data dari tahun sebelumnya 
biasanya belum direkapitulasi oleh instansi yang 
berwenang.
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•	 Kawasan	 komersial.	 Sama	 halnya	 dengan	 kawasan	 pertokoan	 yang	 dihuni	 sedikit	 penduduk.	Walaupun	 begitu,	
kawasan ini perlu mendapatkan layanan sebagaimana kawasan urban lainnya.

•	 Antisipasi	perkembangan	kota.	Walaupun	saat	ini	jumlah	penduduk	masih	rendah,	tetapi	apabila	dalam	waktu	dekat	
kawasan tersebut akan berkembang atau dikembangkan, misalnya menjadi kawasan perumahan menengah ke atas, 
atau kawasan komersial. Karenanya,  kawasan tersebut perlu disepakati apakah akan ditetapkan sebagai kawasan 
urban sehingga perlu mendapatkan jenis layanan sanitasi, sebagaimana halnya kawasan urban lainnya.   

Langkah	3:
Gambarkan	pembagian	kawasan	tersebut	dalam	peta

Hasil pembagian kawasan tersebut digambarkan dalam peta yang memberikan indikasi kawasan yang termasuk urban-
high, urban-medium, urban-low, peri–urban dan rural. 

Salah satu manfaat dari kesepakatan kawasan urban-high, medium, low, peri-urban dan rural adalah kemudahan 
menentukan jenis layanan sanitasi yang perlu diberikan di suatu kawasan tertentu. Sebagai contoh adalah 
pelayanan sampah (walaupun hal ini akan dibahas lebih mendalam pada penentuan zona sanitasi – Tahap-C: 
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota). 

Terkait layanan sampah, kebijakan yang umum ditemukan di kota-kota adalah bahwa SKPD terkait (Dinas 
Kebersihan) wajib melakukan layanan sampah ke seluruh bagian kota. Pertanyaannya: apakah memang perlu 
Dinas Kebersihan mengangkut sampah dari kawasan yang jarang penduduknya, dengan konsekuensi biaya 
operasional menjadi tinggi untuk per m3 sampah yang diangkut? 

Dengan adanya penetapan kawasan urban-high, medium, low, peri-urban dan rural, maka dengan sumber 
daya terbatas yang dimiliki Dinas Kebersihan (jumlah truk sampah, biaya operasional), Dinas Kebersihan dapat 
meningkatkan kualitas layanannya tanpa perlu (segera) menambah armada truk sampahnya. Kebersihan 
seluruh area kota tetap menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan, tetapi sekarang truk sampah yang ada 
dikonsentrasikan untuk mengangkut sampah di area urban-high, medium, low, dan kemungkinan juga peri-urban, 
sehingga persentase sampah yang terangkut dari kawasan tersebut jadi lebih tinggi. Sedangkan untuk kawasan 
rural, Dinas Kebersihan dapat menggerakan masyarakat agar melakukan kegiatan pengomposan skala rumah 
tangga atau RT/RW. 

Langkah ini merupakan sebuah alternatif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini dan terbatas, 
tetapi dapat memberikan dampak yang lebih baik (kota lebih bersih).
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	 B.	 Draf	Kelurahan	Berisiko	

Pemetaan kelurahan berisiko dilakukan untuk mendapatkan 4 klasifikasi kelurahan, berdasarkan risiko sanitasi yang 
didasarkan pada data sekunder. Sifatnya masih ‘draf’ , sebab belum memasukkan hasil studi Environmental Health Risk 
Assessment (EHRA) serta persepsi dari masing-masing SKPD. Tetapi dengan data yang telah tersedia, sudah bisa diperoleh 
gambaran kelurahan-kelurahan berisiko di kota tersebut. 

Setelah informasi dari studi EHRA dan persepsi SKPD menjadi bahan masukan untuk menentukan hasil final kelurahan 
berisiko, kemungkinan terdapat perbedaan dengan draf yang diperoleh. Perbedaan inilah yang dijadikan bahan diskusi di 
antara Pokja Sanitasi Kota. Nantinya setelah diperoleh pemahaman bersama di antara anggota Pokja Sanitasi Kota, perlu 
diperoleh kesepakatan di antara seluruh anggota Pokja Sanitasi Kota.

Area berisiko dibagi atas 4 klasifikasi yaitu:
•	 Risiko	tinggi
•	 Risiko	sedang
•	 Risiko	rendah
•	 Risiko	sangat	rendah/tidak	berisiko

Area ‘berisiko tinggi’ adalah kelurahan. Berdasarkan informasi yang tersedia, kelurahan memiliki potensi risiko terhadap 
kesehatan. Apabila tidak segera dilakukan intervensi tertentu, akan memperbesar potensi terjadinya kasus kejadian 
penyakit. Hal ini perlu dibedakan dengan ‘dampak’ yang dinyatakan dengan kasus kejadian penyakit. Oleh karenanya, 
angka kejadian penyakit seharusnya tidak dijadikan sebagai salah satu indikator untuk penentuan area berisiko tinggi, 
sebab hal ini akan mencampurkan antara ‘risiko’ dengan ‘dampak’. 

Membandingkan  informasi tentang ‘risiko’ dengan ‘dampak’ yang ada di suatu kelurahan, hasilnya bisa memberikan 
tambahan informasi berguna tentang penyebab timbulnya kasus penyakit di kelurahan tersebut.

Untuk menyusun area berisiko tinggi, langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut ini.

Langkah	1:
Sepakati indikator yang akan digunakan

Indikator yang umum digunakan adalah:
a. Kepadatan penduduk. Makin padat penduduk, maka risiko penyebaran penyakit akan semakin besar. Informasi 

yang juga penting tetapi relatif sukar diperoleh adalah jumlah penduduk pendatang di masing-masing kelurahan, 
sebab informasi ini seringkali tidak terdata di tingkat kota. Bappeda memang memiliki sumber data tentang jumlah 
dan kepadatan penduduk. Tetapi informasi mengenai penduduk pendatang, bila dipandang perlu, harus dicari di 
instansi lain, atau harus dikumpulkan melalui Ketua RW/kelurahan. Apabila data tersebut sukar diperoleh maka dapat 
diabaikan lebih dulu.
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b. Jumlah KK miskin. Semakin banyak KK miskin, yang relatif lebih sulit untuk mendapatkan akses sanitasi, maka risikonya 
pun semakin tinggi. Ada beberapa data KK miskin, sehingga sering membingungkan data mana yang akan digunakan. 
Pemerintah Kota biasanya memiliki data resmi yang berasal dari BPS. 

c. Sambungan air bersih. Berupa sambungan langsung atau hidran umum. Makin banyak anggota masyarakat yang 
mendapatkan akses air bersih maka pengaruhnya positif, artinya risiko terhadap penyakit makin kecil. Data ini berasal 
dari PDAM dan Dinas Kesehatan. 

d. Jumlah jamban. Dihitung berdasarkan jumlah KK yang memiliki jamban, artinya bila ada KK memiliki lebih dari satu 
jamban maka hanya dihitung satu. Semakin banyak KK yang memiliki jamban maka pengaruhnya positif, berarti 
risikonya semakin kecil. 

 
 Data jumlah jamban biasanya diperoleh dari Dinas Kesehatan.

e. Fasilitas tangki septik. Adanya fasilitas tangki septik yang sesuai dengan standar teknis memberikan pengaruh 
positif dan berarti risikonya semakin kecil.  Data kepemilikan dan kualitas tangki septik biasanya dimiliki oleh Dinas 
Kesehatan.

f. Fasilitas jaringan sewerage atau sistem komunal (Sanimas atau lainnya). Jaringan sewerage atau sistem komunal 
membawa air limbah (terutama black water) keluar dari area permukiman. Adanya koneksi ke jaringan sewerage atau 
sistem komunal mengecilkan risiko.

 
 Data ini umumnya dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Kesehatan, atau Dinas Kebersihan. 

Indikator yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari yang dituliskan di atas. Bila Indikator yang digunakan terlampau 
banyak akan menyulitkan proses penetapan area berisiko tinggi.

Langkah	2:
Sepakati	bobot	masing-masing	indikator

Dampak yang diakibatkan oleh sebuah indikator tidak sama dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, diperlukan 
pembobotan untuk masing-masing indikator yang disepakati bersama oleh anggota Pokja Sanitasi Kota.

Langkah	3:
Periksa kesahihan (validitas) data

Data dalam format Excel yang sudah diorganisasikan pada bagian BA-02: ‘Pengumpulan Data Awal’, perlu diteliti apakah 
datanya ‘layak’ atau ‘wajar’. Data yang tampaknya ‘tidak wajar’ bisa diakibatkan oleh kesalahan saat penulisan data, atau 
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kesalahan penulisan dari sumbernya, atau kesalahan penghitungan, tetapi dat tersebut mungkin saja  memang benar. Di 
bawah ini diberikan contoh dari Kota Jambi.
 
Setelah data tersusun dalam format Excel dan dihitung, dibutuhkan kejelian untuk melihat apakah penghitungan data 
tersebut ‘layak’ atau ‘wajar’. Tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan pada saat penulisan data, baik pada waktu 
menyalin ke format Excel atau kesalahan penulisan dari sumbernya, ataupun lainnya. Berikut adalah contoh dari Kota 
Jambi (contoh dari 2 kecamatan).

Kecamatan Kepadatan

Kelurahan orang/ha		

Sumber:	BPS Perhitungan

Tahun 2000 2004 2005

Kota Jambi Rata-rata kota         26          29          31 

Telanai Pura         25          23          25 

Penyengat 
Rendah

          5            5 5 

Simpang IV Sipin       120          76          76 

Telanai Pura         32          32          32 

Selamat         61          60          60 

Sungai Putri         51          50          50 

Solok Sipin         91          90          90 

Murni       143        143        143 

Legok         31          32          32 

Buluran Kenali         22          20          20 

Teluk Kenali           5            5           5 

Pematang Sulur               -          22             22 
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Data dari kelurahan Murni, Tanjung Pinang dan Rajawali diberi warna kuning, sebab angkanya berbeda jauh dibandingkan 
angka	kepadatan	penduduk	dari	kelurahan	lainnya	(misalnya:	Sijenjang	=	4	orang/ha,	Penyengat	Rendah	=	5	orang/ha,	
dan dalam kenyataan di banyak kelurahan lainnya). Karena angka tersebut menimbulkan keraguan, maka langkah yang 
dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Periksa sumber data aslinya (jumlah penduduk dan luas kelurahan) serta rumus penghitungan.
2) Lakukan observasi langsung ke lapangan. Observasi tersebut akan memberikan ‘rasa’ (sense) atas kebenaran data 

tersebut, selain mendapatkan informasi lainnya dari lapangan. Ilustrasi dalam kotak berikut memberikan penjelasan 
lebih lanjut.

Informasi-1
Terhadap data sekunder yang ‘menarik perhatian’ seringkali perlu dilakukan observasi langsung ke lapangan guna 
mendapatkan gambaran tingkat kepercayaan terhadap data tersebut. Termasuk kesempatan memperoleh informasi 
lebih mendalam. Wawancara dengan penduduk, walaupun tidak terstruktur, dapat memberikan informasi yang tidak 
terekam oleh data sekunder.

Contoh yang ditampilkan di sini berasal dari Kota Jambi.
Melihat data dalam tabel di atas, pertanyaan yang timbul adalah:  a) mengapa kepadatan penduduk di 3 kelurahan 
tersebut begitu tinggi?; b) mungkinkah terjadi kesalahan saat pengumpulan atau saat proses (penyalinan) data? 
Untuk mencari jawabannya dilakukan observasi ke kelurahan tersebut.  

Topografi ke 3 kelurahan relatif datar dan hampir keseluruhannya lebih rendah dari saluran drainase yang membelah 
kelurahan tersebut. Rumah-rumah panggung yang berimpitan satu dengan lainnya mengindikasikan tingginya 

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa informasi 
yang diperoleh melalui data primer (observasi 
dan wawancara) memberikan fakta yang 
melengkapi informasi tentang kondisi di suatu 
tempat, serta menemukan penyebab utamanya.

Jambi Timur         36          38          38 

Sulanjana       112        116        121 

Budiman         82          85          95 

Talang Banjar         81          99          98 

Payo Selincah         20          24          24 

Tanjung Sari         75          91          92 

Tanjung Pinang       133        136        135 

Rajawali       269        252        245 

Kasang         35          34          34 

Kasang Jaya         33          34          34 

Sijenjang           4            4           4 
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kepadatan penduduk dan sebagian besar warganya berasal dari golongan ekonomi lemah. Berdasarkan observasi 
tersebut, maka tingkat kepercayaan terhadap data yang disajikan jadi meningkat. 

Informasi-2
Saat dilakukan observasi ke lapangan, diperoleh kesempatan untuk melakukan wawancara dengan penduduk . 
Dengan begitu,  diperoleh informasi tambahan di luar rencana semula, yaitu mendapatkan gambaran kebenaran 
data yang disajikan.

Wawancara dengan penduduk kelurahan Rajawali menghasilkan informasi bahwa selama bulan tersebut sudah 
terjadi banjir sebanyak 2 kali dengan ketinggian 0,6–1,0 m, dengan lama genangan 1,5–2 jam. Padahal saat itu masih 
termasuk musim kemarau; artinya walaupun hujan sudah mulai turun tetapi intensitasnya masih sangat rendah.  

Pendapat yang umum dilontarkan menyebutkan bahwa genangan disebabkan back water dari sungai Batanghari 
yang membelah kota Jambi. Tetapi observasi ke bagian hilir saluran drainase (yang bermuara ke sungai Batanghari) 
termasuk ke sungai Batanghari sendiri tidak menunjukkan adanya bekas kenaikan muka air beberapa waktu 
sebelumnya (biasanya dicirikan adanya sisa lumpur dan sampah yang menempel di batas ketinggian muka air). 
Observasi yang dilanjutkan dengan berjalan kaki ke arah hulu dari muara menemukan adanya terjunan air setinggi 2 
m. Elevasi bangunan air tersebut kira-kira sama dengan muka air maksimum sungai Batanghari. 

Dengan demikian, pendapat yang menyatakan banjir di kelurahan Rajawali diakibatkan back water dari sungai 
Batanghari menjadi lemah. Penelusuran lebih lanjut ke bagian hulu menemukan adanya penyempitan saluran 
drainase di gorong-gorong yang berada di bawah jalan. Lubang gorong-gorong tersebut hampir seluruhnya tertutup 
sampah. Kesimpulannya, ditemukan penyebab banjir beberapa waktu sebelumnya, yaitu sempitnya gorong-gorong 
yang diperburuk karena tertutup sampah.

Langkah	4:
Lakukan penghitungan identifikasi draf area berisiko

Format Excel digunakan untuk identifikasi area berisiko. Data dari indikator yang digunakan dibagi atas 4 kelompok 
(berdasarkan angka tertinggi dan angka terendah). Contoh penghitungan disampaikan dalam Lampiran BA-05_1.

Langkah	5:
Gambarkan draf area berisiko dalam peta

Akan sangat membantu apabila draf area berisiko digambarkan dalam peta. Area berisiko yang berisiko tinggi biasanya 
diberi warna merah, selanjutnya kuning, hijau dan warna biru untuk area yang tidak berisiko. 
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	 C.	 Identifikasi	area	tipikal

Langkah	1:
Diskusikan dan sepakati klasifikasi area tipikal yang akan digunakan

1. Sepakati klasifikasi area tipikal yang akan digunakan.
2. Sebagai contoh: area tipikal hunian padat. 

Hal ini paling mudah dilakukan dengan memanfaatkan peta foto udara atau peta dari Google Earth.•	
Bila tidak tersedia peta-peta tersebut, gunakan informasi dari staf SKPD atau Lurah atau sumber lainnya.•	
Lakukan observasi ke lapangan untuk memastikan area yang diidentifikasi.•	

Langkah	2:
Tetapkan area tipikal tersebut berdasarkan pengamatan peta dan kunjungan lapangan

Langkah	3:
Gambarkan / beri tanda di peta

Contoh diperlhatkan dalam Lampiran BA-05_2. 

	 D.	 Penyusunan	Penilaian	Pemetaan	Cepat	Sanitasi	Kota

Langkah	1:
Lakukan over-lay peta kawasan, peta draf area berisiko dan peta area tipikal

Langkah	2:
Diskusikan dan tarik informasi yang terkandung di dalamnya
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Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	BA-05
o	Ditetapkannya kawasan urban-high, medium, low, peri-urban dan rural

o	Disepakatinya draf area berisiko 

o	Diidentifikasinya  area tipikal

o	Tersusunnya dokumen Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota 
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Tim Pengarah dengan Tim Teknis

BB-01

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Kesepakatan	hasil	Penilaian	Pemetaan	Cepat	Sanitasi	Kota,

•	 Kesepakatan	untuk	pengumpulan	data	Environmental	Health	Risk	Assessment	(EHRA).

Kegiatan ini merupakan forum Pokja Sanitasi Kota untuk mempresentasikan Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota 
kepada Tim Pengarah, serta menjelaskan kebutuhan dan proses pengumpulan data EHRA.

Saat penyiapan materi presentasi, perlu 
diperhatikan siapa kelompok target yang akan 
diberikan penjelasan. Sebagai contoh, tidak 
semua anggota Tim Pengarah memiliki latar 
belakang teknis, sehingga bila dipaparkan data 
teknis mungkin tidak memberikan makna apapun 
bagi mereka. Tanggapan yang mereka berikan 
juga  tidak sebagaimana diharapkan. 

Box-1 memberikan ilustrasi bagaimana sebuah 
data teknis dipaparkan dengan cara lain, 
sehingga bisa lebih dipahami oleh kelompok 
target. 
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Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
satu (1) kali pertemuan.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Persiapan.
2. Pelaksanaan.

Referensi terkait
 
–

Langkah-langkah	pelaksanaan
	Langkah	1:
Persiapan

a. Menyusun daftar peserta terdiri dari:
	•	 Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota	(Tim	Teknis),
	•	 Tim	Pengarah:	Kepala	Bappeda	dan	Kepala	SKPD	yang	terkait	sektor	sanitasi,
	•	 Fasilitator/Tenaga	Ahli,
	•	 Pihak-pihak	lain	yang	dianggap	penting.

b. Menggandakan ringkasan hasil Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota. 
c. Menyiapkan panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, dan mekanisme pelaksanaan, 

dengan acara-acara utama seperti yang tercantum dalam Tabel BB-01-1.
d. Menyiapkan:

	•	 Materi	presentasi,
	•	 Lembar	fakta	(versi	populer),	yang	dilengkapi	peta,	foto,	grafik/tabel,
	•	 ‘Backgrounder’:	berisi	informasi	ringkas	mengapa	acara	ini	diadakan	dan	apa	target	acara	ini.
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A	C	A	R	A

Pemaparan pola tata laksana kerja Pemerintah Kota menyangkut kebijakan daerah dan kelembagaan, 
organisasi sektor sanitasi dan pendanaan sanitasi 5 tahun terakhir.

Pemaparan kondisi kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam kurun 5 
tahun terakhir.

Pemaparan ringkasan kondisi layanan sanitasi saat ini, berikut identifikasi penyebab mendasar permasalahan 
–dalam tingkat kota

Draf identifikasi kelurahan berisiko tinggi, kawasan urban – peri urban - rural

Presentasi dan diskusi untuk menjelaskan pengumpulan data melalui survei Environmental Health Risk 
Assessment (EHRA)

Pemaparan dan penyepakatan hasil diskusi.

e. Mengirim surat undangan kepada para peserta.
f. Menyiapkan ruangan, peralatan dan logistik yang dibutuhkan untuk menjalankan diskusi. 

	•	 Luas	 ruangan	 yang	 cukup	 menampung	 peserta,	 dengan	 penataan	 tempat	 duduk	 berdasar	 pola	 huruf	 U	
(U-shape).

	•	 Peralatan	 dan	 logistik	 yang	memadai	 sesuai	 kebutuhan	 diskusi:	 flip chart, white board, spidol, proyektor, layar. 
Disarankan untuk menampilkan foto-foto kondisi sanitasi di kota saat ini. 

Tabel	BB-01-1.	Daftar	Acara	Utama	dalam	Diskusi	di	Tingkat	Pokja.

Box-01
Ilustrasi	sebagai	alat	bantu	presentasi

(Sebagai contoh adalah jumlah sampah yang dihasilkan Kota Bandung. Bandingkan ke 3 contoh di bawah ini dan 
selanjutnya kembangkan sendiri bahan presentasi yang komunikatif ).

1.	 Contoh-1:	Penjelasan	deskriptif
 Jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2,5 juta jiwa. Dengan timbulan sampah 3,0 liter/orang/hari, maka 

sampah yang dihasilkan rata-rata 7.500 m3/hari. Jumlah sampah terangkut adalah 5.250 m3/hari (70% dari 
produksi sampah) dan yang tidak terangkut atau mungkin dikelola sendiri oleh penghasil sampah mencapai 
2.250 m3/hari. 

 Angka ini bisa disampaikan secara deskriptif. Tetapi bila dipaparkan dalam bentuk grafik, biasanya yang 
diperlihatkan adalah perbandingan antara produksi sampah, jumlah sampah terangkut dan jumlah sampah 
tidak terangkut.   



86

Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan   |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

modul bb-01   |   Rapat Konsultasi-1: Tim Pengarah dengan Tim Teknis

2.	 Contoh-2:	Ilustrasi-1	(membandingkan	dengan	volume	rumah)
 Tahukah kita volume di dalam sebuah rumah tipe-21 (atau tipe lainnya) yang tingginya diukur dari lantai 

sampai plafon? Apabila dianggap tinggi lantai sampai plafon adalah 3,0 m, maka volume rumah tipe-21 
adalah 63 m3. Sampah yang dihasilkan tersebut (7.500 m3/hari) setara dengan volume 119 rumah tipe-21. 
Sedangkan sampah yang tidak terangkut (2.250 m3/hari) adalah setara dengan 36 rumah tipe-21.   

3.	 Contoh-3:	Ilustrasi-2	(membandingkan	dengan	luas	lapangan	dan	tinggi	bangunan)
 Sebagai contoh ilustrasi adalah lapangan Gasibu di Kota Bandung, yang terletak di depan kantor Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, dengan latar belakang kantor pusat PT Telkom. Lapangan tersebut mempunyai luas 
24.000 m2. Jika seluruh produksi sampah disebarkan ke lapangan Gasibu (diasumsikan kepadatan sampah 
300 kg/m3), maka tinggi timbunan mencapai 31 cm/hari. Dalam 1 bulan tinggi timbunan lebih dari 9 m, 
atau setinggi 3 lantai kantor pusat PT Telkom. Untuk sampah yang tidak terangkut saja (2.250 m3/hari) bila 
disebarkan merata di lapangan Gasibu maka tinggi timbunannya 9 cm/hari, atau 2,8 m/bulan, mendekati 2 
lantai kantor PT Telkom. 

Ilustrasi ini perlu disesuaikan dengan ‘landmark’ masing-masing kota yang dikenal baik oleh seluruh masyarakat 
kota tersebut, sehingga lebih mudah dipahami oleh siapapun. 

Langkah	2:
Pelaksanaan

1. Pembukaan mengenai maksud diskusi.
2. Pemaparan mengenai hasil Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota.

	•	 Pemaparan	pola	 tata	 laksana	kerja	Pemerintah	Kota	menyangkut	kebijakan	daerah	dan	kelembagaan,	
organisasi sektor sanitasi dan pendanaan sanitasi dalam 5 tahun terakhir,

	•	 Pemaparan	kondisi	Kesehatan	masyarakat,	kesehatan	lingkungan	dan	pemberdayaan	masyarakat	dalam	
kurun 5 tahun terakhir,

	•	 Pemaparan	 ringkasan	 kondisi	 layanan	 sanitasi	 saat	 ini	 berikut	 identifikasi	 penyebab	 mendasar	
permasalahan – dalam tingkat kota.

3. Pemaparan draf identifikasi kelurahan berisiko. 
4. Presentasi dan diskusi mengenai pengumpulan data EHRA.
5. Menghimpun masukan-masukan dari peserta diskusi.
6. Menetapkan jadwal pelaksanaan diskusi di kecamatan serta membagi tugas antar anggota Pokja Sanitasi 

Kota untuk menjalankannya.
7. Memaparkan kiat-kiat dan melakukan curah gagasan dalam melakukan sosialisasi tingkat kecamatan. 
8. Merumuskan kesepakatan para peserta diskusi untuk melakukan pengumpulan dan analisis survei EHRA.
9. Ketua Pokja Sanitasi Kota membacakan hasil rumusan.
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Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	BB-01
o	Disiapkannya  materi presentasi, Lembar fakta, ‘backgrounder’, daftar acara & undangan

o	Disepakatinya hasil Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota

o	Disepakatinya  pelaksanaan survei EHRA

o	Disepakatinya pelaksanaan presentasi dan diskusi di kecamatan
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Camat dan Lurah

BB-02

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Kesepakatan	hasil	Penilaian	Pemetaan	Cepat	Sanitasi	Kota,

•	 Kesepakatan	untuk	membantu	survei	EHRA.
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota Pokja Sanitasi Kota, Camat, Lurah, tokoh masyarakat dan kader masyarakat.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
satu (1) kali pertemuan untuk masing-masing kecamatan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Persiapan
2. Pelaksanaan

Referensi terkait
–

Langkah-langkah	pelaksanaan
	Langkah	1:
Persiapan

1. Membuat ringkasan informasi kondisi sanitasi di kelurahan-kelurahan dalam kecamatan terkait.
2. Menghubungi kecamatan yang menjadi bagian tugasnya agar dapat menyiapkan lokasi/tempat, peralatan dan 

logistik yang diperlukan.
3. Menyiapkan bahan presentasi. Sebagian bahan presentasi dapat menggunakan bahan-bahan presentasi dari BB-01: 

‘Kesepakatan Tim Pengarah dan Tim Teknis’ dengan modifikasi seperlunya dan bahan lain, sebagaimana dijelaskan 
dalam Box-1. 

4. Mengirimkan undangan pada para peserta diskusi:
	•	 Camat	(atau	para	Camat	apabila	diskusi	ini	menggabungkan	2	atau	3	kecamatan	sekaligus).
	•	 Para	Lurah	di	kecamatan-kecamatan	terkait.
	•	 Tokoh	masyarakat.
	•	 Kader	masyarakat.
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Box-1:	Penyiapan	materi

•	 Pengertian	tentang	‘sanitasi’. Tidak semua orang punya persepsi yang sama tentang sanitasi. Pengertian ini 
perlu diberikan kepada seluruh hadirin.

•	 Kondisi	sanitasi	saat	ini. Kondisi yang disampaikan harus bisa menunjuk secara spesifik kondisi di masing-
masing kelurahan. Dengan demikian, Lurah dan aparat serta kelompok masyarakat yang diundang dalam 
pertemuan tersebut akan memiliki ‘kontak’ dan ketertarikan terhadap masalah yang disampaikan.

•	 Lembar fakta. Mendukung penjelasan mengenai kondisi saat ini dengan isu spesifik untuk tiap kelurahan.

•	 Peta. Dengan bantuan peta (di mana terlihat batas-batas kelurahan), presentasi akan lebih mudah 
disampaikan.

•	 Foto. Foto mengenai kondisi saat ini. Akan sangat membantu apabila bisa disampaikan foto-foto daerah lain 
yang membandingkan kondisi sebelum adanya intervensi sanitasi dan sesudahnya.

•	 Backwall.	Tampilan peta dan foto serta tampilan lainnya yang dipasang di dinding.

Langkah	2:
Pelaksanaan

1.   Pemaparan mengenai hasil Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota di kecamatan.
•	 Pemaparan	tentang	sanitasi	dan	kondisi	sanitasi.
•	 Pemaparan	tentang	niat	Pemerintah	Kota	untuk	memperbaiki	kondisi	sanitasi	serta	rencana	kerja	selanjutnya.
•	 Pemaparan	Penilaian	Pemetaan	Cepat	Sanitasi	Kota	–	gambaran	seluruh	kota	dan	gambaran	tiap	kelurahan	dalam	

kecamatan tersebut (termasuk kelurahan berisiko).
2. Diskusi dan tanya jawab.
3. Pemaparan mengenai rencana pengumpulan data EHRA.
4. Menghimpun masukan dan umpan balik tentang rencana pelaksanaan survei EHRA.
5. Bila diperlukan, mengumpulkan data lebih lanjut yang disiapkan kelurahan

Sering terjadi seorang Lurah keberatan 
seandainya disebut kelurahannya berisiko, karena 
menurutnya selama ini jarang terjadi kasus 
penyakit yang terkait sanitasi. Apabila keberatan 
semacam itu timbul, hal tersebut merupakan 
kesempatan untuk menjelaskan perbedaan 
antara ‘risiko’ dan ‘kasus penyakit.’
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Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	BB-02
o	Disepakatinya hasil penilaian & pemetaan awal situasi sanitasi kota

o	Disepakatinya pelaksanaan pengumpulan data primer

o	Disepakatinya rencana kerja selanjutnya (misalnya: jadwal studi EHRA, pengumpulan data tambahan oleh kelurahan)
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BB-03

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Laporan	EHRA:	data	primer	kondisi	 sanitasi	 rumah	tangga	yang	memiliki	konsekuensi	pada	risiko	kesehatan	

lingkungan.

Pembangunan sanitasi butuh  pendekatan yang sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Tujuannya agar dapat menentukan 
isu sanitasi yang perlu diprioritaskan dan model pembangunan sanitasi yang dikedepankan. Tanpa pemahaman akurat 
tentang suatu wilayah, pembangunan sanitasi berpotensi menjadi pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat bagi 
warga.

EHRA dirancang untuk mendapatkan data  representatif tentang deskripsi kondisi sanitasi tingkat kota dan kecamatan, 
sekaligus dapat dijadikan panduan dasar bagi pemahaman kondisi tingkat kelurahan. Perolehan data primer di tingkat 
kelurahan memiliki berbagai keuntungan sebagai berikut:

1) Pembangunan sanitasi dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan/pengelompokan-pengelompokan yang 
muncul antarkelurahan, sehingga pendekatan/model yang diterapkan dapat disesuaikan,

2) Pembangunan sanitasi dapat memiliki tolok ukur (benchmark) yang dapat diuji oleh warga atau pemangku kepentingan 
(stakeholder) di tingkat kelurahan, yang dengan mudah mengobservasi pencapaian pembangunan. Di sini secara tidak 
langsung, pemangku kepentingan tingkat kelurahan, termasuk warga, telah dibekali amunisi berupa data tentang 
kondisi lingkungan. Hal ini dapat digunakan dalam proses advokasi, baik ke tingkat lebih tinggi (kecamatan atau kota) 
ataupun secara horizontal pada sesama warga atau pemangku kepentingan di tingkat kelurahan.
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Studi EHRA mendalami kondisi sanitasi dan perilaku yang berhubungan dengan sanitasi di tingkat rumah tangga. Hal yang 
ingin diketahui mencakup akses dan kondisi sarana sanitasi yang telah ada, antara lain air bersih, jamban, air buangan dan 
saluran pembuangan air, serta jasa pengumpulan limbah padat. Studi EHRA juga mengamati perilaku anggota rumah 
tangga dalam menggunakan fasilitas yang ada, dan mempelajari perilaku mereka dalam hubungannya dengan risiko 
kesehatan lingkungan. 

Data EHRA dapat  menjadi panduan untuk menggambarkan kondisi sanitasi di tingkat kelurahan. Selain itu, data EHRA 
juga menyediakan informasi yang melengkapi dan memverifikasi penelitian yang sudah ada sebelumnya, termasuk 
melengkapi data-data untuk pembuatan buku putih kota. Apabila data kuantitatif yang terkumpul handal, maka data 
EHRA dapat membantu penentuan prioritas isu dalam penyusunan strategi sanitasi kota. 

Di samping itu , partisipasi petugas lapangan yang berasal dari masyarakat setempat memberi ruang cukup luas untuk 
akuntabilitas sosial. Hal ini dapat membentuk kepedulian masyarakat menyangkut masalah pembangunan sanitasi.

Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota melakukan koordinasi dan pengorganisasian survei EHRA, dibantu oleh Tim Pelaksana di tiap wilayah.

mengapa EHRa?

1. Pembangunan sanitasi membutuhkan 
pemahaman kondisi wilayah yang akurat.

2. Data terkait sanitasi terbatas. Data 
tersedia umumnya tidak bisa dipecah 
sampai tingkat kelurahan dan data tidak 
terpusat pada satu instansi, tetapi berada 
di berbagai instansi berbeda.

3. EHRA adalah studi yang menghasilkan 
data representatif di tingkat kota dan 
kecamatan, serta dapat dijadikan 
panduan dasar di tingkat kelurahan.

4. EHRA menggabungkan informasi yang 
selama ini menjadi indikator sejumlah 
sektor pemerintahan secara eksklusif.

5. EHRA secara tidak langsung memberi 
‘amunisi’ bagi stakeholders dan warga 
di tingkat kelurahan untuk melakukan 
kegiatan advokasi ke tingkat yang lebih 
tinggi. Termasuk advokasi horizontal 
ke sesama warga atau stakeholders 
kelurahan, berkenaaan pembangunan di 
bidang sanitasi.
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Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Berdasarkan pengalaman, lama waktu pelaksanaan EHRA adalah sekitar 42 hari kerja, dengan perincian di halaman 
berikut.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Diskusi Pokja Sanitasi Kota.
2. Memperbaiki desain dan instrumen sesuai hasil diskusi.
3. Persiapan logistik dan kontrak.
4. Melatih enumerator dan supervisor.
5. Mengoordinasi kerja lapangan.
6. Melatih tim entri data. 
7. Melakukan entri data.
8. Mengirim database elektronik dan kuesioner.
9. Pembersihan data (data cleaning).
10. Pemrosesan data (data processing), analisis dan laporan awal.
11. Umpan balik untuk Pokja Sanitasi Kota.
12. Umpan balik bagi enumerator & kelurahan/kecamatan.
13. Mengembangkan laporan berdasarkan umpan balik. 
14. Distribusi laporan final EHRA.

Referensi terkait
–

Tujuan dan manfaat

1. Tujuan utama Riset EHRA adalah untuk 
mendapatkan data primer tentang 
kondisi sanitasi suatu kota, khususnya 
yang memiliki konsekuensi pada risiko 
kesehatan lingkungan. 

2. Di tingkat kecamatan atau kelurahan, 
data EHRA dimanfaatkan sebagai 
salah satu bahan urun rembug dan 
pengambilan keputusan -sekaligus  tolok 
ukur keberhasilan program sanitasi. 

3. Di tingkat kota, Riset EHRA dimanfaatkan 
sebagai salah satu bahan penyusunan 
Buku Putih Sanitasi Kota, perencanaan 
program-program pengembangan 
sanitasi di kota dan tolok ukur 
keberhasilan program sanitasi.

4. Di tingkat nasional, EHRA jadi salah satu 
bahan pengambilan keputusan.
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Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1
Diskusi Pokja Sanitasi Kota

Tujuan utama diskusi Pokja Sanitasi Kota adalah untuk mendapatkan masukan bagi pengembangan desain dan instrumen 
EHRA, sehingga kekhasan kota dapat digambarkan secara optimum melalui Studi EHRA. Selain itu, diskusi juga penting 
sebagaiLangkah awal untuk koordinasi.

Agenda diskusi yang dapat diangkat mencakup antara lain:
1. Perkenalan. 
2. Presentasi EHRA yang mencakup tujuan, manfaat EHRA, desain dan instrumen EHRA.
3. Umpan balik pada desain dan instrumen EHRA.
4. Diskusi.
5. Membuat kesepakatan tentang jadwal penyelenggaraan.
6. Membuat kesepakatan tentang pengorganisasian kerja.

Untuk melancarkan diskusi, perlu disiapkan dokumen EHRA yang mencakup manual dan bahan presentasi EHRA. 
Untuk mendalami latar belakang mengenai EHRA, para anggota Pokja Sanitasi Kota dapat membaca Lampiran BB-03_1, 
‘Kerangka Kerja Konseptual dan Variabel EHRA.’

Diskusi Pokja Sanitasi Kota merupakan tahap penting untuk mengembangkan desain dan instrumen EHRA, sehingga 
pencatatan atas masukan-masukan perlu dilakukan secara saksama. Fasilitator diskusi diharapkan membuka ruang 
partisipasi yang luas bagi semua partisipan yang hadir, dan dapat mengembangkan dialog konstruktif.
Pokok-pokok bahasan yang perlu dibahas lebih dalam oleh Pokja Sanitasi Kota bisa dibaca pada Lampiran BB-03_2.

Langkah	2
Memperbaiki instrumen sesuai hasil diskusi 

Instrumen EHRA akan diperbaiki sesuai masukan atau hasil diskusi di Langkah 1. Pada dasarnya, Pokja atau Tim Pelaksana 
pun dapat memperbaiki instrumen EHRA dengan catatan sebagai berikut:
1. Penambahan pertanyaan dilakukan oleh SDM yang menguasai tata cara penyusunan kuesioner survei, khususnya 

survei terkait air, higiene, dan/atau sanitasi.
2. Pengurangan pertanyaan dari instrumen pokok sebaiknya tidak dilakukan, demikian pula dengan perubahan kalimat 

pertanyaan pada instrumen pokok.
3. Penambahan pertanyaan dimungkinkan, namun setiap penambahan harus mempertimbangkan kualitas alur 

pertanyaan untuk menjaga kelancaran proses pertanyaan dan entri data.
4. Penambahan opsi jawaban dimungkinkan bila opsi jawaban yang tersedia belum mencerminkan realitas kota 

sesungguhnya.  
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5. Perubahan-perubahan yang terjadi sebaiknya didiskusikan dan dikaji bersama dalam forum Pokja, sebelum 
difinalisasi

6. Perubahan-perubahan yang dilakukan sebaiknya didasarkan pada referensi yang dapat diandalkan.

Langkah	3
Persiapan logistik dan kontrak

Pelaksanaan EHRA melibatkan banyak pihak dan juga memerlukan sejumlah bahan. Pokja harus menyiapkan kebutuhan-
kebutuhan yang berkonsekuensi pada penganggaran. Di bawah ini adalah contoh penganggaran yang dibuat oleh 
sebuah kota.

 Usulan sample size  1.049         1.188 Total kotor
 Confidence Interval 3%  
 Confidence Level 95%    

 Kecamatan 4 
 Kelurahan 27  
 Jumlah penduduk 247.076  
 Estimasi jumlah rumah tangga 61.769 

 Kota: X 
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 Jumlah kader yang dibutuhkan 
 Jumlah hari kerja kader
 
 
 

2 orang/kelurahan  
2 hari pelatihan  
4 hari kerja di lapangan
1 hari di umpan balik
7 Total hari kerja  

 Sample size per kelurahan 39 ≈ 40 ≈44 4 (10% tambahan untuk antisi-
pasi drop out)

Jumlah supervisor yang dibutuhkan 7 orang   
Jumlah hari kerja supervisor
 
 
 

2 hari pelatihan  
6 hari kerja di lapangan
1 hari di umpan balik
9 Total hari kerja  

Jumlah anggota tim entri data 5 orang   
Jumlah hari kerja anggota entri data
 
 
 

1 hari pelatihan  
5 hari kerja di entri  
1 hari di umpan balik
7 Total hari kerja  
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Bila Pokja memutuskan untuk melakukan subkontrak dengan LSM, Perguruan Tinggi atau perusahaan  konsultan setempat, 
maka Pokja sebaiknya menyiapkan kontrak yang dapat menjamin kontraktor akan melaksanakan EHRA sesuai panduan 
yang tersedia. Selain substansi pekerjaan, Pokja juga mesti menaati ketentuan administrasi yang ditentukan Pemerintah.
 

Langkah	4
Latih enumerator dan supervisor

Enumerator dan supervisor yang terlibat dalam Studi EHRA haruslah mengikuti pelatihan dua hari yang didesain khusus 
untuk petugas lapangan. Mereka yang tidak mengikuti pelatihan enumerator dan supervisor atau tidak mengikuti secara 
penuh, sebaiknya tidak dilakukan dalam kegiatan pengambilan data Studi EHRA.

Manual	Training
Untuk menyiapkan tim pelaksana di lapangan, sejumlah panduan pelatihan telah disiapkan dalam bentuk presentasi 
powerpoint, yang bisa digunakan oleh pelatih yang sebelumnya sudah berpengalaman menyelenggarakan kegiatan riset 
kuantitatif. Panduan yang tersedia untuk pelatihan enumerator dan supervisor mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Panduan kerangka kerja isu air, sanitasi dan higiene.
2. Panduan memahami kuesioner.
3. Panduan teknik wawancara dan observasi.
4. Panduan supervisi proses pengumpulan data.

Pelatihan sebaiknya berlangsung dalam dua hari. Fokus hari pertama diberikan pada sejumlah topik sebagai berikut:  1) 
pemahaman tentang konseptual kerangka kerja isu air, sanitasi dan higiene; 2) teknik-teknik wawancara dan pengamatan/
observasi; dan 3) pemahaman tentang kuesioner EHRA yang mencakup penjelasan dan pembacaan kuesioner dan praktik 
di kelas. Sementara, hari kedua akan lebih ditekankan pada: 1) penjelasan proses supervisi pengumpulan data; 2) latihan 
penggunaan kuesioner di komunitas; 3) persiapan logistik; dan 4) persiapan tim enumerator dan supervisi di tingkat 
kecamatan dan kelurahan. 

Agar partisipan merasa bangga telah berpartisipasi dalam pelatihan enumerator dan supervisi, Pokja atau Tim Pelaksana 
sebaiknya memberikan seritifikat partisipasi. Akan lebih baik bila sertifikat itu dapat diserahkan pada partisipan dalam 
kegiatan no. 12 atau umpan balik bagi enumerator & kelurahan/kecamatan.

Langkah	5
Mengoordinasi kerja lapangan

Kerja lapangan haruslah dikoordinasi dan diikuti secara ketat, sehingga kesalahan-kesalahan sistematis yang parah dapat 
dihindari. Untuk memudahkan koordinator/supervisor dalam mengoordinasi kerja lapangan, Manual EHRA memuat 
langkah kerja harian yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif panduan. Terdapat lima langkah yang perlu diperhatikan 
dalam kerja harian, yakni:
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1.	 Langkah	Pertama: Briefing/Pertemuan singkat antara Enumerator dengan Supervisor. 
2.	 Langkah	Kedua: Enumerator mengumpulkan data dari rumah ke rumah. 
3.	 Langkah	Ketiga: Supervisor  memonitor dan melakukan pemeriksaan silang (cross check) lapangan.
4.	 Langkah	Keempat: debriefing/pertemuan hasil kerja, setelah pendataan seharian dilakukan.
5.	 Langkah	Kelima: koordinasi dan evaluasi tingkat kecamatan atau kota.

Detail kelima Langkah di atas dapat disimak dalam manual EHRA.

Perhatian khusus harus diberikan pada kuesioner sehingga tidak ada kuesioner yang bernomor sama. Penomoran 
kuesioner harus menggambarkan kelurahan/kecamatan, sebagai contoh: 

Kelurahan	A	=	101	–	145
Kelurahan	B	=	201	-	245

Langkah	6
Latih tim ‘entri data’

Anggota tim ‘entri data’ adalah mereka yang terbiasa bekerja dengan komputer, teristimewa program MS EXCEL atau 
SPSS. Semua anggota tim harus mengikuti pelatihan singkat setengah hari tentang entri data, dan hanya mereka yang 
mengikuti pelatihan secara penuh dapat terlibat dalam kerja entri data studi EHRA.

Pelatihan entri data dilakukan di ruang komputer di mana setiap partisipan mendapat fasilitas komputer yang berisi 
perangkat lunak entri data seperti SPSS, MS EXCEL atau EPI DATA. Sebaiknya, pelatih dilengkapi proyektor sehingga 
partisipan dapat langsung mengikuti contoh nyata yang di berikan. 

Pelatihan entri data terdiri dari dua sesi pokok,  yakni 1) penjelasan tentang kerja entri data untuk Studi EHRA dan 2) 
latihan entri data dengan menggunakan kuesioner EHRA. Normalnya, pelatihan berlangsung antara 4 – 6 jam dengan 
istirahat setengah jam. 

Pelatih untuk pelatihan ini adalah mereka yang memiliki pengalaman entri data dengan satu atau beberapa perangkat 
lunak yang disebut di atas dan telah memahami instrumen studi EHRA.  Untuk memperlancar, pelatih membawa sekitar 
40 kuesioner Studi EHRA yang telah terisi (bisa isian sesungguhnya atau fiktif ), fotokopi materi presentasi yang terdapat di 
Manual EHRA, Lembar Laporan Entri data EHRA dan juga  Lembar QC Entri data EHRA. 

Untuk memperlancar, pelatih dapat memanfaatkan panduan yang tersedia di manual, yakni:

1. Panduan ‘entri data’
2. Panduan pemeriksaan silang (cross check) hasil ‘entri data’
3. Panduan analisis
4. Panduan fasilitasi diskusi untuk membahas temuan EHRA
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Langkah	7
Melakukan ‘entry data’

Entri data dilakukan di ruang khusus yang telah ditentukan Pokja (biasanya adalah ruang/ lab komputer). Agar memudahkan 
pekerjaan pemantauan, tidak disarankan melakukan entri di luar dari ruang yang ditentukan, semisal dibawa pulang ke 
rumah atau dikerjakan di ruang lain.  

Entri dilakukan dalam kelompok dan karenanya penting untuk diperhatikan bahwa setiap anggota sebaiknya menangani 
kelurahan atau kecamatan tertentu secara eksklusif. Perlu dihindari entri secara acak di mana anggota tim yang berbeda 
dapat mengerjakan kelurahan yang sama. 

Entri data dipimpin oleh seorang ketua kelompok kerja yang akan memantau kerja seluruh anggota sekaligus mencatat 
perkembangan harian. QC (Quality Control) diterapkan dengan melibatkan anggota Pokja sebagai pemantau/ saksi.  QC 
dilakukan dengan cara memilih secara random 5% dari total entri untuk kemudian dicocokkan (cross check) dengan 
kuesioner. Laporan QC ditulis dalam Laporan QC Entri data yang terlampir dalam manual EHRA. 

Setelah mendapatkan hasil entri yang memadai, maka ketua kelompok kerja akan mengumpulkan hasil-hasil entri dalam 
satu folder. Bila dimungkinkan maka hasil pekerjaan masing-masing anggota digabungkan menjadi satu nama. Bila hal 
itu tidak dimungkinkan, maka perlu ditekankan agar penamaan file menggambarkan nama kota, pelaku dan kelurahan-
kecamatan, sebagai contoh:

EHRA Tegal – Budi - Bandung

Langkah	8
Mengirim database elektronik dan kuesioner

Apabila data akan dikirimkan melalui e-mail, sebaiknya file dipecah-pecah ke dalam ukuran yang lebih kecil, semisal per 
kecamatan atau bahkan kelurahan. Catatan penting bagi mereka yang mengirimkan sejumlah file yang dipecah-pecah 
adalah nama file dan subjek e-mail perlu mengindikasikan jumlah total file yang tersedia. Berikut contohnya:

EHRA Tegal-Budi-Bandung-1 dari 20

Lembar Kuesioner EHRA harus diarsipkan dan tidak boleh hilang, setidaknya selama dua tahun sejak laporan final 
diperoleh. Karenanya, Pokja mesti menyimpannya dalam tempat yang tidak lembap atau basah sehingga kertas EHRA 
dapat bertahan lama. 
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Langkah	9
Pembersihan data (data cleaning)

Pembersihan data perlu dilakukan sebelum data dianalisis. Pembersihan mencakup pembersihan terhadap: tidak ada data 
(missing value), pilihan di luar opsi (angka entri berada di luar opsi yang tersedia), dan salah pilih (angka entri berada di 
opsi yang salah/tidak konsisten). Secara sederhana, pembersihan dapat dilakukan dengan menjalankan perintah analisis 
frekuensi dan tabel silang (cross tab) pada variabel-variabel yang ingin dibersihkan.
Perlu diingat bahwa proses pembersihan butuh waktu cukup  lama, yakni tiga hari. Namun, jumlah hari yang disediakan 
dapat bertambah bila data yang tersedia ‘sangat kotor’, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan silang dengan kuesioner 
asli.
 

Langkah	10
Pengolahan data, analisis dan laporan awal

Unit analisis dari Riset EHRA adalah rumah tangga. Jadi, analisis statistik yang diterapkan berdasarkan pada satuan 
rumah tangga. Sementara, untuk mendapatkan informasi Riset EHRA menerapkan unit respons Ibu rumah tangga. 
Jadi, meskipun hanya seorang ibu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan enumerator, namun jawaban 
sang ibu diasumsikan sebagai representasi dari sumber di tingkat rumah tangga. Ibu yang menjadi unit respons adalah 
perempuan menikah atau janda berusia antara 18–60 tahun dan dipilih berdasarkan tabel prioritas di bawah ini.

IBU ADALAH  PEREMPUAN MENIKAH ATAU JANDA YANG YANG BERUSIA 18–60 TAHUN;  PENENTUAN PRIORITAS DI 
DASARKAN PADA: PERTAMA, STATUS, & KEDUA USIA.  SELEKSI MULAI DARI PRIORITAS 1.

Penentuan ibu sebagai unit respons didasarkan atas alasan bahwa ibu cenderung merupakan pihak yang lebih 
memerhatikan kondisi rumah tangga dan lingkungannya, termasuk hal-hal yang terkait sanitasi. Dengan asumsi dominasi 
budaya patriarki di mana laki-laki bekerja untuk mencari penghasilan dan meletakkan tanggung jawab pengurusan 
rumah tangga pada istri (ibu), maka ibu merupakan pihak yang paling banyak memiliki informasi berkenaan kondisi 
sanitasi rumah tangga.

No Nama	Ibu Usia Status	(dihubungkan	dengan	kepala	rumah	tangga)	lingkari Prioritas

1 1. Kepala rumah tangga  2. Istri  3. Anak  4. Adik/ kakak  5. Lainnya

2 1. Kepala rumah tangga  2. Istri  3. Anak  4. Adik/ kakak  5. Lainnya

3 1. Kepala rumah tangga  2. Istri  3. Anak  4. Adik/ kakak  5. Lainnya

4 1. Kepala rumah tangga  2. Istri  3. Anak  4. Adik/ kakak  5. Lainnya

5 1. Kepala rumah tangga  2. Istri  3. Anak  4. Adik/ kakak  5. Lainnya

!
Contoh	Presentasi/Tabel	Diagram
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Teknik analisis yang diterapkan dalam Riset EHRA adalah teknik statistik deskriptif sederhana seperti % (persentase) dan 
frekuensi. Sebisa mungkin, dilakukan pemisahan data (data splitting) atau elaborasi berdasarkan tingkatan di bawah kota, 
yakni kecamatan dan kelurahan.

Dalam analisis data EHRA, yang perlu diberi perhatian lebih adalah manajemen data pra-analisis (recoding, filtering 
sub sample tertentu/kasus valid, dan computation). Proses analisis sebuah atau beberapa variabel digambarkan dalam 
keterangan tabel/diagram laporan Riset EHRA. Contohnya adalah sebagai berikut.

Seperti terlihat dalam contoh di samping, halaman dalam setiap presentasi tabel/diagram terlihat keterangan: 1) nama 
tabel/ diagram; 2) jumlah responden (N); 3) Filter (bila diterapkan); 4)  Teknik pengumpulan data (wawancara/ observasi);5) 
Jenis pertanyaan (tunggal atau berganda); 6) Recoded dan atau  computed; dan 7) Sumber di kuesioner EHRA.

Langkah	11
Umpan balik untuk Pokja

Sebelum disajikan pada publik, hasil kompilasi/ analisis data perlu dipresentasikan lebih dulu pada Pokja Kota untuk 
mendapatkan umpan balik. Presentasi pada Pokja setidaknya berisi: 1) aplikasi metodologi EHRA; 2) hasil-hasil utama EHRA 
di tingkat kota; 3) hasil-hasil utama EHRA di tingkat kelurahan (yang mencolok saja); dan 4) kekurangan dan kelebihan 
pelaksanaan pengumpulan data, entri data dan analisis data EHRA.  Umpan balik untuk Pokja umumnya berlangsung 
sekitar setengah hari kerja. Pada kasus di mana Pokja masih menginginkan diskusi, maka perpanjangan sesi diskusi 
menjadi 2–3 hari dapat dimungkinkan.

Seperti dipaparkan dalam langkah pertama, untuk melancarkan diskusi, perlu disiapkan dokumen hasil EHRA. Di sini, 
Pokja diharapkan dapat menyediakan Proyektor, sekitar 10 lembar kertas flip chart (kertas koran sederhana), dan spidol 
berwarna gelap.

Sebelum dipresentasikan pada enumerator dan stakeholders kelurahan/kecamatan (langkah 12), hasil EHRA haruslah 
diperbaiki dengan mengakomodasi masukan-masukan yang dihasilkan dalam sesi umpan balik untuk Pokja.

Langkah	12
Umpan balik bagi enumerator & kelurahan/kecamatan

Umpan balik bagi enumerator dan stakeholders kelurahan/ kecamataan dilakukan bersama Pokja dan juga SKPD terkait. 
Tujuan umpan balik ini adalah untuk mendapatkan masukan bagi pemahaman data EHRA yang lebih komprehensif dan 
kontekstual. Selain itu, diskusi bersama pun berpotensi membangun kepedulian warga dan stakeholders terhadap isu 
sanitasi. Bila dikelola dengan baik, sesi umpan balik ini pun berpotensi untuk membangun visi bersama antara warga, 
stakeholders kelurahan dan kecamatan serta Pemerintah Kota. 
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Sesi umpan balik ini umumnya berlangsung sekitar 3 jam, dibuka/diantar oleh Ketua Pokja dan atau Walikota/ wakilnya dan 
diikuti penyerahan sertifikat partisipasi bagi enumerator (kader-kader posyandu atau lainnya) dan supervisor lapangan. 

Setelah pembukaan/pengantar, penyaji akan mempresentasikan hasil sementara EHRA untuk kemudian mendapat 
umpan balik dari khalayak. Diskusi sebaiknya dibuka pada setiap kesempatan dan tidak menunggu presentasi berakhir. 
Bahkan, sangat diharapkan agar penyaji pun bertindak sebagai fasilitator diskusi, dengan cara melempar isu yang didapat 
dari EHRA untuk didiskusikan bersama antara enumerator/supervisior, stakeholders kelurahan/kecamatan ataupun SKPD.

Bila terdapat dinamika yang mengarah pada konflik/ pertentangan tajam, maka tugas fasilitator untuk merajut persamaan 
dan kemudian kesepahaman. Bila diskusi terasa hambar dan datar, maka tugas fasilitator untuk mendinamisirkan. Yang 
tidak kalah penting, pembicaraan dalam sesi ini haruslah dicatat secara khusus oleh seorang atau dua orang notulen.

Topik yang didiskusikan dalam sesi umpan balik ini mencakup temuan-temuan pokok di tingkat kota, klarifikasi dan 
pemahaman lebih mendalam atas temuan di tingkat kelurahan.  Untuk memperlancar proses umpan balik, Pokja sebaiknya 
menyediakan proyektor. Selain dapat memresentasikan hasil, proyektor sebanyak mungkin harus bisa memperlihatkan 
gagasan-gagasan yang diangkat oleh partisipan selama diskusi berlangsung.

Langkah	13
Mengembangkan laporan berdasarkan umpan balik

Laporan EHRA dikembangkan dengan mengakomodasi hasil diskusi bersama Pokja, enumerator, supervisor, stakeholders 
wilayah dan SKPD. Laporan EHRA setidaknya mengandung 10 bagian sebagai berikut:
1.     Pengantar.
2. Catatan metodologi. 
3. Karakteristik rumah tangga.
4. Sumber air minum.
5. Cuci tangan pakai sabun.
6. Pembuangan sampah.
7. Kondisi jalan depan rumah.
8. Jamban dan BAB.
9. Saluran limbah dan kebanjiran. 
10. Kotoran anak. 

Perlu diketahui, bila laporan dipandang belum memadai, maka Pokja masih punya kesempatan untuk memperbaiki. 
Karenanya, Pokja diharapkan agar segera melakukan review begitu menerima draf laporan. 
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Langkah	14
Distribusi laporan final EHRA

Laporan EHRA akan didistribusikan pada Pokja dalam bentuk elektronik (.doc/MS Word). Bila diinginkan, Pokja dapat 
mencetak dan membuat copy penggandaan hasil EHRA. Sangat diharapkan peran serta Pokja dalam mendistribusikan 
Laporan EHRA pada SKPD dan stakeholders kecamatan/kelurahan. Bila dimungkinkan, enumerator, khususnya bila mereka 
adalah kader kesehatan/KB/kesehatan lingkungan, sebaiknya memperoleh 1 copy laporan, khususnya bagian kelurahan 
mereka masing-masing.

Bila Pokja menginginkan data mentah, sebaiknya data mentah EHRA berbentuk file (elektronik) dalam format hasil olahan 
perangkat lunak tertentu. 

Daftar	centang	(checklist)	hasil	modul	BB-03
o	Tersedianya laporan EHRA dan analisis 

o	Disiapkannya presentasi di depan Pokja Sanitasi Kota dan enumerator
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Penilaian	Pemetaan	Kondisi	Sanitasi	Kota
Berdasarkan studi EHRA dan data sekunder

BB-04

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Deskripsi	kondisi	sanitasi	berdasarkan	studi	Environmental	Health	Risk	Assessment	(EHRA)	dan	data	
sekunder,

•	 Tersedianya	format	untuk	menetapkan	area	berisiko	berdasarkan	studi	EHRA	dan	data	sekunder.

Data sekunder memberikan gambaran kondisi sanitasi sampai tingkat kelurahan, tetapi informasi yang tersedia cenderung 
bersifat ‘kuantitatif ’. Studi EHRA memberikan tambahan informasi dari sisi ‘kualitatif ’ tentang sarana sanitasi yang ada 
ataupun masyarakat pengguna sarana sanitasi. Kedua informasi tersebut bersifat komplementer dan memberikan 
gambaran kondisi sanitasi secara lebih mendalam. Dengan demikian, langkah-langkah penanganan perbaikan kondisi 
sanitasi bisa lebih fokus dan menjawab dengan tepat permasalahan yang ada.

Interpretasi	Data	EHRA

Siapkan tabel matriks

Sepakati parameter dan nilai presentasinya

Isi tabel matriks

Lakukan interpretasi

Menyiapkan	format	analisis	area	berisiko

Rekam data EHRA ke dalam format rekaman 
data sekunder

Bahan	untuk	penetapan	area	berisiko
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota Poka Sanitasi Kota, dengan difasilitasi oleh City Facilitator. 
Kemungkinan dibutuhkan bantuan tenaga ahli untuk mendampingi dan memberikan pertimbangan profesional dalam 
proses tersebut. 

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Pengolahan data.•	
Diskusi internal: diperkirakan 2–3 x pertemuan Pokja Sanitasi Kota @ 3 jam.•	

Langkah-langkah	Pelaksanaan
A.	 Interpretasi	Data	EHRA

Siapkan dan olah tabel matriks.•	
Sepakati parameter.•	
Isi tabel matriks.•	
Interpretasi hasilnya.•	

B.	 Siapkan	data	EHRA	dan	data	sekunder	dalam	satu	format

Referensi terkait
– Tabel data sebagaimana disiapkan dalam bagian BA-02: ‘Pengumpulan Data Sekunder’.
– Hasil studi EHRA.
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Langkah-langkah	pelaksanaan
	 A.	 Interpretasi	data	EHRA

Hasil studi EHRA yang diperoleh perlu interpretasi lebih lanjut. Maksudnya agar dapat memberi informasi memadai dan 
dapat digunakan untuk menilai faktor risiko, serta digabungkan dengan kesepakatan anggota Pokja Sanitasi Kota.

Data tersebut ditampilkan dalam bentuk persentase. Contohnya: diperoleh hasil bahwa 18% penduduk kelurahan 
terbiasa membakar sampahnya. Interpretasi risiko dari hasil di kelurahan tersebut perlu dilakukan, dengan cara dapat 
memanfaatkan data tersebut menjadi bermakna dan dengan mengurangi sifat subjektivitasnya.

Agar hasil survei EHRA dapat ditampilkan ringkas dan mudah diinterpretasikan dalam derajat risiko, data EHRA perlu 
ditampilkan dalam bentuk matriks. Di sini digunakan format Excel, dengan nama-nama kelurahan ditampilkan dalam 
kolom (column) dan indikator risiko kesehatan serta lingkungan dalam baris (row). 

Dalam kolom, selain nama-nama kelurahan disiapkan juga kolom untuk ‘parameter’ dan ‘alasan’. Parameter adalah 
ambang batas untuk menentukan apakah sesuatu itu disebut ‘berisiko’ atau ‘tidak berisiko’. Jadi parameter adalah batas di 
mana risiko spesifik tidak dapat lagi ditoleransi. Apabila dalam contoh di atas di mana 18% penduduk kelurahan terbiasa 
membakar	sampah,	sedangkan	parameter	yang	disepakati	adalah	‘>30%’	sebagai	‘berisiko’,	maka	kebiasaan	penduduk	
membakar sampah pada contoh di atas termasuk kategori ‘tidak berisiko’. 

Tabel BA-05_1: ‘Contoh Matriks Tingkat Risiko’ di halaman berikut memberikan contoh interpretasi data EHRA, yang 
bahannya diperoleh dari data EHRA.

Parameter ditetapkan untuk mengurangi tingkat subjektivitas dalam menilai risiko. Besarnya risiko itu sendiri harus 
merupakan hasil kesepakatan di antara anggota Pokja. Angka-angka ‘18%’ ataupun ‘24%’ menunjukkan suatu 
kecenderungan. Artinya interpretasi yang dihasilkan akan lebih memberikan informasi apabila studi EHRA diulang setiap 
3 tahun, dan hasilnya dibandingkan dengan hasil studi EHRA sebelumnya di wilayah yang sama.
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Langkah	1:	
Siapkan tabel matriks

1. Tuliskan nama-nama kelurahan dalam kolom tabel matriks berdasarkan kelompok kecamatan. 
2. Tuliskan komponen-komponen risiko sanitasi.
3. Gunakan template tabel matriks sebagaimana diperlihatkan dalam Lampiran BB-04_1 dan diberikan dalam bentuk 

e-file.

Langkah	2:	
Isi dan sepakati parameter  

1.	Sepakati	angka	persentase	dalam	kolom	parameter.

Dalam menyiapkan parameter, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

•	 Apakah	 dengan	 adanya	 faktor	 risiko	 tersebut,	maka	 kondisi	 sanitasi	 di	 kelurahan	 itu	 secara	 keseluruhan	menjadi	
berisiko?

•	 Seberapa	mudah,	atau	seberapa	sukar,	untuk	mengubah	risiko	tersebut?
•	 Seberapa	mahal	untuk	mengubah	risiko	tersebut?
•	 Seberapa	layak,	atau	seberapa	memungkinkan	untuk	mengubah	risiko	tersebut?

Contohnya adalah ‘jarak sumur gali ke tangki septik’.
•	 Apakah	bila	jarak	dari	sumur	gali	ke	tangki	septik	<10	m	maka	akan	sangat	berisiko	bagi	penduduk	untuk	minum	dari	

sumur tersebut? Jawabannya mungkin ‘ya’. 
•	 Seberapa	 sulit	 untuk	 mengubah	 situasi	 tersebut?	 Jawabannya	 relatif	 sukar	 karena	 alternatifnya	 salah	 satu	 harus	

dipindah (sumur atau tangki septik).
•	 Seberapa	mahal	biayanya?	Jawabannya	tergantung	pada	jenis	teknologi	yang	akan	digunakan	untuk	membuat	sumur	

baru atau tangki septik baru, yang keduanya harus sesuai dengan standar teknis. Biayanya relatif tinggi karena tangki 
septik tersebut harus sesuai standar teknis, dan sumur gali perlu memiliki lantai semen di sekitar sumur, memiliki 
tembok dengan tinggi secukupnya, diberi penutup dan tersedia saluran pembuangan air ke saluran drainase.

•	 Selanjutnya,	 apakah	memungkinkan	bagi	 setiap	KK	di	 kota	 tersebut	untuk	memiliki	 sumur	gali	dengan	 jarak	>10	
m dari tangki septik? Jawabannya hampir tidak memungkinkan, terutama untuk masyarakat miskin yang tinggal di 
daerah dengan kepadatan penduduk tinggi (keterbatasan lahan).

Berdasarkan alasan di atas, parameternya tidak bisa dituliskan ‘setidaknya 80% penduduk memiliki sumur gali berjarak 
lebih dari 10 m terhadap tangki septik’ , sebab selain mahal juga tidak memungkinkan untuk sebagian besar rumah di kota 
tersebut karena keterbatasan lahan. Oleh karenanya parameternya ditetapkan rendah, misalnya 15%.
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Dipahami juga bahwa pada saat menetapkan parameter, sebenarnya kita juga menyiapkan target untuk kota. Misalnya, jika 
ditetapkan berisiko bila 80% dari sumur tidak punya  penutup (sesuatu yang mudah dibuat, murah dan memungkinkan 
untuk diadakan), maka secara tidak langsung kota tersebut sudah menetapkan target bahwa setidaknya 80% dari sumur 
yang ada harus memiliki tutup.

Langkah	3:	
Isi tabel matriks

1.	 Siapkan	laporan	EHRA	untuk	digunakan	dalam	mengisi	tabel	risiko.

2.	 Isi	angka	‘1’	bila	ada	risiko,	dan	angka	‘0’	bila	tidak	ada	risiko.
Contohnya: kelangkaan air bersih. 
Bila 11,6% penduduk sebuah kelurahan mengalami kelangkaan air bersih, sedangkan parameter menetapkan bahwa 
‘>15%’	termasuk	berisiko,	maka	dapat	dikatakan	bahwa	tidak	ada	risiko	kelangkaan	air	bersih	di	kelurahan	tersebut	-	dalam	
matriks dituliskan nilai ‘0’. Sebaliknya bila misalnya 18,3% penduduk mengalami kelangkaan air bersih (lebih besar dari 
15%), maka dalam matriks dituliskan nilai ‘1’.

3.	 Kelompokkan	indikator	yang	sejenis.
Contohnya: seberapa besar pencemaran akibat sampah yang akan memberikan risiko. 
Laporan EHRA di bawah judul ‘Persampahan’ memberikan informasi tentang: 

a)  layanan pengumpulan sampah (menerima layanan/tidak menerima layanan), 
b) frekuensi pengumpulan sampah (dikumpulkan 3 kali seminggu atau tidak,
c) tersedia atau tidaknya TPS.

Ketiganya bisa disatukan ke dalam kelompok ‘pencemaran akibat sampah’, sebab masing-masing informasi tersebut 
merupakan ‘bagian risiko’. Bila masing-masing ‘bagian risiko’ mempunyai pengaruh sama terhadap pencemaran akibat 
sampah, maka nilai ‘1’ dibagi dengan 3 (masing-masing 0,33).

4.	 Kalikan	dengan	persentase	penduduk	yang	tergantung	pada	infrastruktur	tersebut.

Data EHRA menunjukan, ternyata hanya 9% dari penduduk di kelurahan tersebut yang menggunakan sumur gali sebagai 
sumber air utama. Karena risiko yang akan dicari adalah risiko terhadap kelurahan tersebut, maka besaran risiko untuk 
sarana sanitasi harus dikalikan persentase penduduk di kelurahan yang menggunakan sarana tersebut. Hasilnya dituliskan 
dalam tabel matriks.

5.	Jumlahkan	hasilnya.
Penjumlahan dilakukan secara horizontal dan vertikal.
•	 Penjumlahan	secara	vertikal	menghasilkan	akumulasi	risiko	untuk	tiap	kelurahan.
•	 Penjumlahan	secara	horizontal	menghasilkan	risiko	dari	masing-masing	komponen	risiko	untuk	seluruh	kota.
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	 B.	 Menyiapkan	format	analisis	area	berisiko

Penggabungan data EHRA dan data sekunder dalam satu format untuk persiapan penetapan area berisiko. 

Langkah	1:	
Masukkan kategori area/kelurahan berisiko ke dalam format Excel

Langkah	2:	
Masukkan data EHRA ke dalam format Excel (lihat BA-02: ‘Pengumpulan Data Awal’ dan BA-05: Penilaian dan 
Pemetaan Awal Situasi Sanitasi Kota’)

Lain-lain: Menggali informasi lain dari data EHRA dan data sekunder.

Apabila disandingkan dengan data sekunder, data EHRA seringkali menambah informasi yang memberikan petunjuk 
tentang permasalahan dan indikasi penanganan masalahnya.
Di bawah ini diberikan contoh yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh Pokja Sanitasi Kota.

Contoh:
Berdasarkan data sekunder, kelurahan A dan kelurahan B mempunyai ketergantungan air bersih dari sumur gali setempat. 
Disandingkan dengan data yang diperoleh dari studi EHRA, hasilnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Sumur yang dikategorikan berisiko ditetapkan berdasarkan parameter yang disepakati sebelumnya.

Alternatif program untuk menangani masalah tersebut adalah:
•	 Memperbaiki	sumur	di	kelurahan	A,
•	 Membangun/menambah	sumur	di	kelurahan	B,
•	 Keduanya.

atau, 
•	 Menyadarkan	masyarakat	untuk	memperbaiki	dan	menambah	jumlah	sumur,	sambil
•	 Menggerakkan	dana	masyarakat,	dan	
•	 Mengajak	swasta	lokal	setempat	untuk	berkontribusi.

Kelurahan Fasilitas Data	Sekunder
%	cakupan	fasilitas

Data	EHRA
 % sumur berisiko

A Sumur gali 80% penduduk 70%

B Sumur gali 30% penduduk 5%
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Alternatif di bagian pertama ditekankan ke aspek fisik, sedangkan alternatif di bagian kedua ditekankan ke kampanye 
untuk meningkatkan kesadaran dan kebutuhan.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	BB-04
o	Dilakukannya interpretasi data EHRA 

o	Disiapkannya format untuk penetapan area berisiko

o	Digalinya informasi lain dari data EHRA dan data sekunder 
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Disepakatinya	4	kategori	area	(kelurahan)	berisiko	berdasarkan	data	sekunder	dan	studi	EHRA,

•	 Disepakatinya	penyebab	utama	timbulnya	risiko.

Mirip dengan proses penetapan draf area berisiko di bagian BA-05: ‘Penyusunan Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota’, 
pada bagian ini dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan area berisiko. Basisnya berasal dari data sekunder, data 
EHRA dan ditambahkan persepsi dari SKPD. Tidak tertutup kemungkinan hasilnya sedikit berbeda dengan draf area berisiko 
yang ditetapkan sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dijadikan (... KK, ... Jiwa, ... Pria, ... Wanita, 0–5 ... dan seterusnya) 
diskusi di antara anggota Pokja Sanitasi Kota. 

Peta area risiko bermanfaat untuk menetapkan prioritas kegiatan dari sisi sanitasi.

Terhadap area berisiko tinggi dan area berisiko sedang, selanjutnya perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui 
penyebab utama masalah sanitasi di kelurahan tersebut. Untuk subsektor air limbah dan persampahan, penyebab utama 
masalah sanitasi hampir pasti ditemukan di lokasi kelurahan berisiko tersebut. Ini berbeda dengan drainase lingkungan 
yang penyebabnya bisa terletak di kelurahan lain (misalnya saluran yang tersumbat di kelurahan di bagian hilir dapat 
menyebabkan banjir di kelurahan di sebelah hulunya).

Penetapan	melalui	kesepakatan:
•	 Area	berisiko
•	 Penyebab	utama	masalah	sanitasi

Kesepakatan	area	berisiko

Masukkan kategori berisiko untuk tiap 
kelurahan

Pembobotan untuk masing-masing sumber 
informasi (data sekunder, SKPD, EHRA)

Hitung nilai dan gambarkan hasilnya di peta

Kembangkan diskusi dan sepakati hasilnya

Kesepakatan	penyebab	utama	timbulnya	
risiko

Cari penyebab utama timbulnya risiko

Observasi lapangan untuk konfirmasi situasi

Diskusikan dan sepakati hasilnya
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota Pokja Sanitasi Kota, difasilitasi oleh City Facilitator.

Kemungkinan dibutuhkan bantuan tenaga ahli untuk mendampingi dan memberikan pertimbangan profesional dalam 
proses tersebut.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diskusi internal: diperkirakan 2 x pertemuan Tim Teknis Pokja Sanitasi Kota @ 2 jam,•	
Kunjungan lapangan ke area berisiko,•	
Diskusi lanjutan: diperkirakan 1 x pertemuan Tim Teknis Pokja Sanitasi Kota @ 3 jam.•	

Langkah-langkah	pelaksanaan
A.	 Penetapan	Area	Berisiko

1. Tulis bobot yang diberikan oleh setiap SKPD ke dalam kolom di format Excel yang tersedia. 
2. Sepakati bobot untuk ketiga sumber data tersebut (data sekunder, EHRA dan persepsi SKPD).
3. Lakukan perhitungan dan sepakati hasilnya.

B.	 Penyebab	Utama	Timbulnya	Risiko	Sanitasi
1. Berdasarkan data yang ada, cari penyebab utama timbulnya risiko sanitasi di area berisiko tinggi dan berisiko 

sedang.
2. Observasi lapangan ke area berisiko tinggi dan berisiko sedang, untuk konfirmasi penyebab utama timbulnya 

risiko sanitasi.
3. Sepakati hasilnya.

Referensi terkait
– Penilaian dan Pemetaan Awal Situasi Sanitasi Kota.
– Data sekunder dan data EHRA.
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Langkah-langkah	pelaksanaan
	 A.	 Kesepakatan	Area	Berisiko

Langkah	1:	
Masukkan kategori risiko untuk setiap kelurahan berdasarkan persepsi setiap SKPD yang tergabung dalam 
Pokja Sanitasi Kota

1. Tampilkan/bagikan tabel dalam format Excel yang berisikan kategori berdasarkan data sekunder dan data EHRA.
2. Setiap anggota Pokja yang mewakili SKPD terkait memberikan kategori antara angka ‘1’ sampai dengan ‘4’ (angka ‘4’ 

untuk kondisi paling berisiko, angka ‘1’ untuk kondisi paling tidak berisiko/aman). Lampiran BB-05_1 memberikan 
format dan informasi cara pengisian angka tersebut.

3. Rekapitulasi hasil skor untuk seluruh kelurahan pada worksheet Agreed Score dan skor dengan frekuensi terbanyak, 
merupakan hasil akhir persepsi SKPD setiap kelurahan. 

Langkah	2:	
Bandingkan skor akhir dari data sekunder, EHRA dan persepsi SKPD untuk setiap kelurahan dalam worksheet 
Agreed Score.

Langkah	3:	
Diskusikan mengenai skor akhir  dalam FGD, guna mendapatkan kesepakatan dari semua anggota Pokja 
untuk seluruh kelurahan dalam kolom Agreed Score worksheet yang sama.

 Keputusan anggota Pokja Sanitasi Kota akan 
menjadi arahan lokasi prioritas kegiatan sanitasi 
untuk 3 - 5 tahun ke depan (setelah area prioritas 
tersebut diinformasikan dan disetujui oleh 
pemangku kepentingan lain., terutama Kepala 
Daerah dan anggota legislatif ). Oleh karenanya, 
pembahasan area berisiko perlu dilakukan secara 
mendalam.

Dua atau tiga sumber informasi ?

Untuk penetapan area berisiko sumber informasi yang ada sampai saat ini, adalah draf area berisiko hasil analisis 
data sekunder (lihat BA-05: ‘Penyusunan Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi’). Hasilnya akan dimatangkan dengan 
menambahkan informasi dari studi EHRA. 

Selain kedua sumber informasi tersebut, dimungkinkan untuk mempertimbangkan sumber informasi lainnya. 
Khususnya persepsi SKPD, yang disampaikan oleh anggota Pokja Sanitasi Kota, mewakili SKPD terkait sanitasi. 
Persepsi SKPD dipandang sebagai ‘pertimbangan profesional’ dari mereka yang sehari-hari berhubungan dengan 
permasalahan sanitasi di kota tersebut, dan menjadi masukan yang akan ikut mendasari keputusan area berisiko.
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Contoh:
Dalam sebuah diskusi di antara anggota Pokja untuk menyepakati area berisiko, seorang anggota Pokja dari Dinas 
Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa hasil akhirnya (kelurahan dengan risiko tinggi) berbeda dengan yang 
dipahami oleh Dinas PU sejauh ini. Anggota Pokja dari Dinas PU tersebut menyampaikan bahwa selama ini yang 
dianggap bermasalah adalah kelurahan lainnya, karena sering terjadi genangan pada saat hujan deras. Pendapat 
tersebut dijawab oleh anggota Pokja lain, yang menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh merupakan resultan 
dari berbagai pertimbangan khususnya pertimbangan yang disampaikan oleh perwakilan SKPD dan lainnya yang 
tergabung dalam Pokja Sanitasi Kota –jadi bukan hanya pertimbangan subsektor drainase dari Dinas PU. 

Mengacu peta area berisiko, ternyata kelurahan seperti yang disebutkan oleh anggota Pokja dari Dinas PU tersebut 
diklasifikasikan sebagai area ‘tidak berisiko/aman’. Langkah selanjutnya adalah mencari kejelasan mengapa 
kelurahan tersebut dikategorikan ‘aman’. Ternyata beberapa penyebab utamanya adalah: 

•	 kepadatan	penduduk	relatif	sedang,
•	 hampir	tidak	ada	masyarakat	miskin,
•	 infrastruktur	sanitasi	cukup	baik.	

Kepadatan penduduk yang relatif rendah karena sebagian besar kelurahan tersebut digunakan untuk lapangan 
sepak bola, kolam renang dan taman.

Dengan demikian, apabila ada usulan kegiatan dari kelurahan tersebut dengan alasan sanitasi dan bersifat 
prioritas, maka hal tersebut kurang tepat. Sebab kelurahan tersebut termasuk kategori ‘aman’. Akan tetapi, 
kelurahan tersebut tetap dapat mengusulkan kegiatan pengurangan genangan, hanya saja alasannya bukan 
sanitasi (mungkin dengan alasan keindahan kota).

Contoh di atas menunjukkan bahwa timbulnya diskusi konstruktif di antara anggota Pokja Sanitasi Kota akan 
mendukung tercapainya kesamaan persepsi, kesepakatan -dan akhirnya menumbuhkan rasa memiliki di kalangan 
anggota Pokja Sanitasi Kota terhadap program-program yang disusunnya.

Langkah	4:	
Gambarkan hasilnya di dalam peta.

Proses dalam langkah 3 biasa disebut ‘zoom 
out’ karena kita melihat kondisi kota secara 
keseluruhan.

Penggambaran di atas peta dan ditampilkan saat 
diskusi Pokja Sanitasi Kota memberikan visualisasi 
lebih jelas pada saat diskusi. 
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 B.	 Kesepakatan	penyebab	utama	timbulnya	risiko

Dilakukan untuk mendapatkan informasi penyebab timbulnya risiko pada area (kelurahan) berisiko tinggi dan berisiko 
sedang. 

Dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut dengan melakukan observasi lapangan ke kelurahan-kelurahan tersebut.

Langkah	1:	
Cari penyebab utama timbulnya risiko pada area berisiko tinggi dan berisiko sedang dari data sekunder dan 
data EHRA

Langkah	2:	
Lakukan observasi lapangan untuk konfirmasi situasi

Langkah	3:	
Diskusikan dan sepakati hasilnya

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	BB-05
o	Disepakatinya  area (kelurahan) berisiko

o	Disepakatinya  penyebab utama timbulnya risiko kesehatan
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Draf	Buku	Putih	Sanitasi.

Penyusunan draf Buku Putih merupakan langkah untuk menampilkan seluruh usaha Pokja Sanitasi Kota dalam menyusun 
penilaian pemetaan sanitasi kota. 

Dengan asumsi bahwa semua anggota Pokja Sanitasi Kota sudah terlibat aktif selama proses diskusi dalam rangka 
menyusun Buku Putih Sanitasi Kota, maka kini saatnya Pokja Sanitasi Kota menuliskan pemahamannya untuk disebarkan 
ke pemangku kepentingan lainnya. 

Penyusunan Draf Buku Putih Sanitasi Kota
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Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota, dengan difasilitasi oleh City Facilitator.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan dibutuhkan maksimum 15 hari kerja.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Tugaskan seorang anggota Pokja Sanitasi Kota sebagai Penanggung Jawab (seorang editor – yang perlu dibantu oleh 

operator komputer). 
2. Siapkan daftar isi.
3. Sepakati dengan anggota Pokja.
4. Bagi tugas penulisan draf Buku Putih dengan anggota Pokja lainnya.
5. Kumpulkan bahan tulisan dan edit.
6. Paparkan dan sepakati bersama anggota Pokja lainnya.
7. Cetak, jilid dan bagikan ke pemangku kepentingan lainnya.

Referensi terkait
– Lampiran: Contoh Daftar Isi Buku Putih.
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Langkah-langkah	pelaksanaan
	 Langkah	1:	

Tugaskan seorang anggota Pokja Sanitasi Kota sebagai Penanggung Jawab (seorang editor – yang perlu 
dibantu oleh operator komputer)

Langkah	2:
Sepakati daftar isi dan diskusikan dengan anggota Pokja lainnya

Langkah	3:
Bagi tugas penulisan kepada seluruh anggota Pokja

Anggota Pokja yang mendapat tugas penulisan perlu memastikan dengan Kepala SKPD yang bersangkutan, bahwa data 
yang akan ditampilkan dalam draf Buku Putih Sanitasi telah mendapatkan persetujuan Kepala SKPD.

Langkah	4:
Mengumpulkan bahan tulisan dan memulai proses editing (dibantu operator komputer) 

Penanggung Jawab perlu memberikan arahan kepada operator komputer bagian mana dari laporan yang perlu dilengkapi 
grafik, peta, gambar dan foto. 

Langkah	5:
Membahas dan menyepakati draf laporan dengan anggota Pokja Sanitasi Kota lainnya

Langkah	6:
Mencetak, menjilid dan membagikan draf Buku Putih ke para pemangku kepentingan
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Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	BB-05
o	Draf Buku Putih Sanitasi Kota
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Masukan	para	pemangku	kepentingan	kota,	untuk	selanjutnya	dimasukkan	untuk	penyempurnaan	Buku	
Putih.

Konsultasi Tingkat Kota merupakan forum penyepakatan kondisi riil sanitasi kota yang tercantum dalam draf Buku 
Putih. Konsultasi ini juga menjadi forum untuk menampung dan membahas nilai, harapan, ekspektasi para pemangku 
kepentingan pembangunan sanitasi. Semuanya  harus segera ditangani di bawah koordinasi Kepala Bappeda/Ketua 
Pokja.

Rapat Konsultasi-3
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Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Lokakarya satu (1) hari penuh.

Langkah-langkah	pelaksanaan
Persiapan•	
Pelaksanaan•	

Referensi terkait
– Lampiran: Contoh Daftar Isi Buku Putih

Setelah draf Buku Putih selesai disusun, maka Pokja Sanitasi Kota melaksanakan Konsultasi Tingkat Kota yang dihadiri 
oleh:
A.	 Peserta:
•	 Para	Satuan	Kerja	Perangkat	Daerah,
•	 Anggota	DPRD,
•	 Kepala	instansi/lembaga	daerah,
•	 Perguruan	Tinggi,
•	 Para	pemangku	kepentingan	(stakeholders) pembangunan sanitasi kota lainnya,
•	 Selain	unsur-unsur	peserta	di	atas,	boleh	mengikutsertakan	pihak-pihak	lain	yang	dianggap	penting.
 
B.	 Nara	Sumber:
•	 Walikota	sebagai	Ketua	Pengarah	Pokja	penyampai	visi,		misi,	dan	program		Pembangunan	Daerah,
•	 Ketua	Pokja	sebagai	penyampai	kondisi	umum	Sanitasi	kota,
•	 Kepala	SKPD	terkait	sebagai	penyampai	Pelaksanaan	Pembangunan	Sanitasi	3–5	tahun	terakhir	(per	sektor/bidang	

termasuk di dalamnya peran serta masyarakat),
•	 Fasilitator/Tenaga	Ahli	apabila	diperlukan,	untuk	bahan	bahasan	yang	memerlukan	masukan	khusus.
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Langkah-langkah	pelaksanaan
	 Langkah	1:	

Persiapan

• Buat ringkasan draf Buku Putih Sanitasi Kota,
•	 Penggandaan	ringkasan	draf	Buku	Putih	Sanitasi	Kota,
•	 Menyiapkan	panduan	pelaksanaan	yang	memuat	durasi,	tanggal/waktu	pelaksanaan,	mekanisme	dan		susunan	acara		

dengan kelompok bahasan sebagai berikut:
	•	 Pemaparan	visi,		misi,	dan	program		Pembangunan	Daerah,	
	•	 Pemaparan	kondisi	umum	Sanitasi	kota,
	•	 Pemaparan	Pelaksanaan	Pembangunan	Sanitasi	3	–	5	tahun	terakhir	(per	sektor/bidang),
	•	 Curah	pendapat	tentang	nilai,	harapan	dan	ekspektasi	Pembangunan	Sanitasi	Kota	yang	harus	segera	dilakukan,
	•	 Pemaparan	dan	penyepakatan	arah	kebijakan	strategis	(segera)	pembangunan	sanitasi	kota,

•	 Mengirim	surat	undangan	kepada	para	peserta	dan	nara	sumber,
•	 Menyiapkan	ruangan,	peralatan	dan	logistik.

Sebagai acuan untuk persiapan yang perlu dilakukan, dapat dilihat dalam Box-1 berikut ini.

Box-1:	Penyiapan	materi

•	 Pengertian	tentang	‘sanitasi’. Materi ini pernah disampaikan pada saat Rapat Konsultasi-2, sehingga tidak perlu 
disampaikan lagi.

•	 Kondisi	sanitasi	saat	ini. Paparan dengan menggunakan peta.
•	 Lembar fakta. Mendukung penjelasan mengenai kondisi saat ini dengan isu spesifik dalam skala kota.
•	 Foto. Foto mengenai kondisi saat ini.

•	 Tampilan	foto. peta atau lainnya yang dipasang di dinding.

Langkah	2:
Pelaksanaan

•	 Pemaparan	 visi,	 misi,	 dan	 program	 	 Pembangunan	 Daerah	 diambil	 dari	 RPJM	 Kota	 dan	 arahan	Walikota	 dalam	
Pembangunan Sanitasi Kota,

•	 Pemaparan	kondisi	umum	sanitasi	dan	prediksinya,
•	 Pemaparan	Pelaksanaan	Pembangunan	Sanitasi	3–5	tahun	terakhir	(per	sektor/bidang);
•	 Pemaparan	draf	Buku	Putih,
•	 Menghimpun	masukan	mengenai	 kondisi	 sanitasi	untuk	penyempurnaan	data	 sanitasi	 kota;	dan	curah	pendapat	
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tentang nilai, harapan dan ekspektasi Pembangunan Sanitasi Kota yang harus segera dilakukan;
•	 Merumuskan	kesepakatan	para	pemangku	kepentingan	pembangunan	sanitasi	hasil	Lokakarya	Buku	Putih	Sanitasi	

Kota,
•	 Membacakan	hasil	rumusan	dan	rencana	tindak	selanjutnya	oleh	Kepala	Bappeda/Ketua	Pokja.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	BC-01
o Diakomodasinya masukan para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Buku Putih Sanitasi Kota.
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BC-02

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Buku	Putih	Sanitasi–edisi	tahun	…….

Finalisasi Buku Putih dilakukan setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya pada saat konsultasi 
di tingkat kota.

Buku Putih ini akan dijadikan acuan, setidaknya selama 3 tahun ke depan, sebelum Buku Putih tersebut diperbarui (setelah 
melalui proses monitoring dan evaluasi).

Untuk menjamin adanya dukungan politis dari pimpinan daerah, dan agar Buku Putih ini mempunyai ‘nilai jual’ ke pihak di 
luar Pemerintah Kota, maka disarankan untuk mencantumkan ‘Kata Pengantar’ dari Walikota. 

Finalisasi Buku Putih
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Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan dibutuhkan maksimum 10 hari kerja.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Rangkum semua saran, masukan dan koreksi dari pertemuan konsultasi tingkat kota.
2. Lakukan perbaikan.
3. Paparkan dan sepakati bersama anggota Pokja lainnya.
4. Lampirkan ‘Kata Pengantar’ dari Walikota. 
5. Cetak, jilid dan bagikan ke pemangku kepentingan lainnya.

Referensi terkait
– Lampiran: Contoh Daftar Isi Buku Putih.
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Langkah-langkah	pelaksanaan
	 Langkah	1:	

Persiapan

Rangkum saran, masukan dan koreksi dari pertemuan konsultasi di tingkat kota (BC-01).

Langkah	2:
Perbaiki draf Buku Putih 

Peta, grafik dan gambar sebaiknya dibuat berwarna.

Langkah	3:
Paparkan dan sepakati dengan anggota Pokja Sanitasi kota

Langkah	4:
Lampirkan ‘Kata Pengantar’ dari Walikota

Langkah	5:
Cetak, jilid dan bagikan ke pemangku kepentingan lainnya

Disarankan untuk mengirimkan pula ke DPRD setempat, pihak terkait di Provinsi dan Pusat.

 

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	BC-02		
o	Diselesaikannya draf Buku Putih Sanitasi Kota.
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No Nama Kedudukan di Pokja Instansi / Jabatan Jenis Kelamin Telepon / HP Tanda Tangan

L P

1 Bachtarudin Anggota Bidang 
Perencanaan

Dinas Kebersihan & Pertamanan/Staf Perencanaan L

2 Amini F Koordinator Bidang 
Komunikasi

Bagian Humas/Kasubag Peliputan dan Penyiaran P

3 H. Irawan Anggota Bidang 
Kelembagaan

Bagian Tata Pemerintahan/Sub Bag Pemerintahan 
Umum 

L

4 Mukhtar Anggota Bidang 
Keuangan 

Bappeda/Staf Bidang Keuangan L

5 Wahyudi Anggota Bidang 
Perencanaan

Bappeda/Staf Bidang Fisik dan Prasarana L

6 Arya K Anggota Bidang 
Perencanaan

Dinas Kebersihan & Pertamanan/Kasubag 
Angkutan Sampah 

L

7 Arnita Anggota Bidang 
Perencanaan

Dinas Kebersihan & Pertamanan/Subag 
Pengelolaan TPA 

P

8 Kusmiati Anggota Bidang 
Kelembagaan

Bagian Umum/Kasubag Perundang-undangan P

9 Purwasih Anggota Bidang 
Perencanaan

PDAM/Sub-Bagian Perencanaan Teknis P

10 Pujianto Anggota Bidang 
Perencanaan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan/Kasi Air Limbah L

11 .................

Lampiran	BA-01_1:	
Contoh: Daftar Hadir Rapat Pokja Sanitasi Kota *)

BA-01

*) Nama dan jabatan yang dituliskan di bawah ini hanya contoh
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Lampiran	BA-02_1:	
Daftar Kebutuhan Data dan Perkiraan Sumber Data

No Kebutuhan	Data
Rincian* Keterangan Perkiraan	Sumber	Data	**

Kota Kec. Kel.
1 Peta administratif kota X X X •	 Diperlihatkan	juga	sungai,	danau,	rawa,		jalan,	dll.	

Bila mungkin, identifikasikan kelas jalan
•	 Sekiranya	tersedia,	gunakan	peta	Geographical	

Information System (GIS) 

Bappeda

2 Foto udara X •	 Ukuran	minimum	A-1	
•	 Ada	baiknya	memperlihatkan	batas	kecamatan	dan	

kelurahan

Bappeda

3 Peta topografi X Skala 1 : 5.000
•	 Beberapa	studi	yang	pernah	dilakukan	umumnya	

memiliki peta topografi dengan skala lebih besar 
untuk kawasan tertentu

Hasil penelitian (Bappeda, Dinas 
Pekerjaan Umum/Cipta Karya/Bina 
Marga)

4 Peta geologi & hidrogeologi X •	 Hasil	penelitian	(Bappeda,	Dinas	Pekerjaan	Umum/
Cipta Karya/Bina Marga)

Hasil penelitian (Bappeda, Dinas 
Pekerjaan Umum/Cipta Karya/Bina 
Marga)

5 Data klimatologi X  Curah hujan, intensitas, durasi hujan dan jumlah hari 
hujan, arah dan kekuatan angin, kelembaban udara

Hasil penelitian (Bappeda, Dinas 
Pekerjaan Umum/Cipta Karya/Bina 
Marga)

6 Rencana pengembangan kota X X •	 Rencana	pengembangan	kota	berdasarkan	BWK	
dengan fungsinya

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)– 
Bappeda

7 Tata guna lahan X X X •	 Data	pemanfaatan	lahan,	sawah,	kebun,	ruang	
terbuka hijau, permukiman, fasilitas umum, dan 
sebagainya

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)–
Bappeda/Dinas Pekerjaan Umum

8 Jumlah penduduk X X X •	 Jumlah	penduduk	berdasarkan	jenis	kelamin	–	5	
tahun terakhir

Kota Dalam Angka (Bappeda/BPS)

A.	Data	Umum

BA-02
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No Kebutuhan	Data
Rincian* Keterangan Perkiraan	Sumber	Data	**

Kota Kec. Kel.
9 Distribusi kepadatan penduduk X X X --- Bappeda

10 KK miskin X X X •	 Data	tentang	keluarga	miskin
•	 Mengingat	banyak	versi	tentang	‘keluarga	miskin’,	

maka Pokja Sanitasi Kota perlu menyepakati sumber 
data yang akan digunakan

Bappeda, BPS

11 Penduduk pendatang X X X •		 Data	jumlah	pendatang	yang	tidak	memiliki	KTP	
setempat

•	 Pendataan	dan	identifikasi	lokasi	tempat	tinggal	
pendatang

•	 Jenis	permukiman	(legal,	liar)

Dinas Tata Kota, Kelurahan

12 Tingkat pendidikan X X •	 Data	berdasarkan	tingkat	pendidikan
•	 Rata-rata	tingkat	pendidikan	penduduk

•	 Kota	Dalam	Angka	(Bappeda/BPS)

13 Lapangan kerja penduduk X •	 Data	penduduk	berdasarkan	lapangan	kerja
•	 Tingkat	pengangguran

•	 Kota	Dalam	Angka	(Bappeda/BPS)

14 Tingkat penghasilan X X •	 Data	rata-rata	penghasilan	penduduk •	 Kota	Dalam	Angka	(Bappeda/BPS)

15 Fasilitas pendidikan X X •	 Jumlah	dan	jenis	fasilitas	pendidikan	berdasarkan	
tingkatan SD, SMP, SMA, PT

•	 Kota	Dalam	Angka	(Bappeda/BPS)

16 Fasilitas kesehatan X X •	 Jenis	fasilitas	kesehatan
•	 Sarana	pengolahan	limbah	yang	tersedia	(IPAL,	

insinerator)
•	 Berfungsi	tidaknya	sarana	tersebut

•	 Dinas	Kesehatan/Bagian	Lingkungan	
Hidup

17 Industri rumah tangga X X X •	 Jenis	industri	(berdasarkan	Kelompok	Lapangan	
Usaha Industri - KLUI)

•	 Jumlah	pekerja
•	 Jumlah	industri	rumah	tangga	dan	sebarannya

•	 Dinas	Perindustrian

18 Industri kecil, sedang, besar X X X •	 Jenis	industri	(berdasarkan	Kelompok	Lapangan	
Usaha Industri - KLUI)

•	 Jumlah	pekerja
•	 Jumlah	industri	rumah	tangga	dan	sebarannya

•	 Dinas	Perindustrian

19 Rumah Potong Hewan X X X •	 Sarana	pengolahan	limbah	yang	tersedia	(IPAL)
•	 Berfungsi	tidaknya	sarana	tersebut

•	 Bagian	Lingkungan	Hidup
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No Kebutuhan	Data
Rincian* Keterangan Perkiraan	Sumber	Data	**

Kota Kec. Kel.
20 Fasilitas perdagangan & jasa X X •	 Jumlah	dan	jenis	usaha	Ruko	serta	toko

•	 Jumlah,	jenis	usaha	dan	waktu	usaha	pedagang	kaki	
lima

•	 Sarana	penampungan	limbah	(tempat	sampah,	dll)

•	 Dinas	Perdagangan

21 Pasar tradisional X X X •	 Jumlah	dan	luasan	pasar,	jumlah	pedagang	
•	 Sarana	penampungan	limbah	(tempat	sampah,	dll)

•	 Dinas	Pasar

22 Titik pencemaran ke badan air X •	 Identifikasi	dan	data	titik-titik	masuknya	
pencemaran ke badan air 

•	 Bagian	Lingkungan	Hidup

23 Debit air sungai X •	 Rata-rata,	maksimum,	minimum •	 Dinas	PU

24 Kualitas air sungai X •	 Penelitian	kualitas	air	sungai
•	 Identifikasi	lokasi

•	 Bagian	Lingkungan	Hidup

25 Air bersih dari PDAM X X X •	 Jenis	layanan	(SR,	hidran	umum)
•	 Persentase	&	area	layanan	(peta)
•	 Rencana	pengembangan	(peta)
•	 Kualitas	layanan	(tekanan,	kontinuitas,	kualitas	air)

•	 PDAM,	Dinas	Kesehatan

26 Sumber air bersih lainnya X X X •	 Data	sumber	air	bersih	selain	PDAM	yang	digunakan
•	 Jenis	layanan	(SR,	hidran	umum,	sumur	gali)
•	 Persentase	dan	area	layanan	(peta)
•	 Kualitas	air

•	 Dinas	Kesehatan,	Bagian	Lingkungan	
Hidup

Yang dimaksud  ‘Rincian’ dan dinyatakan dalam bentuk ‘X’ dalam tabel di atas adalah kedalaman informasi yang dibutuhkan; apakah cukup sampai tingkat kota, atau informasi 
yang dibutuhkan perlu lebih rinci sampai tingkat kecamatan atau sampai tingkat kelurahan.
** Perkiraan sumber data: perlu diperdalam lebih lanjut oleh anggota Pokja Sanitasi Kota.
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No. Kebutuhan	Data Keterangan Perkiraan	Sumber	Data

1 Estimasi produksi air limbah domestik per kelurahan (rata-rata per hari) Bappeda, Dinas PU, lainnya

2 Estimasi produksi air limbah industri rumah tangga per kelurahan (rata-rata 
per hari).  

•	 Untuk	industri	batik	atau	pencelupan	biasanya	pembuangan	dilakukan	
setiap beberapa hari. Perkirakan volume sekali buang tersebut 

Dinas Perindustrian, Bagian 
LH

3 Jumlah jamban rumah tangga per kelurahan •	 Apabila	satu	KK	memiliki	lebih	dari	satu	jamban	di	rumahnya,	maka	
dihitung sebagai satu jamban

•	 Jumlah	penduduk	yang	mendapat	layanan	dari	jamban	pribadi

Dinas Kesehatan

4 Jumlah MCK per kelurahan •	 Yang	masih	berfungsi	dan	yang	tidak	digunakan
•	 Jumlah	KK	atau	penduduk	yang	mendapat	layanan	dari	MCK	

Dinas PU, Dinas Kesehatan

5 Rata-rata pembayaran pemakaian MCK – Dinas PU, KSM

6 Jamban ‘helikopter’ •	 Jumlah,	lokasi	(peta) Dinas Kesehatan

7 Fasilitas sistem setempat (on-site system) •	 Jumlah	per	kelurahan,	lokasi	(peta) Dinas Kesehatan, Dinas PU

8 Fasilitas sistem komunal •	 Jumlah	per	kelurahan,	lokasi	(peta)
•	 Di	luar	sistem	Sanimas

Dinas PU

9 Truk tinja:  a) jumlah, kepemilikan, kondisi; b) volume; c) tarif penyedotan 
lumpur tinja

– Dinas PU, Dinas Kebersihan

10 Sistem terpusat (‘off-site system’) •	 Dimensi	dan	kapasitas
•	 Tahun	pembuatan
•	 Proses	yang	digunakan	(Imhoff	tank,	kolam	oksidasi)
•	 Jarak	dari	pusat	kota	

Dinas PU

11 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) •	 Dimensi	(diameter,	panjang	saluran)
•	 Tahun	pembuatan
•	 Area	layanan	(peta)
•	 Jumlah	KK	terlayani

Dinas PU, Dinas Kebersihan

12 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) •	 Termasuk	sistem	Sanimas	(berdasarkan	disain	BORDA)
•	 Unit	pengolahan,	dimensi,	kapasitas
•	 Tahun	pembuatan
•	 Proses	yang	digunakan

Dinas PU, Dinas Kebersihan

13 IPAL Rumah Pemotongan Hewan (RPH) •	 Unit	pengolahan,	dimensi,	kapasitas
•	 Tahun	pembuatan
•	 Proses	yang	digunakan

Dinas Kebersihan, Dinas 
Lingkungan Hidup

14 Informasi pemanfaatan / pembuangan lumpur  IPLT/IPAL Dinas Kebersihan

B.	Data	Teknis	Air	Limbah
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No. Kebutuhan	Data Keterangan Perkiraan	Sumber	Data

1 Produksi sampah rata-rata per hari •	 Seluruh	kota		dan	per	kelurahan Dinas Kebersihan

2 Identifikasi objek layanan sampah •	 Estimasi	produksi	sampah	dari	setiap	objek	layanan Dinas Kebersihan

3 Tempat sampah umum •	 Jumlah,	jenis,	ukuran,	lokasi	penempatan Dinas Kebersihan

4 Informasi tentang penanganan sampah industri Dinas Kebersihan/Perindustrian 

5 Retribusi sampah •	 Aturan,	objek	retribusi,	perolehan	dari	masing-masing	objek
•	 Target	dan	pencapaian	retribusi	dalam	5	tahun	terakhir
•	 Perkiraan	potensi	retribusi

Dinas Kebersihan, Dispenda

6 Pengumpulan sampah: langsung dan yang melalui TPS •	 Area:	Plot	di	peta Dinas Kebersihan

7 Tempat Penampungan Sementara (TPS): bak sampah dan kontainer •	 Lokasi:	plot	di	peta
•	 Dimensi	masing-masing	TPS	(volume):	bak	sampah	dan	kontainer
•	 Area	layanan	setiap	TPS:	plot	di	peta
•	 Kegiatan	daur	ulang	di	TPS

Dinas Kebersihan

8 Truk sampah •	 Jenis,	jumlah,	kapasitas	angkut,	tahun	pembuatan,	kondisi
•	 Kepemilikan	truk	sampah

Dinas Kebersihan

9 Peralatan mobil pembersih jalan •	 Jenis,	jumlah,	tahun	pembuatan,	kondisi,	kepemilikan Dinas Kebersihan

10 Biaya operasi pengangkutan sampah •	 Rata-rata	bulanan,	rata-rata	tahunan
•	 Perbandingan	pendapatan	retribusi	terhadap	biaya	operasi

Dinas Kebersihan

11 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) •	 Dimensi	TPA
•	 Awal	pemakaian,	rencana	pemakaian	sampai	kapan?
•	 Kapasitas:	total,	terpakai,	sisa	kapasitas
•	 Cara	operasi
•	 Jarak	ke	permukiman	terdekat
•	 Kegiatan	daur	ulang	di	TPA

Dinas Kebersihan

12 Jumlah/berat sampah yang masuk ke TPA •	 Rata-rata	per	hari,	rata-rata	per	bulan,	per	tahun
•	 3	tahun	terakhir

Dinas Kebersihan

13 Infrastruktur penunjang di TPA •	 Alat	berat:	jenis,	kapasitas,	tahun	pembuatan,	kondisi
•	 Peralatan	penunjang	lainnya	(jembatan	timbang,	IPAL	lindi,	pipa	vena,	pagar,	

kantor)
•	 Jalur	hijau	
•	 Jalan	masuk

Dinas Kebersihan

14 Informasi pemanfaatan / pembuangan lumpur  IPLT/IPAL •	 Rata-rata	bulanan,	rata-rata	tahunan
•	 Perbandingan	pendapatan	retribusi	terhadap	biaya	operasi

Dinas Kebersihan

Persampahan



142

Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan   |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

lampiRan ba-02   |  Daftar Kebutuhan Data dan Perkiraan Sumber Data

No. Kebutuhan	Data Keterangan Perkiraan	Sumber	Data

1 Sumur resapan •	 Ketersediaan	desain	teknis	dan	aturan	pemanfaatan	sumur	resapan Dinas PU, Bagian Lingkungan 
Hidup

2 Drainase tepi jalan •	 Fungsi	saluran	(pematusan	jalan	atau	kawasan)
•	 Grey water yang masuk ke saluran drainase - lokasi
•	 Limbah	industri	rumah	tangga	yang	masuk	ke	saluran	drainase	–	lokasi

Dinas PU, Bagian Lingkungan 
Hidup

3 Pemeliharaan saluran drainase •	 Area	yang	menjadi	tanggung	jawab	SKPD	dan	tanggung	jawab	masyarakat Dinas PU

4 Kolam penampungan sementara •	 Dimensi	dan	aturan	yang	terkait	kolam	penampungan	sementara Dinas PU

5 Drainase kota •	 Dimensi	dan	aturan	yang	terkait	kolam	penampungan	sementara
•	 Penanggung	jawab	dan	lingkup	tanggung	jawab	pengelola	drainase	kota

Dinas PU

6 Informasi genangan dan banjir Dinas PU

No. Kebutuhan	Data Keterangan Perkiraan	Sumber	Data

1 Perda atau SK Walikota •	 Tentang	tupoksi	rinci	untuk	masing-masing	SKPD	penanggung	jawab	proses	
perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi, penyedia 
layanan sanitasi, monev, serta penanggung jawab kegiatan promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat.*

Bagian Hukum

2 Kebijakan dan aturan •	 Yang	mengatur	hal-hal	yang	terkait	sanitasi	(air	limbah	domestik,	sampah,	dan	drainase	
lingkungan).*

Bagian Hukum

3 RPJMD Kota & RKPD Kota Bappeda

4 Renstra SKPD •	 Yang	terlibat	dalam	perencanaan,	pembangunan	dan	pemeliharaan	fasilitas,	dan	
pemberian layanan sanitasi di tingkat kota

Masing-masing SKPD

5 Kebijakan atau aturan tentang sistem dan prosedur •	 Perencanaan	pembangunan	daerah	
•	 Pengelolaan	keuangan	daerah
•	 Monitoring	dan	evaluasi
•	 Kerja	sama	Pemerintah	Daerah	dengan	pihak	ketiga
•	 Penyediaan	layanan	jasa	air	limbah	domestik,	persampahan,	dan	drainase	lingkungan.

Bagian Hukum

Drainase	Lingkungan

C.	Data	Kebijakan	Daerah	dan	Kelembagaan
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No Jenis	Data	dan	Informasi Kegunaan	Data	dan	Informasi Prakiraan Lokasi 
Sumber	Data	dan	Informasi

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

A.		Jenis	Informasi

1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
tupoksinya terkait pengelolaan sanitasi

Sebagai identifikasi awal tujuan survei keuangan serta 
lingkup kerja pengelolaan dan pembangunan sanitasi 
oleh Pemda

Sekretariat Daerah dan Bappeda Dapat dikoordinasikan dengan 
survei kelembagaan 

2 Perda tentang pengelolaan dan penetapan tarif 
retribusi subsektor kebersihan/persampahan, air 
limbah dan drainase yang terbaru ?

Mengetahui dasar penetapan; cakupan layanan, 
tarif layanan, mekanisme pembayaran retribusi, dan 
sebagainya

Biro Hukum SKPD atau bagian Ortala 
Sekda

Dapat dikoordinasikan dengan 
survei kelembagaan 

3 Jenis-jenis pengelolaan sanitasi yang dikelola 
oleh masyarakat ataupun swasta

Untuk mengetahui porsi pendanaan oleh masyarakat 
dan swasta

Bappeda/Dinas PU/Dinas Kebersihan/ 
Dinas Tata Kota Pertamanan/DPKAD/ 
Dipenda

Dapat dikoordinasikan dengan 
survei kerja sama swasta dan 
partisipasi masyarakat

4 Posisi prioritas sanitasi dalam pembangunan 
(RPJMD)

Untuk mempertegas gambaran prioritas pendanaan 
sanitasi di kota

Bappeda Dapat dikoordinasikan dengan 
survei kelembagaan 

5 Permasalahan yang dihadapi dalam pendanaan 
sanitasi

Untuk mengidentifikasikan permasalahan awal dalam 
pendanaan sanitasi berdasarkan masukan berbagai 
SKPD

Sekda/DPKAD/Dipenda/Bappeda/
Dinas Kebersihan/Dinas PU/Dinas Tata 
Kota

Dapat dikoordinasikan dengan 
survei kelembagaan 

B.		Jenis	Data	(Realisasi/Perhitungan)

1 Data realisasi pendapatan atas retribusi 
persampahan selama 5 tahun terakhir

Mengetahui perkembangan kinerja pendapatan 
retribusi air limbah sejak 5 tahun terakhir

DPKAD/Dipenda/Bappeda/Dinas 
Kebersihan/Dinas PU/Dinas Kesehatan

Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait

2 Data realisasi pendapatan atas retribusi air 
limbah domestik selama 5 tahun terakhir

Mengetahui perkembangan kinerja pendapatan 
retribusi air limbah sejak 5 tahun terakhir

DPKAD/Dipenda/Bappeda/Dinas 
Kebersihan/Dinas PU/Dinas Kesehatan

Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait

3 Data realisasi pendapatan atas retribusi drainase 
lingkungan selama 5 tahun terakhir (jika ada)

Mengetahui perkembangan kinerja pendapatan 
retribusi drainase sejak 5 tahun terakhir

DPKAD/Dipenda/Bappeda/Dinas 
Kebersihan/Dinas PU/Dinas Kesehatan

Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait

4 Data realisasi belanja langsung subsektor 
persampahan selama 5 tahun terakhir (realisasi)

Mengetahui kinerja belanja untuk persampahan dalam 
5 tahun terakhir.

DPKAD/Dipenda/Bappeda/
Dinas Kebersihan/Dinas PU/Dinas 
Kesehatan/Kantor LH

Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait

5 Data realisasi belanja langsung subsektor 
air limbah domestik selama 5 tahun terakhir 
(realisasi)

Mengetahui kinerja belanja untuk air limbah dalam 5 
tahun terakhir.

DPKAD/Dipenda/Bappeda/
Dinas Kebersihan/Dinas PU/Dinas 
Kesehatan/Kantor LH

Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait

D.	Data	Keuangan
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lampiRan ba-02   |  Daftar Kebutuhan Data dan Perkiraan Sumber Data

No Jenis	Data	dan	Informasi Kegunaan	Data	dan	Informasi Prakiraan Lokasi 
Sumber	Data	dan	Informasi

Keterangan

6 Data realisasi belanja langsung subsektor 
drainase lingkungan selama 5 tahun terakhir 
(realisasi)

Mengetahui kinerja belanja untuk drainase dalam 5 
tahun terakhir.

DPKAD/Dipenda/Bappeda/
Dinas Kebersihan/Dinas PU/Dinas 
Kesehatan/Kantor LH

Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait

7 Data laporan Realisasi belanja SKPD tahun 5 
tahun terakhir (Laporan Tahunan)

Mengetahui persentase (proporsi) belanja sanitasi 
terhadap total belanja SKPD terkait 

DPKAD/Dipenda/Bappeda/
Dinas Kebersihan/Dinas PU/Dinas 
Kesehatan/Kantor LH

Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait

8 Data realisasi (perhitungan) APBD selama 5 tahun 
terakhir

•	 Mengetahui	kinerja	dan	perkembangan	APBD	
Pemerintah Kota yang bersangkutan selama 5 
tahun terakhir

•	 Melihat	proporsi	belanja	sanitasi	terhadap	APBD
•	 Menganalisis	awal	kemungkinan	sumber-sumber	

pendapatan yang mungkin bisa digunakan untuk 
pembangunan sanitasi.

DPKAD/Dipenda/Bappeda Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait

9 Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 
selama 5 tahun terakhir

Mengetahui perkembangan kemampuan 
perekonomian daerah selama 5 tahun

Bappeda/BPS Kota Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait

10 Data UMR (Upah Minimum Regional) atau KFM 
(Kebutuhan Fisik Minimum) selama 5 tahun 
terakhir.

Mengetahui perkembangan kemampuan dan 
pendapatan per kapita masyarakat selama 5 tahun

Bappeda/BPS Kota Dikoordinasikan langsung ke SKPD 
terkait
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BA-02Lampiran	BA-02_2:	
Template Database Sanitasi Kota

Template (dalam format Excel file) terdiri dari worksheet untuk: data sekunder, data EHRA serta persepsi SKPD.

DATA WORKSHEET KETERANGAN SUMBER

SEKUNDER Administrasi Kode kota, nama kelurahan, jumlah 
RT & RW, luas kelurahan

Kota dalam angka (BPS daerah), 
Catatan Sipil

Populasi Jumlah penduduk (berdasarkan jenis 
kelamin dan total)

BPS daerah

Kemiskinan Indikator yang digunakan biasanya 
BLT (bantuan langsung tunai),  ASKIN

BPS daerah, BAPPERMAS,BKKBN

Air Bersih Sambungan rumah (SR) dan hidran 
umum (HU)

PDAM

Air Limbah Sambungan rumah (SR air limbah), 
Sanimas, jamban keluarga dan tangki 
septik (jika tersedia)

PDAL, unit air limbah – PDAM, 
Din. Kesehatan Kota

Sampah Jumlah sampah yang terangkut (bila 
data tersedia)

DKP 

Genangan/banjir/rob Luas area DPU, Bappeda

Kawasan kumuh Luas area, jumlah KK BAPPERMAS
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BA-02Lampiran	BA-02_3:	
Formulir Data Keuangan

Komponen Pertumbuhan Rata-Rata

Pendapatan Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5

1.1 ...

1.2 ...

1.3 ... dst.

Belanja

2.1 ....

2.2 ...

2.3 ... dst.

Pembiayaan

3.1 ...

3.2 ...

3.3 ... dst.

Formulir	1
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lampiRan ba-02   |  Formulir Data Keuangan

Formulir	2

Sub Sektor Sanitasi Tahun	Pendanaan Rata-Rata

200... 200... 200... 200... 200...

Persampahan

Air Limbah

Drainase

CTPS

Sarana	yang	telah	terbangun:

 

Jangkauan	layanan:	

Rencana	peningkatan	layanan:
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lampiRan ba-02   |  Formulir Data Keuangan

Sub Sektor Sanitasi Retribusi	tahun Rata-Rata

200... 200... 200... 200... 200...

Persampahan

Air Limbah

Drainase

CTPS

Formulir	3
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lampiRan ba-02   |  Formulir Data Keuangan
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BA-04Lampiran	BA-04_1
Daftar Pertanyaan untuk SKPD

1. Lingkup tugas/ tanggung jawab SKPD dalam penanganan sampah dan limbah cair domestik.

2. Jumlah personel: Administrasi dan lapangan.

3. Kapasitas penanganan sampah per hari.

4. Dari mana saja sumber sampah yang dikumpulkan?

5. Sudahkah dilakukan pemilahan sampah (organik/non-organik) sejak dari sumbernya?

6. Bagaimana komposisi sampah kota (apakah berdasarkan hasil sampling data atau kalkulasi empirik)?

7. Bagaimana rencana strategis penanganan sampah dan limbah cair domestik ke depan? (kelembagaan, partisipasi 
swasta, dan lain-lain).

8. Apa saja yang menjadi permasalahan utama dalam penanganan sampah dan limbah cair domestik?

9. Apa saja inisiatif yang sudah/sedang dilakukan SKPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanganan 
sampah dan limbah cair domestik?

10. Sejauh mana partisipasi swasta dalam penanganan sampah dan limbah cair domestik?
a. Apakah sudah ada kerja sama formal (kontrak kerja)?
b. Bila belum, apakah ada rencana untuk melibatkan sektor swasta? Dalam akivitas apa?
c. Bila sudah, apa saja yang menjadi lingkup kerja partisipasi swasta?
d. Apakah sudah ada inisiatif menjalin sinergi dengan para pengusaha daur ulang barang bekas?
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BA-04Lampiran	BA-04_2
Daftar Pertanyaan untuk Pengelola TPA

1. Volume sampah yang masuk tiap hari.

2. Metode penampungan sampah (open dumping, sanitary landfill, dan lain-lain).

3. Jumlah pemulung yang beroperasi di TPA.

4. Perkiraan jumlah barang bekas (Kg) yang dikumpulkan pemulung: plastik, kertas, logam.

5. Apakah ada aktivitas pengomposan? Bila ada, berapa rata-rata produksi kompos per bulan? Seberapa banyak volume 
sampah yang berhasil dikomposkan?

Pertanyaan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan dan situasi ketika berhadapan dengan responden.
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BA-04Lampiran	BA-04_3
Daftar Pertanyaan untuk Pengusaha Penampung (Pengepul) 
atau Pengusaha Produksi Barang Bekas Daur Ulang

1. Bidang Usaha

2. Nama Perusahaan

3. Nama Penanggung Jawab/Direktur

4. Alamat

5. Telepon

6. Mulai menjalankan usaha

7. Area Kerja

8. Jumlah Personel

a. Tenaga langsung

b. Tenaga tidak langsung

9.   Lingkup usaha

Data	Umum	Perusahaan:
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	 Penilaian	Kapasitas	Usaha

1. Jumlah dan ukuran peralatan yang dimiliki/dioperasikan.
2. Jumlah tenaga kerja. 
3. Modal investasi pada saat pendirian.
4. Nilai Kekayaan Perusahaan saat ini.
5. Tipe sampah/barang bekas yang didaur ulang (recycle).
6. Volume penjulan per bulan (dalam kwintal atau ton) untuk setiap jenis barang bekas (plastik, logam dan kertas). 

Informasi bisa bersifat nilai kisaran pada umumnya, untuk menghindari responden merasa sungkan menyampaikan 
informasi secara gamblang.

7. Asal sampah/barang bekas. 
8. Harga beli untuk tipe sampah/barang bekas.
9. Produk hasil olahan yang dihasilkan (apabila menjalankan kegiatan produksi).
10. Harga jual setiap jenis barang bekas atau produk.
11. Tempat menjual material yang sudah dikumpulkan/produk yang dihasilkan.
12. Bagaimana pengaturan transportasi dan biayanya. 

		 Aspek	Bisnis	

1. Apakah ada alternatif usaha lain yang dijalankan?
2. Apakah sebelum saat pendirian, dilakukan kajian kelayakan bisnis? 
3. Dari mana modal awal usaha dan modal selanjutnya diperoleh?
4. Apa saja yang menjadi hambatan regulasi atau birokrasi yang dihadapi ketika memulai bisnis?
5. Apakah para personel cukup memahami peraturan teknis dan standar kualitas pelayanan?
6. Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada para personel? Bila ada, pelatihan apa?
7. Ada berapa perusahaan/individu yang juga memiliki usaha sejenis di kota ini? Sebutkan beberapa nama perusahaan 

dan alamatnya (bila responden mengetahui). 
8. Bila ada perusahaan/individu lain yang juga memiliki usaha sejenis di kota ini, apakah terjadi persaingan atau sinergi? 

Adakah asosiasi/organisasi sesama pengusaha sejenis?
9. Dengan pihak mana saja hubungan harus dijalin untuk memulai usaha ini?
10. Informasi apa saja yang harus dimiliki untuk memulai usaha ini?
11. Aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. 
12. Hubungan dengan institusi yang secara resmi menangani persampahan, khususnya mengenai Tempat Penampungan 

Sementara (TPS) atau  Tempat Pemrosesan Akhir  (TPA). 
13. Hal-hal yang diharapkan dapat ditangani oleh Pemda setempat, agar penanganan sampah bisa lebih baik dan 

kegiatan usahanya lebih lancar.

lampiRan ba-04   |  Daftar Pertanyaan untuk Pengusaha Penampung (Pengepul) atau 
            Pengusaha Produksi Barang Bekas Daur Ulang



157

Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan   |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

	 Kendala	yang	pernah	atau	sedang	dihadapi

1. Apa saja hambatan regulasi atau birokrasi yang dihadapi ketika memulai usaha?
2. Apakah ada penerapan regulasi pada saat sudah beroperasi?
3. Adakah hambatan lain terhadap kelancaran operasi yang sebenarnya bisa dihilangkan? 

lampiRan ba-04   |  Daftar Pertanyaan untuk Pengusaha Penampung (Pengepul) atau 
            Pengusaha Produksi Barang Bekas Daur Ulang
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BA-04Lampiran	BA-04_4
Daftar Pertanyaan untuk Pengusaha Penanganan Limbah Cair 
Domestik (Sedot Tangki Septik)

1. Apa saja yang menjadi lingkup usaha pekerjaan penanganan limbah cair domestik?

2. Bagaimana menentukan tarif layanan jasa? Berapa?

3. Berapa banyak order rata-rata per hari yang ditangani?

4. Apa saja daftar inventaris peralatan utama (alat-alat yang langsung digunakan dalam melaksanakan pekerjaan: mobil 
tangki tinja, dan lain lain)?

5. Berapakah rata-rata umumnya perolehan total pendapatan per bulan?

6. Apakah pendapatan operasional bisa menutupi seluruh biaya depresiasi, biaya operasional dan pemeliharaan serta 
menghasilkan keuntungan?

7. Berapa keuntungan rata-rata per bulan/per tahun?

8. Di manakah tempat pembuangan limbah tinja?

9. Adakah pihak yang memanfaatkan pembuangan limbah tinja?

10. Adakah usaha lain terkait penanganan limbah cair domestik?

Pertanyaan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan dan situasi ketika berhadapan dengan responden.
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BA-04Lampiran	BA-04_5
Daftar Pertanyaan untuk Lembaga Non Pemerintah: LSM atau 
Kelompok Masyarakat yang telah menjalankan aktivitas Daur Ulang Sampah

1. Nama unit kegiatan (LSM/KSM)?

2. Sudah berapa lama aktif beroperasi? Sampai kapan?

3. Apa saja lingkup kegiatan dan di mana area kerjanya?

4. Dari mana sumber pendanaan diperoleh?

5. Berapa personel yang aktif terlibat?

6. Berapa banyak volume sampah yang diolah? Apa saja hasil pengolahannya? Berapa banyak?

7. Adakah bantuan atau kerja sama dengan unsur Pemerintah Kota?
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BA-04Lampiran	BA-04_6
Daftar Pertanyaan untuk Sektor Swasta Pemasang Iklan

1. Nama dan alamat kantor cabang perusahaan.

2. Adakah alokasi biaya pemasaran untuk mensponsori kegiatan tertentu (misalnya pelatihan) dan untuk iklan layanan 
masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pada sanitasi? Bila ada, sampai skala berapa 
rupiah?

3. Pernahkah mensponsori kegiatan atau melakukan pemasangan iklan layanan masyarakat? Untuk Produk apa dan 
kapan?

4. Apakah bersedia mensponsori kegiatan terkait program sanitasi dan/atau melakukan pemasangan iklan layanan 
masyarakat, untuk menggugah kepedulian masyarakat bagi peningkatan kualitas sanitasi?

Pertanyaan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan dan situasi ketika berhadapan dengan responden.
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BA-04Lampiran	BA-04_7
Wawancara Informan Kunci

•	 Tahap	Persiapan	
a. Menyusun rencana kunjungan dan melakukan perjanjian dengan nara sumber sasaran. 
b. Mengamati kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi media.
c. Mencermati isi media massa lokal, dan media-media alternatif di kota tersebut secara eksploratif.
d. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pokok.

•	 Tahap	Pelaksanaan	
a. Wawancara dilakukan oleh anggota Pokja Sanitasi Kota. Disarankan untuk didampingi seorang ahli komunikasi.

•	 Penyusunan	Laporan
a. Analisis data (disarankan dilakukan ahli komunikasi).
b. Penulisan laporan (disarankan dilakukan ahli komunikasi).
c. Presentasi hasil survei dan penyerahan hasil survei kepada Pokja Sanitasi Kota. 

	 PETUNJUK	UMUM	MEWAWANCARAI

1. Perkenalkan diri dan jelaskan tentang pendekatan program ini dan Pokja Sanitasi Kota,  serta binalah agar suasana 
lebih akrab.

2. Jelaskan secukupnya tentang maksud dan tujuan wawancara.
3. Sebaiknya meminta izin nara sumber untuk melakukan rekaman suara wawancara.
4. Sampaikan pertanyaan satu persatu dengan sistematis dan kembangkan pertanyaan lain berdasarkan jawaban nara 

sumber bila memang dibutuhkan.
5. Di akhir wawancara pastikan nara sumber dapat anda hubungi kembali di lain waktu.
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	 DAFTAR	PERTANYAAN

Di bawah ini merupakan daftar pertanyaan pokok yang harus dikembangkan berdasarkan pengamatan langsung  ataupun 
penggalian informasi awal, serta jawaban-jawaban nara sumber :

Untuk	Instansi	Pemerintah:

1. Apa saja kegiatan komunikasi untuk masyarakat dan kegiatan pemasaran sosial lainnya yang pernah dilakukan?
2. Isu apa saja yang diangkat?
3. Siapa khalayak sasaran yang dituju?
4. Jenis kegiatan yang dilakukan?
5. Media apa saja yang digunakan? (media massa, luar ruang, alternatif )
6. Kalau media massa lokal yang digunakan, media massa mana saja yang diajak kerja sama? Bagaimana bentuk kerja 

samanya ?
7. Bagaimana pengalaman kerja sama dengan sesama instansi Pemerintah lain dalam mengampanyekan masalah sosial 

? 
8. Apa yang menarik yang bisa dijadikan pelajaran dari kegiatan-kegiatan pemasaran sosial yang pernah dilakukan? 

Catatan : Minta contoh-contoh materi yang pernah digunakan untuk komunikasi kepada masyarakat, guna  melihat kemasan 
dan kreativitas medianya.

Untuk	Media	Massa:

Data	teknis	format	media:
1. Kecenderungan format media? (Hiburan, Berita, Kriminal, Politik atau umum)
2. Segmentasi target audience yang dituju?  (Kelas AB, BC, atau BCDE)
3. Target audience yang dicapai? atau jumlah distribusi (oplah)? atau jumlah pendengar/penonton/rating? (bila ada)
4. Jangkauan siar atau jangkauan distribusi?
5. Harga iklan?

Untuk	melihat	kebutuhan	media	massa	terhadap	informasi	dan	data	tentang	sanitasi	dapat	ditanyakan,	
sebagai	berikut:
1. Ketersediaan halaman/durasi untuk informasi kesehatan/sanitasi? Mengapa?
2. Darimana biasanya mendapatkan sumber informasi tentang kesehatan/sanitasi?
3. Kendala yang dihadapi dalam memperoleh data/informasi tentang sanitasi?
4. Kerja sama yang pernah dilakukan untuk program kesehatan atau sanitasi? Bagaimana bentuknya? Dengan instansi 

mana saja?

lampiRan ba-04   |  Wawancara Informan Kunci
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Untuk	mengetahui	pandangan	media	massa	terhadap	isu-isu	sanitasi	yang	akan	diangkat	oleh	Pemerintah	
Kota	dan	 ISSDP,	dan	peluang-peluang	kerja	sama	dengan	media	massa,	pertanyaannya	adalah	sebagai	
berikut:
1. Pendapat anda tentang isu sanitasi yang akan diangkat melalui pendekatan ini dan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana sebaiknya masyarakat diberitahu tentang masalah pentingnya sanitasi?
3. Peluang kerja sama seperti apa yang bisa dikembangkan untuk dapat meningkatkan kebutuhan layanan sanitasi yang 

layak bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat ?

Catatan: Untuk keperluan data, minta profil media dan  daftar harga iklan tiap media yang dikunjungi.

	 WAKTU	PELAKSANAAN

Biasanya tiap kota cukup dikunjungi selama tiga (3) hari, disesuaikan dengan ketersediaan waktu ahli komunikasi Provinsi 
dan kemungkinan ketersediaan pendamping perwakilan dari Pokja.

lampiRan ba-04   |  Wawancara Informan Kunci
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BA-04Lampiran	BA-04_8
Wawancara Kelompok Masyarakat

	 A.		 KEGIATAN	
 
Setelah penjelasan kegiatan kepada Pokja Sanitasi dan Pokja telah menetapkan anggotanya yang terlibat dalam kegiatan, 
tahapan kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah:

•	 Tahap	Persiapan	
a.  Pencarian informasi awal melalui diskusi dengan fasilitator, terutama yang ditempatkan di kota.
b. Memastikan secara lebih rinci pelaksanaan diskusi kelompok masyarakat, seperti pembagian tugas tim pelaksana, 

responden, waktu, tempat, perlengkapan, operasional dan biaya.

•	 Tahap	pelaksanaan	
a. Ahli komunikasi ISSDP melakukan wawancara, didampingi anggota POKJA sanitasi.

•	 Penyusunan	Laporan
a. Analisis data (dilakukan konsultan ahli),
b. Penulisan laporan (dilakukan konsultan ahli),
c. Presentasi hasil survei dan penyerahan hasil kepada Pokja Sanitaski Kota.

	 B.		 METODE	PELAKSANAAN

Tiga kelompok masyarakat diwawancarai secara terpisah, masing-masing terdiri dari 10 orang yang mewakili ibu 
rumah tangga,  bapak, dan remaja (pria dan wanita). Dalam wawancara ini, fasilitator mengarahkan wawancara dengan 
serangkaian pertanyaan kepada semua peserta. Pewawancara melakukan wawancara secara hati-hati berdasarkan 
pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. 



170

Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan   |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

Kegiatan memfasilitasi dalam FGD dilakukan oleh Tim Bersama. Tim ini menyiapkan dan mengelola pelaksanaan FGD 
bersama-sama, berdasarkan kewenangan dan tugas masing-masing agar lebih fokus.

Garis	Besar	Langkah	Kerja

Langkah-langkah berikut ini merupakan garis besar proses kegiatan memfasilitasi FGD:
1. Pada sesi pembuka seluruh peserta diperkenalkan dengan menyebutkan nama dan asal instansi, termasuk tim 

penyelenggara. Perkenalan ini dilakukan untuk menciptakan suasana diskusi yang menyenangkan dan terbuka di 
antara peserta.

2. Penyampaian maksud dan tujuan, alur proses, dan waktu pelaksanaan FGD yang direncanakan. Selain itu, disampaikan 
penjelasan lain yang terkait proses, seperti formulir-formulir isian yang perlu diisi peserta, bila ada.

3. Tanggapan peserta terhadap pertanyaan-pertanyaan fasilitator, dikumpulkan  melalui teknik curah pendapat. Seluruh 
jawaban peserta dicatat untuk menjadi bahan pada saat perumusan.

Fasilitator	

Fasilitator FGD adalah peran yang diperoleh seseorang atau kelompok dari sebuah lembaga penyelenggara, terutama  
karena dianggap mampu menjembatani komunikasi dengan warga masyarakat. Sementara itu di tingkat birokrasi, 
berkembang budaya komunikasi hirarkis, terutama antara Pemerintah dan masyarakat. Dengan alasan tersebut, biasanya 
fasilitator diskusi dipilih dari unsur non-pemerintah. Namun demikian sejauh dapat menyesuaikan diri, banyak individu 
berasal dari unsur Pemerintah dapat melakukan komunikasi sejajar dengan masyarakat. 

Tugas	Fasilitator	

Fasilitator bertugas menjaga agar suasana wawancara berlangsung secara positif dan mendorong tumbuhnya rasa 
percaya diri peserta. Fasilitator bertugas merumuskan prinsip-prinsip yang perlu dijunjung para peserta selama wawancara 
berlangsung, yang dipaparkan dan disepakati bersama di awal pertemuan. Tugas lain adalah :

•	 Membangun	 Prinsip-prinsip	 Saling	 Menghormati:	 Teknik	 memfasilitasi	 FGD	 merupakan	 kunci	 dalam	 mengelola	
diskusi atau pertemuan, sehingga kegiatan bisa berlangsung secara dialogis. Forum harus menempatkan peserta 
secara setara, sehingga seluruh peserta dapat memberikan masukan secara terbuka.

•	 Membangun	 Budaya	 Komunikasi	 Dialogis:	 Dalam	 pelaksanaan,	 fasilitator	 harus	 mampu	 membangun	 budaya	
komunikasi di antara para peserta. Fasilitator harus memahami apakah para peserta siap untuk bertukar informasi, 
berdialog, bahkan kadang berdebat. Dalam kesempatan ini dijelaskan bahwa semua jawaban tidak dinilai benar atau 
salah, tapi disampaikan apa adanya. Fasilitator dan penyelenggara perlu membuat forum diskusi secair mungkin. 
Bila ada anggota dari tim Pemerintah Daerah, maka  perlu disiapkan agar yang bersangkutan bersikap terbuka 
terhadap kritik dan masukan dari peserta. Penolakan terhadap jawaban peserta dapat menyebabkan peserta enggan 
memberikan masukan dan segan terbuka selama wawancara kelompok berlangsung. 

•	 Memfasilitasi	 untuk	Mencapai	 Jawaban	 yang	 Benar	 Apa	 Adanya:	 Keberadaan	 fasilitator	 adalah	mengelola	 proses	
wawancara untuk menghimpun masukan-masukan peserta sebagaimana adanya. Ini  pada akhirnya bisa menjadi 

lampiRan ba-04   |  Wawancara Kelompok Masyarakat
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masukan objektif untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Materi	dan	Perlengkapan

Seringkali dijumpai penyelenggaraan FGD yang tersendat, karena bahan dan alat-alat yang diperlukan tidak disiapkan 
secara matang.

Untuk menghindari hal itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membuat daftar alat dan bahan yang dibutuhkan 
selama penyelenggaraan FGD. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain:

•	 Dokumentasi.	Dokumentasi	proses	penyelenggaraan	FGD	yang	diperlukan	utamanya	adalah	tape recorder, kamera/
handycam, komputer/laptop, block note dan alat tulis lain. Hal-hal ini untuk mencatat seluruh proses tanya jawab yang 
terjadi sebagai bahan otentik untuk menyusun laporan.

•	 Perlengkapan	administrasi.	Dalam	FGD	diperlukan	perlengkapan	administrasi	seperti	daftar	hadir	peserta,	dan	format	
biodata peserta. 

Tata	Letak	Ruangan

Tata letak (layout/setting) ruangan dalam proses FGD perlu diperhatikan agar memberikan kenyamanan bagi para peserta, 
sehingga mereka bisa lebih terbuka ketika mengungkapkan pendapatnya. Setting ruangan berbentuk kelas atau teater 
dinilai kurang efektif untuk berdiskusi. Sementara setting tempat duduk berbentuk ‘U’ lebih memberikan kenyamanan 
bagi peserta untuk berdiskusi. Setting seperti ini lebih memberikan kesan setara (egaliter). Usahakan agar susunan tempat 
duduk hanya menggunakan satu baris.

Pencahayaan ruangan yang memadai dan suhu ruangan juga akan memengaruhi kenyamanan peserta diskusi. 
Pencahayaan ruangan pada bagian display hendaknya tidak terlalu terang. Pencahayaan yang terlalu terang akan 
memengaruhi kualitas tampilan yang dihasilkan proyektor, bila dalam pelaksanaan membutuhkannya.

	 C.		 RESPONDEN

•	 Mengacu	pada	tujuan	program	yang	lebih	diarahkan	kepada	masayarakat	miskin	perkotaan,	responden	yang	dipilih	
adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di kawasan perkotaan.

•	 Kelompok	responden	yang	dipilih	mestinya	merupakan	target	sasaran	kampanye	yang	akan	dilakukan.	 Ibu	rumah	
tangga dipilih berdasarkan pertimbangan karena berfungsi sebagai manajer rumah tangga yang dapat memengaruhi 
perubahan perilaku anggota keluarga yang lain. Bapak merupakan penentu dalam pembangunan sarana sanitasi 
yang baik, serta remaja (putra-putri) diharapkan dapat menjadi pendorong upaya tersebut.

•	 Ditinjau	dari	aspek	sebaran	informasi,	dan	peluang	akses	masyarakat	terhadap	sumber	informasi,	maka	responden	
hendaknya mewakili beberapa daerah/ kelurahan yang berbeda.

•	 Secara	ilmiah	kita	menyadari	bahwa	semakin	banyak	jumlah	responden	yang	diambil,	maka	akan	semakin	mewakili	

lampiRan ba-04   |  Wawancara Kelompok Masyarakat
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kondisi yang sesungguhnya. Kendati demikian, gambaran umum dapat diperoleh melalui wawancara dengan 
kelompok masyarakat, dengan mengambil sampel responden terbatas berkisar 10 sampai 15 orang. Keputusan 
mengenai jumlah responden sangat tergantung dari ketersediaan dana dan waktu yang ada. Hanya saja yang perlu 
diingat adalah, penilaian media biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan kampanye dan  dalam suasana perubahan 
yang sangat cepat. Karenanya perlu dilakukan secara cepat dan efisien.

•	 Teknik	 pengambilan	 sampel	 dilakukan	 secara	 random	 sederhana,	 dengan	masing-masing	 responden	 bertempat	
tinggal di daerah/kelurahan yang berbeda (mewakili perbedaan karakteristik wilayah yang ada).

	 D.		RUANG	LINGKUP	PERTANYAAN

Berdasarkan wawancara tersebut, ruang lingkup pertanyaan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberi informasi 
berkisar:
a.    Pola pencarian informasi rumah tangga terkait isu-isu kesehatan dan isu sosial lainnya
       i.       Identifikasi isu-isu yang dicari lebih dalam informasinya
       ii.      Media-media yang didatangi/didengar/dibaca untuk menambah informasi
       iii.     Waktu-waktu mencari informasi.
b.    Preferensi media massa sehari-hari, frekuensi terpaan dan waktunya
c.    Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di lingkungan.

	 E.		 LINGKUP	PEKERJAAN		POKJA	SEBAGAI	KOORDINATOR	KEGIATAN	

Pokja didorong untuk mengoordinir kegiatan ini, terutama dalam pengumpulan responden dan penyediaan tempat 
penyelenggaraan wawancara berkelompok, serta membantu dalam proses wawancara.

	 F.		 WAKTU	PELAKSANAAN

Biasanya tiap kota cukup dikunjungi selama tiga (3) hari, disesuaikan dengan ketersediaan waktu ahli komunikasi Provinsi 
dan kemungkinan ketersediaan pendamping perwakilan dari Pokja. 
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BA-05Lampiran	BA-05_1
Contoh Area Tipikal: Hunian Padat

!
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Area A, area B dan area C menunjukan ciri hunian 
serupa, yaitu hunian padat. Berbeda dengan area 
D di mana posisi rumah lebih teratur dan terlihat 
adanya ruang terbuka di antara rumah-rumah 
tersebut. 

Area A, area B dan area C merupakan area tipikal 
hunian padat.
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Pembesaran dari gambar di halaman sebelumnya.

Area A merupakan area hunian padat, sedangkan 
area D adalah hunian kurang/tidak padat.
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BA-05Lampiran	BA-05_2:	
Format Laporan *)

1.	 Penilaian	dan	Pemetaan	Cepat	Sanitasi	Kota	-	Deskripsi	Tiap	Kelurahan	
(Mendeskripsikan kondisi sanitasi di tiap kelurahan berdasarkan data yang tersedia saat ini, hasil pemetaan sanitasi dan survei keterlibatan sektor swasta dalam layanan sanitasi).

A.	 Aspek	Umum,	Teknis,	Keterlibatan	Swasta

*) Format dan isian yang diberikan di bawah ini hanya contoh.

No Informasi Deskripsi
Kelurahan:	............................,	Kecamatan:	..........................................,	Kota:	....................................

1 Kondisi	fisik

a Luas area kelurahan •	 (...	ha)

b Jumlah RW dan RT •	 (...	RW,	...	RT)

c Topografi, geografi •	 (Kemiringan	...:	ke	arah	selatan)

2 Sosial	&	Demografi

a Jumlah penduduk (KK, jiwa, pria-wanita, kelompok umur) •	 (...	KK,	...	jiwa,	...	pria,	...	wanita,	0–5	...	dan	seterusnya)

b Penduduk tetap dan pendatang •	 (Mayoritas	pendatang	(60%).	Diperkirakan	10%	merupakan	pekerja	musiman)

c Status kepemilikan lahan •	 (Sebagian	besar	milik	sendiri;	disewakan	ke	pendatang	dan	pekerja	musiman)

d Pekerjaan •	 (Bervariasi,	tetapi	dominasi	pegawai	swasta)

e Mata pencaharian dan penghasilan •	 (...	%	pegawai	swasta;	Rp	1	juta–Rp	5	juta/bulan;	...)

f Pendidikan •	 (10%	tidak	lulus	SD;	55%	lulus	SD;	20%	SMP;	12%	SMU;	3%	Perguruan	Tinggi/PT)
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3 Air	Bersih

a Jenis air bersih yang digunakan •	 (Sumber	air	tanah:	sumber	PDAM	=	60	:	40)	
•	 (Sumber	air	tanah:	sebagian	besar	sumur	gali;	muka	air	tanah	rata-rata	–	12	m	di	

bawah permukaan tanah, kecuali di daerah ..... – 8 m)

b Kualitas & kontinuitas air PDAM •	 (Kualitas:	keruh	setelah	hujan	deras.	Kontinuitas:	baik)

c Kualitas air sumur gali •	 (40%	tercemar	bakteri	E.	Coli	-	pemeriksaan	Dinas	Kesehatan)

4 Air	Limbah

a Jamban keluarga, MCK & lainnya •	 (85%	mempunyai	jamban	keluarga)
•	 (10%	menggunakan	MCK)
•	 (5%	BAB	di	sungai)

b Saluran air limbah ....

c Pengolahan air limbah setempat •	 (10%	menggunakan	tangki	septik,	sisanya	cubluk)
•	 (Sistem	komunal,		Sanimas,	lainnya)

d Keterlibatan swasta lokal kelurahan/RW •	 (Tidak	ada)

e. .... ....

5 Persampahan

a Tempat sampah di tiap rumah tangga •	 (lebih	dari	80%	memiliki	tempat	sampah	di	depan	rumahnya)

b Kegiatan komposting skala rumah tangga •	 (Pernah	diperkenalkan	ke	3	RT	tetapi	tidak	berlanjut)

c Pengumpulan sampah •	 (Menggunakan	gerobak	sampah)
•	 (Dikelola	sepenuhnya	oleh	kelurahan)

d TPS (resmi, tidak resmi) •	 (2	TPS	resmi;	3	TPS	liar)

e. Pemulung setempat •	 (Jumlah	di	kelurahan	3	TPS:	2	buah	berupa	bak	dan	1	tempat	kontainer)
•	 (Sampah	sering	tidak	terangkut	seluruhnya)

f Iuran sampah •	 (Melalui	Kelurahan:	Rp	10.000/bulan,	digabungkan	dengan	iuran	keamanan)

g Keterlibatan pihak swasta lokal kelurahan/RW •	 (tidak	ada)

h ............. ............
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6 Drainase	Lingkungan

a Struktur bangunan dan kondisi •	 (Pasangan	batu,	kondisi	cukup	baik)

b Genangan/banjir •	 (Banjir	berkala	setiap	tahun	rata-rata	1	kali	saat	musim	hujan,	dengan	tinggi	
banjir selutut orang dewasa, selama lebih dari 5 jam)

c Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan •	 (Dikelola	tiap	RW)

d .................

7 Kesehatan	Masyarakat

a Kasus penyakit dalam kelurahan •	 (Diare:	...	kasus/tahun)

b ........ ....

c ........

8 Sumber	limbah	lainnya

a Industri rumah tangga •	 (Dari	35	industri	batik	rumah	tangga,	...)

b Puskesmas, Rumah Sakit •	 (1	puskesmas	pembantu)

c ............

9 ............

a ............

b ............

c
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2.	 Penilaian	dan	Pemetaan	Cepat	Situasi	Sanitasi	Kota	-	Deskripsi	Tingkat	Kota	
(Merupakan resume dari ‘Penilaian dan Pemetaan Awal Situasi Sanitasi Kota – Deskripsi Tiap Kelurahan’, ditambah informasi berskala kota untuk aspek umum, teknis, keterlibatan 
swasta, media, kebijakan daerah dan kelembagaan serta  keuangan). 

No Informasi Deskripsi
Kota:....

1 Kondisi	fisik

a Luas administrasi kota •	 (...	ha)

b Jumlah kecamatan dan kelurahan •	 (...	kecamatan;	...	kelurahan)

c Topografi, geografi •	 (Umumnya	landai,	di	bagian	selatan	miring	dua	persen;	di	utara	dominan	
tambak)

2 Sosial	&	Demografi

a Jumlah penduduk (KK, jiwa, pria-wanita, kelompok umur) •	 (...	KK,	...	jiwa,	...	pria,	...	wanita)

b Penduduk tetap dan pendatang •	 (95%	penduduk	tetap;	5%	pendatang)

c Status kepemilikan lahan •	 (75%	hak	milik;	75%	TN)

d Pekerjaan •	 (...	%	pegawai	negeri,	...	pegawai	swasta;	...	buruh	tani)

e Mata pencaharian dan penghasilan •	 (Pegawai	negeri	Rp	...	s/d	Rp	...	;	Swasta	...	Rp	...	s/d	Rp	...)

f Pendidikan •	 (Tidak	lulus	SD	...	%;	SD	...	%;	SMP	...	%;	SMU	...	%;	PT	...	%)

3 Air	Bersih

a Jenis air bersih yang digunakan •	 (65%	PDAM;	30%	sumur;	5%	sungai)

b Kualitas & kontinuitas air PDAM •						(Baik;	pelayanan	24	jam)

c Kualitas air sumur gali •						(Baik)					

d Area pelayanan •						(Kecamatan...,	kelurahan...	:	lihat	peta	terlampir)
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4 Air	Limbah

a Jamban keluarga, MCK & lainnya •	 (...jamban	keluarga,	...MCK,	...	WC	helikopter)

b Perkiraan volume air limbah per hari •	 (70-80%	dari	konsumsi	air	bersih	=	...	m3/hari)

c Volume air limbah dari berbagai sumber •	 (Domestik	...	m3/hari;	industri	...	m3/hari;	fasilitas	kesehatan	...	m3/hari)

d IPLT •	 Dimensi,	kapasitas,	tahun	mulai	beroperasi

e Volume lumpur tinja masuk IPLT setiap hari •	 (Berdasarkan	catatan	atau	perkiraan,	dan	lain-lain)

f IPAL (komunal, terpusat) •	 (Jumlah:	dimensi,	kapasitas,	tahun	mulai	beroperasi	masing-masing)

g Keterlibatan pihak swasta •	 (Pengangkutan	lumpur	tinja,	atau	pengelolaan	IPLT,	atau	MCK)
•	 (Jumlah	truk	tinja,	biaya	penyedotan	lumpur	tinja)
•	 (Jenis	kontrak/ketentuan	dari	Pemerintah	Kota)
•	 (Daftar	swasta	yang	terlibat	dalam	bidang	air	limbah)

i .......................

5 Persampahan

a Produksi sampah seluruh kota •	 (Dalam	5	tahun	terakhir)

b Produksi sampah berdasarkan sumbernya •	 (Domestik	...	m3/hari	atau	ton/hari,	komersial...,	lainnya...)

c Komposisi sampah •	 (Komposisi	fisik,	komposisi	kimia	–	bila	ada),	sumber	perkiraan	komposisi?

d Cakupan layanan pengangkutan sampah •	 (Kecamatan	...	;	lihat	peta	terlampir)

e Lokasi, volume masing-masing TPS •	 (Tabel	dan	peta)

f Tempat sampah umum •	 (Jumlah,	lokasi,	kondisi,	tanggung	jawab)

g Penyapuan jalan dan fasilitas umum •	 (Panjang	jalan,	perkiraan	volume	sampah)
•	 (lLuas	fasilitas	umum,	perkiraan	volume	sampah)

h Sampah terangkut •	 (Volume/berat	sampah	terangkut,	persentase	–dalam	5	tahun	terakhir)

i Kendaraan pengangkut sampah •	 (Jenis,	tahun	awal	operasi,	kondisi,	ritasi	rata-rata,	biaya	operasi)

j TPA •	 (Luasan,	masa	pakai	dan	sisa	masa	pakai,	jenis	operasi)

k Alat berat di TPA •	 (Jenis,	tahun	awal	operasi,	kondisi,	biaya	operasi)

l Keterlibatan pihak swasta •	 (Keterlibatan	formal	–ada	kontrak	dengan	Pemerintah	Kota,	atau	informal)
•	 (Daftar	pihak	swasta	yang	terlibat	dalam	layanan	sanitasi)
•	 (Daftar	swasta	yang	khusus	terlibat	dalam	daur	ulang)	

m Biaya retribusi dan pendapatan dari retribusi •	 (Struktur	retribusi,	pendapatan	per	tahun	3-5	tahun	terakhir)

n Target retribusi dan potensi retribusi •	 (Target	retribusi	3-5	tahun	terakhir,	perkiraan	potensi	retribusi)
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6 Drainase	Lingkungan

a Struktur bangunan dan kondisi •	 (Saluran	tanah	...m	kondisi	80%	baik;	potongan	batu	...	m	kondisi	...	%	baik)

b Genangan / banjir •	 (Area	genangan,	lama	genangan)

c Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran •	 (Gotong	royong	kelurahan	di	Kelurahan	...)

d .................

7 Kesehatan	Masyarakat

a Kasus penyakit dalam kelurahan •	 (Diare	...	kasus/tahun)

b ........

c ........

8 Sumber	limbah	lainnya

a Industri rumah tangga •	 Program	penanganan	air	limbah	industri	rumah	tangga,	kebijakan	Pemerintah	
Kota untuk penanganan limbah industri rumah tangga

b Puskesmas, Rumah Sakit •	 Prediksi	produksi	limbah	medis
•	 Ketersediaan	insinerator
•	 Pengawasan	penanganan	limbah	medis

c ............

9 Keuangan	(dapat	dilampirkan	Formulir	Data	Keuangan	dari	Lampiran	BA-02_2)

a Kelembagaan pengelolaan keuangan sanitasi

b Prioritas pendanaan

c Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah

d Besaran pendanaan sanitasi per tahun

e Besaran pendapatan (retribusi)

f Pinjaman Daerah

g Permasalahan pendanaan sanitasi

h Pendanaan sanitasi per kapita



181

Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan   |   Tahap B - Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota

lampiRan ba-05   |  Format Laporan

10 Media

a .........

b .........

11 ........

a .........

b .........
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B.	 Aspek	Kebijakan	Daerah	dan	Kelembagaan

a.	 Peta	Peran	&	Tupoksi	Pengelolaan	Sanitasi

FUNGSI
SUB-SEKTOR	SANITASI

AIR	LIMBAH	DOMESTIK PERSAMPAHAN DRAINASE	LINGKUNGAN

SKPD SWASTA MASYARAKAT SKPD SWASTA MASYARAKAT SKPD SWASTA MASYARAKAT

1 
  

PERENCANAAN	

a. Strategis (NSPK) 

b. Operasional 

2 
  

PEMBANGUNAN	

a. Pembangunan 

b. Pemeliharaan 

3 
  

PEMBERIAN	LAYANAN	

a. Pengumpulan 

b. Transportasi 

c.  Pengolahan 

d. Pembuangan Akhir 

e. Daur Ulang dan Pemusnahan 

4 
  

PEMASTIAN	SUMBER	DAYA	

a. Anggaran & Pembiayaan 

b. Sosialisasi/Penyadaran 

c. Pembinaan 

d. Advokasi 

5 
  

PENGAWASAN	

a. Monitoring 

b. Evaluasi 
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KEBIJAKAN AIR	LIMBAH	DOMESTIK PERSAMPAHAN DRAINASE	LINGKUNGAN

1 
  

ASPEK	KETERSEDIAAN	

1. Kebijakan  Teknis Manajemen

2.  Kebijakan Operasi & Pemeliharaan

3.  Kebijakan Retribusi 

2 ASPEK	ISI	

1.   Pelibatan Masyarakat & Swasta 

2. Kesesuaian Dengan Kebijakan Provinsi 
& Nasional

3.   Pemerataan Keadilan Layanan Bagi 
Kelompok Miskin 

4.   Pelibatan Perempuan Dalam 
Pengelolaan Sanitasi 

3 ASPEK	IMPLEMENTASI

1. Kesesuaian Isi dengan Substansi 
Masalah

2. Kesesuaian Otoritas, Fasilitas, & 
Organisasi Penegak Kebijakan 

	b.	 Peta	Kebijakan	Sanitasi
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c.	 1)	 Peta	Koordinasi	SKPD	dalam	Proses	Perencanaan/Pembangunan/Pemeliharaan/Sosialisasi/Monev	Sanitasi

SKPD SKPD 1 SKPD 2 SKPD 3 SKPD 4 SKPD 5 dst

SKPD 1

SKPD 2

SKPD 3

SKPD 4

SKPD 5

Dst

Baik

Sedang 

Buruk

Variabel Deskripsi

Kebijakan

Prosedur

Organisasi

Personel

Lain-Lain

 
c.	 2)	 Deskripsi	Masalah	dalam	Koordinasi	SKPD

 
c.	 3)	 Jalur	Koordinasi	yang	Telah	Dikembangkan/Digunakan

Intensitas Jalur

Paling Banyak Digunakan

Sedang

Jarang Digunakan
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d.	 Peta	Masalah	Kelembagaan	

Kebijakan Prosedur

Manajemen	
Pelayanan

Personel Organisasi

Lain-lain
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BB-03Lampiran	BB-03_1
Kerangka Konseptual EHRA

Pada dasarnya, sebagian besar indikator yang diaplikasikan dalam Riset EHRA bersumber dari indikator yang yang telah 
teruji secara global. Pemilihan indikator yang diakui secara global sengaja dilakukan, agar EHRA dapat dibandingkan 
(comparable) dengan studi-studi global dan dapat menjadi bagian dalam pengukuran tolok ukur global seperti MDGs 
(Millennium Development Goals). Namun, sebelum membahas indikator-indikator EHRA, ada baiknya kita melihat 
kerangka kerja konseptual (conceptual framework) yang menjadi landasan terpadu bagi indikator EHRA.

Sesuai namanya, isu utama dalam EHRA adalah kesehatan lingkungan. Seperti diketahui, luas kawasan, buruknya kondisi 
sanitasi dan higiene penduduk, meningkatkan risiko terserang sejumlah penyakit. Penyakit-penyakit akibat sanitasi yang 
buruk bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni: 1) akibat langsung karena buruknya higiene pribadi; dan 2) akibat tidak 
langsung atau melalui vektor seperti lalat, tikus atau kecoa. Daftar penyakit dalam kelompok itu adalah sebagai berikut:

Dalam konteks kesehatan di Indonesia, diare merupakan isu kesehatan utama yang diakibatkan sanitasi buruk. Studi 
prevalensi diare menemukan sekitar 28% anak batita (bawah tiga tahun) di Indonesia menderita diare (Laporan BHS/
USAID Survei Baseline, 2006). Data Depkes RI sendiri menyebutkan sekitar 50.000 balita Indonesia meninggal setiap 
tahun akibat diare. Diare semakin memberi dampak buruk pada status kesehatan sejumlah balita, ketika diare dan gizi 
buruk/kurang saling memperparah. Seperti diketahui, masalah gizi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi 
masyarakat Indonesia.

1.		Langsung	(	Higiene	pribadi) 2.	Tidak	langsung	(	Vektor	Lalat,	Tikus,	Kecoa	dll)
•	 Diare

•	 Keracunan	Makanan

•	 Flu	Burung

•	 Anthrax

•	 Demam	Berdarah	Dengue

•	 Malaria

•	 Scrub	Typhus

•	 Rat	Bite	Fever	

•	 Leptospirosis

•	 Pes

•	 Kaki	Gajah,	dan	lain-lain.
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Jalur masuknya virus, bakteri, atau patogen penyebab diare ke tubuh manusia mudah dihapalkan dengan istilah ‘4F’. Istilah 
ini pertama kali dikemukakan oleh Wagner & Lanoix (1958). 4F adalah singkatan dari fluids (air), fields (tanah), flies (lalat), 
dan fingers (tangan). Menurut Wagner & Lanoix, tahapannya dimulai dari cemaran yang berasal dari kotoran manusia 
(feces) yang mencemari 4F, lalu cemaran itu berpindah ke makanan yang kemudian disantap manusia. 

Dengan memahami jalur transmisi itu, berbagai model pencegahan pun dikembangkan. EHP (Environmental Health 
Project/USAID; Preventing Child Diarrheal Disease: Options for Action, 1999), misalnya, mengangkat empat komponen 
utama pencegahan. Keempatnya adalah:  penggunaan WC yang memadai, pengolahan dan penyimpanan air, 
membersihkan dan menutup makanan, dan cuci tangan pakai sabun.

 
Skema	Transmisi	Penyebab	Diare	dan	Upaya	Pencegahannya	
EHP (Preventing Child Diarrheal Disease: Options for Action, 1999)

Model EHP bukanlah satu-satunya model yang dikembangkan dari model dasar 4F Wagner & Lanoix (1958). Pruss et 
al. (2002) lebih jauh merinci model dasar 4F menjadi hubungan-hubungan yang lebih kompleks seperti terlihat dalam 
model sebagai berikut.

Kotoran
Manusia

Makanan

Manusia

TanahAir Lalat Tangan

WC Tradisional

         WC Leher Angsa

Memebersihkan dan menutup makanan Cuci tangan pakai sabunPengolahan dan Penyimpanan air
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Dari model-model di atas, dapat langsung diambil tiga variabel berkaitan sanitasi yang berperan penting dalam 
mengantar/menghalangi patogen penyebab diare. Variabel-variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Praktik/fasilitas yang digunakan untuk BAB, orang dewasa dan anak-anak.
2. Tipe sumber air minum.
3. Praktik cuci tangan pakai sabun.
4. Insiden diare.

Pengembanganan lebih lanjut, dari model-model di atas pun secara tidak langsung dapat ditarik variabel lain yang 
relevan, yakni:
 
5. Penanganan sampah rumah tangga.

A
da
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Pathogen

soure Medium Environment Interface

Human
excreta

Flies
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Surface
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Dry sanitation
Involving reuse
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Penanganan sampah ditarik menjadi variabel penting karena terkait ruang berkembangnya lalat (flies) di lingkungan. 
Seperti diketahui, sampah yang tidak tertangani menjadi ruang nyaman bagi berkembangnya lalat yang menjadi vektor 
bagi patogen diare. 

Selain variabel-variabel yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dari model-model yang didasari oleh 
model 4F, Riset EHRA juga memasukan variabel-variabel lain yang dapat menggambarkan kondisi sanitasi suatu kota 
secara lebih terperinci.Variabel yang dimaksud adalah 

6. Kondisi saluran air limbah rumah tangga.
7. Biaya layanan/penggunaan fasilitas sanitasi.
8. dan variabel-variabel lain yang merinci variabel no 1–7.

Untuk memberi konteks yang lebih jelas pada kondisi sanitasi kota yang dipelajari, Riset EHRA mengaplikasikan sejumlah 
variabel demografik dan kepemilikan rumah. Variabel yang disebut belakangan (kepemilikan rumah) menjadi variabel 
penting untuk memprediksi partisipasi dalam pembangunan sanitasi dalam konteks tertentu. Mereka yang memiliki 
rumah yang ditempati, diasumsikan memiliki rasa memiliki yang tinggi pada sarana sanitasi di rumahnya. Mereka juga 
cenderung memiliki keinginan lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam perbaikan sarana sanitasi, dibandingkan mereka 
yang tidak memiliki bangunan rumah yang ditempatinya.

# Variabel Status

1 Usia responden Variabel pemberi konteks

2 Kepemilikan bangunan rumah Variabel pemberi konteks

3 Kepemilikan lahan Variabel pemberi konteks

4 Jumlah kamar Variabel pemberi konteks

5 Jumlah kamar yang disewakan Variabel pemberi konteks

6 Jumlah anggota rumah tangga yang tinggal Variabel pemberi konteks

7 Usia anak termuda Variabel pemberi konteks

8 Tipe sumber air minum Variabel utama –langsung

9 Tipe sumber air minum untuk cuci perabotan dapur Variabel perinci kondisi sanitasi

10 Tipe sumber air minum untuk higiene Variabel perinci kondisi sanitasi

11 Kepemilikan sumber air Variabel perinci kondisi sanitasi

12 Kelangkaan air dalam 2 minggu Variabel perinci kondisi sanitasi

13 Kelangkaan air dalam satu tahun Variabel perinci kondisi sanitasi

14 Tipe sumber air minum alternatif Variabel perinci kondisi sanitasi
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# Variabel Status

15 Penggunaan sabun Variabel perinci kondisi sanitasi

16 Praktik cuci tangan pakai sabun Variabel utama –langsung

17 Cara penanganan sampah rumah tangga Variabel utama –tidak langsung

18 Frekuensi pengangkutan Variabel perinci kondisi sanitasi

19 Kehandalan pengangkutan dari sisi waktu Variabel perinci kondisi sanitasi

20 Praktik pemilahan Variabel perinci kondisi sanitasi

21 Jenis sampah yang dipilah Variabel perinci kondisi sanitasi

22 Praktik/tempat BAB Variabel utama –langsung

23 Praktik/tempat BAB di malam hari Variabel perinci kondisi sanitasi

24 Praktik/tempat BAB di siang hari Variabel perinci kondisi sanitasi

25 Kepemilikan tempat BAB Variabel perinci kondisi sanitasi

26 Kepemilikan tangki septik Variabel perinci kondisi sanitasi

27 Waktu bangun tangki septik Variabel perinci kondisi sanitasi

28 Pengalaman penyedotan tangki septik Variabel perinci kondisi sanitasi

29 Waktu penyedotan tangki septik Variabel perinci kondisi sanitasi

30 Pihak yang melakukan penyedotan Variabel perinci kondisi sanitasi

31 Tempat pembuangan tinja yang disedot Variabel perinci kondisi sanitasi

32 Praktik/tempat BAB anak termuda Variabel perinci kondisi sanitasi

33 Alasan menggunakan tempat selain jamban Variabel perinci kondisi sanitasi

34 Jumlah orang yang menggunakan jamban Variabel perinci kondisi sanitasi

35 Penanganan BAB anak Variabel utama–langsung

36 Letak saluran limbah rumah tangga (dapur) Variabel perinci kondisi sanitasi

37 Insiden diare Variabel utama

38 Kondisi jamban Variabel perinci kondisi sanitasi

39 Jarak sumber air dan tangki septik Variabel perinci kondisi sanitasi

40 Kedalaman sumur Variabel perinci kondisi sanitasi

41 Kondisi air baku Variabel perinci kondisi sanitasi

42 Kebersihan rumah, halaman dan lingkungan Variabel perinci kondisi sanitasi
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# Variabel Status

43 Cara penampungan sampah Variabel perinci kondisi sanitasi

44 Praktik pemisahan sampah Variabel perinci kondisi sanitasi

45 Praktik pembuatan kompos Variabel perinci kondisi sanitasi

46 Ada/tidak genangan air di depan rumah Variabel perinci kondisi sanitasi

47 Ukuran jalan di depan rumah Variabel pemberi konteks

48 Kondisi jalan Variabel pemberi konteks

49 Daya listrik terpasang Variabel pemberi konteks

50 Biaya pengangkutan sampah Variabel perinci kondisi sanitasi

51 Biaya untuk mendapat air minum Variabel perinci kondisi sanitasi

52 Biaya penyedotan tinja Variabel perinci kondisi sanitasi

53 Biaya penggunaan/pembangunan jamban Variabel perinci kondisi sanitasi

Seperti halnya standar proses operasionalisasi, dari variabel-variabel dimunculkan indikator-indikator yang siap digunakan 
untuk wawancara atau pengamatan (observasi). Manual ini tidak akan mendeskripsikan semua landasan pemikiran 
indikator yang digunakan EHRA, namun lebih berfokus pada indikator-indikator utama saja, yakni: 1) praktik cuci tangan; 
2) praktik/tempat BAB orang dewasa; 3) praktik/tempat BAB anak kecil;4) penanganan sampah rumah tangga; dan 5) tipe 
sumber air minum. Landasan penyusunan ke-5 indikator itu adalah indikator yang dikembangkan WHO/Unicef dalam 
Joint Monitoring Water & Sanitation. Uraiannya adalah sebagai berikut.
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P08 Apakah Ibu memakai sabun pada 
hari ini atau kemarin?

YA   1
TIDAK  2

g P10

Bu, mohon diingat-ingat, mulai dari 
kemarin sampai hari ini, untuk apa 
saja sabun itu digunakan? 

Mohon ingat-ingat, yang benar-
benar Ibu lakukan saja, mulai bangun 
tidur sampai tidur malam hari.

GALI: Ada lagi bu? Yang benar-benar 
Ibu lakukan?

BILA MENJAWAB CUCI TANGAN, GALI: 
Kapan tepatnya itu bu?

CUCI PAKAIAN/PERALATAN ........................................................................A
MANDI  ....................................................................................................................B
MANDIKAN ANAK  ...........................................................................................C
MENCEBOKI PANTAT ANAK  ........................................................................D
MENCUCIKAN TANGAN ANAK  .................................................................E
CUCI TANGAN SENDIRI

SESUDAH MAKAN ...........................................................................F
SESUDAH BEKERJA DI LUAR  .....................................................G
SESUDAH MEMBERSIHKAN RUMAH ....................................H
SESUDAH BUANG AIR BESAR  ..................................................I
SESUDAH MENCEBOKI ANAK ...................................................J
SEBELUM MEMBERI/MENYUAPI MAKAN  ANAK  ..........K

SEBELUM MENYIAPKAN MAKANAN  .....................................................L
SEBELUM MAKAN .............................................................................................M
LAINNYA (SEBUTKAN)  ...................................................................................N

Pertanyaan-pertanyaan di atas digunakan untuk mengukur pelaksanaan praktik cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu 
penting. Dalam konteks mencegah diare di kelompok rentan (balita), ibu/pengasuh harus melakukan cuci tangan pakai 
sabun di lima waktu penting, yakni: 1) sesudah BAB; 2) sesudah mengganti popok/membersihkan pantat anak; 3) sebelum 
makan; 4) sebelum menyuapi anak; dan 5) sebelum menyiapkan makanan. 

Untuk mengukur praktik cuci tangan pakai sabun, pertanyaan harus disusun tanpa mengindikasikan atau memberi info 
apapun tentang cuci tangan pakai sabun. Hal ini dilakukan dengan cara memulai dengan pertanyaan tentang penggunaan 
sabun hari ini atau kemarin. Bila responden melaporkan menggunakan sabun, maka responden ditanya untuk apa sabun 
itu digunakan hari ini atau kemarin. Daftar jawaban sama sekali tidak disebutkan pada responden. Waktu jawaban dibatasi 
hari ini atau kemarin, karena bila sudah biasa dipraktikkan, cuci tangan pakai sabun diasumsikan sebagai praktik harian.  
Karenanya, bila responden hari ini atau kemarin tidak cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu penting, maka responden 
diasumsikan tidak biasa melakukan cuci tangan pakai sabun.

Tabel	Tempat/Praktik	BAB	Orang	Dewasa
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P32 Terakhir kali, di mana Si ......
[SEBUT NAMA ANAK TERMUDA] 
buang air besar?

JAMBAN RUMAH (FASILITAS P15) ........................................................................................11
PENAMPUNG ....................................................................................................................................12
POPOK PAKAI ULANG/GURITA  ..............................................................................................13
POPOK SEKALI PAKAI/PAMPERS ............................................................................................14
DI CELANA .........................................................................................................................................15
DI LAHAN/RUANG TERBUKA DI HALAMAN/LUAR RUMAH ..................................16
DI LAHAN/RUANG TERBUKA DI LUAR RUMAH ............................................................17
LAINNYA (SEBUTKAN) ________________________  ..........................................96
TIDAK TAHU ..........................................................................................................................................9

P33 Terakhir kali, di mana tinja Si 
……..[SEBUT NAMA ANAK 
BALITA TERMUDA] dibuang?

Jika dibersihkan, ke mana air 
kotor dibuang?

Jika langsung dibuang, ke mana 
kotoran dibuang?

LANGSUNG DIBUANG KE JAMBAN (FASILITAS P15) .................................................... A
DIBERSIHKAN DULU, AIR KOTOR DIBUANG:  
     KE DALAM JAMBAN DI RUMAH .........................................................................................B
     KE DALAM JAMBAN DI WC UMUM ................................................................................. C
     KE LANTAI KAMAR MANDI/LOBANG SALURAN .......................................................D
     LANGSUNG KE SALURAN AIR CUCI/MANDI ................................................................E
     KE LANTAI WC UMUM ...............................................................................................................F
     KE LANTAI SUMUR/TEMPAT CUCI BAJU ........................................................................G
     KE LAHAN KOSONG/PEKARANGAN ................................................................................H
DIBERSIHKAN DULU, KOTORAN DIBUANG:
      KE TEMPAT SAMPAH ................................................................................................................... I
      KE HALAMAN RUMAH ..............................................................................................................J
      KE SUNGAI ......................................................................................................................................K
      KE GOT/PARIT ................................................................................................................................L
KOTORAN DIBIARKAN ...................................................................................................................M
LAINNYA (SEBUTKAN) _____________________  ......................................................N
TIDAK TAHU .......................................................................................................................................... X

Tabel-Tabel	Tempat/Praktik	BAB	anak	atau	Penanganan	Kotoran	Anak

Untuk penanganan sampah, pertanyaan dasarnya adalah Utamanya, bagaimana cara Ibu membuang sampah rumah 
tangga? Di sini responden tidak diberi tahu tentang pilihan-pilihan jawabannya. Yang menjadi pokok isu dalam 
penanganan sampah rumah tangga adalah penerimaan layanan sampah. Jadi, meski pilihan jawaban yang tersedia 
sangat detail, namun, kepentingan utama dari data yang terkumpul adalah apakah rumah tangga menerima layanan 
pengangkutan sampah atau tidak. Mereka yang tidak menerima layanan pengangkutan diasumsikan memiliki risiko 
kesehatan lingkungan yang jauh lebih tinggi. Hal lain yang penting didapatkan dari indikator penanganan sampah 
adalah, apakah rumah tangga membuangnya langsung ke ruang terbuka ataukah ada penanganan sebelumnya. 
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P10 Utamanya, bagaimana cara Ibu 
membuang sampah rumah 
tangga?

DIKUMPULKAN DI RUMAH, DIANGKUT PETUGAS DARI
PEMERINTAH/PEMDA/KELURAHAN ...................................................11
MASYARAKAT/DIKELOLA RT ATAU RW .............................................12
PERUSAHAAN SWASTA  .............................................................................13
DIKUMPULKAN DI SEBUAH TEMPAT BERSAMA, DIANGKUT 
PETUGAS DARI
PEMERINTAH/PEMDA/KELURAHAN ...................................................21 
MASYARAKAT/DIKELOLA RT ATAU RW .............................................22
PERUSAHAAN SWASTA  .............................................................................23

DIBUANG DI HALAMAN RUMAH
KE DALAM LUBANG LALU DIKUBUR .................................................31
KE DALAM LUBANG LALU DIBAKAR ..................................................32
KE DALAM LUBANG & DIDIAMKAN ...................................................33
TIDAK ADA LUBANG/DI TUMPUK & DIDIAMKAN ......................34
TIDAK ADA LUBANG/DITUMPUK LALU DIBAKAR ......................35

DIBUANG DI LUAR HALAMAN RUMAH 
KE LUBANG SAMPAH/TEMPAT PEMBUANGAN ............................41
KE SUNGAI .........................................................................................................42
KE KALI/SUNGAI KECIL ...............................................................................43
KE SELOKAN/PARIT  ......................................................................................44
KE LUBANG GALIAN/KOLAM IKAN/TAMBAK ................................45
KE RUANG TERBUKA ....................................................................................46 
TIDAK TAHU DI MANA ................................................................................47

LANGSUNG DIBAKAR ..........................................................................................51 
LANGSUNG DIKUBUR ..........................................................................................61
LAINNYA (SEBUTKAN) _________________ .......................................96
TIDAK TAHU  ..............................................................................................................98

g P13
g P13
g P13
g P13
g P13

g P13
g P13
g P13
g P13
g P13
g P13
g P13
g P13
g P13
g P13
g P13

Untuk indikator tipe sumber air minum, digunakan pertanyaan: Untuk keperluan minum, apa sumber air yang paling 
banyak (utama) Ibu gunakan? Sumber air minum perlu digarisbawahi, karena seringkali pelaku pembangunan sanitasi 
dari komponen penyedia air minum (PDAM) tidak setuju dengan temuan EHRA -yang biasanya menggambarkan capaian 
lebih kecil. Hal yang perlu diingat adalah indikator EHRA mengacu pada sumber yang paling banyak digunakan untuk 
minum. Seperti diketahui, meski memiliki sambungan PDAM, rumah tangga tidak secara otomatis menggunakan air 
PDAM sebagai sumber air minum. Dalam kasus di mana air PDAM kurang memadai kualitasnya, rumah tangga lebih suka 
menggunakan sumber lain seperti air isi ulang, air kemasan atau air sumur berkualitas.

Tabel	Penanganan	Sampah	
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P01 Untuk keperluan minum, apa 
sumber air yang paling banyak 
(utama) Ibu gunakan?

GALI: Bisa digambarkan seperti apa 
sumber itu bu? BILA LEDENG, di 
mana kerannya?

CATATAN: AIR ISI ULANG ADALAH 
AIR YANG DIJUAL DI TEMPAT 
PENGISIAN AIR, SEPERTI HALNYA 
MEMBELI BENSIN DI STASIUN 
POMPA BENSIN UMUM (SPBU) ATAU 
AIR SERUPA YANG TELAH DIJUAL DI 
WARUNG 

AIR LEDENG PDAM
LEDENG SAMPAI DI DALAM RUMAH .................................................11
LEDENG SAMPAI DI HALAMAN/GEDUNG ......................................12
LEDENG UMUM/HIDRAN .........................................................................13

SUMUR
SUMUR BOR (POMPA TANGAN, MESIN) ...........................................21
SUMUR GALI TERLINDUNGI ....................................................................22
SUMUR GALI TIDAK TERLINDUNGI ......................................................23

MATA AIR
MATA AIR TERLINDUNGI ............................................................................31
MATA AIR TIDAK TERLINDUNGI .............................................................32

AIR HUJAN ..................................................................................................................41
PENJUAL AIR
ISI ULANG ...........................................................................................................51
KERETA/GEROBAK .........................................................................................52
TRUK AIR .............................................................................................................53

AIR BOTOL KEMASAN ..........................................................................................61
AIR PERMUKAAN 

(SUNGAI/KOLAM/DANAU/DAM/ALIRAN/KANAL/SALURAN 
IRIGASI ..................................................................................................................71

LAINNYA (SEBUTKAN)_________________ .........................................96

P01

Tabel	Indikator	Tipe	Sumber	Air	Minum

Untuk indikator tipe sumber air minum, kesimpulan yang hendak ditarik dari pillihan-pilihan jawaban yang tersedia adalah 
sumber yang aman dan sumber yang tidak aman. Yang dimaksud dengan sumber aman adalah Air Ledeng sampai di 
dalam rumah, halaman atau hidran umum; Sumur bor; Sumur gali terlindungi; Mata air terlindungi dan air botol kemasan 
(apabila sumber air untuk higiene dikategorikan aman pula).
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Pokok-Pokok Bahasan Diskusi EHRA

Ada 5 pokok bahasan yang perlu dibahas mendalam pada diskusi EHRA yakni:
1. Kegiatan dan Kebutuhan Waktu.
2. Pengorganisasian Kegiatan.
3. Keterlibatan Unsur Lokal.
4. Teknik sampling, unit analisis, unit respons.
5. Kerangka kerja dan instrumen EHRA.

	 1.	 Kegiatan	dan	Kebutuhan	Waktu
Untuk menyelenggarakan Riset EHRA diperlukan sejumlah tahapan kegiatan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan 
EHRA sebelumnya, kebutuhan waktu untuk kegiatan-kegiatan dalam Studi EHRA adalah sebagai berikut:

Tabel	LBB-03-01.	Perkiraan	Kebutuhan	Waktu	Kegiatan-Kegiatan	EHRA
  No. Kegiatan Waktu

1 Diskusi dengan Pokja 2 hari

2 Memperbaiki instrumen sesuai hasil diskusi 2 hari

3 Persiapan logistik dan kontrak 4 hari

4 Melatih enumerator dan supervisor 2 hari

5 Mengoordinasi kerja lapangan 5 hari

6 Melatih tim entri data 1 hari

7 Melakukan entri data 7 hari

8 Mengirim database elektronik dan kuesioner 1 hari
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No. Kegiatan Waktu

9 Pembersihan data (Data cleaning) 3 hari

10 Pemrosesan data (data processing), analisis dan laporan awal 5 hari

11 Umpan balik untuk Pokja 1 hari

12 Umpan balik bagi enumerator & kelurahan/kecamatan 1 hari

13 Mengembangkan laporan berdasarkan umpan balik 7 hari

14 Distribusi laporan final EHRA 1 hari

Total 42	hari

	 2.	 Pengorganisasian	Kegiatan

Pokja Sanitasi Kota mengorganisasikan seluruh pelaksanaan kegiatan, dengan melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki 
kompetensi. Untuk melancarkan proses Survei EHRA, Pokja Sanitasi Kota disarankan melibatkan lintas sektor terkait. 
Secara teknis, kegiatan survei EHRA dapat dilaksanakan oleh organisasi tingkat lokal, baik organisasi Pemerintah maupun 
organisasi non-pemerintah, termasuk LSM ataupun perusahaan konsultan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa 
organisasi pelaksana EHRA mestilah berasal dari kota setempat.  

Diagram berikut merupakan usulan yang dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan kegiatan survei.

Keterangan:
Pokja  : Kelompok Kerja Sanitasi Kota
Korcam : Koordinator Kecamatan
Spv   : Supervisor pengumpulan data
Enu  : Enumerator (petugas     
     pengumpulan data)
LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat

Pokja (kelembagaan)

Individual

Pokja atau LSM/
Konsultan yang 
dikontrol

Pokja atau LSM/
Konsultan yang 
dikontrol

Kader aktif kelurahan 
(PKK/Posyandu)

Penanggungjawab 

(Pokja)

Koordinator Survei

Korcam/
Korwil

Korcam/
Korwil

Spv

Enu Enu Enu Enu Enu Enu Enu Enu Enu Enu Enu Enu

SpvSpv Spv
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Dalam kasus tertentu, ada kemungkinan  Pokja Sanitasi Kota tidak dapat mengelola atau mengoordinisasikan kegiatan 
survei karena kesibukan ataupun kurangnya tenaga. Bila ditemui kasus seperti itu, organisasi independen, misalnya LSM, 
perusahaan konsultan, atau perguruan tinggi dapat diminta untuk mengelola kegiatan. Untuk itu, kontrak kerja perlu 
dibuat antara Pokja Sanitasi Kota dengan lembaga tersebut. 

3.	 Keterlibatan	Unsur	Lokal

Unsur lokal, baik bersifat kelembagaan maupun individual, sangat diharapkan terlibat dalam pelaksanaan survei. Hal 
ini mengingat hasil survei ini akan dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan program sanitasi tingkat kota. Pokja 
diharapkan dapat berperan sebagai koordinator kegiatan, sedangkan pelaksana lapangan bisa berasal dari pegawai 
Pemerintah/staf Pokja, LSM, perusahaan konsultan dan kader di tingkat kelurahan. 

Kader tingkat kelurahan, khususnya kader PKK dan Posyandu memiliki nilai strategis untuk dilibatkan, karena: 1) mereka 
mengenal daerah dengan baik; 2) umumnya sudah terlatih; 3) sering terlibat dalam kegiatan survei; 4) punya  motivasi 
tinggi untuk membangun daerahnya; dan 5) memiliki jiwa sukarela. Selain hal tersebut, kader bisa menjadi agen yang 
mempromosikan masalah sanitasi kepada masyarakat, baik secara formal dalam pertemuan-pertemuan warga maupun 
secara informal.

4.	 Teknik	sampling,	unit	analisis,	unit	responden

Karena pertimbangan efisiensi, kebanyakan survei tidak mencacah semua elemen populasinya. Namun hanya mengambil 
sebagian elemen populasi, dengan cara yang secara statistik dapat menjamin derajat representasi tertentu. Demikian 
pula Studi EHRA mengambil hanya sebagian rumah tangga sebagai sampel. Jumlah sampel akan menentukan seberapa 
banyak waktu, biaya dan logistik yang diperlukan untuk menjalankan survei. 

Pertanyaan penting dalam pengambilan sampel adalah cara menentukan sampel rumah tangga itu, dan berapa banyak 
rumah tangga yang harus diambil. Untuk Riset EHRA, penentuan sampel rumah tangga diambil secara acak bertahap dan 
sistematis. Teknik acak bertahap dan sistematis perlu dilakukan, karena daftar (sampling frame) dari semua rumah tangga 
di kota tidak tersedia. Karenanya, rumah tangga harus diidentifikasi secara bertahap. Untuk memperkecil sampling error 
akibat banyaknya tahapan sampling, EHRA tidak mengacak dari kecamatan, kelurahan atau RW, melainkan mengacak 
langsung di RT. Tingkat kecamatan dan kelurahan tidak perlu diacak mengingat dalam Riset EHRA, semua kecamatan dan 
kelurahan diambil (kecuali kota yang memiliki kelurahan terlalu banyak, di atas 50 kelurahan). Pengambilan RT dilakukan 
dengan cara acak sistematik dengan probabilitas yang sama. Berikut adalah ilustrasinya.
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!

Gambar	LBB-03-02.	Tabel	Ilustrasi	Pemilihan	RT	dengan	cara	Acak	Sistematik

Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengurutkan RT per RW dan per kelurahan serta kecamatan. Lalu hitunglah 
angka interval yang  merupakan pembagian antara jumlah total RT dan jumlah RT yang akan diambil. Dalam kasus 
ilustrasi di atas, jumlah total RT di Kelurahan Nusukan adalah 143 RT, dan yang akan diambil adalah 8 RT. Di sini diperoleh 
angka interval sebesar 17,88. Setelah itu, kocoklah atau acaklah angka antara 1–18  untuk mendapatkan angka random. 
Dalam kasus di atas, angka random yang diperoleh adalah 6. Setelah itu, pilihlah RT dalam urutan keenam. RT berikutnya 
yang	dipilih	adalah	6	+	17,88	=	23,9.	Bulatkan	angka	yang	diperoleh	ke	atas	bila	sama	atau	lebih	besar	dari	0,5.	Dengan	
demikian, RT berikutnya yang terpilih adalah yang berurutan 24 dan demikian seterusnya.

Di dalam RT terpilih, rumah tangga dipilih secara acak sistematis. Pilihan pengacakan tergantung dari letak rumah dan/ 
atau ketersediaan data rumah tangga. Bila rumah-rumah di satu RT berada dalam jajaran teratur, maka yang diperlukan 
adalah peneliti menghitung total rumah dan membaginya dengan jumlah rumah yang  perlu ditarik sebagai sampel. Bila 
ada total 100 rumah dan hanya 10 yang diambil, maka angka intervensinya adalah 10. Dari sini lakukan pengacakan pada 
angka antara 1-9. Angka yang ditemukan melalui pengacakan kemudian dijadikan rumah pertama yang diambil. Rumah 
berikutnya adalah rumah urutan (dalam daftar atau telah dipetakan urutannya) sesuai angka random, ditambah angka 
interval.
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Pertanyaan berikutnya yang harus dipecahkan adalah berapa banyak sampel yang diambil (ukuran sampel atau sample 
size). Menentukan ukuran sampel terkait seberapa presisi hasil yang kita inginkan dibandingkan dengan populasinya. Inilah 
yang disebut sebagai CI (Confidence Interval). Misalnya, untuk kasus Surakarta dengan ukuran populasi sebesar 123.630 
rumah tangga, CL (Confidence Level) sebesar 95%, CI (Confidence Interval) sebesar 2,4% didapat ukuran sampel sebesar 
1683 rumah tangga. Yang perlu dicatat adalah semakin presisi maka semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan.

Yang perlu diingat,  presisi yang diperoleh adalah angka di tingkat kota. Ketika data dipecah per kecamatan, tingkat 
presisinya tentu sudah berkurang. Karena Riset EHRA ingin dapat memberi panduan di tingkat kelurahan, maka ukuran 
sampel harus bisa didistribusikan secara minimal di semua kelurahan di suatu kota. Untuk itu, besaran sampel yang 
terdistribusi di kelurahan paling minim berjumlah 30 rumah tangga (idealnya lebih besar).

Untuk kepentingan mengukur pencapaian program pengembangan sanitasi di waktu berikutnya, Riset EHRA menerapkan 
rumus di bawah ini untuk menghitung besaran sampel. 

n	=	D	[(Zα	+	Zβ)2	*	(P1	(1	-	P1)	+	P2	(1	-	P2))	/(P2	-	P1)2]

Kunci (untuk keterangan lengkap silakan membaca Magnani, Sampling Guide, 1997):

•	 n		 =	jumlah	sampel	yang	dibutuhkan
•	 D		 =	design	effect	
•	 P1		 =	proporsi	indikator	di	waktu	pertama	(t1)
•	 P2		 =	proporsi		indikator	tertentu	yang	diharapkan	pada	masa	berikutnya	(t2)
•	 Zα		 =	skor	Z		dari	α		(tingkat	signifikansi)	
•	 Zβ		 =	skor	Z	dari	β		(statistical	power)

Untuk memudahkan, Pokja dapat memanfaatkan sejumlah perangkat lunak penentuan besaran sampel, yang tersedia 
gratis di internet (silakan meng-google sample size calculation).    

	 5.	 Kerangka	kerja	dan	instrumen	EHRA

Perlu ditekankan di muka bahwa EHRA adalah studi di tingkat rumah tangga, untuk mendapatkan gambaran tentang 
kondisi sanitasi di tingkat kota. Karenanya, EHRA akan cenderung kurang akurat untuk menggambarkan kondisi fasilitas 
sanitasi di atas tingkat rumah tangga, misalnya sistem persampahan di satu kecamatan atau kota.
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Contoh Outline Buku Putih

Kata	Pengantar
(Merupakan penjelasan garis besar isi dan alasan disusunnya Buku Putih, terutama harapan dan arahan dari pemegang 
kebijakan  untuk dijadikan pedoman penyusunan Strategi Sanitasi Kota. Pemutakhiran informasi dan data perlu terus 
dilakukan, untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Strategi Sanitasi Kota perioda berikutnya serta ditandatangani 
oleh Walikota)

Daftar	Singkatan

Daftar	Tabel

Daftar	gambar

Daftar	isi

 Bab	I	Pendahuluan

	 1.1.	 Latar	Belakang
(Merupakan penjelasan latar belakang perlunya disusun Buku Putih yang berisikan kondisi terkini pembangunan 
sanitasi yang telah dilakukan, hasil yang telah diperoleh, dan menggambarkan mekanisme perencanaan serta 
pelaksanaan pembangunan sanitasi selama ini yang telah dilakukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang telah 
dimanfaatkan) 
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	 1.2.	 Pengertian	Dasar	Sanitasi
(Memuat pengertian dasar sanitasi, diambil dari definisi sanitasi yang menjelaskan pengertian mengenai limbah padat 
atau sampah hasil aktivitas manusia dan masyarakat, limbah cair yang berupa excreta dan ikutannya seperti grey water 
dan drainase lingkungan)

	 1.3.	 Maksud	dan	Tujuan	
(Memuat maksud dan tujuan dibuatnya Buku Putih (Report on Sanitation Situation Assessment & Mapping))

	 1.4.	 Pendekatan	Dan	Metodologi	
(Memuat pendekatan dan metodologi yang diambil dan disepakati Pokja dalam menyusun Buku Putih (Report on 
Sanitation Situation Assessment & Mapping))

	 1.5.	 Posisi	Buku	Putih
(Menyatakan posisi Buku Putih sebagai dokumen yang menjadi acuan dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kota)

	 1.6.	 Sumber	Data
(Memuat sumber-sumber data baik data sekunder maupun data primer yang diambil secara langsung melalui survei 
ataupun observasi lapangan yang disepakati Pokja. Ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pemetaan kondisi sanitasi 
secara aktual dilapangan serta memotret kebutuhan akan situasi dan kondisi sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan 
minimal pembangunan sanitasi)

	 1.7.	 Peraturan	Perundangan				
(Memuat peraturan dan perundangan yang telah ada dan berlaku sampai saat ini, serta telah dijadikan acuan dalam 
pengembangan pembangunan sanitasi kota sampai dengan kondisi saat ini)                                                                        

 Bab	II	Gambaran	Umum	Kota

(Kondisi umum kota yang menggambarkan kondisi fisik kota, letak geografi, topografi dan kondisi geohidrologi dengan 
batas-batas administrasinya; jumlah penduduk 5 tahun terakhir dengan kepadatan, sebarannya serta proyeksi jumlah 
penduduk 5 tahun ke depan; sarana prasarana pendidikan; sarana prasarana kesehatan; kondisi sosial masyarakat; kondisi 
ekonomi kota dan perekonomian masyarakat; harapan umum/visi dan misi kota yang ingin dicapai; institusi dan organisasi 
Pemda; dan arah pengembangan pembangunan kota serta rencana tata ruang dan wilayah kota)

	 2.1.	 Geografis,	Topografis	dan	Geohidrologi
(Menjelaskan kondisi fisik kota, letak geografi, geohidrologi, kondisi topografi kota yang sangat berhubungan erat dengan 
kebijakan yang akan diambil dalam menetapkan strategi pembangunan sanitasi kota, terutama yang menyangkut 
pengambilan teknologi)
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	 2.2.	 Administratif
(Menjelaskan batas-batas administrasi kota dilengkapi dengan menampilkan peta dasar kota dan data-data administrasi 
kota, mulai dari batas RT–RW,  kelurahan, kecamatan, peta jalan, peta sungai dan peta yang menggambarkan data-data 
administrasi kota)

	 2.3.	 Kependudukan	
(Menjelaskan data populasi penduduk berdasarkan umur, jender, kepadatan per kelurahan dan proyeksi 5 tahun ke depan, 
diambil dari sumber data resmi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kesepakatan Pokja)

 2.4.	 Pendidikan
(Memuat data-data tentang pendidikan, lengkap dengan sarana dan prasarananya, termasuk di dalamnya jumlah sekolah 
sesuai tingkatannya, jumlah kelas, jumlah murid, jumlah guru baik sekolah negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, 
Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah, baik lembaga pendidikan 
nonformal maupun pendidikan informal)

	 2.5.	 Kesehatan
(Memuat data-data tentang kondisi kesehatan secara umum serta kondisi sarana & prasarana kesehatan, termasuk di 
dalamnya jumlah Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas, Puskesman Pembantu, Posyandu dan tenaga kesehatan, baik tenaga 
medis maupun nonmedis -termasuk kader yang bergerak di sektor kesehatan)

	 2.6.	 Sosial	Masyarakat	
(Memuat data-data sosial masyarakat, termasuk di dalamnya data penduduk berdasarkan pemeluk agama, status sosial, 
jumlah rumah ibadah serta komposisi penduduk asli dan pendatang sesuai kelompok etnis masyarakat)

	 2.7.	 Perekonomian	
(Memuat kondisi ekonomi dan perkembangannya, termasuk di dalamnya jumlah pekerja sesuai dengan sektor 
pekerjaannya, jumlah pencari kerja sesuai keahlian dan pendidikannya, serta sektor-sektor ekonomi yang dominan dan 
menjadi unggulan terhadap peningkatan perekonomian daerah)

	 2.8.	 Visi	Dan	Misi	Kota

	 2.8.1.	 Visi	Kota
(Nilai dan harapan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan terukur dapat diambil dari RPJM)          

	 2.8.2.	 Misi	Kota
(Langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai visi diambil dari RPJM)

	 2.9.	 Institusi	dan	Organisasi	Pemda
(Memuat struktur Organisasi Pemda dan SOTK yang ada, sesuai perundangan yang berlaku)
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	 2.10.	 Tata	Ruang	Wilayah
(Memuat Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota, sesuai Perda yang ada dan masih berlaku)

											Bab	III		Profil	Sanitasi	Kota

(profil sanitasi kota yang menggambarkan kondisi riil sektor sanitasi yang ada saat ini dan sedang berjalan)  

	 3.1.	 Kondisi	Umum	Sanitasi	Kota
(Kondisi umum Sanitasi Kota yang menggambarkan kondisi riil secara umum kesehatan lingkungan kota, kesehatan dan 
pola hidup masyarakat, kuantitas dan kualitas air yang dapat diakses masyarakat, pembuangan limbah cair rumah tangga, 
pembuangan limbah padat/sampah, saluran drainase lingkungan, pencemaran udara, pembuangan limbah industri dan 
limbah medis)

	 3.1.1.	 Kesehatan	Lingkungan
(Memuat data-data kondisi kesehatan lingkungan kota, antara lain jumlah dan kondisi jamban, kondisi cemaran dan 
akses sumber air tanah atau lainnya langsung oleh masyarakat -termasuk data-data rumah sehat, sekolah sehat ataupun 
Tempat-Tempat Umum sehat) 

	 3.1.2.	 Kesehatan	dan	Pola	Hidup	Masyarakat
(Kondisi kesehatan masyarakat yang ditandai besarnya timbulan penyakit, terutama penyakit menular akibat sanitasi 
buruk, kodisi pola hidup masyarakat menyangkut sanitasi, dan lain-lain)

	 3.1.3.	 Kuantitas	dan	kualitas	air
(Memuat data-data tentang kuantitas dan kualitas air minum terutama dari PDAM)

	 3.1.4.	 Limbah	Cair	Rumah	Tangga
(Memuat kondisi umum penanganan Limbah Cair Rumah Tangga) 

	 3.1.5.	 Limbah	Padat	(Sampah)
(Memuat kondisi umum penanganan Persampahan)

	 3.1.6.	 Drainase	Lingkungan
(Memuat kondisi umum pematusan air hujan (drainase))

	 3.1.7.	 Pencemaran	Udara
(Memuat kondisi umum pencemaran udara)

	 3.1.8.	 Limbah	Industri
(Memuat kondisi umum penanganan Limbah Industri)
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	 3.1.9.	 Limbah	Medis
(Memuat kondisi umum penanganan Limbah Medis)

	 3.2.	 Pengelolaan	Limbah	Cair
(Penjelasan kondisi riil yang mendetail mengenai pengelolaan air limbah cair yang ada dan sedang berjalan, berdasarkan 
aspek legal formal, institusi, cakupan pelayanan, teknis operasional dan teknoiogi yang digunakan, peran serta masyarakat 
dan jender, serta permasalahan yang ada, merupakan hasil dari kompilasi dan analisis data sekunder [BA-05] untuk sektor 
Air Limbah)

	 3.2.1.	 Landasan	Hukum/Legal	Operasional

	 3.2.2.	 Aspek	Institusional

	 3.2.3.	 Cakupan	Pelayanan

	 3.2.4.	 Aspek	Teknis	dan	Teknologi
a. Off Site System
b. On Site System

	 3.2.5.	 Peran	serta	Masyarakat	dan	Jender	dalam	Penanganan	Limbah	Cair

	 3.2.6.	 Permasalahan

	 3.3.	 Pengelolaan	Persampahan	(Limbah	Padat)
(penjelasan kondisi riil yang bersifat mendetail mengenai pengelolaan air limbah padat/sampah yang ada dan sedang 
berjalan, berdasarkan aspek legal formal, institusi, cakupan pelayanan, teknis operasional dan teknoiogi yang digunakan, 
peran serta masyarakat dan jender serta permasalahan yang ada, merupakan hasil  kompilasi dan analisis data sekunder 
[BA-05] untuk sektor Persampahan)

	 3.3.1.	 Landasan	Hukum/	Legal	Operasional

	 3.3.2.	 Aspek	Institusional

	 3.3.3.	 Cakupan	Pelayanan

	 3.3.4.	 Aspek	Teknis	dan	Teknologi
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
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	 3.3.5.	 Peran	serta	Masyarakat	dan	Jender	dalam	Pengelolaan	Sampah

	 3.3.6.	 Permasalahan	dalam	Pengelolaan	Sampah

	 3.4.	 Pengelolaan	Drainase	
(Penjelasan kondisi riil yang mendetail mengenai pengelolaan drainase lingkungan yang ada dan sedang berjalan. 
berdasarkan aspek legal formal, institusi, cakupan pelayanan, teknis operasional dan teknoiogi yang digunakan, peran 
serta masyarakat dan jender, serta permasalahan yang ada, merupakan hasil kompilasi dan analisis data sekunder [BA-05] 
untuk sektor Drainase Lingkungan)

	 3.4.1.	 Landasan	Hukum/	Legal	Operasional

	 3.4.2.	 Aspek	Institusional

	 3.4.3.	 Cakupan	Pelayanan

	 3.4.4.	 Aspek	Teknis	dan	Operasional

	 3.4.5.	 Peran	serta	Masyarakat	dan	Jender	dalam	Pengelolaan	Drainase	Lingkungan

	 3.4.6.	 Permasalahan

	 3.5.	 Penyediaan	Air	Bersih	
(Penjelasan kondisi riil yang mendetail mengenai pengelolaan air bersih yang ada dan sedang berjalan, berdasarkan aspek 
legal formal, institusi, cakupan pelayanan, teknis operasional dan teknoiogi yang dirgunakan, peran serta masyarakat dan 
jender serta permasalahan yang ada, sesuai Corporate Plan PDAM dan Penyediaan Air Bersih Masyarakat (non PDAM) dari 
Dinas Kesehatan)

	 3.5.1.	 Landasan	Hukum/	Legal	Operasional	

	 3.5.2.	 Aspek	Institusional

	 3.5.3.	 Cakupan	Pelayanan

	 3.5.4.	 Aspek	Teknis	dan	Operasional

	 3.5.5.	 Permasalahan
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	 3.6.	 Komponen	Sanitasi	Lainnya
(Penjelasan kondisi riil mengenai penanganan limbah industri, limbah medis dan program kampanye PHBS dari SKPD 
yang secara langsung menanganinya)

	 3.6.1.	 Penanganan	Limbah	Industri

	 3.6.2.	 Penanganan	Limbah	Medis	

	 3.6.3.	 Kampanye	PHBS	

	 3.7.	 Pembiayaan	Sanitasi	Kota
(Penjelasan mengenai pembiayaan yang telah dikeluarkan selama 3–5 tahun terakhir, baik melalui APBD Kota, APBD 
Provinsi, APBN maupun anggaran lain, untuk pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi tingkat kota, merupakan 
hasil kompilasi dan analisis data sekunder [BA-05] untuk keuangan)

 Bab	IV	Rencana	Program	Pengembagan	Sanitasi	yang	Sedang	Berjalan

(Penjelasan mendetail mengenai Rencana Pengembangan dan Pembangunan Sektor Sanitasi yang sedang dan akan 
dijalankan, berdasarkan Perencanaan Pembangunan yang saat ini masih berjalan/RPJM Kota yang ada, meliputi Visi dan 
Misi sanitasi, Strategi Penanganan Sanitasi Kota, Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair, Sampah, Saluran Drainase 
Lingkungan, Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum, dan Rencana Peningkatan Kampanye PHBS)

	 4.1.	 Visi	dan	Misi	Sanitasi	Kota
(Visi & Misi Sanitasi Kota bila sudah ada atau ungkapan nilai dan harapan kondisi sanitasi sampai 5 tahun ke depan, dari 
jaring/curah pendapat nilai dan harapan Stakeholder terhadap kondisi sanitasi 5 tahun ke depan. Hal ini sebagai masukan 
untuk menyusun Visi & Misi Sanitasi yang akan ditetapkan dalam SSK)

	 4.2.	 Strategi	Penanganan	Sanitasi	Kota
(Strategi penanganan sanitasi yang sedang dan akan dijalankan sampai berakhirnya RPJM Kota) 

	 4.3.	 Rencana	Peningkatan	Pengelolaan	Limbah	Cair	
(Rencana program pengelolaan Limbah Cair yang sedang dan akan dilaksanakan sampai berakhirnya Renstra SKPD terkait 
pengelolaan limbah cair)

	 4.3.1.	 Sistem	Terpusat	(Off	Site)	

	 4.3.2.	 Sistem	Sanimas	
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	 4.3.3.	 Sistem	On	Site

	 4.4.	 Rencana	Peningkatan	Pengelolaan	Sampah	(Limbah	Padat)	
(Rencana program pengelolaan sampah yang sedang dan akan dilaksanakan sampai berakhirnya Renstra SKPD terkait 
pengelolaan sampah)

	 4.5.	 Rencana	Peningkatan	Pengelolaan	Saluran	Drainase	Lingkungan
(Rencana program pengelolaan drainase lingkungan yang sedang dan akan dilaksanakan, sampai berakhirnya Renstra 
SKPD terkait pengelolaan saluran drainase lingkungan)

	 4.6.	 Rencana	Pembangunan	Penyediaan	Air	Minum	
(Rencana program pembangunan Air Minum yang sedang dan akan dilaksanakan sampai berakhirnya Corporate Plan. 
PDAM)

	 4.7.	 Rencana	Peningkatan	Kampanye	PHBS
(Rencana program peningkatan kampanye PHBS, peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang sedang dan 
akan dilaksanakan, sampai berakhirnya Renstra Dinas Kesehatan)

 Bab	V	Indikasi	Permasalahan	dan	Opsi	Pengembangan	Sanitasi

(Merupakan hasil kesepakatan Pokja berdasarkan kajian, analisis, obervasi dan survei lapangan serta merupakan indikasi 
dan opsi-opsi yang dapat diambil dalam menyusun SSK, dapat diambil dari kompilasi & analisis data sekunder [BA-05] 
ataupun Pengumpulan & analisis data primer di area berisiko tinggi: tentang Jender dan Kemiskinan [BB-06])

	 5.1	Area	berisiko	Tinggi	dan	Permasalahan	Utamanya
(Memuat Area-area berisiko Tinggi dan permasalahannya, diambil dari Pengumpulan & analisis data primer di area berisiko 
tinggi: tentang Jender & Kemiskinan [BB-06])

	 5.2	Kajian	dan	Opsi	Partisipasi	Masyarakat	dan	Jender	di	Area	Prioritas
(Memuat hasil kajian dan opsi-opsi Peran serta masyarakat dan jender di area berisiko tinggi, diambil dari Pengumpulan 
& analisis data primer di area berisiko tinggi: tentang Jender & Kemiskinan [BB-06])

	 5.3	Komunikasi	untuk	peningkatan	Kepedulian	Sanitasi
(Gambaran umum sumber informasi dan kebutuhan informasi masyarakat, saluran komunikasi & media yang 
menjangkaunya, diambil dari kompilasi & analisis data sekunder [BA-05] tentang media)

	 5.4	Keterlibatan	sektor	swasta	dalam	layanan	Sanitasi
(Memuat hasil kajian dan opsi-opsi peran swasta dalam layanan sanitasi kota, diambil dari kompilasi & analisis data 
sekunder [BA-05] tentang media) 
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BAB	Penutup
(Memuat harapan-harapan dan langkah-langkah tindak lanjut yang harus diambil dalam penyusunan rencana strategis 
pembangunan sanitasi kota)

Lampiran
(Memuat hasil-hasil studi, observasi, kajian, diskusi, kesepakatan dan analisis serta keputusan-keputusan yang telah 
dilakukan Pokja Sanitasi, diambil dari kompilasi & analisis data sekunder [BA-05] ataupun Pengumpulan & analisis data 
primer di area berisiko tinggi: tentang Jender & Kemiskinan [BB-06] secara utuh)

Contoh lain : Dapat diambil dari contoh Buku Putih yang pernah disusun oleh kota Blitar, Surakarta, Banjarmasin, Denpasar, 
Jambi, Payakumbuh, Banda Aceh)
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