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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      Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum    (BAPPENAS)
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3R  : Reduce, Reuse and Recycle
AMPL  : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBD  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B3  : Bahan Berbahaya dan Beracun
BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPERMAS : Badan Pemberdayaan Masyarakat
BLH  : Badan Lingkungan Hidup
BOD  : Biochemical Oxygen Demand
CF  : City Facilitator
CSR  : Corporate Social Responsibility
DED  : Detailed Engineering Design
Diskes  : Dinas Kesehatan
Diskom  : Dinas Komunikasi
DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSS  : Diagram Sistem Sanitasi
EHRA  : Environment and Health Risk Assessment
HAM  : Hak Asasi Manusia
IADB  : Inter-American Development Bank
IPAL  : Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT  : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
KLH  : Kementerian Lingkungan Hidup
KUA  : Kebijakan Umum Anggaran
LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK  : Mandi, Cuci dan Kakus
MDGs  : Millennium Development Goals
MPA  : Methodology for Participatory Assessment
NSPK  : Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria
PAHO  : Pan American Health Organization
PDAM  : Perusahaan Daerah Air Minum
PHBS  : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PMTAS  : Program Makanan Tambahan Anak Sekolah
Pokja  : Kelompok Kerja
PPAS  : Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PU  : Pekerjaan Umum
RAPBD  : Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
RDTR  : Rencana Detail Tata Ruang 
RDTRK  : Rencana Detail Tata Ruang Kota
Renstra  : Rencana Strategis
RKA  : Rencana Kerja Anggaran
RKPD  : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPIJM  : Rencana Program Investasi Jangka Menengah
RPJM  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
RT  : Rukun Tetangga

Daftar Singkatan
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RW  : Rukun Warga
SK  : Surat Keputusan
SKPD  : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA  : Sekolah Menengah Atas
SMART  : Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time-bound
SPM  : Standar Pelayanan Minimum
SSK  : Strategi Sanitasi Kota
Sub-DAS  : Sub-Daerah Aliran Sungai
SWOT  : Strength Weakness Opportunity Threat
TAPD  : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TK  : Taman Kanak-kanak
TPA  : Tempat Pemrosesan Akhir
TPS  : Tempat Penampungan Sementara
TPST  : Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TTPS  : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi
UKS  : Unit Koperasi Sekolah
USAID  : United States Agency for International Development
UU  : Undang-Undang
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pendahuluan - Tahap C
Penyusunan Dokumen Strategi 
Sanitasi Kota

Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota merupakan bagian ketiga dari rangkaian proses Pengembangan 
Strategi Sanitasi Perkotaan, yang terdiri dari lima tahapan 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/Monitoring dan Evaluasi
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Sebagaimana panduan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota, panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) 
disusun berdasarkan berbagai teori, petunjuk-petunjuk Pemerintah Pusat, dan berbagai pengalaman yang 
diperoleh selama mendampingi beberapa kota untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Panduan ini berupaya mendorong terciptanya dialog interaktif di antara para anggota Pokja Sanitasi Kota dan 
akhirnya mendorong proses pengembangan kapasitas. Selain itu, proses yang dibangun melalui Manual ini 
dimaksudkan juga agar Pokja punya  rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disusunnya 
bersama-sama.

Pada awal program, panduan yang disusun masih bersifat sementara. Kualitas SSK yang dihasilkan oleh kota-kota 
pun mungkin masih belum memadai, terutama dari sudut pandang akademis. Tetapi yang terpenting adalah bahwa 
Pokja sudah mampu bekerja sama (termasuk belajar bersama) untuk menghasilkan sebuah rencana strategis yang 
terintegrasi. Ini adalah prestasi yang sangat tinggi, mengingat hal tersebut selama ini sukar dijalankan. Panduan 
penyusunan SSK ini di antaranya juga memuat pengalaman-pengalaman Pokja Sanitasi Kota.

Beberapa pengujian lapangan telah dilakukan untuk menyempurnakan manual ini, sehingga pada akhirnya 
manual ini benar-benar menjadi sebuah sebuah panduan praktis.

Walaupun panduan ini dicoba disusun selengkap mungkin, tetapi selalu ada hal-hal yang sukar dituliskan di sini. 
Terutama menyangkut pengetahuan yang hanya bisa diperoleh berdasarkan pengalaman. Karena itu, keberadaan 
Manual saja tidak cukup.  Pokja, sebagai penggunanya, masih membutuhkan bantuan seorang fasilitator dan 
tenaga ahli lainnya dalam proses penyusunan SSK ini. Di dalamnya, termasuk bagaimana Pokja meningkatkan 
kapasitasnya melalui pelatihan dan lokakarya atau bentuk transfer pengetahuan lainnya.

Sebagaimana dimaklumi, proses penyusunan SSK melewati beberapa tahapan. Pokja diharapkan melewati seluruh 
tahapan sebagaimana dituliskan di sini, meskipun masih ada keluwesan untuk melakukan penyesuaian pada 
bagian-bagian kegiatan tersebut. Gambar C-01 di halaman berikut memperlihatkan diagram proses penyusunan 
SSK.
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Identifikasi	temuan-temuan	penting	di	dalam	Buku	Putih,

•	 Kesamaan	pemahaman	tentang	kondisi	sanitasi	kota,

•	 Kesamaan	pemahaman	tentang	rujukan	lainnya,

•	 Jadwal,	rencana	kerja,	dan	pembagian	tugas	penyelesaian	SSK.

Sebelum menyusun SSK, sebaiknya Pokja mengkaji ulang Buku Putih Sanitasi Kota. Beberapa orang anggota yang ditunjuk, 
diminta membuat ringkasan Buku Putih dan mempresentasikannya di depan para anggota lain, guna mengingatkan 
kembali hal-hal yang dituliskan dalam buku tersebut. Sebelum itu, anggota-anggota Pokja sebaiknya berkunjung ke 
lapangan untuk memastikan atau mengonfirmasi ulang, bahwa apa yang ditulis di dalam Buku Putih sesuai dengan 
kondisi nyata di lapangan. Jika ada perbedaan antara kondisi lapangan dan isi Buku Putih, Pokja bisa memperbaiki atau 
menambahkannya ke dalam Buku Putih.

Selanjutnya, Pokja  melakukan identifikasi awal tentang isu-isu penting di dalam Buku Putih (‘temuan’), misalnya 
menyangkut mengapa ‘kondisi yang tidak diinginkan’ bisa terjadi. Pokja juga harus mampu mengidentifikasi berbagai 
kekuatan, peluang, dan ancaman yang dimiliki kota, yang tertuang di dalam Buku Putih untuk semua subsektor sanitasi. 
Identifikasi temuan-temuan secara cepat diharapkan dapat membantu Pokja memperoleh gambaran jelas tentang 
kondisi umum sanitasi di kota tersebut. 

Kaji Buku Putih dan Rujukan Lainnya CA-01

Kaji	dan	Bahas	Buku	Putih	 
dan	referensi	lainnya

Kaji dan Bahas Buku Putih

Kaji dan Bahas Buku referensi lainnya

Bahas	dan	Sepakati

Jadwal Kerja

Rencana Kerja dan Pembagian tugas 
penyelesaian SSK

Kesepakatan	isi	Buku	Putih	Sanitasi	Kota	
dan	Rujukan	lainnya

Kesepakatan	isi	Buku	Putih	Sanitasi	Kota	
dan	Rujukan	lainnya
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Pokja juga perlu meninjau rujukan lain, baik rujukan untuk tingkat nasional, provinsi, maupun tingkat kota. Langkah 
ini ditempuh agar Pokja punya rujukan yang lebih lengkap. Sebaiknya rujukan dipertukarkan secara merata ke seluruh 
anggota Pokja, agar diperoleh kesamaan persepsi di antara para anggotanya.

Rujukan tersebut, di antaranya:
•	 Millenium	Development	Goals	
•	 Rencana	Pengembangan	Kota	(RTRW/RDTRK)
•	 RPJM	Kota,	Provinsi,	dan	Nasional
•	 RPIJM
•	 Rencana	Strategis	Kementerian	terkait
•	 Rencana	Strategis	masing-masing	SKPD	
•	 Norma,	Standar,	Pedoman,	dan	Kriteria	(NSPK)
•	 Aturan-aturan	terkait	pengembangan	kota	dan	proses	perencanaan	dari	Pemerintah	Pusat	dan	Pemerintah	Provinsi	

(misalnya yang terkait keuangan, penganggaran dan jadwal waktunya)

Masing-masing	anggota	Pokja	sebaiknya	menyampaikan	presentasi	yang	terkait	dengan	materi	pembahasan	(misalnya:	
Buku	Putih	Sanitasi	Kota	oleh	Ketua	Pokja	Sanitasi	Kota,	RTRW	oleh	anggota	Pokja	dari	Bappeda,	SPM	oleh	anggota	Pokja	
dari	Dinas	PU,	dan	seterusnya).	Anggota	Pokja	yang	diminta	menyampaikan	presentasi	 seharusnya	menguasai	materi	
dengan baik, sehingga mampu mendorong anggota-anggota lain terlibat secara aktif.

Pada akhir pertemuan, anggota-anggota Pokja disarankan membuat kesepakatan tentang jadwal dan rencana kerja 
untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota dengan difasilitasi oleh fasilitator (City Facilitator atau pihak lain yang ditugaskan menjadi fasilitator). 

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	setidaknya	3	kali	pertemuan	secara	intensif,	maksimum	dalam	waktu	2	minggu.	
Apabila	presentasi	dan	diskusi	dilakukan	secara	intensif,	lama	waktu	setiap	pertemuan	disarankan	2	–	3	jam	efektif.

Ringkasan	langkah-langkah	pelaksanaan
1. Presentasikan ringkasan Buku Putih Sanitasi Kota 
2.	 Indentifikasikan	‘temuan-temuan’	penting	di	dalam	Buku	Putih

Pokja Sanitasi Kota dapat membuat ‘back-wall’ 
berupa peta, diagram dan foto yang dianggap 
penting (dalam ukuran memadai). Semuanya  
untuk ditempelkan di ruang Sekretariat Pokja 
Sanitasi Kota, yang akan memudahkan anggota 
Pokja Sanitasi Kota untuk setiap saat melihat 
ke informasi yang ada. Hal ini juga mendorong 
terjadinya diskusi di antara Pokja Sanitasi Kota.
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3.	 Paparkan	dan	kaji	rujukan	lainnya
4. Bahas dan dapatkan kesamaan pemahaman tentang isi dari rujukan-rujukan tersebut
5. Bahas dan sepakati jadwal serta rencana kerja penyusunan SSK

Referensi	terkait
 
–

 

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Presentasikan ringkasan Buku Putih Sanitasi Kota 

Beberapa catatan yang dapat diberikan di sini:

1.	 Tetapkan	2-3	anggota	Pokja	paling	aktif	untuk	menyusun	ringkasan	Buku	Putih.
2.	 Siapkan	peta	kota,	diagram,	dan	foto	dalam	ukuran	besar,	untuk	menggambarkan	lebih	jelas	kondisi	sanitasi	kota	saat	

ini sebagaimana terekam dalam Buku Putih.
3.	 Persiapkan	 kunjungan	 lapangan,	 termasuk	 penentuan	 lokasi,	 waktunya,	 dan	 pendokumentasian	 kunjungan	

tersebut.
4.	 Dalam	 pertemuan,	 diskusikan	 ringkasan	 dan	 hasil	 kunjungan	 lapangan	 dengan	 anggota-anggota	 Pokja	 untuk	

mendapatkan pemahaman bersama. 

Langkah	2:
Identifikasikan ‘temuan-temuan’ penting yang ada di Buku Putih untuk setiap subsektor

Langkah	 ini	ditempuh	 terutama	untuk	mendapatkan	gambaran	utuh	 tentang	kondisi	 sanitasi	 kota.	Misalnya,	dengan	
mengidentifikasi ‘kelemahan’ Pemerintah Kota menyangkut terjadinya ‘kondisi yang tidak diinginkan’ saat ini. Selanjutnya, 
Pokja bisa mengidentifikasi kekuatan, peluang dan ancaman yang dimiliki kota untuk setiap subsektor. Pada akhirnya, 
anggota-anggota Pokja bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi aktual sanitasi kota.

Gunakan ‘Diagram Sistem Sanitasi’ dan peta  
kota untuk menjelaskan kondisi sanitasi saat ini, 
berdasarkan tinjauan berbagai aspek terkait. 
Tampilkan juga foto-foto kondisi sanitasi spesifik 
untuk setiap kecamatan atau kelurahan.
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Langkah	3:
Paparkan dan kaji rujukan lainnya

Catatan yang bisa diberikan di sini:
1. Sebelumnya, lakukan pembagian tugas untuk presentasi materi-materi referensi pada anggota Pokja terkait (misalnya: 

Buku	Putih	Sanitasi	Kota	oleh	Ketua	Pokja	Sanitasi	Kota,	RTRW	oleh	anggota	Pokja	Sanitasi	Kota	dari	Bappeda,	SPM	
oleh	anggota	Pokja	dari	Dinas	PU,	dan	lainnya).

2.	 Setiap	 anggota	 yang	 ditunjuk	 bertanggung	 jawab	 menyiapkan	 bahan	 presentasi.	 Diharapkan	 petugas	 tersebut	
menguasai materi yang akan dipresentasikan dan menjadi nara sumber bagi anggota-anggota lainnya.

3.	 Bahas	 bersama	 seluruh	 anggota	 Pokja	 Sanitasi	 Kota	 untuk	mendapatkan	 kesepahaman	 tentang	 rujukan-rujukan	
tersebut, yang nantinya menjadi dasar bagi pembangunan sanitasi di kota.

Langkah	3:
Bahas dan sepakati jadwal dan rencana kerja penyusunan SSK

Catatan yang bisa diberikan di sini adalah sebagai berikut:
1.	 Sepakati	Tahun	Anggaran,	di	mana	akan	dilakukan	penganggaran	dan	implementasi	rencana	yang	tertuang	dalam	

Strategi Sanitasi Kota.
2.	 Sepakati	 jadwal	 penyelesaiammya	 dengan	 memerhatikan	 proses	 penyusunan	 SSK	 sebagaimana	 tertera	 dalam	

diagram proses penyusunan SSK, sepakati jadwal penyelesaiannya.
3.	 Susun	rencana	kerja	Pokja	dan	pembagian	tugasnya.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-01
o	Terselenggaranya	presentasi	ringkasan	Buku	Putih	Sanitasi	Kota

o	Teridentifikasinya	SWOT	awal

o	Terselenggaranya	kajian	rujukan	lainnya

o	Tersusunnya	rencana	kerja	untuk	penyusunan	SSK
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Disepakatinya	konsep	visi	dan	misi	sanitasi	kota.

Untuk	menyusun	visi	dan	misi	sanitasi	kota,	acuan	utama	yang	digunakan	adalah	visi	dan	misi	kota,	di	samping	rujukan	lain	
dari	Provinsi	dan	Pusat.	Di	beberapa	provinsi	yang	menjalankan	program	Air	Minum	dan	Penyehatan	Lingkungan	(AMPL),	
visi	dan	misi	AMPL	Provinsi	tersebut	bisa	juga	dijadikan	acuan	untuk	menyusun	visi	dan	misi	sanitasi	kota.	Demikian	juga	
visi dan misi sanitasi Pemerintah Pusat yang saat ini sedang disusun, nantinya dapat pula digunakan sebagai acuan. 

Visi	dan	misi	sanitasi	kota	umumnya	belum	dinyatakan	secara	tegas	dalam	pernyataan	visi	dan	misi	kota.	Untuk	mendukung	
pelaksanaan program pembangunan sanitasi di perkotaan, maka visi dan misi sanitasi perlu dirumuskan.

Visi sanitasi harus dinyatakan dalam suatu pernyataan yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan 
visi sanitasi harus mencerminkan kondisi yang dicita-citakan, mudah dibayangkan, mudah dikomunikasikan, tidak 
bermakna sempit, mudah disesuaikan dengan kondisi kota yang dinamis, dan dapat dirumuskan secara singkat, jelas 
dan padat.

Di	 samping	 itu,	 visi	 sanitasi	 seharusnya	 mengandung	 makna:	 a)	 kesetaraan	 bagi	 seluruh	 masyarakat	 (equitable); b) 
pemenuhan syarat teknis dan non-teknis (acceptable); c) keberlanjutan layanan (sustainable). Visi bukan jargon atau moto, 
sebagaimana	telah	dijelaskan	dalam	Surat	Edaran	Mendagri	No.	050/2020/SJ	tahun	2005.

Sementara, misi sanitasi kota menunjukkan tugas-tugas pokok para pelaku pembangunan sanitasi sesuai visi sanitasi 
yang ingin dituju. Perumusan misi sanitasi berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 
mewujudkan	misi.	Dalam	hal	ini	mencakup	pengembangan	setidaknya	3	subsektor,	ditambah	higiene.

Bahas	Pengertian	Visi	dan	Misi

Bahas	Visi	dan	Misi	Kota

Bahas	Visi	dan	Misi	Sanitasi	dari	
Provinsi	dan	Pusat

Sepakati	(draf)	Visi	dan	Misi	
Sanitasi	Kota

Penetapan	Visi	dan	Misi	
Sanitasi	Kota
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota,	dengan	difasilitasi	oleh	City	Facilitator	atau	pihak	yang	ditunjuk	sebagai	fasilitator.

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	1-2	kali	pertemuan	dalam	rapat	Pokja,	maksimum	dalam	kurun	waktu	1	minggu.

Ringkasan	Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Sepakati pengertian yang terkait dengan istilah ‘visi’ dan ‘misi’.
2.	 Bahas	visi	dan	misi	kota.
3.	 Bahas	visi	dan	misi	sanitasi	AMPL	Provinsi	(jika	ada)	dan	visi	dan	misi	sanitasi	Pemerintah	Pusat.
4. Penyusunan konsep visi dan misi sanitasi kota. 

Referensi	terkait
1.	 Bergerak	Bersama	Sanitasi	Kota,	Tim	Teknis	Pembagunan	Sanitasi,	2008.
2.	 SE	Mendagri	No.	050/2020/SJ	tahun	2005.

 

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Sepakati istilah-istilah yang terkait dengan ‘visi’ dan ‘misi’

Dimaksudkan	untuk	memastikan	adanya	kesamaan	pemahaman	tentang	istilah	visi	dan	misi	di	antara	seluruh	anggota	
Pokja Sanitasi Kota.

Langkah	2:
Bahas visi dan misi kota

Pembahasan ini dimaksudkan agar Pokja Sanitasi Kota punya kesamaan pemahaman mengenai visi dan misi kota. Visi 
dan misi kota memberikan arah pengembangan kota di masa mendatang dan menentukan kebijakan pengembangan 
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sanitasi. 
Contoh:	Apabila	sebuah	kota	memiliki	visi	akan	mengembangkan	kotanya	menjadi	sebuah	kota	komersial	modern,	maka	
jenis dan lokasi sarana sanitasi yang akan dikembangkan tentu berbeda dengan kota yang memiliki visi mengembangkan 
kotanya	menjadi	 sebuah	 kota	 budaya.	 Untuk	 kota	 yang	 akan	 dikembangkan	menjadi	 kota	 komersial	modern,	maka	
pengelolaan air limbahnya dapat langsung diarahkan ke sistem terpusat. Sedangkan kota yang menitik beratkan sebagai 
kota budaya, mungkin perlu tahapan dalam pembangunannya.

Langkah	3:
Bahas visi dan misi AMPL Provinsi (jika ada) serta visi dan misi sanitasi Pemerintah Pusat

Pembahasan ini dimaksudkan agar Pokja Sanitasi Kota mempertimbangkan dan memiliki kesamaan pemahaman visi 
dan misi sanitasi yang ada di Pemerintah Provinsi dan Pusat. Visi dan misi sanitasi kota harus sejalan dengan visi dan misi 
sanitasi Pemerintah Provinsi dan Pusat. 

Langkah	4:
Penyusunan konsep visi dan misi sanitasi kota

1. Sebagai bahan rujukan, dapat digunakan visi dan misi sanitasi dari kota lain. 
2.	 Pilih/tentukan	visi	dan	misi	kota	yang	akan	menjadi	acuan	untuk	mengembangkan	(draf )	visi	dan	misi	sanitasi	kota.
3.	 Sandingkan	visi	dan	misi	kota	dengan	rumusan	konsep	visi	dan	misi	sanitasi	kota,	untuk	mempermudah	mencari	

korelasi di antara keduanya.
4.	 Nilai	kembali	apakah	konsep	visi	dan	misi	sanitasi	kota	yang	dirumuskan	seiring/sejalan	dengan	visi	dan	misi	AMPL	

Provinsi serta Pemerintah Pusat.
5. Sepakati rumusan tersebut di antara para anggota Pokja dan tetapkan hasilnya sebagai (draf ) visi dan misi sanitasi.
Contoh	visi	dan	misi	sanitasi	dari	kota	lain	pada	Lampiran	CA-02_1.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-02
o	Dibahasnya	visi	dan	misi	kota	yang	akan	menjadi	acuan	untuk	penyusunan	visi	dan	misi	sanitasi	kota	

o	Penilaian kembali kesesuaian (draf ) visi dan misi sanitasi kota dengan visi dan misi sanitasi dari Pemerintah Provinsi 
dan Pusat

o	Disepakatinya	(draf )	visi	dan	misi	sanitasi	kota
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Pertemuan Konsultasi dengan 
Tim	Pengarah

CA-03

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Diperolehnya	persetujuan	Tim	Pengarah	tentang	visi	dan	misi	sanitasi	kota	yang	dirumuskan.

Visi	dan	misi	sanitasi	kota	yang	dirumuskan	perlu	mengacu	pada	visi	dan	misi	kota,	sebagaimana	digariskan	oleh	Walikota	
pada	awal	masa	tugasnya.	Berdasarkan	asumsi	bahwa	kepala-kepala	SKPD	adalah	pihak	yang	paling	mengetahui	dan	
mampu menerjemahkan visi dan misi kota, maka konsep visi dan misi sanitasi kota perlu mendapatkan persetujuan 
Pokja-Tim	Pengarah1.	Persetujuan	tersebut	diminta	melalui	sebuah	rapat	konsultasi.	Agar	pertemuan	konsultasi	tersebut	
efektif,	Pokja	perlu	melakukan	beberapa	persiapan.	Di	antaranya,	membuat	agenda	pertemuan	yang	jelas,	menyiapkan	
materi pendukung seperti: ringkasan Buku Putih, peta kota, foto-foto dan tabel yang relevan. 

Seringkali,	 sulit	 merancang	 pertemuan	 yang	 menghadirkan	 secara	 lengkap	 anggota	 Tim	 Pengarah,	 yang	 notabene	
adalah	para	Kepala	SKPD	mungkin	karena	kesibukan	mereka	atau	hal-hal	 lain.	Jika	demikian	halnya,	maka	Pokja	harus	
merancang pertemuan konsultasi tersebut jauh sebelumnya, agar peluang terselenggaranya menjadi lebih besar. 
Sekaligus menunggu hingga Pokja berhasil merampungkan beberapa tahapan dalam proses penyusunan SSK.

Dengan	demikian,	nantinya	Pokja	(Teknis)	tidak	datang	hanya	untuk	mendapatkan	persetujuan	Tim	Pengarah	tentang	
visi	dan	misi	 sanitasi.	Sebaliknya,	Pokja	sekaligus	bisa	berkonsultasi	dan	meminta	persetujuan	atas	perumusan	Tujuan	
dan	Sasaran	(CA-04),	Penetapan	Sistem	dan	Zona	Sanitasi	(CA-05),	dan	Penetapan	Tingkat	Layanan	(CA-06).	Atau	ketika	
mereka	telah	berhasil	mengidentifikasi	Hambatan	dan	Isu-Isu	Potensial	(CA-08),	atau	bahkan	setelah	berhasil	menyusun	
Kerangka	Kerja	Sanitasi	Kota	(CA-09).	Dari	sisi	waktu,	ini	jelas	lebih	efisien.	

1		 Dalam	pembahasan	di	sini	harap	dibedakan	antara	Pokja-Tim	Pengarah	(yang	umunnya	terdiri	dari	para	Kepala	SKPD)	dengan	Pokja	Sanitasi	Kota.	
Pokja	Sanitasi	Kota	sering	disebut	juga	sebagai	Tim	Teknis,	dan	merupakan	perwakilan	dari	SKPD	terkait	serta	unsur	lainnya	(misalnya	LSM	setem-
pat), yang terlibat secara aktif dalam kegiatan sehari-hari penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Paparan	dan	Rencana	Kerja	Selanjutnya

Presentasi	Visi	dan	Misi	Kota

Presentasi	Draf	Visi	dan	
Misi	Sanitasi	Kota

Persetujuan	Visi	dan	
Misi	Sanitasi	Kota

Presentasi	dan	Persetujuan
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Untuk	memastikan	bahwa	perkembangan	informasi	dapat	dipahami	dengan	baik	oleh	para	anggota	Tim	Pengarah,	maka	
Pokja	(Pokja	Teknis)	harus	senantiasa	menjalin	komunikasi	dengan	Tim	Pengarah.	Di	antaranya	dengan	mendistribusikan	
laporan pertemuan (minutes of meeting), laporan kemajuan bulanan (jika ada), dan lembar fakta, serta informasi latar 
belakang.	Untuk	Pertemuan	Konsultasi,	Pokja	harus	menyiapkan	berbagai	informasi	dalam	format	yang	ringkas,	jelas,	dan	
mudah dipahami.

 Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja	Sanitasi	Kota	(Tim	Teknis)	dan	Tim	Pengarah.	

City Facilitator dapat berperan dalam pertemuan ini sebagai fasilitator, atau bertindak sebagai nara sumber yang 
membantu	Pokja	Sanitasi	Kota	(Tim	Teknis)	dalam	memberikan	penjelasan	lebih	lanjut.	

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

Ringkasan	Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Siapkan bahan presentasi (lembar fakta, konsep visi dan misi sanitasi kota, serta jadwal penyiapan SSK, informasi latar 

belakang (backgrounder)	–	lihat	BOKS-01.
2.	 Bagikan	lembar	fakta	dan	konsep	visi	dan	misi	sanitasi	kota,	bersamaan	dengan	surat	undangan	pertemuan	konsultasi	

dengan	Pokja-Tim	Pengarah.
3.	 Paparkan	visi	dan	misi	kota,	sandingkan	dan	rumuskan/turunkan	konsep	visi	dan	misi	sanitasi	kota	dengan	merujuk	

juga pada visi dan misi sanitasi di tingkat Provinsi dan Pusat.
4.	 Dapatkan	persetujuan	Pokja-Tim	Pengarah	atas	visi	dan	misi	sanitasi	kota	yang	dirumuskan.
5. Paparkan rencana kerja selanjutnya.
6.	 Minta	dukungan	dari	Pokja-Tim	Pengarah.

Referensi	terkait
-
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Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Siapkan bahan presentasi

1. Siapkan lembar fakta.
2.	 Rumuskan	konsep	visi	dan	misi	sanitasi	kota	(yang	diturunkan	dari	visi	dan	misi	kota	dan	juga	merujuk	pada	visi	dan	

misi	sanitasi	di	tingkat	Provinsi	dan	Nasional).
3.	 Siapkan	informasi	latar	belakang	(backgrounder).

BOKS-01	dan	BOKS	-02	memberikan	ilustrasi	penyiapan	isi	materi	tersebut.

BOKS-01-	Persiapan	Pertemuan	Konsultasi	dengan	Pokja-Tim	Pengarah

1.	 Penyampaian	Informasi	Pra	Pertemuan
Sediakan dan bagikan peta kota, grafik, foto, lembar fakta (fact sheet), termasuk backgrounder untuk menjelaskan 
tujuan	dan	sasaran	pertemuan.	Khusus	untuk	pertemuan	konsultasi	dengan	Pokja-Tim	Pengarah,	guna	membahas	
konsep visi dan misi sanitasi kota, informasi pra pertemuan yang perlu disiapkan adalah lembar fakta. Khususnya 
yang		berisi	ringkasan	Buku	Putih	Sanitasi	Kota,	berikut	identifikasi	SWOT	awal,	dan	backgrounder. Perlu disiapkan  
juga	informasi	tentang	peran	setiap	SKPD	dalam	pembangunan	sektor	sanitasi.	

Satu hal yang sering dicantumkan dalam lembar fakta adalah besaran produksi limbah yang dihasilkan oleh kota 
(misalnya	m3/hari	atau	ton/hari	sampah,	atau	untuk	air	limbah	dalam	kg	BOD/hari)	yang	umumnya	disampaikan	
secara deskriptif. Penyampaian semacam ini sukar dicerna bagi mereka yang tidak punya latar belakang pendidikan 
teknis.	Grafik	dan	foto	dapat	lebih	memberikan	gambaran	terhadap	skala	permasalahan	yang	ada,	tetapi	dapat	
juga	diberikan	dalam	sebuah	ilustrasi.	BOKS-02	memberikan	ilustrasi	tersebut.	Lembar	fakta	dibatasi	maksimum	3-4	
halaman	agar	mudah	dan	cepat	dibaca	oleh	Pokja-Tim	Pengarah.

2.	 Konsep	Visi	dan	Misi	Sanitasi	Kota
Dalam	penyampaiannya,	konsep	visi	dan	misi	sanitasi	kota	perlu	disandingkan	dengan	visi	dan		misi	kota	,	serta	visi	dan	
misi	sanitasi	di	tingkat	Provinsi	dan	Pusat.	Ada	baiknya	konsep	tersebut	disampaikan	bersamaan	dengan	surat	undangan	
pertemuan konsultasi.

3.	 Isu	lain	sehubungan	dengan	penyusunan	SSK
Strategi	Sanitasi	Kota	(SSK)	dikembangkan	berdasarkan	rencana	pengembangan	kota.	Dengan	demikian,	RTRW	
menjadi	salah	satu	acuan	utamanya.	Hal	yang	menyulitkan	apabila	RTRW	tersebut	sudah	dinilai	kedaluwarsa	dan	
belum	sempat	direvisi	pada	saat	dimulainya	penyusunan	SSK.	Bila	demikian,	maka	pada	saat	konsultasi	dengan	Tim	
Pengarah,	isu	ini	perlu	diangkat	dan	dimintakan	pendapatnya	kepada	Tim	Pengarah.	
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Langkah	2:
Bagikan lembar fakta, konsep visi dan misi sanitasi kota, dan backgrounder bersamaan dengan surat 
undangan pertemuan konsultasi

Lembar fakta dan rumusan konsep visi dan misi sanitasi kota perlu dibagikan, paling lambat bersamaan dengan 
penyebaran	surat	undangan	pertemuan	konsultasi.	Ini	dimaksudkan	agar	anggota	Pokja-Tim	Pengarah	punya	waktu	untuk	
membaca dan menyiapkan komentar terhadap konsep visi dan misi sanitasi kota tersebut. Surat undangan disarankan 
agar	ditandatangani	oleh	Walikota,	Wakil	Walikota	atau	Sekretaris	Daerah.

BOKS-02	-	Ilustrasi	sebagai	alat	bantu	presentasi
(Sebagai	 contoh	 adalah	 jumlah	 sampah	 yang	 dihasilkan	 Kota	 Bandung.	 Bandingkan	 3	 contoh	 berikut	 ini	 dan	
selanjutnya dapat dikembangkan sendiri bahan presentasi yang sesuai).

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	dikelola	sendiri	oleh	penghasil	sampah	mencapai	2.250	m3/hari’.	

Angka	 ini	bisa	disampaikan	 	 secara	deskriptif.	 Jika	digunakan	grafik,	maka	yang	umumnya	diperlihatkan	adalah	
perbandingan antara produksi sampah atau jumlah sampah terangkut dan tidak terangkut.   

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	 setara	 dengan	 volume	 119	 rumah	 tipe-21.	 Sedangkan	 sampah	 yang	 tidak	
terangkut	(2.250	m3/hari)	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	luasnya	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’.	

Agar	mudah	dipahami	oleh	siapa	pun,	ilustrasi	ini	perlu	disesuaikan	dengan	‘landmark’	masing-masing	kota	yang	
dikenal baik oleh seluruh masyarakat kota tersebut. 
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Langkah	3:
Paparkan konsep visi dan misi sanitasi kota (sandingkan dengan visi dan misi kota serta visi dan misi sanitasi 
Provinsi dan Pusat).

Pertemuan	ini	sebaiknya	dipimpin	oleh	Sekretaris	Daerah,	Wakil	Walikota	atau	Walikota.

Langkah	4:
Dapatkan persetujuan Pokja-Tim Pengarah untuk konsep visi dan misi sanitasi kota

Persetujuan	Pokja-Tim	Pengarah	merupakan	hal	penting,	karena	menunjukkan	komitmen	Pokja-Tim	Pengarah	terhadap	
penyiapan Strategi Sanitasi Kota.

Langkah	5:
Paparkan rencana kerja selanjutnya

Dengan	 asumsi	 bahwa	 pertemuan	 dengan	 Pokja-Tim	 Pengarah	 merupakan	 kesempatan	 yang	 jarang	 terjadi,	 maka	
pertemuan	 ini	 perlu	 dimanfaatkan	 juga	 untuk	 menjelaskan	 rencana	 kerja	 selanjutnya.	 Termasuk	 proses	 yang	 akan	
dilakukan.

Pokja-Tim	Pengarah	perlu	memberikan	dukungan	positif	terhadap	rencana	kerja	Pokja	Sanitasi	Kota.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-03
o	Dibahasnya	visi	dan	misi	kota,	yang	akan	menjadi	acuan	penyusunan	visi	dan	misi	sanitasi	kota	

o	Penilaian kembali kesesuaian (draf ) visi dan misi sanitasi kota dengan visi dan visi sanitasi dari Pemerintah Provinsi dan 
Pusat

o	Disepakatinya	(draf )	visi	dan	misi	sanitasi	kota
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Ditetapkannya	tujuan	dan	sasaran	sanitasi	kota.

Tujuan	dan	sasaran	dirumuskan	dari	Misi	Sanitasi	kota	yang	sudah	disetujui	oleh	Pokja–Tim	Pengarah.	Tujuan	dan	sasaran	
harus mampu memberi arahan serta koridor untuk penetapan sistem dan zona sanitasi, termasuk tingkat layanan 
sanitasi.

Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran, Pokja harus melihat kembali kerangka sasaran umum sanitasi di tingkat 
nasional	dan	provinsi.	Sejauh	ini,	Kementerian	Pekerjaan	Umum	telah	menerbitkan	beberapa	petunjuk	untuk	digunakan	
sebagai rujukan dalam menyusun rencana strategis sanitasi perkotaan. Beberapa petunjuk tersebut dapat dilihat dalam 
BOKS-1	berikut	ini.

BOKS-1	 Beberapa	petunjuk	dari	Kementerian	Pekerjaan	Umum
•	 Peraturan	Menteri	Pekerjaan	Umum	no.	21/PRT/M/2006	tentang	‘Kebijakan	dan	Strategi	Nasional	–	

Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan’
•	 Peraturan	Menteri	Pekerjaan	Umum	no.	16/PRT/M/2008	tentang	‘Kebijakan	dan	Strategi	Nasional	–	

Pengembangan	Sistem	Pengelolaan	Air	Limbah	Permukiman’
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Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran,  perlu disepakati lebih dulu beberapa hal yang akan menjadi masukan, yaitu: 

Area	perencanaan•	 	meliputi	seluruh	bagian	kota.	Tetapi	dalam	beberapa	kasus	juga	memasukkan	area	di	luar	batas	
administrasi	kota,	misalnya	dalam	hal	TPA	(milik	kota	sendiri	atau	TPA	terpadu)	yang	berada	di	luar	batas	administrasi	
kota	tersebut.	Dalam	kasus	kabupaten	dan	kota,	perlu	ditetapkan	kecamatan-kecamatan	yang	disepakati	sebagai	
area urban untuk masa sekarang maupun dalam jangka panjang.

Untuk	drainase,	lingkup	area	perencanaan	dibatasi	pada	saluran	drainase	yang	berada	di	bawah	wewenang	dan	tanggung	
jawab	kota.	Tetapi,	keterkaitannya	dengan	sistem	yang	lebih	luas	di	atasnya	perlu	dibicarakan	dengan	Pemerintah	Provinsi,	
Pusat,	atau	institusi	yang	bertanggung	jawab	atas	daerah	aliran	sungai	(DAS)	terkait.

SSK	harus	mengikuti	rencana	tata	ruang	kota.	Walaupun	area	perencanaan	melingkupi	seluruh	kota	(berskala	kota),	tetapi	
bilamana ada bagian kota yang rencana pengembangan kotanya belum bisa digunakan sebagai acuan pengembangan 
SSK, ada baiknya kota menunda penyiapan rencana SSK untuk bagian kota tersebut. Biasanya, kondisi seperti ini ditemukan 
di area yang belum terbangun (misalnya yang masih didominasi persawahan atau tambak) dan belum memiliki rencana 
detail	pengembangan.	Tentu	saja,	menyiapkan	rencana	strategis	sanitasi	untuk	kawasan	tersebut	jadi	kurang	bijaksana	
(terutama	menyangkut	 sistem	sanitasi	untuk	 jangka	panjang).	Sebab	biaya	 investasinya	akan	sangat	besar.	Tanpa	ada	
kepastian	rencana	pengembangan	kota,	tingkat	risiko	pembangunan	sarana	sanitasi	akan	menjadi	semakin	besar.		Di	lain	
pihak, jika sebuah rencana strategis sanitasi sudah dikembangkan berdasarkan rencana pengembangan kota, maka kota 
wajib menjaga agar rencana pengembangan kota tersebut dijalankan secara konsisten.

	Periode	perencanaan	Meliputi	perencanaan	jangka	panjang,	jangka	menengah,	dan	jangka	pendek.	Strategi	Sanitasi	•	
Kota ini disusun untuk jangka menengah dan jangka pendek, tetapi dalam konteks visi jangka panjang.

 Jenis limbah. Seluruh jenis limbah yang dihasilkan di sebuah kota perlu menjadi perhatian kota, mengingat bahwa •	
kota lah yang sebenarnya menerima dampak buruk limbah yang tidak dikelola baik. Sebagai contoh, limbah medis 
yang merupakan tanggung jawab penghasil limbah (rumah sakit, Puskesmas) seringkali tercampur sampah domestik. 
BOKS-2	dan	BOKS-3	berikut	ini	memberikan	daftar	jenis	limbah	tersebut.

BOKS-2	 Subsektor	Air	Limbah

1.	 Air	limbah	dari	sumber	rumah	tangga
	 Terdiri	dari	black water dan grey water. Yang termasuk black water adalah tinja, urine, air pembersih setelah 

buang air besar, air penggelontor dan kertas pembersih (tisu). Grey water terdiri dari air bekas mandi, cucian 
dapur dan air bekas pencucian pakaian.

2.	 Air	limbah	dari	sumber	komersial,	jasa	dan	industri	yang	tidak	berpolusi
	 Air	limbah	hasil	pembersihan	umum	(misalnya	pembersihan	lantai	dan	lainnya),	sisa	proses	yang	tidak	

berpotensi	menimbulkan	pencemaran,	dari	kantin/restoran	dan	air	pendingin	(pada	bangunan	besar	
volumenya	cukup	besar).	Air	limbah	dari	kelompok	ini	umumnya	tercampur	juga	dengan	‘black	water’.
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3.	 Air	limbah	dari	institusi	medis	(rumah	sakit,	Puskesmas,	klinik,	laboratorium)
Meliputi		‘black	water’	ditambah	air	limbah	dari	layanan	medik	(ruang	operasi	dan	laboratorium),	layanan	umum	
(kantin/restoran,	pembersihan	umum),	serta	air	pendingin.

4.	 Air	limbah	dari	industri	dan	jasa	yang	menimbulkan	polusi
Termasuk	dalam	kelompok	ini	adalah	air	limbah	yang	dihasilkan	industri	rumah	tangga	(batik,	tahu),	rumah	potong	
hewan	dan	kegiatan	sejenis.	Dari	kelompok	ini	dihasilkan	‘black	water’,	fasilitas	produksi	(pembersihan	ruang	kerja,	
sisa	air	hasil	proses),		fasilitas	umum	(pembersihan	umum,	kantin/restoran),	dan	sumber	lain	(air	pendingin).	

BOKS-3	 Subsektor	Persampahan

1.	 Sampah	dari	sumber	rumah	tangga
	 Meliputi	sampah	organik,	sampah	anorganik	yang	dapat	di	daur	ulang,	serta	sampah	lain	yang	sama	sekali	tidak	

bisa di daur ulang seperti baterai bekas, dan sebagainya. Jenis sampah ini disebut ‘sampah domestik’.

2.	 Sampah	dari	sumber	komersial
 Jenis sampahnya sama dengan sampah dari sumber rumah tangga (sampah domestik).

3.	 Sampah	dari	institusi	medis	(rumah	sakit,	Puskesmas,	klinik,	laboratorium)
 Sampah domestik yang kemungkinan tercampur sampah medis (infectious	dan	patologis).	Walaupun	sesuai	

ketentuan sampah medis menjadi tanggung jawab masing-masing penghasil limbah tersebut, tetapi di banyak 
tempat ditemukan sampah medis yang tercampur dengan sampah domestik.

4.	 Sampah	dari	industri	dan	jasa	yang	menimbulkan	polusi
 Sampah industri menjadi tanggung jawab masing-masing industri, namun untuk kelas industri rumah 

tangga tanggung jawab tersebut belum jelas. Sampah yang dihasilkan dari kelompok ini adalah sampah 
domestik	ditambah	sampah	yang	tidak	‘biodegradable’	dan	sampah	B3	(bahan	berbahaya	dan	beracun),	yang	
memerlukan penanganan tersendiri (sampahnya tidak bisa disatukan pembuangannya dengan sampah 
domestik).

Sumber	sampah	lain	yang	menjadi	tanggung	jawab	Pemerintah	Kabupaten/Kota	adalah	sampah	dari	penyapuan	
jalan dan taman. Jenisnya termasuk sampah domestik.
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Menurut	beberapa	rujukan,	ada	3	model	yang	dapat	digunakan	untuk	peningkatan	kondisi	sanitasi	di	perkotaan.	Tiga	
model itu yaitu: a) perencanaan terpusat (central planning); b) permintaan pasar (market forces); dan c) aksi kolektif 
setempat (local collective action).	Pemerintah	Kabupaten/Kota	perlu	memanfaatkan	ke	3	model	tersebut	dalam	kombinasi	
skenario yang menghasilkan resultan optimum. 

Umumnya	Pemerintah	Kabupaten/Kota	terbiasa	dengan	model	perencanaan	terpusat,	yang	dicirikan	dengan	keluaran	
berupa master plan	 atau	 sejenisnya	 yang	cenderung	 kaku.	Dalam	kenyataannya,	perencanaan	butuh	 keluwesan	agar	
mampu menjawab perubahan kondisi dinamis di tingkat kota atau Provinsi dan Pusat. Seiring berjalannya waktu, dengan 
bertambahnya informasi yang tersedia, maka rencana strategis yang disusun bisa pula disesuaikan. 

Semenjak	satu	dekade	lalu,	Pemerintah	Kabupaten/Kota	memberi	perhatian	besar	pada	kegiatan	berbasis	masyarakat	
dan memberikan warna tersendiri terhadap model pembangunan, terutama di perdesaan. Situasinya berbeda untuk 
kawasan perkotaan. Sebab model perencanaan terpusat tetap diperlukan, agar sistem yang diterapkan di bagian-bagian 
kota saling terintegrasi dan efisien, selain memberikan ruang bagi pembangunan berbasis masyarakat. Konsultasi 
dengan kelurahan adalah salah satu cara menjaring aspirasi masyarakat,  serta mendorong timbulnya pembangunan 
berbasis masyarakat, dalam koridor sistem teknologi yang sudah ditetapkan. Selama ini, kegiatan berbasis masyarakat 
sudah banyak ditemukan, tetapi yang perlu diperiksa lebih lanjut apakah kegiatan tersebut sesuai dengan rencana kota 
keseluruhan. Strategi Sanitasi Kota ini perlu memberikan ruang bagi kegiatan sanitasi berbasis masyarakat , dalam suatu 
koridor yang dipahami dan disepakati bersama.  

Selama ini, model yang didasarkan pada permintaan pasar masih kurang mendapatkan perhatian. Kegiatan yang 
ada sifatnya masih sporadis, belum dioptimalkan dan disinergikan agar memberikan hasil yang optimum. Semua ini 
merupakan tantangan bagi Pokja Sanitasi Kota untuk mengembangkan model ini.

Karena	itu,	pernyataan	tujuan	dan	sasaran	seyogianya	disusun	dengan	memerhatikan	kaidah	SMART	(specific, measurable, 
attainable, realistic dan time-bound), yakni khas, dapat diukur, bisa diwujudkan, realistik, dan terikat pada kurun waktu. 
Terkait	dengan	measurable, besaran	kuantitas	akan	ditetapkan	secara	lebih	mendalam	pada	bagian	selanjutnya	(CA-05	
dan	CA-06).

Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota,	dengan	difasilitasi	oleh	City	Facilitator.		

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	2	-	3	kali	pertemuan/rapat	Pokja	maksimum	dalam	kurun	waktu	2	minggu.
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Ringkasan	langkah-langkah	pelaksanaan
1.	 Paparkan	(kilas	balik)	visi	dan	misi	sanitasi	kota	yang	sudah	disetujui	Tim	Pengarah.
2.	 Samakan	pemahaman	istilah	‘tujuan’	dan	‘sasaran’.
3.	 Sepakati	area	perencanaan,	periode	perencanaan,	dan	jenis	limbah	yang	akan	ditangani.
4. Bahas dan sepakati tujuan dan sasaran. 

Referensi	terkait

	‘Bergerak	Bersama	dengan	Strategi	Sanitasi	Kota’,	Tim	Teknis	Pembangunan	Sanitasi,	2008•	
	Peraturan	Menteri	Pekerjaan	Umum	No.	21/PRT/M/2006	tentang	‘Kebijakan	dan	Strategi	Nasional–Pengembangan	•	
Sistem Pengelolaan Persampahan’
	Peraturan	Menteri	Pekerjaan	Umum	No.	16/PRT/M/2008	tentang	‘Kebijakan	dan	Strategi	Nasional–Pengembangan	•	
Sistem	Pengelolaan	Air	Limbah	Permukiman’

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Paparkan visi dan misi sanitasi kota yang sudah disetujui sebelumnya oleh Tim Pengarah

Dimaksudkan	agar	visi	dan	misi	yang	sudah	disetujui	oleh	Tim	Pengarah	diketahui	dan	dipahami	dengan	baik	oleh	seluruh	
anggota Pokja Sanitasi Kota.

Langkah	2:
Samakan pemahaman istilah ‘tujuan’ dan ‘sasaran’

Pengertian	 atau	 definisi	 ‘tujuan’	 dan	 ‘sasaran’	 cukup	 beragam	 dan	 dipahami	 berbeda-beda	 oleh	 setiap	 orang.	 Demi	
mengefektifkan proses diskusi selanjutnya, sebaiknya setiap anggota Pokja Sanitasi Kota memiliki persepsi dan pemahaman 
yang sama tentang istilah ‘tujuan’ dan ‘sasaran’.

Dalam	Lampiran	CA-04_1	diberikan	contoh	dari	Kota	Pekalongan	tentang	perumusan	konsep	tujuan	(dinyatakan	dalam	
‘tujuan umum’) dan sasaran (dinyatakan dalam ‘tujuan khusus’). Pokja Sanitasi Kota perlu menetapkan sendiri apakah 
mereka pada tahap ini akan mendeskripsikan sasaran, termasuk penetapan target. 

 Sebagai acuan dapat digunakan buku ‘Bergerak 
Bersama dengan Sanitasi Kota’ yang disiapkan 
oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS, 
2008). 
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Langkah	3:
Sepakati: a) area perencanaan; b) periode perencanaan; dan c) jenis limbah yang akan ditangani

Berdasarkan uraian di atas, Pokja harus menyepakati area perencanaan, periode perencanaan, dan jenis limbah yang akan 
ditangani.	Anggota	Pokja	dapat	memanfaatkan	peta	kota	untuk	membantu	kelancaran	proses	ini.

Langkah	4:
Sepakati: tujuan umum dan sasaran

Dengan	memerhatikan	misi	sanitasi	sebagai	salah	satu	rujukan,	Pokja	selanjutnya	harus	merumuskan	tujuan	dan	sasaran	
(pembangunan) sanitasi untuk kotanya. Sebelumnya, beberapa anggota Pokja menyiapkan rumusan konsep tujuan dan 
sasaran	sanitasi,	yang	akan	menjadi	bahan	diskusi	awal	penetapan	tujuan	dan	sasaran.	Agar	pertemuan	bisa	berlangsung	
efektif, maka persiapan harus dibuat matang.

Tujuan	dan	 Sasaran	 yang	disepakati	 nantinya	 akan	memberikan	 arahan	pada	pemilihan	 sistem	dan	penetapan	 zona	
sanitasi serta tingkat layanan, yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya manual ini. Perlu diingat, bahwa kerangka 
waktu untuk merumuskan tujuan adalah kerangka jangka panjang. 

1. Hidupkan diskusi melalui curah pendapat tentang isu-isu yang perlu dicantumkan dalam rumusan tujuan dan 
sasaran. 

	 Misalnya:	 bahwa	 penanganan	 sanitasi	 akan	 diarahkan	 untuk	 kerja	 sama	 regional	 dalam	 jangka	 panjang,	 bahwa	
sektor swasta lokal akan dilibatkan dengan porsi lebih besar di bidang sanitasi,  bahwa peran serta masyarakat akan 
ditingkatkan termasuk dalam bidang pengawasan skala lokal, bahwa kota akan memperbaiki sistem penarikan 
retribusi sehingga mampu mencapai target berdasarkan potensi retribusi, bahwa kelembagaan dan sistem keuangan 
kelembagaan sanitasi akan ditingkatkan sehingga mampu memenuhi target kota sehat, dan lain sebagainya.        

2.	 Rangkum	pendapat-pendapat	yang	muncul	dalam	diskusi	dan	sepakati.	

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-04
o	Adanya	kesamaan	persepsi	dan	pemahaman	visi	dan	misi	sanitasi	kota	yang	sudah	disetujui	Pokja–Tim	Pengarah

o	Adanya	kesamaan	pemahaman	tentang	penggunaan	istilah	‘tujuan’	dan	‘sasaran’

o	Adanya	kesepakatan	tentang	area	perencanaan,	periode	perencanaan,	dan	jenis	limbah	yang	akan	ditangani

o	Adanya	kesepakatan	tentang	rumusan	tujuan	dan	sasaran	(pembangunan)	sanitasi

Kemungkinan diperlukan pandangan dari 
seorang ahli terhadap area perencanaan, 
periode perencanaan dan jenis limbah yang 
akan ditangani, baik sebelum maupun saat 
konsepnya sudah disusun oleh Pokja Sanitasi 
Kota. Pandangan tersebut memberikan tambahan 
wawasan terkait rencana pengembangan kota 
dan konsekuensinya.

Ahli tersebut boleh berasal dari perguruan tinggi 
setempat atau individu lainnya. 
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Ditetapkannya	sistem	sanitasi	untuk	jangka	panjang,
•	 Ditetapkannya	zona	sanitasi	untuk	3	subsektor	sanitasi.

Sistem sanitasi yang akan digunakan menjelaskan ‘apa’, sedangkan zona sanitasi menjelaskan ‘di mana’ sistem tersebut 
akan diterapkan. 

Sistem sanitasi ditentukan berdasarkan kerangka waktu perencanaan jangka panjang. Sedangkan langkah-langkah 
pencapaiannya,	dalam	jangka	pendek	maupun	jangka	menengah,	akan	dijelaskan	dalam	bagian	CB-01	(Pengembangan	
Strategi Sanitasi Kota). 

Subsektor air limbah secara garis besar mengenal dua jenis sistem, yakni  sistem setempat (on-site system) dan sistem 
terpusat (off-site system).	 Untuk	 subsektor	 persampahan	 dikenal	 tiga	 jenis	 sistem,	 yakni	 sistem	 pengangkutan	 tidak	
langsung	 (melalui	 tempat	 penampungan	 sementara/TPS),	 sistem	 pengangkutan	 langsung,	 dan	 sistem	 penanganan	
sampah di sumbernya. Sementara untuk subsektor drainase lingkungan dikenal dua jenis sistem, yaitu sistem gravitasi 
dan sistem pompa.

Banyak	rujukan	tentang	sistem	dan	teknologi	sanitasi	yang	beredar.	Salah	satunya	adalah	‘Buku	Referensi	Beberapa	Opsi	
Sistem	 dan	Teknologi	 Sanitasi’	 yang	 diterbitkan	 oleh	TTPS.	 Buku	 referensi	 ini	memberi	 penjelasan	memadai	 tentang	
bagaimana	pemilihan	sistem	sanitasi	dilakukan.	Lampiran	CA-05_01	s/d	CA-05_3	juga	menjelaskan	diagram	pemilihan	
sistem	secara	ringkas.	Diagram	tersebut	bersifat	generik,	hanya	digunakan	sebagai	pegangan	untuk	pemilihan	sistem,	
tetapi	 bukan	 menjadi	 satu-satunya	 pegangan.	 Diagram	 tersebut	 digunakan	 dengan	 mempertimbangkan	 kondisi	
setempat dan prioritas pembangunan kota.   

Diskusikan	dan	sepakati	pengertian
Sistem Sanitasi
Sistem	Terpusat
Sistem Setempat
Pengangkutan Langsung
Pengangkutan	Tidak	Langsung

Penetapan	Sistem	Sanitasi	

Berdasarkan sasaran dan target, tetapkan 
sistem sanitasi untuk jangka panjang

Diskusikan	dan	sepekati	pengertian	zona	
sanitasi

Penetapan	Zona	Sanitasi	

Kaji/bahas	rencana	pengembangan	kota	
(RTRW)	dalam	jangka	panjang.

Tetapkan	zona	sanitasi	untuk	seluruh	kota

Tetapkan	sistem	sanitasi	untuk	setiap	zona	
sanitasi

Gabungkan	Sistem	Sanitasi	dan	Zona	Sanitasi

Tetapkan	target	layanan	untuk	setiap	
zona sanitasi

Bandingkan target sanitasi setiap zona 
sanitasi terhadap target total kota pe

rb
ai
ka

n
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Pertanyaan tentang ‘di mana’ sistem sanitasi tersebut akan diterapkan, mengarah pada pentingnya penetapan zona sanitasi. 

Beberapa indikator untuk menetapkan zona air limbah di antaranya sebagai berikut:

a. Kepadatan penduduk
Dibagi	atas	5	kategori	yaitu:

Rural	 :	 di	bawah	25	orang	per	ha•	
Peri-urban	 :	 25–100	orang	per	ha•	
Urban	low	 :	 100–175	orang	per	ha•	
Urban	medium	 :	 175–250	orang	per	ha•	
Urban	high	 :	 di	atas	250	orang	per	ha	•	

 Kepadatan penduduk tersebut adalah proyeksi kepadatan penduduk jangka panjang (4-5 tahun) dan kepadatan 
penduduk	 saat	 ini.	 Pokja	harus	menyepakati	 sumber	data	 yang	dipakai	 sebagai	 acuan,	misalnya	proyeksi	 jumlah/
kepadatan	penduduk	yang	tertuang	dalam	RDTRK/RTRW.

b.	 Pembagian	kawasan	urban–peri	urban	-	rural	sebagaimana	sudah	ditetapkan	dalam	Buku	Putih
c.	 Karakteristik	fisik	(topografi,	area	tipikal,	batas/hambatan	alam)
d. Jenis kawasan atau fasilitas yang dilayani (perumahan, komersial, lainnya)
e. Informasi yang sudah tersedia (misalnya sudah ada Master Plan walaupun mungkin Master Plan tersebut perlu dikaji 

ulang dan dijadikan rujukan)
 
Indikator untuk menentukan zona persampahan di antaranya sebagai berikut:
a. Kepadatan penduduk
b.	 Pembagian	kawasan	urban	–	peri	urban	-	rural	sebagaimana	sudah	ditetapkan	dalam	Buku	Putih
c. Sistem yang diterapkan saat ini
d. Jenis kawasan atau fasilitas yang dilayani (perumahan, komersial, lainnya)
e. Infrastruktur jalan dan kondisi lalu lintas
f. Pertimbangan efisiensi dari sisi manajemen dan operasi persampahan

Sedangkan	indikator	untuk	zona	drainase	lingkungan	digunakan	sub-Daerah	Aliran	Sungai	(sub-DAS).	

Segera	setelah	ditetapkan	sistem	dan	zona	sanitasi,	selanjutnya	perlu	dilakukan	proses	konsultasi	dengan	kelurahan	dan/	
masyarakat dengan tujuan: 
•	 Memberikan	 informasi	 tentang	 sistem	 yang	 akan	 diterapkan	 dalam	 zona	 sanitasi	 tertentu.	 Jadi,	 kontribusi	 dan	

inisiatif masyarakat termasuk pihak swasta lokal di dalam zona sanitasi tersebut, sesuai dengan sistem yang sudah 
ditetapkan.

•	 Mendapatkan	 masukan	 dari	 masyarakat,	 terutama	 yang	 terkait	 dengan	 cara/model	 implementasi	 sistem	 yang	
ditetapkan.

 Beberapa kota lebih memilih penggunaan 
kepadatan penduduk yang sudah mem-
perhitungkan kepadatan bangunan, bukan hanya 
jumlah penduduk dibagi luas area.
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota	dengan	difasilitasi	oleh	City	Facilitator	(CF)	dan		nara	sumber	(ahli	teknis	sanitasi).

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
2–3	kali	pertemuan	dalam	rapat	Pokja	maksimum	3	minggu.

Ringkasan	langkah-langkah	pelaksanaan
A.	 Penetapan	sistem	sanitasi:
1.	 Diskusikan	dan	pahami	berbagai	istilah	kunci	seperti:	‘sistem	sanitasi’,	‘sistem	terpusat’,	‘sistem	setempat’,	‘pengangkutan	

langsung’, ‘pengangkutan tidak langsung’ dan ‘pengolahan sampah pada sumbernya.’
2.	 Diskusikan	diagram	pemilihan	sistem	dan	lakukan	penyesuaian	seperlunya.
3.	 Tetapkan	sistem	sanitasi.

B.	 Penetapan	zona	sanitasi:
1.	 Diskusikan	dan	pahami	istilah	‘zona	sanitasi.’
2.	 Kaji/bahas	rencana	pengembangan	kota	(RTRW)	dalam	jangka	panjang	dan	rencana	lainnya.
3.	 Tetapkan	zona	sanitasi	untuk	ke	3	subsektor.	

C.	 Menggabungkan	 subsistem	 sanitasi	 dalam	 zona	 sanitasi,	 dan	 menetapkan	 gambaran	 umum	 tentang	
pembangunan	infrastruktur	sanitasi	dalam	jangka	panjang.

1.	 Tetapkan	subsistem	sanitasi	untuk	setiap	zona	sanitasi.
2.	 Tetapkan	 target	 (gambaran	 umum)	 pembangunan	 infrastruktur	 jangka	 panjang,	 jangka	 menengah	 dan	 jangka	

pendek	dalam	setiap	zona	sanitasi	(Gambarkan	di	atas	peta	administrasi	kota).

Referensi	terkait
•	 Dokumen	RTRW/RDTRK,	RPIJM,	Master	Plan
•	 Buku	Referensi	‘Beberapa	Opsi	Sistem	Teknologi	Sanitasi’
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Langkah-langkah	pelaksanaan
	 A.	 Penetapan	sistem	sanitasi

Langkah	1:
Diskusikan dan pahami berbagai istilah seperti: ‘sistem sanitasi’, ‘sistem terpusat’ dan ‘sistem setempat’, 
‘pengangkutan langsung’, ‘pengangkutan tidak langsung’, ‘pengolahan di sumbernya’

Dengan	asumsi	Pokja	Sanitasi	Kota	belum	memahami	istilah-istilah	tersebut,	maka	diperlukan	diskusi	di	antara	anggota	
Pokja	 Sanitasi	 Kota.	 Tujuannya	 agar	 ada	 kesamaan	 pemahaman	 menyangkut	 penggunaan	 dan	 makna	 istilah-istilah	
tersebut.	Diskusi	dipandu	oleh	fasilitator	dan	disarankan	untuk	melibatkan	nara	sumber	 (ahli	sanitasi).	Diskusi	 ini	akan	
menghindarkan terjadinya salah pengertian pada pembahasan selanjutnya.
Dalam	diskusi,	Pokja	bisa	memanfaatkan	beberapa	peranti	untuk	penetapan	sistem	dan	zona	sanitasi.	Di	antara	peranti	
tersebut	adalah	diagram	untuk	memilih	sistem	(lihat	‘Buku	Referensi	Beberapa	Opsi	Sistem	dan	Teknologi	Sanitasi’	dan	
‘Lampiran	CA-05)	dan	tabel	Excel	untuk	menganalisis	sistem	yang	diperlukan.

Langkah	2:
Diskusikan diagram pemilihan sistem sanitasi dan lakukan penyesuaian seperlunya. Pokja dapat menggunakan 
materi pada Lampiran CA-05 Manual ini untuk mengetahui bagaimana memilih sistem sanitasi.

Langkah	3:
Tetapkan sistem sanitasi

	 B.	 Penetapan	zona	sanitasi

Langkah	1:
Diskusikan dan pahami istilah zona sanitasi

Dengan	 asumsi	 istilah	 ‘zona	 sanitasi’	 belum	 umum	 digunakan,	 maka	 perlu	 diskusi	 di	 antara	 anggota	 Pokja	 Sanitasi	
Kota	untuk	menyamakan	pemahaman.	Diskusi	dipandu	oleh	fasilitator	dan	disarankan	untuk	melibatkan	nara	sumber	
(ahli	 sanitasi).	 Diskusi	 ini	 dimaksudkan	 untuk	 menghindarkan	 terjadinya	 salah	 pengertian	 pada	 waktu	 pembahasan	
selanjutnya. 

 Penetapan zona sanitasi membutuhkan 
pengetahuan dan pengalaman teknis. Karenanya, 
dalam proses ini Pokja Sanitasi Kota perlu 
didampingi oleh nara sumber (disarankan ahli tata 
ruang dan ahli sanitasi).

 Penggunaan peta Google Earth akan 
mempermudah penentuan zona sanitasi. Saat 
ini untuk kota-kota di luar P. Jawa, terutama 
yang bukan ibukota provinsi, ketelitian peta 
tersebut belum terlalu rinci, sehingga tidak dapat 
digunakan optimal.



31

Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan   |   Tahap C - Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota

modul Ca-05   |   Penetapan Sistem dan Zona Sanitasi

Langkah	2:
Kaji/bahas ulang rencana jangka panjang pengembangan kota dan rencana lainnya

Dimaksudkan	untuk	mendapatkan	kesamaan	informasi	dan	pemahaman	mengenai	rencana	pengembangan	kota.	Selain	
RTRW,	dibahas	pula	rencana	yang	sudah	ada	(misalnya:	Master	Plan	Persampahan,	pembagian	sub-DAS,	dan	studi	lainnya	
yang terkait).

Langkah	3:
Tetapkan zona sanitasi untuk ke 3 subsektor

	 C.	 Gabungkan	subsistem	sanitasi	dalam	tiap	zona	sanitasi	dan	tetapkan	gambaran	umum	tentang	target-
target	pembangunan	infrastruktur

Langkah	1:
Tetapkan subsistem sanitasi untuk setiap zona sanitasi

Langkah	2:
Tetapkan gambaran umum target pembangunan infrastruktur jangka panjang, jangka menengah, dan 
jangka pendek untuk setiap zona sanitasi, dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur yang ada serta 
kemungkinan dukungan pendanaan di masa mendatang 

Dalam	menentukan	target-target	umum	pembangunan	infrastruktur,	Pokja	perlu	dipaham	hal-hal	sebagai	berikut:
	 Mengetahui	 (melalui	 suatu	 kajian)	 potensi	 keuangan	 kota,	 termasuk	 potensi	 pendapatan	 terkait	 penyediaan	1. 
sarana-prasarana di tiap-tiap zona. Pokja sebaiknya juga mengetahui komitmen sumber-sumber pendanaan. 
Penghitungannya harus menggunakan asumsi yang realistis. Pokja juga perlu mengetahui potensi pendapatan 
sarana/prasarana	sanitasi	yang	ada	atau	akan	dibangun,	serta	biaya	operasi	dan	pemeliharaannya.	Juga	melakukan	
analisis	 risiko	 atas	 potensi	 risiko/kendala	 yang	muncul,	 sehingga	penghitungan	potensi	 keuangan	 kota	menjadi	
lebih akurat.
	Melakukan	kajian	atas	aspek-aspek	lain	seperti:	kelembagaan,	peraturan,	dan	aspek	partisipasi	masyarakat,	termasuk	2.	
aspek jender dan kemiskinan. Kajian multiaspek ini tidak hanya diperlukan agar rencana pembangunan infrastruktur 
dalam	jangka	panjang	bisa	lebih	realistis,	tetapi	juga	merepresentasikan	visi/misi,	tujuan/sasaran	sanitasi	kota.
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Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-05
o	Ditetapkannya	sistem	sanitasi	untuk	jangka	panjang,	jangka	menengah	dan	jangka	pendek

o	Ditetapkannya	zona	sanitasi	untuk	seluruh	kota

o	Ditetapkannya	sistem	sanitasi	dalam	tiap	zona	sanitasi

o	Dirumuskannya	gambaran	umum	target	pembangunan	infrastruktur	sanitasi	untuk	jangka	panjang,	menengah,	dan	
pendek.
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Penetapan	Tingkat	Layanan	Sanitasi CA-06

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Disepakati	dan	ditetapkannya	tingkat	layanan	sanitasi	untuk	setiap	subsektor.

‘Tingkat	layanan’	bisa	dipandang	sebagai	parameter	untuk	mengukur	kinerja	sebuah	sistem	atau	layanan.	Dalam	sanitasi	
hal ini biasa dinyatakan dalam bentuk persentase dari sebuah capaian. 

Layanan sanitasi bisa sangat bervariasi, misalnya tingkat layanan untuk toilet dalam rumah yang terhubungkan dengan 
jaringan	perpipaan	air	limbah,	cubluk,	atau	tangki	septik.	Tingkat	layanan	sanitasi	ditentukan	oleh	biaya	layanan,	kondisi	
ekonomi, dan kemauan pengguna infrastruktur untuk membayar layanan. Ketersediaan air bersih untuk penggelontor 
dan pembersih serta sebagai sarana untuk peningkatan higiene perseorangan, ikut menentukan tingkat layanan yang 
diberikan. Faktor lain yang ikut memengaruhi tingkat layanan adalah kenyamanan dan status yang didapatkan penerima 
manfaat,	dan	persepsi	atas	dampak	kesehatan	yang	ditimbulkan.	Agar	berkesinambungan,	 tingkat	 layanan	minimum	
perlu memerhatikan faktor-faktor tersebut di atas2 .

Tingkat	 layanan	 sanitasi	perlu	ditetapkan	untuk	 jangka	panjang	 (15–25	 tahun),	dan	kemudian	pencapaiannya	dibuat	
bertahap dalam jangka menengah dan jangka pendek. Yang terpenting adalah bahwa parameter tingkat layanan 
untuk	masing-masing	subsektor:	air	 limbah,	persampahan,	dan	drainase,	harus	 jelas	dan	disepakati	bersama.	Misalnya	
untuk	persampahan,	apakah	parameter	yang	akan	dipakai	adalah	 jumlah	timbulan	sampah	yang	bisa	diangkut?	Atau	
parameternya	adalah	seberapa	luas	kawasan	yang	bisa	dilayani	pengangkutan	sampahnya?,	atau	bagaimana	kaidah	3R	
dijalankan?, dan sebagainya.

Yang jelas, penetapan tingkat layanan sanitasi memerlukan pemikiran mendalam. Selanjutnya target tingkat layanan 
yang	sudah	ditetapkan	perlu	ditinjau	kepastian	pencapaiannya.	Tentu	saja		dalam	batasan	keuangan	yang	ada.	Beberapa	
catatan	terkait	tingkat	layanan	dituliskan	dalam	BOKS-1	berikut	ini.

2	 Elledge,	M.,	F.,	et	al,	‘Guidelines	for	the	Assessment	of	National	Sanitation	Policies	–		Strategic	Report	2’,	Environmental	Health	Project,	Office	of	
Health,	Infectious	Diseases	and	Nutrition,	Bureau	for	Global	Health,	USAID,	2002

Diskusikan	dan	sepakati	parameter	
tingkat	layanan	sanitasi

Sepakati	tingkat	layanan	sanitasi	untuk	
jangka	panjang/menengah/pendek

Siapkan	draf	kesepahaman	tingkat	
layanan	sanitasi

Diskusikan	dan	sepakati	
pengertian	tingkat	layanan	sanitasi

Kesepakatan
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BOKS-13  
•	 SSK	harus	dapat	dilaksanakan	secara	realistis.	Target	layanan	perlu	ditetapkan	secara	realistis,	tetapi	dalam	

tingkat yang menantang, yang mencerminkan kemampuan lokal dan kemauan membiayai peningkatan 
layanan tersebut.

•	 Kesesuaian	target	tersebut	perlu	ditinjau	sejalan	dengan	perkembangan	rencana	strategis	sanitasi	tersebut.	
Setiap kota berbeda, dan tingkat layanan boleh dikatakan merupakan bentuk kompromi berdasarkan 
kebutuhan khusus kota tersebut. 

•	 Tingkat	layanan	mengacu	kepada	kuantitas	dan	kualitas	layanan	pengumpulan	limbah,	efisiensi	penanganan	
limbah, dan pengolahan serta pembuangan dari limbah tersebut. Kajian terhadap prioritas ‘internal’ dan 
‘eksternal’ dapat membantu menyusun tingkat layanan tersebut.

•	 ‘Prioritas	internal’	berhubungan	dengan	pertimbangan	rinci	dalam	subsektor	bersangkutan.	Sedangkan	
‘prioritas eksternal’ melihat subsektor tersebut dalam konteks kota secara keseluruhan, dan kompetisi dengan 
sektor/subsektor	lain	untuk	memperoleh	pendanaan.	

3	 Sumber:	‘Strategic	Planning	Guide	for	Muncipal	Solid	Waste’;	Wilson,	David	C.,	Whiteman,	Andrew,	Tormin,	Angela;	The	IBRD/The	World	Bank,	2001.
4	 K.	Sakurai	‘Improvement	of	Solid	Waste	Planning	in	Developing	Countries,	IIC-JICA,	1990	–	kutipan	dalam	‘Strategic	Planning	Guide	for	Muncipal	

Solid	Waste’
5	 Sumber:	‘Master	Plan	and	FS	on	Wastewater	and	Solid	Waste	Management	for	the	City	of	Ujung	Pandang’,	PCI	for	JICA,	1996	sebagaimana	dikutip	

‘Strategic	Planning	Guide	for	Muncipal	Solid	Waste’.

Beberapa isu yang dapat dikategorikan sebagai ‘prioritas internal’ dituliskan berikut ini (contoh untuk subsektor 
persampahan)4:

Kategori limbah mana yang termasuk dalam tanggung jawab Pemerintah Kota?•	
Siapa yang melakukan pengawasan terhadap limbah, yang pengelolaannya tidak menjadi tanggung jawab •	
Pemerintah Kota?
Berapa	target	layanan	persampahan	(sampah	yang	diangkut	atau	dikelola	dengan	cara	lain	–misalnya	kompos	•	
skala rumah tangga)?
Bagaimana menangani pembuangan ilegal untuk mencapai tingkat layanan yang diidamkan?•	
Bagaimana tingkat partisipasi dan tingkat kepuasan masyarakat, yang dapat didukung oleh sistem •	
pengangkutan?
Bagaimana bentuk dan ukuran tempat sampah rumah tangga, yang sesuai dengan sistem pengumpulan •	
setempat?
Berapa kali frekuensi pengumpulan sampah per minggu yang diinginkan?•	
Sektor informal manakah yang akan didukung atau tidak didukung? •	

Di	Indonesia	dikenal	3	tingkat	layanan,	yaitu:	a)	tingkat	minimum	(minimum level); b) tingkat memadai (comfortable level); 
dan c) tingkat memuaskan (amenity level)5. Setiap kota perlu menetapkan target realistis yang diinginkan dalam jangka 
panjang, dan kemudian memerincinya ke dalam target jangka menengah dan jangka pendek. 
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Cakupan, frekuensi, dan jadwal merupakan parameter yang sering digunakan untuk layanan pengangkutan sampah.6 

‘Kesepakatan’	tingkat	layanan	saat	ini	relatif	masih	jarang	dilakukan.	Tetapi	menjadi	penting	apabila	kota	(Pokja	Sanitasi	
Kota)	berkeinginan	untuk	 lebih	baik	 lagi	mengelola	harapan	pelanggan	 (dalam	hal	 ini	masyarakat	 umum).	Demikian	
pula	bila	Pemerintah	Kota	ingin	melibatkan	pihak	swasta	dalam	layanan	sanitasi.	Oleh	karenanya,	tingkat	layanan	perlu	
ditetapkan secara kuantitatif agar kinerjanya dapat diukur. 

Kesepakatan tentang tingkat layanan memiliki beberapa makna7, yakni:

Alat	komunikasi•	 	Nilai	sebuah	kesepakatan	tidak	terletak	hanya	dalam	produk	akhir,	 tetapi	 lebih	pada	proses	
untuk menyiapkan kesepakatan tersebut, yang membantu membuka komunikasi. Proses inilah yang terjadi 
dalam	CA-07.
Alat	 pencegah	 konflik•	  Sebuah kesepakatan membantu menghindarkan terjadinya perselisihan, dengan 
menyiapkan pemahaman bersama akan kebutuhan dan prioritas. Seandainya pun  terjadi konflik, maka akan 
lebih mudah untuk dipecahkan.
Dokumen	hidup•	  Hal ini merupakan salah satu manfaat yang penting. Kesepakatan tersebut bukan merupakan 
harga	mati.	Tetapi	perlu	dikaji	dalam	waktu	yang	disepakati,	untuk	menyepakati	dan	memperbaiki	kesepakatan	
sebelumnya.
Sebuah	alat	ukur	objektif	untuk	melihat	efektivitas	layanan•	 	Adanya	kesepakatan	memastikan	kedua	pihak	
menggunakan tolok ukur yang sama untuk menilai kualitas layanan. 

Pada dasarnya, Pemerintah Kota sudah terbiasa menyiapkan tingkat layanan. Hanya saja, tingkat layanan tersebut jarang 
dikomunikasikan dan disepakati bersama dengan struktur pemerintahan di bawahnya (kelurahan). Kalaupun ada, sifatnya 
cenderung satu arah dalam bentuk ‘penyuluhan’, sehingga sukar terbangun kesepakatan konstruktif antara kedua belah 
pihak (Pemerintah Kota dan kelurahan).

Dalam	bagian	selanjutnya	(CA-07),	dilakukan	konsultasi	dengan	kelurahan.	Hasil	dari	proses	konsultasi	ini	adalah	semacam	
‘kesepakatan	tingkat	 layanan’	antara	Pemerintah	Kota,	yang	diwakili	oleh	masing-masing	SKPD	yang	tergabung	dalam	
Pokja Sanitasi Kota, dengan pihak kelurahan. 

6	 Sumber:	USAID,	IADB,	PAHO,	World	Bank	‘Methodologixal	Guidelines	for	Sectoral	Analysis	in	Solid	Waste	–	Preliminary	version’,	Pan	American	Health	
Organization,	1995	sebagaimana	dikutip	‘Strategic	Planning	Guide	for	Muncipal	Solid	Waste’.		

7	 Establishing	Service	Level	Agreement’,	Naomi	Karten,	2003
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota	dengan	difasilitasi	oleh	City	Facilitator	(CF)	dan		nara	sumber	(ahli	teknis	sanitasi).		

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
1–2	kali	pertemuan	dalam	rapat	Pokja	maksimum	2	minggu.

RingkasanLangkah-langkah	pelaksanaan
1.	 Diskusikan	dan	sepakati	bersama	pengertian	‘tingkat	layanan	sanitasi’	.
2.	 Sepakati	parameter	tingkat	layanan.
3.	 Sepakati	tingkat	layanan	sanitasi	untuk	jangka	panjang,	jangka	menengah	dan	jangka	pendek.
4.	 Siapkan	draf	‘kesepahaman	tingkat	layanan’–mencakup	bagian	yang	akan	didiskusikan	dengan	kelurahan.

Referensi	terkait
Buku	Referensi	Opsi	Sistem	dan	Teknologi	Sanitasi.

 

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Diskusikan dan sepakati bersama istilah ‘tingkat layanan sanitasi’ 

Dibandingkan	dengan	tingkat	layanan	air	bersih,	tingkat	layanan	sanitasi	relatif	lebih	sukar	ditetapkan.	Sebagai	ilustrasi,	
berikut ini diberikan beberapa contoh, yaitu:

	 Frekuensi	 dan	 jadwal	pengangkutan	 sampah	dari	TPST	untuk	memastikan	 tidak	 ada	 sampah	 yang	menginap	di	•	
Tempat	Penampungan	Sementara	(TPS),
	Truk	sampah	tidak	menimbulkan	ceceran	air	lindi	di	jalan	yang	dilaluinya,•	
 Sampah yang diangkut tidak tercecer di jalan,•	
	Permintaan	layanan	penyedotan	lumpur	tinja	akan	dilayani	maksimum	xxx	jam	dari	pengajuan	permintaan,•	
	Dan	sebagainya.•	

Untuk skala kota, pedomannya adalah SPM. 
Indikator tingkat layanan bisa merujuk kepada 
indikator yang ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota dalam Indikator Kinerja RPJM.
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Langkah	2:
Sepakati parameter tingkat layanan yang akan digunakan. Seperti disebutkan sebelumnya, penetapan 
parameter tingkat layanan sanitasi harus realistis dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan 
kota. Tetapi pada sisi lain juga harus menantang, yakni menggambarkan visi kota menyangkut tingkat 
layanan yang diinginkan dalam jangka panjang.

Langkah	3:
Sepakati tingkat layanan untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek

Pokja harus menyepakati rumusan tingkat layanan jangka panjang berikut targetnya. Ini nantinya akan memberikan 
arahan untuk penetapan tingkat layanan jangka menengah dan jangka pendek.

Langkah	4:
Buat draf Kesepahaman Tingkat Layanan Sanitasi

Menyiapkan	draf	kesepakatan	tentang	tingkat	layanan,	untuk	didiskusikan	dengan	jajaran	Pemerintah	dan	masyarakat	
di tingkat kelurahan. Pokja Sanitasi Kota harus menunjuk wakilnya untuk berdiskusi dengan jajaran kelurahan, sesuai 
ketentuan yang berlaku.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-06
o	Terselenggaranya	diskusi	dan	adanya	kesepakatan	bersama	menyangkut	istilah	‘tingkat	layanan	sanitasi’

o	Disepakatinya	parameter	tingkat	layanan

o	Disepakatinya	tingkat	layanan	untuk	jangka		panjang,	jangka	menengah,	dan	jangka	pendek

o	Disiapkannya	draf	kesepahaman	tingkat	layanan	
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Pertemuan Konsultasi dengan Kelurahan CA-07

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Diperolehnya	 umpan	 balik	 dan	 kesepahaman	 dengan	 masyarakat	 dan	 jajaran	 Pemerintah	 di	 tingkat	
kelurahan,	tentang	sistem	sanitasi	dan	tingkat	layanan	sanitasi	untuk	setiap	zona	sanitasi.	

Pertemuan konsultasi sebaiknya tidak dilaksanakan untuk seluruh kelurahan yang ada di kota. Pokja bisa memilih kelurahan-
kelurahan	tertentu	sebagai	prioritas,	yang	dianggap	dapat	mewakili	berbagai	karakteristik	kota.	Misalnya	kelurahan	padat,	
kelurahan dengan kawasan bisnis, kelurahan dengan persoalan kekumuhan, dan sebagainya. Pada dasarnya, pertemuan 
ini dilakukan untuk mengkomunikasikan beberapa capaian Pokja terkait, yaitu:

•	 Subsistem	sanitasi	yang	akan	diterapkan	untuk	zona	sanitasi	tertentu,	dan
•	 Tingkat	 layanan	sanitasi	yang	akan	dipakai	kota,	 sekaligus	mendapatkan	umpan	balik	dari	masyarakat	dan	 jajaran	

pemerintahan	 di	 tingkat	 kelurahan.	 Melalui	 pertemuan	 ini,	 Pokja	 diharapkan	 mendapatkan	 gambaran	 tentang	
potensi/dukungan	yang	dimiliki	kelurahan,	agar	bisa	berperan	dalam	perbaikan	kondisi	sanitasi	di	kawasannya.	Pokja	
harus berhati-hati untuk tidak membuka peluang munculnya pertanyaan dari masyarakat yang sifatnya ‘menagih’ 
janji	Pokja.	Jadi	Pokja	harus	menghindar	dari	menjanjikan	rencana	pembangunan	sarana/prasarana	sanitasi	secara	
spesifik untuk kelurahan tersebut.

Sebelum pertemuan, sebaiknya Pokja berkomunikasi dengan kelurahan untuk menentukan peserta pertemuan. 
Peserta pertemuan sebaiknya menggambarkan keterwakilan seluruh stakeholder	 di	 kelurahan.	 Untuk	 ini,	 Pokja	 bisa	
menyerahkannya pada kelurahan untuk melakukan seleksinya sendiri.

Topik	yang	dikemukakan	dalam	diskusi	adalah	sebagai	berikut:
	 Informasi	tentang	subsistem	dalam	sebuah	zona	sanitasi1.	  Ini diperlukan untuk menjamin  keseragaman atau 
integrasi	pembangunan	sanitasi	di	tingkat	kelurahan	dalam	sebuah	zona	sanitasi.	Diskusi	sebaiknya	diarahkan	untuk	
mendapatkan dukungan aktif masyarakat dan pihak swasta lokal di kelurahan tersebut.
	Tingkat	layanan2.	 	Lazimnya,	setiap	Pemerintah	Kota	sudah	punya	rencana	tingkat	 layanan.	Tetapi,	tingkat	 layanan	
tersebut jarang atau belum pernah dikomunikasikan ke jajaran Pemerintah di tingkat kelurahan dan masyarakat. 

Ringkasan	kondisi	sanitasi	di	kelurahan	
dalam	zona	sanitasi	

Rencana	pengembangan	sistem	sanitasi	di	
zona	sanitasi	

Draf	bukti	kesepakatan	dengan	kelurahan	

Presentasi

Diskusikan	butir	yang	dipresentasikan	

Sepakati	mekanisme	umpan	balik	

Bila	perlu	sepakati	jadwal	waktu	prosedur	
persetujuan	kesepakatan	
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Pada pertemuan ini, Pokja punya kesempatan mengkomunikasikan tingkat layanan tersebut. Informasi tentang 
fasilitas	dan	layanan	yang	ada	saat	ini	dapat	diperoleh	dari	Buku	Putih	dan	studi	EHRA.	

Kedalaman pembahasan dan umpan balik dari setiap kelurahan sasaran pasti beragam. Kelurahan yang didominasi 
kawasan	 komersial	 cenderung	 lebih	 banyak	 mendiskusikan	 pilihan	 sistem	 sanitasi	 yang	 akan	 diterapkan.	 Termasuk	
mendiskusikan	besar	biaya	yang	harus	ditanggung	oleh	penghuni/pemilik	lahan,	dan	bagaimana	jika	di	antara	kawasan	
komersial tersebut terdapat kantong-kantong permukiman kumuh dan penduduk miskin.  

Di	 sisi	 lain,	 kelurahan	dengan	mayoritas	penduduk	berkemampuan	ekonomi	menengah	ke	bawah	atau	bahkan	miskin,	
cenderung	mempertanyakan	opsi-opsi	teknologi.	Karena	itu,	Pokja	harus	menyiapkan	diri	dengan	baik.	Misalnya,	dengan	
menyiapkan	materi/rujukan	tentang	pilihan	teknologi	–untuk	menjembatani	infrastruktur	yang	ada	saat	ini	dengan	sistem	
yang akan diterapkan di kemudian hari. Jika memang diputuskan hanya ada dua karakteristik kelurahan sasaran, maka Pokja 
harus membuat dua bentuk persiapan. Berikut ini disampaikan beberapa ide untuk persiapan pertemuan tersebut.

BOKS-1:	 Penyiapan	materi
•	 Pengertian tentang ‘sanitasi’ Pokja perlu menjelaskan pengertian ‘sanitasi’ dan manfaat melakukan perbaikan 

sanitasi.	Sebenarnya,	pada	saat	penyiapan	Buku	Putih	persoalan	ini	sudah	dipaparkan.	Tetapi	tidak	ada	salahnya	
mengulangnya pada pertemuan ini. 

	 Topik	ini	perlu	dipresentasikan	pada	kedua	target	grup	tersebut	di	atas.
•	 Kondisi	sanitasi	saat	ini Pokja mengulang presentasi kondisi sanitasi (dari Buku Putih). Khususnya yang terkait 

dengan	kondisi	khas	di	setiap	kelurahan.	Dengan	demikian,	masyarakat	dan	jajaran	kelurahan	bisa	memahami	
dengan baik kondisi sanitasi di kawasan mereka. 

Untuk	target	grup	kawasan	miskin,	Pokja	harus	memberi	pemahaman	pada	masyarakat	tentang	kerugian	
yang harus mereka tanggung apabila tidak melakukan perbaikan sanitasi. Sedangkan untuk target grup yang 
didominasi kawasan komersial dan kalangan menengah ke atas, Pokja harus menjelaskan kemungkinan 
menurunnya nilai kawasan (misalnya akibat seringnya terjadi banjir) atau dikaitkan dengan harga diri.

•	 Lembar	fakta	Mendukung	penjelasan	mengenai	kondisi	saat	ini	dengan	teks,	gambar,	tabel,	atau	skema	yang	
mudah dipahami masyarakat menyangkut isu spesifik untuk tiap kelurahan.

•	 Teknologi	Gunakan	alat	bantu	seperti,	gambar,	skema,	atau	diagram	untuk	menjelaskan	teknologi	yang	
akan	digunakan,	sebelum	Pokja	berbicara	tentang	sistem	sanitasi.	Alat-alat	bantu	tersebut	dipamerkan	pada	
saat pertemuan. Jika banyak perwakilan masyarakat yang hadir, misalnya: tokoh masyarakat, kader Posyandu, 
KSM,	dan	sebagainya,	sebaiknya	disiapkan	juga	materi	dalam	ukuran	A4.	Agar	mereka	punya		materi	untuk	
memberikan penjelasan kepada warga masyarakat lainnya.

 Bila di dalam kelurahan tersebut terdapat 
kantong-kantong permukiman kumuh atau 
konsentrasi penduduk miskin dalam jumlah 
relatif besar, akan lebih baik bila Ketua RW  terkait 
diminta hadir dalam pertemuan tersebut. Ketua 
RW akan menyuarakan pendapat penduduk 
miskin, dan ikut memberikan solusi terhadap 
usulan sistem sanitasi yang akan diterapkan. 
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Jika	mungkin,	undang	wartawan	untuk	menghadiri	pertemuan.	Di	samping	mengedukasi	media	massa,	langkah	ini	juga	
bisa dipandang sebagai salah satu upaya untuk menjaring dukungan positif terhadap rencana pembangunan sanitasi di 
kota tersebut. 

Dibangunnya	 kesepahaman	antara	Pemerintah	Kota	dengan	kelurahan	akan	memperkuat	 salah	 satu	 ciri	pendekatan	
ini, yaitu ‘top-down’ bertemu ‘bottom-up’. Kesepahaman dapat dibuat dalam bentuk formal atau informal. Kesepahaman 
formal	diperkuat	dengan	adanya	Berita	Acara	Kesepahaman.	Sebaliknya,	apabila	hanya	dicatat	dalam	bentuk	Notulensi	
Pertemuan maka akan dianggap sebagai kesepahaman informal.

Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota.	

City Facilitator perlu hadir untuk membantu Pokja Sanitasi Kota dalam memberikan penjelasan tambahan, terutama yang 
terkait dengan aspek teknis.  

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
1–2	kali	pertemuan	dengan	kelurahan-kelurahan	dari	 satu	zona	sanitasi	yang	sama	(kemungkinan	terdapat	beberapa	
zona	sanitasi	di	satu	kota)	maksimum	dalam	2	minggu.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Siapkan bahan presentasi untuk zona sanitasi tertentu (termasuk kondisi sanitasi spesifik setiap kelurahan). 
2.	 Pertemuan	dengan	kelurahan.
3.	 Diskusikan	butir-butir	yang	dipresentasikan	di	atas.
4.	 Diskusikan	 dan	 kembangkan	 butir-butir	 kesepahaman	 antara	 Pemerintah	 Kota	 dengan	 kelurahan-kelurahan	

tersebut.

•	 Peta Peta akan lebih memudahkan Pokja menjelaskan rencana pembangunan sanitasi. Penggunaan peta juga 
mendorong peserta untuk memberikan umpan balik terkait, misalnya usulan tentang rencana jalur pipa air 
limbah, atau kondisi tanah setempat (mudah longsor, atau stabil, dan sebagainya).

•	 Foto Foto yang menggambarkan kondisi sanitasi saat ini, yang  akan sangat membantu peningkatan 
pemahaman masyarakat tentang kondisi sanitasi mereka. Jika mungkin, pamerkan juga foto sejenis dari daerah 
lain untuk perbandingan.  
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5. Sepakati mekanisme umpan balik.
6.	 Bila	diperlukan,	sepakati	jadwal	waktu	untuk	menuntaskan	proses	kesepahaman	(formal	ataupun	informal).	

Referensi	terkait
–
 

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Siapkan bahan presentasi dan informasi lainnya. Sajikan informasi-informasi; rumusan visi dan misi, tujuan 
dan sasaran sanitasi, pemilihan sistem/subsistem sanitasi dan zonasi, tingkat layanan, dalam bentuk yang 
mudah dipahami. Jika perlu perbanyak foto, gambar, skema, atau ilustrasi lain pada setiap informasi yang 
disiapkan. 

Langkah	2:
Lakukan pertemuan dengan kelurahan

Presentasikan:
a. Pengertian tentang sanitasi
b. Ringkasan kondisi sanitasi saat ini di zona sanitasi (spesifik untuk tiap kelurahan)
c. Pengertian tentang teknologi terkait sanitasi
d. Rencana pengembangan sistem sanitasi di zona sanitasi untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka 

pendek
e. Potensi pelibatan swasta setempat dan masyarakat

Langkah	3:
Diskusikan butir-butir yang dipresentasikan. Gali partisipasi peserta (masyarakat dan jajaran kelurahan) terkait 
topik yang didiskusikan. Upayakan agar tercapai kesepahaman untuk setiap isu.

Langkah	4:
Diskusikan dan kembangkan butir-butir kesepahaman antara Pemerintah Kota dengan kelurahan tersebut.
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Langkah	5:
Sepakati mekanisme umpan balik

Menyepakati	mekanisme	umpan	balik	diperlukan,	khususnya	bila	hasil	diskusi	pertemuan	tidak	bisa	langsung	menghasilkan	
kesepahaman	di	antara	Pemerintah	Kota	dan	kelurahan.	Di	sisi	lain,	karena	kendala	waktu	dan	biaya,		menggelar	pertemuan	
ulangan	pasti	akan	sulit.	Dalam	kasus	demikian,	Pokja	dan	kelurahan	perlu	menyepakati	mekanisme	umpan	balik,	supaya	
kepentingan semua pihak terakomodasi.

Langkah	6:
Bila diperlukan, sepakati jadwal waktu untuk menuntaskan proses kesepahaman (formal ataupun informal)

Seringkali	 proses	 kesepakatan	 tidak	 bisa	 dilakukan	 dalam	 sekali	 pertemuan.	 Apabila	 mekanisme	 umpan	 balik	 akan	
dilakukan melalui pertemuan atau surat menyurat, maka jadwal waktu perlu disepakati agar tidak mengganggu kegiatan 
selanjutnya.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-07
o	Disiapkannya	bahan	presentasi	dan	informasi	lainnya

o	Diselenggarakannya	pertemuan	dengan	kelurahan

o	Dicapainya	kesepahaman	(formal	ataupun	informal)	antara	Pemerintah	Kota	dengan	kelurahan
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Paparkan sistem, zona dan tingkat 
layanan sanitasi 

Identifikasi kendala dan isu

Rangkum kendala dan isu yang 
teridentifikasi 

Paparkan sistem, zona dan tingkat 
layanan sanitasi 

Identifikasi kendala dan isu

Rangkum kendala dan isu yang 
terindentifikasi 

Identifikasi  Isu-isu Strategis dan 
Kemungkinan Hambatan 

CA-08

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Teridentifikasinya	isu-isu	strategis	dan	kemungkinan	hambatan	terkait	sanitasi.	

Pada	bagian	CA-05	sudah	ditetapkan	sistem	dan	zona	sanitasi	jangka	panjang,	yang	memberikan	gambaran	infrastruktur	
sanitasi	dan	aspek-aspek	terkait	pada	kurun	waktu	15–25	tahun	mendatang.	Pada	bagian	itu,	Pokja	juga	sudah	menetapkan	
layanan	sanitasi	untuk	 jangka	menengah	dan	pendek.	Pada	bagian	CA-06,	Pokja	menetapkan	tingkat	 layanan	sanitasi	
yang mendeskripsikan bagaimana layanan tersebut diberikan kepada masyarakat.

Gambaran	yang	diharapkan	dalam	15–25	tahun	mendatang	jelas	berbeda	dengan	kondisi	aktual	saat	ini.	Dalam	usaha	
mengatasi kesenjangan tersebut, Pokja perlu mengidentifikasi isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan yang akan 
dihadapi kota. Identifikasi ini akan menjadi dasar bagi perumusan strategi yang akan ditempuh, tindakan yang akan 
dilakukan, termasuk penyusunan program dan kegiatan jangka menengah. 

Ada	berbagai	 teknik	 yang	biasa	dipakai	 untuk	mengidentifikasi	 isu-isu	 strategis	dan	hambatan.	 Salah	 satunya	 adalah	
melalui	 analisis	 SWOT,	 sebuah	 teknik	 analisis	 yang	 sudah	 lazim	 dipraktikkan.	 Analisis	 SWOT	 terkait	 identifikasi	 isu-isu	
strategis	dan	hambatan	bisa	mengambil	banyak	teknik/jalan.	Tetapi	dari	beberapa	praktik	di	kota-kota,	kita	bisa	mencatat	
satu pendekatan yang bisa dianggap best practice, yang bisa dipelajari pada penjelasan langkah-langkah di bagian ini.

Berikut adalah beberapa contoh isu-isu strategis:
•	 Pembangunan	 sistem	 sewerage	 dan	 IPAL.	 Dalam	 sebuah	 zona	 air	 limbah	 yang	 direncanakan	 akan	 dibangun	

sistem sewerage, diidentifikasi kemungkinan adanya hambatan ketersediaan lahan untuk pemasangan pipa air 
limbah.	Misalnya,	 jarak	antar	rumah	yang	terlampau	dekat	 	menyebabkan	tidak	mungkin	membuat	galian	(secara	
konvensional) untuk penanaman pipa air limbah tersebut. Berdasarkan identifikasi kemungkinan hambatan itu, maka 
perlu dicari cara lain guna mengatasi masalah sanitasi di daerah tersebut (misalnya: membuat subsistem tersendiri 
untuk kawasan tersebut, atau mencari opsi teknologi yang sesuai untuk kawasan itu.

•	 Pelayanan	sampah.	Salah	satu	komponen	dalam	pelayanan	sampah	yang	baik	dari	sisi	kesehatan	dan	 lingkungan	
adalah	tersedianya	Tempat	Pemrosesan	Akhir	(TPA)	yang	memadai.	Bila	dalam	kurun	waktu	15–25	tahun	ke	depan,	TPA	

Paparkan sistem, zona dan tingkat 
layanan sanitasi 

Identifikasi kendala dan isu

Rangkum kendala dan isu yang 
teridentifikasi 
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yang ada saat ini tidak dapat digunakan lagi karena kapasitas yang ada sekarang sudah terbatas, maka isu kebutuhan 
TPA	perlu	diangkat.	Lalu,		tindakan	antisipasinya	perlu	dipastikan	menjadi	bagian	dari	program	dan	kegiatan	jangka	
menengah. 

•	 Dan	lainnya.

Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota	dengan	difasilitasi	oleh	City	Facilitator	(CF)	dan		nara	sumber	(ahli	teknik	lingkungan).	

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
1–2	kali	pertemuan	dalam	rapat	Pokja,	maksimum	2	minggu.

Langkah-langkah	pelaksanaan
Agar	identifikasi	isu-isu	strategis	dan	hambatan	bisa	optimal,	berikut	langkah-langkah	yang	bisa	ditempuh:
1. Paparkan kembali tujuan dan sasaran sanitasi, sistem sanitasi, zona sanitasi, dan tingkat layanan sanitasi yang sudah 

disepakati.
2.	 Identifikasi	isu-isu	strategis	dan	kemungkinan	hambatan	yang	muncul	dalam	konteks	pembangunan	sanitasi	(jangka	

panjang maupun jangka menengah).
3.	 Rangkum	isu-isu	strategis	dan	kemungkinan	hambatan	yang	berhasil	diidentifikasi.	Pada	Modul	CB-01	nanti,	Pokja	

bisa	melanjutkannya	dengan	melakukan	analisis	SWOT	untuk	menyusun	strategi

Referensi	terkait
–	
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Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Paparkan kembali tujuan dan sasaran, sistem sanitasi, zona sanitasi, dan tingkat layanan sanitasi yang sudah 
disepakati

Dilakukan	untuk		mengingat	kembali	apa	yang	sudah	disusun	dan	disepakati	bersama	kelurahan.	Setiap	anggota	Pokja	
harus memahami benar tujuan dan sasaran kota tentang pembangunan sanitasi mereka.

Langkah	2:
Identifikasi isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan pembangunan sanitasi

(1) Lakukan brainstorming	untuk	mengetahui	berbagai	kekuatan,	kelemahan,	peluang,	dan	tantangan	(parameter	SWOT).	
Proses ini dimaksudkan agar Pokja nantinya bisa mengidentifikasi isu-isu strategis dan hambatan pembangunan 
sanitasi.	 Agar	 brainstorming	 tidak	 terlalu	 melenceng	 dari	 visi/misi	 dan	 tujuan/sasaran	 sanitasi,	 Pokja	 sebaiknya	
menggunakan dua alat bantu untuk mendapatkan hasil yang optimal, yakni dengan peranti:

Diagram	sistem	sanitasi	(DSS),	yang	dapat	membantu	Pokja	melakukan	identifikasi	visual	tentang	permasalahan/•	
isu-isu	terkait	sanitasi	(untuk	setiap	subsektor).	DSS	juga	berguna	untuk	menjelaskan	dengan	mudah	hubungan	
sebab	akibat	 terkait	persoalan	 sanitasi.	Misalnya,	untuk	menjelaskan	‘mengapa	 IPAL	 tidak	beroperasi	optimal.’	
Dengan	DSS,	Pokja	akan	bisa	mendapatkan	jawaban	bahwa	tidak	beroperasinya	IPAL	ternyata	disebabkan	oleh	
minimnya volume tinja, yang ternyata disebabkan  jarangnya penyedotan tangki septik, dan sebagainya.
Peta	zona	sanitasi	(hasil	CA-05),	yang	dapat	memberi	gambaran	nyata	bagi	Pokja	tentang	kondisi	sanitasi	kota	•	
saat	ini	dan	yang	diinginkan	di	masa	depan.	Dengan	gambaran	ini,	dan	dengan	memanfaatkan	DSS,	Pokja	akan	
dimudahkan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang untuk berbagai macam 
aspek (teknis, keuangan, kelembagaan, peraturan, sosial, dan lainnya) dan untuk semua subsektor.

(2)	 Susun	isu-isu	yang	teridentifikasi	dalam	tabel	SWOT	dan	susun	prioritas.	Pokja	selanjutnya	menyusun	isu-isu	tersebut	
ke	dalam	tabel	SWOT.	Selanjutnya,	pilih	2-3	isu	peringkat	paling	atas	untuk	setiap	aspek	SWOT	(Pokja	memilih	2-3	poin	
yang dianggap paling strategis untuk setiap parameter). Ini akan menjadi dasar bagi perumusan isu-isu strategis dan 
kemungkinan hambatan. Pemilihan prioritas (pembobotan) ini diambil karena umumnya memang ‘hanya beberapa’ 
isu saja yang sebenarnya berpengaruh pada persoalan sanitasi secara keseluruhan.
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Langkah	3:
Rangkum kemungkinan hambatan dan isu yang teridentifikasi

Selanjutnya,	Pokja	membuat	perumusan	dengan	kalimat-kalimat	jelas	untuk:	(1)	Isu-isu	strategis,	dan	(2)	Kemungkinan	
hambatan	berdasarkan	hasil	yang	diperoleh	pada	langkah	2	di	atas.	Jika	ternyata	Pokja	masih	menganggap	ada	beberapa	
hal	yang	belum	terakomodasi,	Pokja	dapat	meninjau	poin-poin	di	luar	2-3	isu	yang	dianggap	strategis	untuk	ditambahkan	
pada perumusan ini. Sebenarnya, Pokja sudah bisa mendapatkan Isu-isu Strategis dan Kemungkinan Hambatan untuk 
seluruh subsektor. Hanya saja pada tahap ini, Pokja belum perlu memilah-milahnya berdasarkan subsektor.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-08

o	Dilakukannya	analisis	SWOT	untuk	mengidentifikasi	isu-isu	strategis	dan	kemungkinan	terkait	pembangunan	sanitasi,	
dengan menggunakan alat bantu diagram sistem sanitasi dan peta zona sanitasi.

o	Dirangkumnya/dirumuskannya	isu-isu	strategis	dan	kemungkinan	hambatan	terkait	pembangunan	sanitasi
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Perumusan	Arah	Pengembangan	
Sektor Sanitasi Kota

CA-09

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Dirumuskannya	Arah	Pengembangan	Sektor	Sanitasi	Kota.

Proses	perumusan	Arah	Pengembangan	Sektor	Sanitasi	Kota	sebenarnya	dimulai	sejak	penyusunan	visi	dan	misi	sanitasi	
kota,	penetapan	tujuan	dan	sasaran	yang	memberikan	kisi-kisi	penetapan	sistem	sanitasi	dan	zona	sanitasi	(CA-05),	serta	
penetapan	tingkat	layanan	(CA-06).	Selanjutnya,	setelah	Pokja	berhasil	merumuskan	isu-isu	strategis	dan	kemungkinan	
hambatan, mereka dapat merumuskan arah pengembangan sektor sanitasi di kota tersebut. 

Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota	dengan	difasilitasi	oleh	City	Facilitator	(CF).

Pokja Sanitasi Kota sebaiknya menunjuk beberapa anggotanya untuk merangkum seluruh proses, dan kemudian secara 
bersama-sama merumuskan arah pengembangan sektor sanitasi kota. 

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	setidaknya	2	kali	pertemuan	dalam	rapat	Pokja,	maksimum	dalam	waktu	2	minggu.

Rangkum dan tuliskan visi, 
misi, sasaran umum dan arah 

penahapan

Rangkum dan tuliskan sistem 
sanitasi, zona sanitasi, tingkat 

layanan sanitasi, hambatan dan isu 
dan potensi yang ada

BA
B	2

BA
B	3
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Langkah-langkah	pelaksanaan
Dalam	rapat	Pokja	Sanitasi	Kota:
1.	 Rangkum	dan	tuliskan	visi,	misi,	tujuan,	sasaran,	dan	arah	penahapan	sesuai	yang	telah	ditetapkan	dalam	bagian	CA-

04.
2.	 Rangkum	dan	tuliskan	sistem	sanitasi,	zona	sanitasi,	tingkat	layanan,	hambatan,	isu	dan	potensi	yang	ada.

Referensi	terkait
–	
 

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Rangkum dan tuliskan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Pada bagian sebelumnya visi, misi, tujuan, dan sasaran sudah ditetapkan. Semua hal tersebut kemudian dituliskan pada 
bagian	ini.	Hasil	yang	diperoleh	adalah	Bab-2	draf	dokumen	Strategi	Sanitasi	Kota.

Lampiran	CA-09_1	mencantumkan	daftar	isi	Bab	2.

Langkah	2:
Rangkum dan tuliskan sistem sanitasi, zona sanitasi, tingkat layanan, kemungkinan hambatan dan isu serta 
potensi yang ada

Hal yang sama dilakukan untuk sistem sanitasi, zona sanitasi, tingkat layanan, hambatan, isu dan potensi yang ada. Hasil 
yang	diperoleh	adalah	Bab	3	draf	dokumen	Strategi	Sanitasi	Kota.	

Lampiran	CA-09_1	mencantumkan	daftar	isi	Bab	3.
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Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-09
o	Perumusan	Arah	Pengembangan	Sektor	Sanitasi	Kota	(Bab	2)

o	Arah	Pengembangan	Sektor	Sanitasi	Kota	(Bab	3)
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Pertemuan Konsultasi 
dengan	Tim	Pengarah

CA-10

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Diperolehnya	 persetujuan	 dari	 Tim	 Pengarah	 untuk	 perumusan	 Arah	 Pengembangan	 Sektor	 Sanitasi	
Kota	

Walaupun	 anggota	 Pokja	 secara	 berkala	 selalu	membuat	 laporan	 untuk	 Kepala	 SKPD	masing-masing,	 tetapi	 laporan	
formal	 dari	Tim	Teknis	 kepada	Tim	 Pengarah	 (yang	 sebenarnya	 adalah	 para	 Kepala	 SKPD)	 tetap	 perlu	 dilakukan.	 Hal	
ini	dimaksudkan	agar	di	antara	para	anggota	Tim	Pengarah	timbul	diskusi	dan	kebersamaan.	Terutama	dalam	melihat	
persoalan-persoalan sanitasi dan membangun kesamaan pendapat terkait kebijakan strategis sanitasi kota.

Pertemuan	konsultasi	ini	merupakan	yang	kedua	kalinya.Tetapi	juga	bisa	merupakan	pertemuan	pertama,	jika	Pokja	tidak	
melakukan pertemuan konsultasi pada saat perumusan visi dan misi sanitasi. Jika demikian, maka pertemuan konsultasi 
kali ini harus mengkonsultasikan perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, penetapan sistem dan zona sanitasi, serta 
penetapan layanan, termasuk rumusan tentang isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan. 

Karena begitu banyak aspek yang harus dibahas sebelum memulai pertemuan konsultasi, maka diharapkan Pokja Sanitasi 
Kota	sudah	membuat	ringkasan	materi	yang	akan	dibahas	dan	disampaikan	kepada	Tim	Pengarah	sebelumnya.
Sebagai	catatan,	sangat		penting	bila	Tim	Pengarah	hadir	sendiri	dalam	pertemuan	ini.	Oleh	karenanya,	sebaiknya	Walikota,	
Wakil	Walikota	atau	setidaknya	Sekretaris	Daerah,	menjadi	pihak	pengundang	untuk	pertemuan	ini.

Sebagai	rujukan	persiapan	pertemuan	tersebut,	harap	dilihat	bagian	CA-03.

Paparkan	sasaran	umum	dan	arahan	
penahapan	sistem	sanitasi,	zona	sanitasi,	
tingkat	layanan	sanitasi,	hambatan	dan	isu	

dan	potensi	yang	ada

Paparkan	Draf	Rencana	Kerangka	Kerja	
Sanitasi	Kota

Persetujuan	dari	Tim	Pengarah

Paparkan	
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Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota	(Tim	Teknis)	dan	Tim	Pengarah.	City	Facilitator	dapat	berperan	aktif	dalam	pertemuan	ini,	atau	
bertindak	sebagai	nara	sumber	yang	membantu	Pokja	Sanitasi	Kota	(Tim	Teknis)	dalam	memberikan	jawaban-jawaban.	
Ada	baiknya	City	Facilitator	didampingi	oleh	tenaga	ahli	manajemen	dan	operasi	sanitasi.	

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	1	kali	pertemuan.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Paparkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arahan penahapan, sistem sanitasi, zona sanitasi, tingkat layanan, isu-isu 

strategis dan kemungkinan hambatan. 
2.	 Paparkan	(draf )	arah	pengembangan	sektor	sanitasi	kota.
3.	 Mintakan	persetujuan	tentang	arah	pengembangan	sektor	dari	Tim	Pengarah.	

Referensi	terkait
–

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Paparkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arahan penahapan, sistem sanitasi, zona sanitasi, tingkat layanan, 
isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan dalam usaha perbaikan sanitasi kota 

Dimaksudkan	untuk	memberikan	gambaran	menyeluruh	tentang	materi	yang	sudah	dibahas	oleh	Pokja	Sanitasi	Kota.	
Agar	terdapat	kesamaan	persepsi	di	antara	Tim	Pengarah,	maka	beberapa	istilah	teknis	perlu	diklarifikasi	lebih	dulu	dan	
sebaiknya dilengkapi gambar.

Karena begitu banyak aspek yang dikonsultasikan, sebaiknya Pokja menyediakan materi-materi yang komunikatif, jelas 
dan ringkas. 
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Paparan mengenai sistem dan zona sanitasi perlu dilengkapi dengan peta dan diagram untuk memperjelas presentasi 
tersebut.

Langkah	2:
Paparkan (draf ) Arah  Pengembangan Sektor Sanitasi Kota

Pokja	harus	menyiapkn	rangkuman	arah	pengembangan	sektor	sanitasi	untuk	memudahkan	para	anggota	Tim	Pengarah	
memahami	secara	benar	dan	cepat	hal-hal	yang	akan	dikonsultasikan.	Anggota	Pokja	harus	menyiapkan	materi	presentasi	
yang	ringkas	dan	komunikatif	untuk	menjelaskan	capaian-capaian	pada	setiap	proses	(visi/misi,	tujuan/sasaran,	sistem	
dan zona, tingkat layanan, arah pengembangan, dan sebagainya).

Langkah	3:
Minta persetujuan tentang Arah Pengembangan Sektor Sanitasi Kota dari Tim Pengarah 

Pokja	sebaiknya	mengakomodasi	berbagai	masukan	atau	koreksi	yang	diberikan	Tim	Pengarah	terkait	arah	pengembangan	
sektor sanitasi di forum konsultasi tersebut. Pada tahap inilah Pokja bisa meminta persetujuan akhir atas apa yang sudah 
dirumuskan bersama-sama dalam proses ini.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-10
o	Presentasi	Pokja	dan	diperolehnya	masukan	dari		Tim	Pengarah

o	Diperolehnya	persetujuan	Tim	Pengarah	tentang	Arah	Pengembangan	Sektor	Sanitasi	Kota
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Audiensi:
•	 Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)	dan	DPRD
•	 Pokja	Sanitasi	Provinsi	&	TTPS

CA-11

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

•	 Adanya	pemahaman	tentang	sanitasi	dari	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)	dan	anggota	DPRD
•	 Adanya	arahan	dari	Pokja	Sanitasi	Provinsi	serta	TTPS.

Walaupun	 kegiatan	 ini	 tertera	 sebagai	 kegiatan	 tersendiri	 dan	 dilakukan	 setelah	 pertemuan	 konsultasi	 dengan	 Tim	
Pengarah,	tetapi	pada	dasarnya	kegiatan	advokasi	kepada	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)	dan	DPRD		sudah	
dapat	dimulai	setelah	kegiatan	CA-03.	

Kegiatan	ini	sebaiknya	menjadi	tanggung	jawab	Tim	Pengarah,	sedangkan	Pokja	Sanitasi	Kota	bertanggung	jawab	untuk	
penyiapan	materi	yang	dibutuhkan	oleh	Tim	Pengarah.

Alasan	diperlukannya	audiensi	ke	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)	dan	DPRD	Kota	di	antaranya	untuk:
1.	 Menjelaskan	arah	pengembangan	sektor	sanitasi	yang	sudah	dirumuskan	dan	konsekuensinya	terhadap	kebutuhan	

biaya investasi ataupun biaya operasi dan pemeliharaan.
2.	 Mengadvokasi	para	anggota	DPRD	tentang	makna	sanitasi	dalam	aspek	kesehatan,	khususnya	menyangkut	pentingnya	

tindakan	pencegahan.	 Para	 anggota	DPRD	harus	 paham	perbandingan	 antara	 biaya	 pencegahan/preventif	 yang	
menjadi	tanggung	jawab	Pemerintah	Kota	dan	biaya	pengobatan/kuratif	yang	menjadi	beban	masyarakat.

3.	 Menjaring	informasi	tentang	perkiraan	pagu	dana	yang	bisa	disediakan	Pemerintah	Kota	untuk	pembiayaan	sanitasi.

Audiensi	dengan	Pokja	Sanitasi	Provinsi	dan	Tim	Teknis	Pembangunan	Sanitasi	(TTPS)	bertujuan	untuk:
1.	 Mendapatkan	 informasi	 tentang	 kebijakan	 pendanaan	 dan	 dukungan	 biaya	 investasi	 dari	 Pemerintah	 Provinsi	

ataupun dari Pemerintah Pusat
2.	 Mencatat	persyaratan	yang	diperlukan	untuk	memperoleh	dukungan	biaya	investasi	tersebut.
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modul Ca-11   |  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPB) dan DPRD | Pokja Sanitasi Provinsi & TTPS

Siapa	yang	melaksanakan?
Tim	Pengarah	Pokja	Sanitasi	Kota,	didampingi	Tim	Teknis	Pokja	Sanitasi	Kota	untuk	menyiapkan	materi-materi	audiensi.	

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	masing-masing	1	kali	pertemuan	audiensi	dengan	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	 (TAPD)	dan	DPRD,	
dengan	Pokja	Sanitasi	Provinsi	dan	TTPS,	maksimum	dilaksanakan	dalam	waktu	2	minggu.

Langkah-langkah	pelaksanaan
Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)	dan	DPRD	Kota:
1. Jelaskan isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan sanitasi kota.
2.	 Paparkan	Arah	Pengembangan	Sektor	Sanitasi	Kota.
3.	 Diskusikan	isu	pendanaan,	ketentuan,	batasan	dan	peluangnya.	
4.	 Minta	dukungan	dan	komitmen	terhadap	pembangunan	sanitasi	di	kota.
5. Jelaskan rencana kegiatan penyiapan SSK.

Pokja	Sanitasi	Provinsi	dan	TTPS:
1.	 Laporkan	perkembangan	proses	penyusunan	SSK	(termasuk	komitmen	Panitia	Anggaran	dan	DPRD).
2.	 Minta	arahan	untuk	dukungan	pendanaan.

Referensi	terkait
- 
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Langkah-langkah	pelaksanaan
Ke	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)	dan	DPRD	Kota

Langkah	1:
Jelaskan isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan terkait sanitasi kota

Dimaksudkan	 untuk	 mendapatkan	 kesamaan	 persepsi	 mengenai	 sanitasi	 dan	 kebutuhan	 perbaikan	 sanitasi.	 Ini	
merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kota, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pokja sebaiknya 
membuat materi ringkas tentang isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan yang berhasil diidentifikasi pada proses-
proses sebelumnya.

Langkah	2:
Paparkan Arah Pengembangan Sektor Sanitasi Kota 

Dengan	menjelaskan	arah	pengembangan	sektor	sanitasi	(seperti	yang	sudah	dibahas	di	atas),	Pokja	bisa	memberikan	
gambaran	tentang	kondisi	dan	kegiatan-kegiatan	yang	sudah	dilakukan	saat	ini	dan	capaiannya.	Termasuk		apa	yang	akan	
ditempuh di masa mendatang guna memperbaiki kondisi yang ada. 

Langkah	3:
Diskusikan isu pendanaan, ketentuan, batasan dan peluangnya

Pokja	harus	mendapatkan	gambaran	jelas	tentang	isu-isu	pendanaan,	ketentuan/peraturan,	dan	peluang	mengaksesnya.	
Tujuannya	untuk	memastikan	bahwa	arah	pengembangan	sanitasi	yang	disusun	dapat	berjalan	secara	berkelanjutan.

Langkah	4:
Jelaskan rencana kerja kegiatan penyusunan SSK 

Pokja	 perlu	menjelaskan	 tahapan	 penyusunan	 SSK,	 agar	 anggota	 DPRD	memahami	 pengertian	 SSK	 dan	 bagaimana	
tahap	 penyusunannya.	 Untuk	 ini,	 Pokja	 harus	menyiapkan	 diagram	 alir	 penahapan	 penyusunan	 SSK	 dan	 penjelasan	
ringkasnya.
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Ke	Pokja	Sanitasi	Provinsi	dan	TTPS

Langkah	1:
Laporkan perkembangan proses penyusunan SSK

Pokja	perlu	menjelaskan	perkembangan	penyusunan	SSK	ke	TTPS,	termasuk	komitmen	Panitia	Anggaran	dan	DPRD	Kota	
terhadap  pembangunan sektor sanitasi

Langkah	2:
Minta arahan untuk dukungan pendanaan

Pokja	 bisa	 meminta	 TTPS	 agar	 memberi	 arahan	 untuk	 dukungan	 pendanaan.	 Meskipun	 secara	 teknis,	 Pokja	 punya	
kemampuan	 untuk	mengoptimalkan	 aksesnya	 pada	 sumber-sumber	 pendanaan,	 arahan	 dari	TTPS	 sebenarnya	 lebih	
untuk mendapatkan dukungan ‘politis’.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CA-11
o	Terselenggaranya	audiensi	dengan	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)	dan	DPRD	Kota

o	Audiensi	dengan	Pokja	Sanitasi	Provinsi	dan	TTPS

o	Diperolehnya	kesepahaman	dan	masukan	dari	ke	empat	sasaran	di	atas.
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CB-01Perumusan Strategi dan Pengembangan 
Strategi	Subsektor	Serta	Aspek	Pendukung	
Layanan Sanitasi

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Dirumuskannya	strategi	sanitasi	dan	identifikasi	awal	program	serta	kegiatan	untuk	setiap	subsektor	dan	
higiene,	dengan	mempertimbangkan	berbagai	aspek	terkait.

Pada	kegiatan	CA-05,	Pokja	sudah	menetapkan	sistem	dan	zona	sanitasi	untuk	perencanaan	jangka	panjang.	Pokja	juga	
sudah menetapkan gambaran umum target pembangunan infrastruktur jangka menengah dan jangka pendek, termasuk  
pemilihan teknologinya. Pemilihan teknologi akan banyak ditentukan oleh  berbagai aspek seperti kelembagaan, 
peraturan,	pendanaan	(Pemerintah,	swasta,	masyarakat),	dan	aspek	partisipasi	masyarakat.	Termasuk	aspek	jender	dan	
kemiskinan.	 Dengan	mempertimbangkan	 aspek-aspek	 ini	 pula,	 Pokja	 bisa	menentukan	 tahapan	 untuk	membangun	
infrastruktur yang telah disepakati untuk jangka panjang.

Sebagai contoh, karena biaya memasang perpipaan air limbah (sewerage) sangat mahal, maka dalam jangka pendek 
dan	(mungkin)	jangka	menengah,	Pokja	bisa	meminta/menganjurkan	setiap	rumah	tangga	untuk	membangun	tangki	
septik sesuai standar. Karena belum ada sewer, air buangan tangki septik boleh dialirkan ke saluran drainase, dengan 
sedikit mengorbankan kualitas air sungai. Selanjutnya secara bertahap, kota merencanakan pembangunan perpipaan. 
Fungsinya untuk mengalirkan air buangan tersebut dan mengolahnya di unit pengolahan air limbah yang juga harus 
dibangun.

Pada	kegiatan	CA-08	dan	CA-09,	Pokja	telah	berhasil	mengidentifikasi	isu-isu	strategis	dan	kemungkinan	hambatan,	serta	
berhasil	merumuskan	arah	pengembangan	sektor	sanitasi	kota.	Dengan	hasil	ini,	sebenarnya	Pokja	tinggal	selangkah	lagi	
bisa merumuskan strategi pembangunan sanitasi yang mencakup semua subsektor dan seluruh aspek. Strategi yang 
dirumuskan ini akan menjadi salah satu dasar identifikasi awal program dan kegiatan, yang akan dijelaskan pada bagian 
selanjutnya	Manual	ini.

Strategi	sanitasi	bisa	dirumuskan	dengan	menganalisis	(SWOT)	isu-isu	strategis	dan	kemungkinan	hambatan	tersebut,	
yakni	dengan	analisis	S-O,	S-T,	W-O,	dan	W-T.	Selanjutnya,	Pokja	dapat	merangkum	hasilnya	menjadi	strategi	sanitasi	kota	
yang mencakup semua subsektor (teknis) dan seluruh aspek (kelembagaan, keuangan, partisipasi masyarakat, komunikasi, 
peran swasta).
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Perlu	 diingat,	 perumusan	 strategi	 dengan	 analisis	 SWOT	 tidak	 selalu	 menghasilkan	 strategi	 yang	 komprehensif	 dan	
terintegrasi. Cara efektif untuk memastikan agar strategi yang disusun seiring dengan sasaran sanitasi yang ditetapkan, 
maka Pokja perlu membaca satu per satu strategi yang dirumuskan dan menyandingkannya dengan sasaran sanitasi. Jika 
masih sesuai, maka strategi tersebut bisa ditetapkan. Jika sebuah rumusan strategi tidak seiring dengan sasaran sanitasi, 
maka	Pokja	bisa	merumuskan	ulang.	Kadang-kadang,	analisis	SWOT	ini	tidak	menghasilkan	rumusan	strategi,	tetapi	justru	
rumusan	program	atau	bahkan	kegiatan.	Dalam	hal	demikian,	Pokja	harus	memisahkannya	dari	rumusan	strategi,	tetapi	
tetap	menyimpannya	sebagai	input	untuk	program/kegiatan.

Jika	perumusan	dengan	analisis	SWOT	masih	dipandang	kurang,	Pokja	bisa	menambahkan	rumusan	strategi	lain	dengan	
merujuk pada sasaran sanitasi.

Selanjutnya, setelah strategi selesai dirumuskan, Pokja bisa melangkah dengan melakukan identifikasi awal program dan 
kegiatan	(subsektor	dan	aspek	nonteknis)	dengan	tetap	merujuk	pada	sasaran	dan	hasil	CA-05	(zona	dan	sistem	serta	
tingkat layanan sanitasi).

Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota, difasilitasi oleh City Facilitator dan didampingi para ahli terkait yang setidaknya terdiri dari ahli teknik 
dan manajemen operasi sistem, ahli kelembagaan dan peraturan, ahli keuangan dan ahli komunikasi. 
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Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Untuk	merumuskan	strategi,	dibutuhkan	2-3	pertemuan	intensif	dalam	kurun	waktu	maksimal	3	minggu.	

Langkah-langkah	pelaksanaan
A.	Perumusan	Strategi
1. Kaji ulang isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan, kemudian rumuskan strategi. 
2.	Diskusikan	perumusan	strategi	yang	dihasilkan	dari	analisis	SWOT.
3.	Kelompokkan	dan	tetapkan	hasilnya	sebagai	rumusan	strategi.	

B.	Pengembangan	 strategi	 (identifikasi	 dari	 awal	 program	 dan	 kegiatan)	 untuk	 subsektor	 air	 limbah,	
persampahan,	dan	drainase	lingkungan
1.	 Kaji	ulang/bahas	rencana	pengembangan	kota	(RTRW),	renstra	SKPD,	dan	studi-studi	lain.
2.	 Bahas	kondisi	sanitasi	saat	ini	dalam	suatu	zona	sanitasi	dan	gambaran	jangka	panjang	(penetapan	zona,	sistem,	dan	

pilihan	teknologi	sanitasi	dari	proses	CA-05).
3.	 Tetapkan	program	jangka	pendek	dan	jangka	menengah	(ditinjau	dari	seluruh	aspek).	
4.	 Tetapkan	area	layanan	dan	tingkat	layanan	dalam	sebuah	zona	sanitasi.
5. Susun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program. 
6.	 Lakukan	untuk	zona	sanitasi	lainnya,	hingga	mencakup	seluruh	kota.

C.	Aspek	higiene	
Terkadang,	analisis	SWOT	tidak	mampu	sepenuhnya	menghasilkan	strategi	untuk	aspek	higiene.	Dalam	kasus	ini,	maka	
Pokja bisa membahasnya dengan pendekatan lain.

D.	Integrasi	Strategi	Subsektor	
1. Konsolidasikan program dari tiap-tiap subsektor dan setiap aspek.

Referensi	terkait
-	 Pedoman	Nasional-Seleksi	Sistem	dan	Teknologi	Sanitasi	untuk	Perkotaan
-	 RTRW/RDTRK
-	 Buku	Referensi	Opsi	Sistem	dan	Teknologi	Sanitasi
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Langkah-langkah	pelaksanaan
	 A.	 Perumusan	strategi	sanitasi

Langkah	1:
Kaji ulang isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan dan rumuskan strategi.

Pokja mengkaji ulang isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan yang teridentifikasi. Jika masih dipandang belum 
komprehensif,	 tambahkan	 isu-isu	 lain	 yang	 dipandang	 strategis	 jika	 ada.	 Selanjutnya,	 lakukan	 analisis	 SWOT	 untuk	
mendapatkan rumusan strategi.

Langkah	2:
Diskusikan rumusan strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT.

Setelah isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan disusun dengan mantap, Pokja selanjutnya bisa melakukan 
analisis	 SWOT	 untuk	mendapatkan	 rumusan	 strategi.	 Strategi	 sanitasi	 bisa	 dirumuskan	 dengan	menganalisis	 (SWOT)	
isu-isu	strategis	dan	kemungkinan	hambatan	tersebut,	yakni	dengan	analisis	S-O,	S-T,	W-O,	dan	W-T.	Selanjutnya,	Pokja	
dapat merangkum hasilnya menjadi strategi sanitasi kota yang mencakup semua subsektor (teknis) dan seluruh aspek 
(kelembagaan, keuangan, partisipasi masyarakat, komunikasi, peran swasta).

Perumusan strategi harus memerhatikan beberapa hal, misalnya:
Pokja harus memahami benar pengertian strategi. Salah satu definisi yang bisa dipakai adalah: ‘Strategi adalah upaya •	
mencapai tujuan dengan memakai pendekatan tertentu’.
Rumusan	strategi	berupa	‘Kalimat	Aktif	(kata	kerja)’,	memiliki	cakupan	luas,	dan	diturunkan	dari	analisis	SWOT	atas	•	
isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan.

Hasil	yang	diperoleh	dari	analisis	SWOT	merupakan	rumusan	awal	strategi	sanitasi	(yang	mencakup	seluruh	sektor	dan	
aspek nonteknis).

Terkadang	hasil	perumusan	melalui	analisis	SWOT	tidak	selalu	sejalan	dengan	tujuan	sanitasi	yang	ditetapkan	atau	cukup	
komprehensif.	 Untuk	 memastikannya,	 Pokja	 perlu	 merujuk	 dan	 memeriksa	 apakah	 strategi-strategi	 tersebut	 sejalan	
dengan	sasaran	sanitasi	dan	hasil-hasil	CA-05	(zona	dan	sistem).	Di	sinilah	Pokja	bisa	memastikan	apakah	strategi	yang	
dirumuskan memang telah sesuai. Bila memang ada tuntutan situasi, Pokja bisa menambahkan strategi sendiri tanpa 
melalui	SWOT.	

Sebagai catatan: Pokja harus memastikan bahwa strategi yang dirumuskan telah disusun dengan kalimat yang tepat (kata 
kerja–kalimat	aktif ),	memiliki	lingkup	luas,	dan	bukan	rumusan	tentang	program/sasaran.
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Langkah	3:
Kelompokkan dan tetapkan hasilnya sebagai rumusan strategi

Setelah memeriksa kesesuaiannya dengan tujuan serta zona dan sistem sanitasi, selanjutnya Pokja bisa 
mengelompokkannnya ke dalam strategi subsektor. Selanjutnya, strategi ini akan menjadi rujukan utama penyusunan 
program dan kegiatan sanitasi.

	 B.	 Pengembangan	 strategi	 (identifikasi	 awal	program	dan	kegiatan)	 untuk	 Subsektor	Air	 Limbah,	 Per-
sampahan,	dan	Drainase	Lingkungan	

Langkah	1:
Kaji ulang/bahas rencana pengembangan kota (RTRW), Renstra SKPD, dan studi-studi lain.

Kaji	 ulang/pembahasan	 RTRW	 dimaksudkan	 agar	 seluruh	 peserta	 memiliki	 informasi	 yang	 sama	mengenai	 rencana	
pengembangan	kota.	Termasuk	 informasi	proyeksi	 jumlah	penduduk,	kepadatan	penduduk,	dan	 rencana	 fungsi	kota.	
Pokja	sebaiknya	menyiapkan	ringkasan	RTRW	sebagai	bahan	diskusi.

Pada	umumnya,	setiap	SKPD	sudah	punya	rencana	strategis	(Renstra	SKPD).	Bahkan,	beberapa	di	antaranya	mungkin	juga	
memiliki dokumen-dokumen studi seperti master plan dan detailed engineering design	 (DED).	Walaupun	pembahasan	
Renstra	SKPD	dan	master plan	sudah	pernah	dilakukan	pada	tahap		awal	penyusunan	SSK,	pembahasan	Renstra	SKPD	
dimaksudkan	untuk	mengingat	kembali	rencana-rencana	yang	telah	disusun	–sebagai	pertimbangan	penyusunan	SSK	
selanjutnya.

Pembahasan	dilakukan	secara	ringkas	–	sebagai	pengantar.

Langkah	2:
Bahas kondisi sanitasi saat ini dalam suatu zona sanitasi dan gambaran jangka panjang (penetapan zona, 
sistem, dan pilihan teknologi sanitasi dari proses CA-05) 

Kaji ulang dimaksudkan agar seluruh peserta punya informasi sama mengenai kondisi sanitasi di suatu zona sanitasi.
Terdapat	kemungkinan	bahwa	para	anggota	Pokja	belum	memahami	seluruh	informasi	sanitasi	di	zona	sanitasi	tersebut	
karena	 itu,	manfaatkan	 informasi	dari	Buku	Putih,	data	sekunder,	maupun	data	EHRA.	Bahas	 juga	sistem	sanitasi	yang	
diterapkan dalam zona sanitasi tersebut, paparkan dalam bentuk diagram sistem sanitasi.

Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menilai Buku Putih, tetapi lebih dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 
yang seragam kepada setiap peserta rapat.
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Proses	penetapan	sistem	dan	teknologi	sebenarnya	merupakan	hasil	kegiatan	CA-05,	yakni	penetapan	zona	dan	sistem	
sanitasi.	Tetapi	pada	tahap	ini,	sebaiknya	Pokja	meninjau	kembali	dan	meningkatkan	pemahaman	mereka	atas	hasil	yang	
dicapai	pada	CA-05.	Pembahasan	diarahkan	agar	anggota-anggota	Pokja:

a.	 Memahami	opsi-opsi	teknologi	dan	konsekuensinya	pada	biaya	investasi	dan	biaya	O&M	(Pokja	bisa	memanfaatkan	
Buku	Referensi	Opsi	Sistem	dan	Teknologi	Sanitasi).	Pada	tahap	ini,	Pokja	butuh	pendampingan	dari	ahli	teknis.

b.	 Memahami	kondisi	sanitasi	yang	ada	dengan	Diagram	Sistem	Sanitasi.	Diagram	ini	dapat	menggambarkan	sistem	
yang	ada	saat	ini.	Diagram	sekaligus	membuat	proyeksi	langkah-langkah	yang	diperlukan,	untuk	bergerak	dari	sistem	
saat ini menuju sistem yang akan diterapkan untuk jangka panjang.

Langkah	3:
Tetapkan program jangka pendek dan jangka menengah (ditinjau dari seluruh aspek).

Berdasarkan rumusan strategi yang sudah dipastikan sejalan dengan kebutuhan kota, Pokja selanjutnya bisa menetapkan 
program-program sanitasi untuk jangka menengah dan pendek (tidak perlu dipisahkan pada tahap ini). 

Seperti sebelumnya, program yang ditetapkan harus diperiksa apakah sejalan dengan sasaran sanitasi serta penetapan 
zona	 dan	 sistem.	 Program-program	 tersebut	 juga	 harus	 diperiksa,	 apakah	 sudah	memenuhi	 kaidah	 SMART.	 Apabila	
langkah-langkah ini sudah dipenuhi, selanjutnya tetapkan rumusannya sebagai program sanitasi (harus senantiasa 
ditinjau	kembali	pada	proses	selanjutnya).	Pada	tahap	ini,	Pokja	tidak	perlu	kaku	merujuk	pada	Permendagri	No.	13/2006	
dan	No.	59/2008	tentang	penamaan	program.	Apalagi	Permendagri	No.	59/2008	memberi	keleluasaan	bagi	Pokja	untuk	
mengembangkan ‘nama program’.

Terkait	aspek-aspek	nonteknis,	berikut	ini	ada	beberapa	hal	yang	harus	diketahui	oleh	Pokja	yang	dapat	dipakai	sebagai	
bahan pertimbangan ketika menyusun program:

Aspek	Keuangan
- Potensi keuangan kota, termasuk potensi pendapatan, terkait penyediaan sarana-prasarana di tiap-tiap zona. Pokja 

sebaiknya juga mengetahui komitmen sumber-sumber pendanaan. Penghitungannya harus menggunakan asumsi 
realistis.

-	 Pokja	juga	perlu	mengetahui	potensi	pendapatan	sarana/prasarana	sanitasi	yang	ada	atau	akan	dibangun.	Termasuk	
biaya	operasi	dan	pemeliharaannya	dan	melakukan	analisis	risiko	atas	potensi	risiko/kendala	yang	muncul,	sehingga	
penghitungan potensi keuangan kota menjadi lebih akurat.

-	 Pokja	harus	mengidentifikasi	kendala	yang	timbul	akibat	pemilihan	teknologi.	Ini	bisa	dilakukan	dengan	analisis	SWOT	
atau	analisis	risiko	sederhana,	sehingga	Pokja	dapat	memperkirakan	biaya	investasi	dan	biaya	O&M	tahunan	untuk	
masing-masing	opsi	teknologi.	Pokja	bisa	menggunakan	Buku	Referensi	Opsi	Sistem	dan	Teknologi	Sanitasi.

Aspek	Keterlibatan	Swasta
- Kemungkinan keterlibatan swasta dalam memberikan layanan sanitasi berdasarkan opsi-opsi  teknologi yang dipilih,
-	 Mengetahui	langkah-langkah	yang	dibutuhkan	untuk	pelibatan	swasta.
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Aspek	Kelembagaan	dan	Peraturan
-	 Alternatif	kelembagaan,	bentuk	dan	wewenangnya	untuk	mendukung	masing-masing	opsi	teknologi	yang	dipilih,	

termasuk kelembagaan di tingkat masyarakat,
- Implikasi dari masing-masing opsi kelembagaan, termasuk pelibatan swasta ,
- Kebutuhan aturan yang dibutuhkan untuk mendukung masing-masing opsi teknologi yang dipilih.

Aspek	Komunikasi	dan	Media
- Peran media dalam mendukung pencapaian tingkat layanan sesuai dengan opsi-opsi teknologi, keuangan, pelibatan 

swasta, kelembagan dan peraturan,
-	 Komitmen	politik/sosial,	yakni	dukungan	aspek	komunikasi	untuk	mendukung	proses	persetujuan	terhadap	Strategi	

Sanitasi Kota.

Aspek	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Jender
- Perlunya memberikan perhatian pada aspek pemberdayaan masyarakat dan jender dalam perumusan strategi dan 

pengembangannya	 (penyusunan	program).	Untuk	 ini,	Pokja	harus	memahami	kriteria	pemberdayaan	masyarakat,	
kriteria pelibatan jender, dan kriteria pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini harus diterapkan pada 
seluruh subsektor. 

Langkah	4:
Tetapkan area layanan dan tingkat layanan dalam sebuah zona sanitasi

1.	 Gambarkan	area	layanan	untuk	jangka	pendek,	jangka	menengah,	dan	jangka	panjang	dalam	peta,
2.	 Tetapkan	tingkat	layanan	yang	dapat	meningkat	secara	bertahap,
3.	 Hitung	jumlah	penduduk	terlayani	sejalan	dengan	peningkatan	area	layanan.

Langkah	5:
Susun Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, Pokja bisa menjabarkan program-program tersebut ke dalam kegiatan 
pendukung.	Pada	tahap	ini,	Pokja	tidak	perlu	kaku	merujuk	pada	kegiatan-kegiatan	yang	dilakukan	oleh	SKPD.	Sebaliknya,	
mereka lebih fokus pada penyusunan kegiatan berdasarkan program yang telah ditetapkan secara logis. Efektivitasnya 
sangat	 bergantung	 pada	 kemampuan	 Pokja	 untuk	memahami	 persoalan	 sanitasi	 kota	 secara	 utuh.	 Oleh	 karena	 itu,	
penting bagi Pokja memahami proses-proses yang terjadi sebelumnya.

Beberapa Pokja mempraktikkan cara berbeda, yaitu menyusun sasaran ‘tanpa’ merujuk pada ‘program’ yang telah 
ditetapkan.	 Di	 Kota	 Blitar,	 misalnya,	 SKPD-SKPD	 melalui	 Pokja	 mengusulkan	 kegiatan	 secara	 bebas.	 Karena	 mereka	
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berpendapat	bahwa	SKPD-SKPD	memiliki	pengetahuan	cukup	mendalam	tentang	‘apa	yang	bisa	dilakukan	oleh	kota’	
(sejalan	dengan	Renstra	SKPD).

Jika	cara	demikian	yang	dipraktikkan,	Pokja	harus	menguji	apakah	kegiatan-kegiatan	yang	diusulkan	SKPD	(dalam	forum	
Pokja)	bisa	dimasukkan	ke	dalam	program	yang	telah	dirumuskan.	Dengan	cara	demikian,	ada	kemungkinan	beberapa	
usulan kegiatan akan dicoret dari usulan.

Cara kedua ini cukup berisiko. Karena ada kemungkinan Pokja jadi terlalu terikat dengan kegiatan-kegiatan yang pernah 
ada	di	SKPD,	dan	akibatnya	jadi	tidak	kreatif	dan	berpeluang	mengulang-ulang	kegiatan	yang	pernah	ada.

Memakai	cara	pertama	(berdasarkan	rumusan	program)	atau	cara	kedua	(secara	bebas),	Pokja	harus	menyadari	bahwa	
penyusunan program dan kegiatan baru bisa efektif,  jika prosesnya sudah mempertimbangkan master budget dan analisis 
risiko	 (meskipun	sederhana).	Karena	 itu,	peran	aktif	Bappeda	sangat	dibutuhkan.	Terutama	untuk	memastikan,	bahwa	
kegiatan dan program yang telah dirumuskan memiliki ‘rumah’ yang pas dan memiliki kepastian sesuai nomenklatur yang 
dimiliki kota. 

Untuk	menyusun	 kegiatan,	 Pokja	 dapat	memanfaatkan	‘Peta	 area	 layanan’	 dan	‘Diagram	 sistem	 sanitasi	 (DSS)’,	 untuk	
membantu penyusunan kegiatan dengan lebih pasti.

Diagram	Sanitasi	bisa	membantu	Pokja	mencari	penyebab	utama	sebuah	persoalan.	Misalnya,	sebuah	kota	menetapkan	
program	‘Menghapus	WC	Helikopter.’	Dengan	DSS,	Pokja	dapat	merunut	‘kegiatan-kegiatan’	 apa	 saja	yang	semestinya	
ditempuh	untuk	menjalankan	program	 tersebut.	‘Menghapus	WC	Helikopter’	 berarti	 setiap	 rumah	perlu	 punya	 toilet	
sendiri	 (atau	dilayani	MCK),	 yang	 limbahnya	dibuang	ke	 tangki	 septik	 (atau	saluran	 sewer).	Dari	 sini,	 selanjutnya	Pokja	
dapat membahas langkah-langkah yang diperlukan, agar program tersebut dapat dilaksanakan.

Peta	area	layanan	dapat	memandu	Pokja	untuk	menetapkan	kapan	(jangka	pendek/menengah)	dan	di	mana	(zona/zona-
zona) program dan kegiatan-kegiatan pendukungnya diterapkan.

Langkah	6:
Lakukan untuk zona sanitasi lainnya hingga mencakup seluruh kota

Pokja harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan telah melingkupi seluruh wilayah kota.
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	 C.	 Aspek	Higiene	

Langkah	1:
Kaji ulang/bahas kondisi higiene secara umum di tingkat kota 

1.	 Untuk	bahan	diskusi,	dapat	menggunakan	informasi	yang	diperoleh	dari	studi	EHRA.	Pastikan	bahwa	cakupan	studi	
EHRA	telah	memasukkan	responden	perempuan.

2.	 Informasi	lain	biasanya	dimiliki	oleh	Dinas	Kesehatan,	BLH/KLH,	Dinas	Kebersihan,	Badan	Pemberdayaan	Masyarakat	
(Bappermas), dan sebagainya.

Langkah	2:
Kaji ulang/bahas dan evaluasi kegiatan yang pernah dilakukan terkait dengan aspek higiene 

Langkah	3:
Susun strategi peningkatan perilaku higiene masyarakat

	 D.	 Integrasi	Program	dan	Kegiatan	

Integrasi program dan kegiatan adalah upaya Pokja mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam sebuah program 
tertentu untuk setiap subsektor. Ini berarti Pokja harus melakukan seleksi kegiatan, agar tidak terjadi tumpang tindih atau 
duplikasi	dengan	kelompok	kegiatan	di	program	lainnya.	Penjelasan	soal	ini	dapat	dilihat	dalam	Lampiran	CB-01_1.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CB-01
o	Ditetapkannya	program	dan	kegiatan	setiap	subsektor

o	Ditetapkannya	program	dan	kegiatan	aspek	higiene

o	Integrasi program dan kegiatan
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Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Terhimpunnya	program	dan	kegiatan	sanitasi	untuk	jangka	pendek	dan	jangka	menengah	(daftar	panjang/
long	list).

Strategi	Sanitasi	Kota	punya	 jangkauan	gambaran	 jangka	panjang.	Tetapi	dalam	pelaksanaannya,	 rentang	waktu	yang	
digunakan adalah jangka pendek dan jangka menengah, yang mendukung pencapaian gambaran jangka panjang 
tersebut.

Pada	CB-01,	Pokja	sudah	mengintegrasikan	program	dan	kegiatan.	Pada	bagian	ini,	program	dan	kegiatan	tersebut	akan	
dirapikan,	sehingga	memudahkan	SKPD	(dan	Pokja)	untuk	memahaminya.

‘Program’	bisa	dipahami	sebagai	kumpulan	beberapa	‘kegiatan’	yang	mengarah	kepada	sebuah	perubahan.	Tidak	hanya	
terbatas pada implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang 
ada.		Bisa		dari	sisi	keuangan	(tersedianya	biaya	O&M	yang	memadai),	dan/atau	meningkatkan	kesadaran	dan	kebutuhan	
masyarakat akan sanitasi yang baik.

Sebagai contoh, ‘program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi-X dengan sistem terpusat’ bisa terdiri dari beberapa 
kegiatan, seperti: a) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand) akan sistem air limbah yang 
baik; b) menyiapkan studi kelayakan, termasuk mencari sumber dana; c) menyiapkan perencanaan rinci (detailed engineering 
design);	d)	pembentukan	Badan	Layanan	Umum	daerah	untuk	pengelolaan	sistem	 jaringan	dan	pengolahan	air	 limbah	
(diandaikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat); e) penyiapan aturan biaya 
sambungan rumah dan retribusi air limbah; f ) implementasi fisik; dan g) kampanye untuk sambungan rumah.

Program	yang	sudah	disusun	kemudian	dibuat	perkiraan	sumber	dananya,	baik	yang	berasal	dari	dana	APBD	Pemerintah	
Kota, dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat, termasuk perkiraan dana dari masyarakat.

Daftar	tersebut	menjadi	masukan	bagi	Bab-5	dokumen	Strategi	Sanitasi	Kota.
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Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota dengan difasilitasi oleh fasilitator (City Facilitator atau orang lain yang ditugaskan menjadi fasilitator). 

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	2–3	kali	pertemuan	untuk	merapikan	program	dan	kegiatan	maksimal	2	minggu.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Susun kegiatan berdasarkan kelompok program.
2.	 Buat	perkiraan	sumber	pendanaan,	termasuk	yang	akan	diarahkan	untuk	mendapatkan	pendanaan	dari	APBD	kota.

Referensi	terkait
–	

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Susun kegiatan berdasarkan kelompok program 

Pokja akan melakukan pengelompokan kegiatan yang telah disusun ke dalam program-program yang telah dirumuskan. 
Dari	sini	akan	terlihat	jelas	bahwa	sebuah	program	akan	didukung	oleh	sejumlah	kegiatan	yang	sudah	dipahami	dengan	
benar	oleh	SKPD-SKPD.	Pada	tahap	ini,	penamaan	program	tidak	perlu	mengacu	kepada	Permendagri	No	13	tahun	2006	
dan aturan tambahannya.

Langkah	2:
Buat perkiraan sumber pendanaan (APBD kota, APBD Provinsi, APBN, masyarakat atau sumber lain)

Pokja	harus	memastikan	bahwa	sebelumnya	(pada	CB-01)	sudah	mengetahui	kebutuhan	biaya	pembangunan	sanitasi	
untuk masing-masing subsektor, sebelum mereka menyusun program dan kegiatan terkait sanitasi. Perkiraan kebutuhan 
ini bisa diketahui dari master budget sanitasi kota, yang bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu keuangan. Pada tahap ini, 
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master budget tersebut dipertajam, sehingga langkah-langkah strategis bisa diambil guna meningkatkan efisisensi waktu 
dan biaya.

Penajaman master budget	 sanitasi	 mencakup	 perincian	 sumber-sumber	 pendanaan	 untuk	 setiap	 program/kegiatan	
semua.	Perencanaan	keuangan	sanitasi		per	program/kegiatan,	harus		sinkron	dengan	kegiatan	dan	anggaran	masing-
masing	SKPD	terkait.

Pokja harus melakukan analisis risiko sederhana, yang dapat membantu memberikan masukan langkah-langkah 
kontinjensi	yang	terukur,		terkait	implementasi	pembangunan	masing-masing	subsektor.	Analisis	risiko	sederhana	juga	
dapat	mengidentifikasi	besarnya	nilai	nominal	setiap	kendala	yang	akan	timbul.	Dengan	demikian,	baik	Pokja	maupun	
SKPD	punya	gambaran	kerugian	materil	bila	pelaksanaan	suatu	langkah	strategis	terkendala.

Jika Pokja mengambil langkah ‘fast track’ , maka Pokja harus memastikan bahwa sudah ada kajian menyangkut partisipasi 
masyarakat	dan	jender,	atau	merujuk	ke	buku	Putih.	Jika	diperlukan,	Pokja	bisa	menjalankan	Mini	MPA	di	kawasan	‘fast	
track’ tersebut.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CB-02
o	Disusunnya	kegiatan	berdasarkan	kelompok	program

o	Ditetapkannya	perkiraan	sumber	pendanaan
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CB-03Pertemuan Konsultasi 
dengan	Tim	Pengarah

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Diperolehnya	persetujuan	Tim	Pengarah	menyangkut	rumusan	isu-isu	strategis	dan	Strategi	Sanitasi	Kota	
(jika	belum	dikonsultasikan)	dan	daftar	panjang	(long	list)	program	dan	kegiatan	sanitasi	kota.

Pertemuan	ini	untuk	mendapatkan	persetujuan	Tim	Pengarah	mengenai	strategi	subsektor,	yang	kemudian	dirangkum	
saat	integrasi	strategi	subsektor.	Muaranya	adalah	daftar	panjang	program	dan	kegiatan	untuk	jangka	pendek	dan	jangka	
menengah.	Dari	 diskusi	 dengan	Tim	Pengarah,	diharapkan	Tim	Pengarah	mendapatkan	 informasi	 lengkap	mengenai	
program sanitasi, terutama program jangka pendek dan jangka menengah.

Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota	(Tim	Teknis)	dan	Tim	Pengarah.	City	Facilitator	dapat	berperan	aktif	dalam	pertemuan	ini,	atau	
bertindak	sebagai	nara	sumber	yang	membantu	Pokja	Sanitasi	Kota	(Tim	Teknis)	dalam	memberikan	jawaban.	

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	satu	(1)	kali	pertemuan.
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Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Paparkan integrasi strategi subsektor dan higiene.
2.	 Paparkan	 strategi	 sanitasi	 kota	 dan	 (draf )	 program	 serta	 kegiatan,	 termasuk	 usulan	 sumber	 pendanaan	dan	hasil	

diskusi dengan Pokja Sanitasi Pusat dan Provinsi.
3.	 Minta	persetujuan	Tim	Pengarah	untuk	program	dan	kegiatan	serta	usulan	sumber	pendanaan.
4.	 Minta	kepada	Tim	Pengarah	untuk	melakukan	advokasi	dan	 lobi	ke	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	dan	Panitia	

Anggaran	DPRD.

Referensi	terkait
- 

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Paparkan integrasi subsektor

Cukup jelas. Pokja sebaiknya menyiapkan materinya dalam bentuk yang mudah dipahami dan ringkas.Sebelumnya, Pokja 
harus	menyiapkan	agenda	pertemuan	konsultasi	dengan	Tim	Pengarah	 tersebut	 jauh-jauh	hari.	 Jika	perlu,	Pokja	 juga	
memberikan materi sebelum pertemuan tersebut.

Langkah	2:
Paparkan strategi sanitasi kota dan (draf ) program serta kegiatan, termasuk usulan sumber pendanaan dan 
hasil diskusi dengan Pokja Sanitasi Pusat dan Provinsi

Cukup jelas. Pokja sebaiknya menyiapkan materinya dalam bentuk yang mudah dipahami dan ringkas.

Langkah	3:
Minta persetujuan Tim Pengarah untuk program dan kegiatan serta usulan sumber pendanaan

Persetujuan	Tim	Pengarah,	yang	notabene	adalah	para	kepala	SKPD,	sangat	diperlukan	untuk	tahap-tahap	selanjutnya.	
Dengan	demikian,	Pokja	harus	memastikan	bahwa	strategi	pembangunan	sanitasi	dan	draf	daftar	panjang	program	serta	
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kegiatan,	yang	telah	dirumuskan	Pokja	dan	dipahami	oleh	masing-masing	SKPD	terkait,	mendapatkan	persetujuan	tertulis	
dari	Tim	Pengarah.	Untuk	ini,	Pokja	harus	menyiapkan	materinya	dengan	format	yang	mudah	dan	ringkas.

Langkah	4:
Minta kepada Tim Pengarah untuk melakukan advokasi dan lobi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan 
Panitia Anggaran DPRD 

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CB-03
o	Dipaparkannya	integrasi	subsektor

o	Dipaparkannya	strategi	sanitasi	dan	draf	program	dan	kegiatan

o	Diperolehnya	persetujuan	Tim	Pengarah

o	Diperolehnya	persetujuan	Tim	Pengarah	untuk	melakukan	audiensi	dan	lobi
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CB-04Penyiapan	Dokumen	
Draf	Strategi	Sanitasi	Kota

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Disiapkannya	dokumen	Draf	Strategi	Sanitasi	Kota.

Penyiapan dokumen draf Strategi Sanitasi Kota sebenarnya tidak terlampau sulit, sebab bahan-bahan yang diperlukan 
sudah disiapkan dalam proses sebelumnya. Selanjutnya, tinggal penulisannya dan peningkatan penampilan strategi, 
program,	 kegiatan	 dan	 usulan	 sumber	 pendanaan.	 Namun	 demikian,	 Pokja	 sebaiknya	 membuat	 rumusan	 strategi	
monitoring	dan	evaluasi	(Strategi	Monev).	Karena	dengan	strategi	ini,	Pokja	bisa	memiliki	kerangka	kerja	yang	mampu	
mengukur perubahan yang diinginkan untuk rencana pembangunan jangka menengah.

Siapa	yang	melaksanakan?
Anggota	Pokja	Sanitasi	Kota.	

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	4–5	kali	pertemuan	koordinasi	maksimal	4	minggu.
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Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Bagi tanggung jawab penulisan setiap bab kepada anggota Pokja Sanitasi Kota.
2.	 Tetapkan	seorang	editor	penyusunan	draf	dokumen	strategi	sanitasi	kota.
3.	 Lakukan	penulisan	dan	serahkan	hasilnya	ke	editor.
4.	 Diskusikan	dan	sepakati	hasilnya.

Referensi	terkait
–	

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Bagi tanggung jawab penulisan setiap bab kepada anggota Pokja Sanitasi Kota

Bila Pokja Sanitasi Kota sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok bahasan (teknis, kelembagaan dan aturan, keuangan, 
komunikasi atau lainnya), tugas penulisan diserahkan kepada kelompok. 

Langkah	2:
Tunjuk seorang editor untuk menyusun draf strategi sanitasi kota 

Editor tersebut sebaiknya seorang anggota Pokja Sanitasi Kota yang paling aktif mengikuti seluruh proses penyusunan 
SSK.	Di	samping	editor	dari	Pokja	(yang	bertanggung	jawab	pada	substansi),	Pokja	sebaiknya	melibatkan	seorang	editor	
bahasa yang bertugas melakukan penyuntingan dari sisi bahasa.

Langkah	3:
Lakukan penulisan dan serahkan hasilnya ke editor

Dalam	melakukan	 penulisan,	 editor	 Pokja	 harus	 senantiasa	 berkoordinasi	 dengan	 anggota-anggota	 Pokja	 lain,	 untuk	
memastikan bahwa substansinya memang sesuai harapan. Editor Pokja harus mendampingi editor bahasa pada saat 
melakukan	penyuntingan,	dan	memeriksa	hasilnya.	Untuk	usulan	Daftar	Isi,	Pokja	bisa	melihatnya	dalam	Lampiran	CB-
04_1.
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Langkah	4:
Diskusikan dan sepakati hasilnya

Hasil	 akhir	 penyuntingan	 bahasa	 perlu	 disepakati.	 Oleh	 karena	 itu,	 Pokja	 harus	 menyiapkan	 pertemuan	 kecil	 yang	
melibatkan	anggota	teknis	dan	tim	pengarah.	Untuk	ini,	Pokja	sebelumnya	harus	menyiapkan	Daftar	 Isi	dan	Executive	
Summary dari dokumen SSK tersebut. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika Pokja membuat buku kecil yang merupakan 
versi populer dari SSK. Saat  pertemuan, dua materi inilah yang akan dibahas untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CB-04
o	Pembagian tanggung jawab penulisan.

o	Ditetapkannya	editor	dari	Pokja	dan	editor	bahasa.

o	Diselesaikannya	penulisan	dokumen	SSK.

o	Disepakatinya	dokumen	SSK.
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CB-05Konsultasi Publik

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Dukungan	dan	masukan	dari	para	pemangku	kepentingan	kota	untuk	Strategi	Sanitasi	Kota

Konsultasi	Tingkat	Kota	merupakan	forum	penyepakatan	rencana	strategi	sanitasi	dalam	jangka	panjang	dan	rencana	
program, serta kegiatan untuk jangka pendek dan jangka menengah. 

Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota.

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

Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Persiapan.
2.	 Pelaksanaan.
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Referensi	terkait
–	

Setelah	Draf	Strategi	Sanitasi	Kota	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 Strategi Sanitasi Kota,•	
Kepala	SKPD	terkait	sebagai	penyampai	rencana	pelaksanaan	pembangunan	sanitasi	3–5	tahun	ke	depan	(per	sektor/•	
bidang, termasuk di dalamnya peran serta masyarakat),
Fasilitator/Tenaga	Ahli	apabila	diperlukan,	untuk	bahan	bahasan	yang	memerlukan	fasilitasi.•	

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Persiapan

Penggandaan draf dokumen Strategi Sanitasi Kota,•	
Menyiapkan	agenda	pelaksanaan	 konsultasi	publik	 yang	memuat	durasi,	 tanggal/waktu	pelaksanaan,	mekanisme	•	
dan  susunan acara,  dengan kelompok bahasan sebagai berikut:

Pemaparan	visi,		misi,	dan	program		Pembangunan	Daerah,•	
Pemaparan draf Strategi Sanitasi Kota,•	
Pemaparan	rencana	pelaksanaan	pembangunan	sanitasi	3–5	tahun	ke	depan	(per	sektor/bidang),•	
Pemaparan	Rencana	Kegiatan	Mendesak,•	
Curah pendapat tentang draf SSK tersebut.•	
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Mengirim	surat	undangan	kepada	para	peserta	dan	nara	sumber,•	
Menyiapkan	ruangan,	peralatan	dan	logistik,•	
Menyiapkan	materi-materi	konsultasi	publik	yang	ringkas	dan	mudah	dipahami.	Materi	meliputi:	materi	presentasi,	•	
ringkasan/versi	populer	dari	SSK,	Buku	Putih,	EHRA,
Menyebarkan	materi	pada	para	peserta	kunci	konsultasi	publik	sebelum	Hari	H,•	
Media	Kit	untuk	jurnalis:	lembar	fakta,	siaran	pers,	dan	•	 backgrounder.

Langkah	2:
Pelaksanaan

Pemaparan	visi,	misi,	dan	program	Pembangunan	Daerah	diambil	dari	RPJM	kota,	rencana	strategis	SKPD	dan	arahan	•	
Walikota	dalam	Pembangunan	Sanitasi	kota,

Pemaparan draf Strategi Sanitasi Kota,•	
Pemaparan	rencana	pelaksanaan	pembangunan	sanitasi	3	–	5	tahun	ke	depan	(per	sektor/bidang),•	
Pemaparan	Rencana	Kegiatan	Mendesak,•	
Menghimpun	masukan	dari	peserta	konsultasi	publik,•	
Membacakan	hasil	rumusan	dan	rencana	tindak	selanjutnya	oleh	Kepala	Bappeda/Ketua	Pokja.•	

Catatan: Sebaiknya yang mendahulukan presentasi-presentasi di atas Ketua Tim Pengarah atau Ketua Tim Teknis Pokja.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CB-05
o	Didapatkannya	 masukan	 dari	 para	 pemangku	 kepentingan	 sebagai	 bahan	 penyempurnaan	 dokumen	 Strategi	

Sanitasi Kota
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CB-06Audiensi	dan	Lobi
• Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)	dan	Panitia	Anggaran	DPRD
•	Pokja	Sanitasi	Provinsi	&	TTPS

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Adanya	dukungan	dari	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)	dan	Panitia	Anggaran	DPRD	terhadap	•	
rencana	strategis	sanitasi	kota,	berikut	komitmen	pendanaan,
Adanya	 dukungan	 dari	 Pokja	 Sanitasi	 Provinsi	 dan	 TTPS	 terhadap	 rencana	 strategis	 sanitasi	 kota,	•	
berikut	komitmen	pendanaan.

Melanjutkan	 audiensi	 dengan	 Tim	 Anggaran	 Pemerintah	 Daerah	 (TAPD)	 dan	 Panitia	 Anggaran	 DPRD	 yang	 sudah	
dilaksanakan sebelumnya, maka audiensi dan lobi ini lebih difokuskan untuk mendapatkan kepastian besaran pendanaan 
yang dibutuhkan. Sesuai dengan rencana strategis sanitasi yang sudah disusun. 

Tim	Pengarah	diharapkan	dapat	menyampaikan	advokasi	dan	lobi	ini,	sehingga	Tim	Pengarah	terlibat	dalam	menjamin	
keberhasilan	program	sanitasi	yang	sedang	dijalankan.	Hal	serupa	diterapkan	terhadap	Pokja	Sanitasi	Provinsi	dan	TTPS.

Siapa	yang	melaksanakan?
Tim	Pengarah	Pokja	Sanitasi	Kota,	didampingi	Tim	Teknis	Pokja	Sanitasi	Kota.	

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Diperkirakan	setidaknya	masing-masing	1	kali	pertemuan	(dengan	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah/TAPD	dan	Panitia	
Anggaran	DPRD,	dengan	Pokja	Provinsi,	dan	dengan	TTPS).
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Langkah-langkah	pelaksanaan
1. Paparkan rencana strategis sanitasi kota.
2.	 Paparkan	perkiraan	kebutuhan	dana	keseluruhan	dan	persyaratan	bantuan.	
3.	 Paparkan	kebutuhan	dana	berikut	perkiraan	dari	berbagai	sumber.
4. Sepakati rencana kerja selanjutnya.

Referensi	terkait
–

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Paparkan rencana strategis sanitasi kota (SSK)

Pada	kesempatan	ini,	Pokja	(akan	lebih	efektif	jika	dilakukan	oleh	Ketua	Tim	Teknis)	memaparkan	gambaran	kondisi	sanitasi	
kota	yang	diinginkan	dalam	jangka	panjang,	jangka	menengah	dan	jangka	pendek.		Untuk	ini,	Pokja	harus	menyiapkan	
materi yang ringkas dan mudah dipahami, di antaranya: materi presentasi, backgrounder	untuk	Tim	Anggaran	Pemerintah	
Daerah	(TAPD)		dan	Panitia	Anggaran	DPRD.	Backgrounder pada dasarnya adalah versi pendek SSK, yang ditambah dengan 
makna SSK bagi pembangunan sanitasi di Kota.

Pokja sebelumnya harus menyiapkan agenda pertemuan, peranti-peranti pendukung (video, kliping, peta, foto, grafik, 
tabel),	dan	tentu	saja	versi	populer	SSK,	Buku	Putih,	dan	EHRA.	Pokja	perlu	membuat	materi	secara	khusus	untuk	Daftar	
Panjang/Long List Program dan Kegiatan yang tertuang dalam SSK.

Langkah	2:
Paparkan perkiraan kebutuhan dana keseluruhan dan persyaratan bantuan 

Untuk	 implementasi	 SSK,	 Pokja	 harus	 menyampaikan	 daftar	 panjang	 program/kegiatan	 dan	 perkiraan	 dana	 yang	
dibutuhkan.	Termasuk	di	dalamnya,	potensi	bantuan	dari	Pemerintah	Provinsi	dan	Pemerintah	Pusat	serta	persyaratannya.	
Proses ini bisa dikatakan merupakan salah satu bentuk lobi (formal) antara institusi Pokja (yang notabene bersifat ad hoc) 
dengan	Tim	Anggaran	Pemerintah	Daerah	(TAPD)		dan	Panitia	Anggaran	DPRD,	yang	merupakan	institusi	formal	yang	
paling berkepentingan.
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Langkah	3:
Paparkan kebutuhan dana dan perkiraan sumber dana

Setelah memaparkan kebutuhan dana keseluruhan, selanjutnya Pokja perlu memaparkan perkiraan dana yang perlu 
dianggarkan	oleh	APBD	Kota.	 Pokja	 juga	memaparkan	besarnya	dana	 yang	diharapkan	dari	 Pemerintah	Provinsi	 dan	
Pusat. 

Langkah	4:
Sepakati rencana kerja selanjutnya

Agar	mendapatkan	dukungan	pendanaan	dari	APBD	Kota,	maka	masukan	 lobi	dan	konsultasi	dengan	Tim	Anggaran	
Pemerintah	Daerah	(TAPD)		dan	Panitia	Anggaran	DPRD	akan	menjadi	bahan	Pokja	untuk	menyusun	langkah-langkah	
pelaksanaan.	Akan	lebih	efektif	apabila	ketua	tim	teknis	memimpin	proses	penyusunan	langkah	ini,	dan	anggota-anggota	
Pokja yang memahami persoalan melaksanakannya.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CB-06
o	Diperolehnya	 masukan	 dan	 dibangunnya	 kesepahaman	 dengan	 Tim	 Anggaran	 Pemerintah	 Daerah	 (TAPD)		

menyangkut	SSK	dan	khususnya	daftar	panjang	program/kegiatan

o	Diperolehnya	masukan	dan		dibangunnya	kesepahaman	dengan	Panitia	Anggaran	DPRD	tentang	SSK,	dan	khususnya	
daftar	panjang	program/kegiatan

o	Audiensi	dan	lobi	ke	Pokja	Sanitasi	Provinsi

o	Audiensi	dan	lobi	ke	TTPS
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CB-07Lokakarya	TAPD	dan	Panitia	Anggaran	
DPRD	untuk	Penyelesaian	Strategi	Sanitasi	
Kota 

Hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah:

Tersusunnya	dokumen	Strategi	Sanitasi	Kota	(SSK).

Agar	 sebuah	 SSK	 benar-benar	 realistis,	maka	 salah	 satu	 yang	 paling	 kritis	 adalah	memastikan	 persoalan	 pendanaan.	
Sebelum	 penulisan	 akhir	 SSK,	 Pokja	 sebaiknya	menyelenggarakan	 sebuah	 lokakarya	 yang	melibatkan	Tim	 Anggaran	
Pemerintah	Daerah/TAPD	 (Kepala	Daerah,	Kepala	SKPD,	 Sekda,	dan	 lain-lain)	 serta	Panitia	Anggaran	DPRD.	Tujuannya	
agar terbangun pemahaman utuh dan terpadu (lintas sektor), menyangkut keuntungan ekonomis dan sosial yang bisa 
dipetik dari pembangunan sanitasi.

Setelah pemahaman semua pihak terbangun secara utuh (aspek teknis, aspek sosial dan aspek keuangan), maka 
selanjutnya Pokja bisa mengarahkan pembicaraan pada aspek anggaran. Pada tahap ini Pokja, Konsultan (jika ada), 
bahkan	TTPS,	harus	melakukan	advokasi	terpadu	pada	TAPD	dan	Panitia	Anggaran	DPRD.

Perlu	diingat,	dalam	lokakarya	tersebut	Pokja	harus	memastikan	bahwa	di	dalam	KUA	dan	PPAS–yang	merupakan	bagian	
dari	RKPD	yang	memuat	poin-poin	paling	strategis		bagi	aspek	penganggaran–aspek	sanitasi	harus	diakomodasi.	Karena	
KUA	dan	PPAS	menjadi	referensi	setiap	SKPD	untuk	perencanaan	dan	penganggaran	program	serta	kegiatan,	maka	Panitia	
Anggaran	DPRD	harus	lebih	dulu	menyetujui	KUA	dan	PPAS.

RKA–SKPD	harus	mencerminkan	KUA	dan	PPAS.	Selanjutnya,	kumpulan	RKA–SKPD	ini		akan	dikonsolidasikan	ke	dalam	
dokumen	RAPBD.

Dengan	memerhatikan	hasil	lokakarya	tersebut,	selanjutnya	Pokja	Sanitasi	Kota	menyelesaikan	dokumen	Strategi	Sanitasi	
Kota.	Sebaiknya,	Walikota	dan	Ketua	DPRD	yang	menandatangani	Kata	Pengantar	Dokumen	SSK	versi	akhir.
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Siapa	yang	melaksanakan?
Pokja Sanitasi Kota. 

Berapa	lama	waktu	yang	dibutuhkan?
Setidaknya	1	kali	pertemuan	untuk	membahas	Draf	Final	yang	disiapkan	oleh	anggota	Pokja	yang	mendapat	tugas.

Langkah-langkah	pelaksanaan
1.	 Finalisasi	Dokumen	Strategi	Sanitasi	Kota	(SSK).
2.	 Paparkan	di	depan	Pokja	Sanitasi	Kota	dan	sepakati	hasilnya.
3.	 Siapkan	draf	Kata	Pengantar	untuk	ditandatangani	oleh	Walikota	dan	Ketua	DPRD.

Referensi	terkait
–	

Langkah-langkah	pelaksanaan
Langkah	1:
Finalisasi Dokumen SSK

Pokja	memasukkan	beberapa	 input	dari	 lokakarya	 (dan	pertemuan	 informal/lobi)	dengan	TAPD	dan	Panitia	Anggaran	
DPRD		ke	dalam	draf	akhir	SSK.

Langkah	2:
Paparkan di depan Pokja Sanitasi Kota dan  sepakati hasilnya 

Jelas.
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Langkah	3:
Siapkan Kata Pengantar untuk ditandatangani Walikota dan Ketua DPRD

Ketua	Tim	Teknis,	berkonsultasi	dengan	Ketua	Tim	Pengarah	Pokja,	selanjutnya	menyusun	Kata	Pengantar	yang	nantinya	
dimintakan	tanda	tangan	dari	Walikota	dan	Ketua	DPRD.

Daftar	centang	(check-list)	hasil	modul	CB-07
o	Diselesaikannya	Dokumen	Strategi	Sanitasi	Kota	(SSK)
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CA-02Lampiran	CA-02_1
Contoh	Visi	dan	Misi	Sanitasi

No. VISI	DAN	MISI	KOTA VISI	DAN	MISI	SANITASI	PROVINSI PERKIRAAN	SUMBER	DATA

VISI Kota perdagangan, jasa dan industri, dengan 
masyarakat yang sejahtera

Terpenuhinya	kebutuhan	air	minum	dan	
lingkungan	sehat	bagi	masyarakat	Jawa	Tengah	
tahun	2015

Pembangunan	sanitasi	menuju	masayarakat	Kota	Tegal	yang	
partisipatif dan sejahtera

MISI 1.	 Mewujudkan	dan	meningkatkan	aneka	usaha	
bidang industri, perdagangan dan jasa, melalui 
pemanfaatan secara optimal potensi yang tersedia 
guna mendorong pengembangan ekonomi  daerah 
yang semakin mantap.

2.	 Meningkatkan	kesejahteraan	masyarakat	
melalui peningkatan pelayanan kesehatan, 
kualitas pendidikan, ketakwaan, kualitas 
sumberdaya manusia, sistem perlindungan sosial, 
penanggulangan kemiskinan dan perluasan 
lapangan pekerjaan.

3.	 Meningkatkan	keamanan,	ketenteraman,	dan	
ketertiban masyarakat, melalui penegakan 
supremasi	hukum,	HAM	dan	peraturan	perundang-
undangan.

1.	 Meningkatkan	kualitas,	kuantitas	dan	
kontinuitas penyediaan air minum.

2.	 Meningkatkan	kualitas	lingkungan	meliputi	
sanitasi dasar, pengolahan limbah, drainase dan 
persampahan.

3.	 Meningkatkan	kesadaran	masyarakat	untuk	
membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS).

Meningkatkan	kualitas	dan	kuantitas	sarana	dan	prasarana	umum	
daerah serta mengembangkan kota yang berwawasan lingkungan. 
Dengan	tujuan	yang	terkait	dengan	misi	sanitasi	adalah:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum 
perkotaan;

2.	 Peningkatan	kuantitas	dan	kualitas	prasarana	dan	sarana	
permukiman;

3.	 Penurunan	pencemaran	lingkungan;

4. Peningkatan kualitas manajemen tata ruang dan pelestarian 
lingkungan.

Contoh	berikut	diambil	dari	visi	dan	misi	sanitasi	Kota	Tegal
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No. VISI	DAN	MISI	KOTA VISI	DAN	MISI	SANITASI	PROVINSI PERKIRAAN	SUMBER	DATA

4.	 Mewujudkan	upaya-upaya	pemberdayaan	
masyarakat dan kesadaran, kesetaraan dan keadilan 
jender, menuju keluarga sejahtera.

5.	 Mewujudkan	pengelolaan	sumberdaya	alam	dan	
lingkungan hidup yang optimal dan menjaga 
kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.

6.	 Mewujudkan	pemerintahan	yang	baik	melalui	
peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik.

7.	 Meningkatkan	sarana	dan	prasarana,	termasuk	
kemaritiman untuk menunjang terlaksananya 
pembangunan daerah.

lampiran Ca-02 
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CA-04Lampiran	CA-04_1
Contoh	Konsep	Tujuan	dan	Sasaran 

Contoh	berikut	diambil	dari	konsep	tujuan	umum	dan	sasaran	Kota	Pekalongan	(masih	dalam	proses	penyempurnaan)

Perilaku	Hidup	Bersih	dan	Sehat	(PHBS)

Tujuan	Umum ‘Meningkatkan	budaya	hidup	bersih	dan	sehat	di	masyarakat	Kota	Pekalongan	pada	tahun	2014’

	Tujuan	Khusus 1.	 Terwujudnya	lingkungan	sekolah	yang	sehat	mulai	jenjang	TK	sampai	dengan	SMA	pada	tahun	2014.
2.	 Meningkatnya	fungsi	UKS	di	semua	jenjang	pada	tahun	2014.
3.	 Peningkatan	gizi	balita	untuk	mencapai	MDGs	2014	dan	PMTAS.
4.	 Terwujudnya	rumah	sehat	di	seluruh	Kota	Pekalongan	tahun	2014.
5.	 Adanya	peningkatan	kesejahteraan	masyarakat.
6.	 Terwujudnya	masyarakat	yang	sadar	untuk	hidup	bersih,	tidak	membuang	sampah	sembarangan.
7.	 Adanya	kesadaran	masyarakat	akan	bahaya	air	limbah.
8.	 Meningkatkan	pola	hidup	sehat	dan	lingkungan	bersih	yang	minim	limbah	tahun	2014.

Catatan •	 Tetapkan	‘angka’	target	pencapaian	agar	terukur.

Air	Bersih

Tujuan	Umum ‘Terpenuhinya	pelayanan	air	bersih	80%	masyarakat	Kota	Pekalongan	sampai	dengan	tahun	2014’

1.	 Meningkatkan	kualitas	sumber	air	masyarakat,	khususnya	sumur	gali.
2.	 Terlaksananya	optimalisasi	sistem	eksisting	sampai	dengan	2014.
3.	 Terlaksananya	pengembangan	penambahan	kapasitas	produksi	sampai	2014,	beserta	penunjang	jaringan	transmisi	distribusi.
4.	 Peningkatan	optimalisasi	Penyediaan	Air	Minum	dan	Sanitasi	Berbasis	Masyarakat	(Pamsimas)	sampai	30	titik	sampai	dengan	tahun	2014.

Catatan •	 Air	bersih	mencakup	dari	berbagai	sumber,	tidak	hanya	dari	PDAM.
•	 Air	siap	minum	masih	dalam	tahap	studi	(tahun	2009),	nantinya	akan	dimasukkan	menjadi	salah	satu	tujuan	khusus
•	 Perlu	data	pemeriksaan	kualitas	air	sumur	penduduk	dari	Dinas	Kesehatan
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Drainase Lingkungan

Tujuan	Umum ‘Meningkatkan	fungsi	drainase	permukiman	dan	perumahan	pada	tahun	2014	untuk	mengurangi	daerah	genangan,	banjir,	dan	rob’

	Tujuan	Khusus 1.	 Terwujudnya	sistem	drainase	yang	tertata	dengan	baik,	sehingga	jelas	aliran	airnya	dan	tidak	timbul	genangan
2.	 Terwujudnya	Kota	Pekalongan	bebas	banjir	pada	tahun	2014
3.	 Terwujudnya	kawasan	permukiman	bebas	genangan	tahun	2014		

Catatan •	 Sumur	resapan	dan	lain-lain	dapat	dimasukkan	dalam	opsi	strategi

Air	Limbah

Tujuan	Umum ‘	Meningkatkan	kualitas	lingkungan	dengan	meminimalisasi	sumber	limbah	industri	dan	rumah	tangga	pada	tahun	2014’

1.	 Pekalongan	bebas	jamban	helikopter	tahun	2014
2.	 Adanya	tangki	septik	di	setiap	jamban	atau	MCK
3.	 Adanya	pengolahan	air	limbah	hasil	industri	sebelum	dibuang	ke	badan	air
4.	 Meningkatkan	pelaksanaan	produksi	bersih	industri	domestik	hingga	100%	pada	tahun	2014
5.	 Meningkatkan	IPAL	Komunal	dari	rumah	tangga	di	setiap	sumber	air	limbah	pada	tahun	2014

Catatan •	 Ada	data	cakupan	jamban	keluarga	yang	memenuhi	syarat	(tangki	septik)	dari	Dinas	Kesehatan
•	 Masukkan	ke	strategi:	adanya	aturan	yang	jelas	terhadap	aktivitas	pencemaran	air	limbah

Persampahan

Tujuan	Umum ‘Terwujudnya	Kota	Pekalongan	yang	bersih	dan	sehat,	bebas	timbulan	sampah	pada	2014’

1.	 Timbulan	sampah	berkurang	di	perumahan	dan	permukiman	pada	2014
2.	 Terkelolanya	TPST	mandiri	sejumlah	4	unit	di	setiap	Kecamatan	pada	2014
3.	 Terwujudnya	tempat	pemrosesan	akhir	sesuai	UU	Persampahan	pada	2014
4.	 Terwujudnya	lingkungan	yang	bersih	dengan	pengumpulan	sampah	(3R)	di	tingkat	rumah	tangga	(zero waste)
5. Pemanfaatan daur ulang sampah sebagai alternatif sumber pendapatan masyarakat.

lampiran Ca-04 
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USULAN	TUJUAN	UMUM	PEMBANGUNAN	SANITASI	KOTA	PEKALONGAN	5	TAHUN	KE	DEPAN

Catatan:	
Hasil curah pendapat Pokja yang masih perlu dibahas dan disepakati.

1.	 Terwujudnya	kualitas	dan	kuantitas	sanitasi	Kota	Pekalongan	sampai	2014.
2.	 Membenahi	sarana	dan	prasarana	sanitasi	untuk	mencapai	masyarakat	Kota	Pekalongan	yang	sehat	pada	2014.
3.	 Mewujudkan	Kota	 Pekalongan	 yang	bersih	dan	 sehat,	 bebas	 kawasan	 kumuh,	 terpenuhinya	 air	 bersih,	 lancarnya	

drainase,	dan	berkurangnya	timbulan	sampah	pada	2014.
4.	 Meningkatkan	 kualitas	 sanitasi,	mengoptimalkan	 sanitasi	dalam	meningkatkan	derajat	 kesehatan	dan	 lingkungan	

masyarakat	pada	2014.
5.	 Meningkatkan	kualitas	lingkungan,	sanitasi,	kesehatan	masyarakat,	dan	taraf	hidup	masyarakat	Kota	Pekalongan	pada	

2014.
6.	 Terwujudnya	kota	Pekalongan	yang	bersih,	sehat	dan	indah,	bebas	dari	banjir,	rob	dan	genangan	serta	limbah,	dengan	

sanitasi	yang	tertata	dan	merata	di	setiap	lingkungan	permukiman	pada	2014.
7.	 Terciptanya	kota	Pekalongan	yang	bersih	dan	 sehat,	ditandai	dengan	meningkatnya	akses	dan	kualitas	air	bersih,	

serta berkurangnya timbulan sampah, air limbah dan genangan, karena telah dibuatnya tata drainase yang tepat 
teknologi.

8.	 Menciptakan	sanitasi	Kota	yang	lebih	baik	dan	berkualitas,	untuk	mendorong	pembangunan	berwawasan	lingkungan	
pada	2014.

lampiran Ca-04 
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CA-05Lampiran	CA-05_1	
Aspek	yang	Berperan	dalam	Opsi	Sistem	
dan	Opsi	Teknologi

Aspek	yang	berperan	dalam	opsi	sistem	dan	opsi	teknologi

Pilihan	Sistem

Pilihan	Teknologi

Faktor 
kebijakan	Pemerintah

Faktor 
fisik

Faktor	keuangan,	
pendanaan

Faktor	biaya	investasi	&	
biaya	O&M

Faktor lingkungan

Faktor 
Budaya,	Perilaku
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Air	Limbah	:
Diagram	Pemilihan	dan	Penahapan	untuk	Sistem	Sanitasi	Terpusat	atau	Setempat

lampiran Ca-05 
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Air	Limbah	:
Contoh	Pengelolaan	Air	Limbah	di	Kota	Banda	Aceh
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Persampahan	:
Pemilihan	Awal	dan	Penentuan	Prioritas

lampiran Ca-05 
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lampiran Ca-05 

Persampahan	:
Pengelolaan	Sampah	dan	Sistem	Pengumpulan		serta	Daur	Ulang
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Drainase	Lingkungan	:
Penentuan	Prioritas	Awal	untuk	Inventarisasi,	Perencanaan	dan	Peningkatan

lampiran Ca-05 
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CB-01Lampiran	CB-01_1
Penyusunan Program dan Kegiatan 

Penyusunan	 SSK	 pada	 bagian	 CB-01	 diawali	 dengan	 menyusun	 strategi	 untuk	 setiap	 subsektor	 di	 masing-masing	
zona	sanitasi.	Penyusunan	strategi	dilakukan	dengan	analisis	SWOT	atas	 isu-isu	strategis.	Penyusuan	dilakukan	dengan	
menggunakan ‘diagram sanitasi’ sebagai alat bantu agar mudah melihat hubungan sebab-akibat dari setiap intervensi 
terhadap	sistem	keseluruhan.	Dalam	kasus	air	 limbah,	misalnya,	bisa	dimulai	sejak	 limbah	dihasilkan	(kelompok	fungsi	
A)	sampai	dengan	pembuangannya	yang	aman	(kelompok	fungsi	E)	ataupun	daur	ulang	(kelompok	fungsi	F).	Tinjauan	
dilakukan dari segala aspek terkait. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada diagram sistem air limbah di halaman berikut.

Dari	 diagram	 tersebut	 terlihat	 bahwa	 salah	 satu	 program	 jangka	 pendek	 adalah	 menghapus	 kakus	 ‘helikopter’	 dari	
pinggir	sungai	(lihat	subsistem_d).	Program	tersebut	disusun	berdasarkan	kenyataan	banyaknya	WC	‘helikopter’	di	zona	
sanitasi	Z-1,	di	mana	jumlahnya	secara	kasar	sudah	diketahui	(termasuk	lokasinya).	Judul	program	disepakati	‘Program8	

Penghapusan Kakus Helikopter’. Kegiatan yang dibutuhkan, sebagai bagian dari program tersebut, khusus untuk kasus di 
zona	Z-1	adalah	sebagai	berikut:

1.	 Advokasi	pimpinan	daerah	serta	studi	dan	kampanye	penyadaran	masyarakat	di	lokasi	target.	9

2.	 Dukungan	aturan/ketentuan	tentang	larangan	WC	helikopter	dan	pengawasannya	secara	lokal.
3.	 Penyusunan	manual	 teknis	 yang	 berhubungan	 dengan	 pemasangan	 toilet,	MCK++,	 tangki	 septik	 individual	 dan	

komunal.
4. Perkiraan biaya akibat intervensi yang dilakukan.
5. Penggalangan dana masyarakat dan pelibatan sektor swasta.
6.	 Pembuatan	MCK++	dan	tangki	septik.
7.	 Monitoring	dan	evaluasi.

	8	 Istilah	‘program’	di	sini	terbatas	sifatnya,	masih	dalam	lingkup	pengertian	‘program	dari	sebuah	subsektor	dalam	satu	zona	sanitasi’.	Setelah	melalui	
proses-proses selanjutnya, istilah ‘program’ menjadi lebih luas dan secara formal digunakan dalam SSK.

	9	 Kegiatan	‘Advokasi	pimpinan	daerah	serta	studi	dan	kampanye	penyadaran	masyarakat’	terdiri	dari	beberapa	sub-kegiatan,	misalnya:	a)	studi	profil	
perilaku masyarakat. Hasil dari studi tersebut akan menjadi masukan untuk: b) penyiapan materi kampanye dan yang selanjutnya digunakan untuk: 
c)	kegiatan	kampanye	penyadaran.	Pemecahan	kegiatan	menjadi	beberapa	sub-kegiatan	akan	dilakukan	dalam	Tahap	D:	Penyusunan	Rencana	
Tindak.	Pelaksanaan	sub-kegiatan	dapat	menjadi	tanggung	jawab	satu	atau	beberapa	SKPD,	tergantung	ketentuan	dan	kesepakatan	anggota	SKPD	
yang menjadi anggota Pokja Sanitasi Kota.
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lampiran CB-01 
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Hasil ini kemudian ditindaklanjuti sesuai langkah-langkah sebagai berikut:

A.	 Salin	program	dan	kegiatan	dari	subsektor	yang	sama	dalam	sebuah	zona	sanitasi	ke	dalam	tabel.	Lakukan	hal	yang	
sama untuk zona sanitasi lainnya.

B.	 Gabungkan:	kegiatan	sejenis	menjadi	sebuah	kegiatan.
C.	 Gabungkan:	 kegiatan-kegiatan	 yang	 mungkin	 diintegrasikan	 dari	 subsektor	 air	 limbah,	 persampahan,	 drainase	

lingkungan dan higiene. Hasilnya adalah sebuah kegiatan yang dari sisi volume membesar, tetapi lebih efisien dari sisi 
biaya. Seandainya kegiatan tersebut akan dipecah menjadi beberapa kegiatan serupa, dalam pelaksanaannya harus 
tetap dilakukan secara terintegrasi . 

D.	 Sesuaikan	nama	program	dan	kegiatan	setelah	proses	integrasi	tersebut.	

A.	 Salin	program	dan	kegiatan	dari	suatu	zona	sanitasi	ke	dalam	tabel
Program : Penghapusan Kakus ‘helikopter’ 
Zona	 :	 Z-1
Jumlah	 :	 32	kakus	helikopter

No Kegiatan Perkiraan
Biaya	(juta)	

Alternatif	
sumber	dana

Input Output Perkiraan
waktu

SKPD

1 Advokasi	pimpinan	daerah	serta	
studi dan kampanye penyadaran 
masyarakat

50,0 • •	 APBD	Kota
•	 Swasta

•	 Studi	profil	perilaku	
masyarakat

•	 Identifikasi	swasta	
lokal

•	 Materi	advokasi	&	
kampanye

•	 Pelaksanaan	advokasi	
&	kampanye

•	 Kesepakatan	lokasi	
MCK++	&	tangki	
septik komunal

6	bulan •	 DisKes
•	 Diskom

Dalam	melakukan	penggabungan	kegiatan	tersebut,	perlu	diperhatikan	bahwa	program	dan	kegiatan	di	area/kelurahan	prioritas	tidak	perlu	digabung-
kan dengan program dan kegiatan lain,  sehingga pelaksanaannya tidak terganggu dan dapat dilakukan segera.
Perkiraan biaya di sini masih bersifat kasar dan belum menjadi besaran definitif. Setelah beberapa kegiatan digabungkan, maka perkiraan biaya tersebut 
akan lebih mendekati kebutuhan nyata, sebab penggabungan tersebut menghasilkan efisiensi biaya.

lampiran CB-01 
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No Kegiatan Perkiraan
Biaya	(juta)	

Alternatif	
sumber	dana

Input Output Perkiraan
waktu

SKPD

2 Dukungan	aturan/ketentuan	
tentang	larangan	WC	helikopter	
dan mekanisme pengawasan secara 
lokal

50,0 •		 APBD	Kota •		 Profil	perilaku	masyarakat •		 SK	Walikota 1 bulan Hukum

3 Penyusunan	Manual	Teknis	
pembuatan, operasi dan 
pemeliharaan	MCK++,	tangki	septik	
individual	&	komunal

50,0 •		 APBD	Kota •		 Rujukan	dari	Pusat	&		
Provinsi 

•		 Buku	Manual	Teknis 3	bulan PU

4 Pengalangan dana masyarakat, 
pelibatan	swasta	lokal	&	CSR

25,0 •		 APBD	Kota •		 Identifikasi	sumber	dana	
potensial 

•		 Model	penggalangan	
dana masyarakat

•		 Kesepakatan	kerja	
sama dengan pihak 
swasta

2	bulan Bappeda
Diskom

5 Pembuatan	MCK++	dan	tangki	
septik komunal

??? •		 APBD	Kota
•		 Swasta
•		 Masyarakat

•		 Jumlah	&	dimensi	MCK++	
&	tangki	septik	komunal

•		 Jumlah	&	dimensi	
MCK++	&	tangki	
septik komunal

3	bulan PU

6 Monitoring	dan	evaluasi ??? •		 APBD •		 Laporan	dari	SKPD	terkait •		 Hasil	Monev ??? Bappeda

B.	 Periksa:	kegiatan	sejenis	dari	program-program	dari	subsektor	yang	sama	dalam	sebuah	zona	sanitasi,	
atau	dari	zona	sanitasi	lainnya	di	kota.
Dalam	 zona	 sanitasi	 yang	 sama,	 kemungkinan	 terdapat	 program	 lain	 dengan	 kegiatan	 serupa.	 Misalnya,	 ‘advokasi	
pimpinan daerah serta studi dan kampanye penyadaran masyarakat’. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat digabungkan 
jadi satu kegiatan. Hasilnya adalah volume kegiatan yang lebih besar, tetapi dengan biaya lebih efisien.

Kemungkinan	lain	adalah	bahwa	‘program	penghapusan	kakus	helikopter’	juga	dilakukan	di	zona	sanitasi	lain.	Dengan	
demikian, kegiatan ‘advokasi ke pimpinan daerah serta studi dan kampanye penyadaran masyarakat’ dapat disederhanakan 
menjadi satu kegiatan.  

C.	 Gabungkan:	kegiatan-kegiatan	yang	mungkin	diintegrasikan	dari	subsektor	lain,	termasuk	higiene.		
Ada	kemungkinan,	bahwa	pada	area	kelurahan	yang	sama	terdapat	masalah	air	 limbah	dan	persampahan.	Keduanya	
perlu pemetaan profil perilaku masyarakat. Karena teknik yang digunakan untuk memotret profil perilaku tersebut sama, 
maka sebenarnya kegiatan serupa dari subsektor yang berbeda dapat dijadikan satu.

lampiran CB-01 
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Kemungkinan lain dari aspek higiene adalah identifikasi perlunya kampanye PHBS. Kegiatan tersebut dapat digabung jadi 
satu kegiatan dengan ‘kampanye penyadaran masyarakat’.

Produk dari kegiatan C adalah daftar panjang (long list) untuk setiap subsektor dan aspek higiene.

Daftar	panjang	inilah	yang	kemudian	dibahas	bersama	Pokja-Tim	Pengarah	untuk	disetujui.		Setelah	persetujuan	diperoleh,	
bersama dengan draf dari bab-bab sebelumnya, maka disiapkanlah draft Strategi Sanitasi Kota. 

Draf	 Strategi	 Sanitasi	 Kota	 kemudian	 dipaparkan	 dan	 didiskusikan	 dalam	 konsultasi	 publik.	Masukan	 yang	 diperoleh	
digunakan untuk memperbaiki draf Strategi Sanitasi Kota, yang selanjutnya menjadi bahan advokasi dan lobi dengan 
Panitia	 Anggaran,	DPRD	 Kota,	 Pokja	 Sanitasi	 Provinsi	 serta	Tim	Teknis	 Pembangunan	 Sanitasi	 (TTPS).	Tujuannya	 guna	
memperoleh gambaran kemungkinan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. 

lampiran CB-01 
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Kolom	               
Kolom             
        

---	 Sasaran:	Tuliskan	sasaran	kegiatan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
         

---	 Program:	Tuliskan	nama	Program	sesuai	dengan	definisi	yang	dibuat	oleh	Pokja	Sanitasi	Kota	 	 	 	 	 	
              

2	 Kegiatan:	Tuliskan	semua	kegiatan	yang	perlu	dilakukan	-	mulai	dengan	zona-1	dan	seterusnya.	Nama	kegiatan	sebaiknya	nama	yang	‘opera-
sional’, mudah dipahami dan disepakati oleh semua anggota Pokja.        
            

4	 Keluaran:	Tuliskan	Keluaran	untuk	masing-masing	kegiatan.	Sebaiknya	dituliskan	dalam	bentuk	kode	(misal:	Keluaran	A,	B,	C)	untuk	menghe-
mat lebar kolom dan memudahkan proses sortir (bila diperlukan).        
            

5	 Zona:	Tuliskan	angka	‘1’	pada	kolom	zona	terkait	bila	pada	zona	tersebut	terdapat	kegiatan;	dan	tuliskan	angka	‘0’	bila	tidak	terdapat	kegiatan	
pada zona tersebut.            
        

6	&	7	 Kecamatan	&	Kelurahan:	Tuliskan	nama	dan	kode	untuk	kecamatan	dan	kelurahan	(penulisan	kode	kecamatan	dan	kelurahan	sifatnya	opsional	
- sesuai dengan kode BPS)           
         

8	 Rencana	Pelaksanaan:	tuliskan	angka	‘1’	untuk	rencana	pelaksanaan	pada	tahun	yang	bersangkutan;	dan	angka	‘0’	bila	tidak	ada	rencana	pelak-
sanaan             
       

10	 Perkiraan	Biaya:	Tuliskan	perkiraan	biaya	untuk	masing-masing	kegiatan	 	 	 	 	 	 	
             

11	 Perkiraan	Anggaran:	Berdasarkan	pertemuan	dengan	TAPD,	Pokja	Sanitasi	Provinsi	dan	TTPS,	tuliskan	sumber	dan	perkiraan	pembiayaan	 	
              
    

12	 Program	(penyesuaian):	Tuliskan	judul	program	yang	disesusaikan	dengan	program	nasional	&	provinsi,	dan	memerhatikan	Rencana	Strategis	
SKPD	serta	program	prioritas	kota	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
         

17	 SKPD	Penanggung	Jawab-Implementasi:	Sepakati	SKPD	yang	akan	bertanggung	jawab	untuk	implementasi	 	 	 	
              
  

19	 SKPD	Penanggung	Jawab-O&P:	Sepakati	SKPD	yang	akan	bertanggung	jawab	untuk	O&P	 	 	 	 	 	
              

lampiran CB-01 
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CB-05Lampiran	CB-05_1
Draf	Outline:	Dokumen	Strategi	Sanitasi	Kota	(SSK)	

DRAF	OUTLINE

DOKUMEN	STRATEGI	SANITASI	KOTA	(SSK)

RINGKASAN	EKSEKUTIF

BAB-1		 PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 
2.	 Maksud	dan	Tujuan	penyusunan	SSK	
3.	 Landasan	Hukum	
4.	 Metode	Penyusunan	
5.	 Sistematika	Dokumen	

BAB-2		 Kerangka	Kerja	Sektor	Sanitasi	Kota
1.	 Gambaran	Umum	Sanitasi	Kota	
2.	 Visi	dan	Misi	Sanitasi	Kota		
3.	 Kebijakan	Umum	dan	Strategi	Sektor	Sanitasi	Kota	tahun	...	-	...	
4.	 Sasaran	Umum	dan	Arahan	Tahapan	Pencapaian	

BAB-3		 ISU	STRATEGIS	DAN	TANTANGAN	SEKTOR	SANITASI	KOTA	
1.	 Enabling	and	Sustainability	Aspect

a.	 Kebijakan	Daerah	dan	Kelembagaan	
b. Keuangan

c. Komunikasi
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d. Keterlibatan Pelaku Bisnis
e.	 Partisipasi	Masyarakat	dan	Jender
f.	 Monitoring/pemantauan	dan	Evaluasi
2.	 Subsektor	dan	Aspek	Utama
a.	 Air	limbah
b. Persampahan
c.	 Drainase	Lingkungan
d. Higiene

BAB-4			 STRATEGI	SEKTOR	SANITASI	KOTA
1.	 Sasaran	dan	Arahan	Penahapan	Pencapaian
2.	 Strategi	Sektor	&	Aspek	Utama

a.	 Air	Limbah
b. Persampahan
c.	 Drainase	Lingkungan
d. Higiene 

3.	 Enabling	and	Sustainability	Aspect
a.	 Kebijakan	Daerah	dan	Kelembagaan
b. Keuangan
c. Komunikasi
d. Keterlibatan Pelaku Bisnis
e.	 Partisipasi	Masyarakat	dan	Jender

BAB-5	PROGRAM	DAN	KEGIATAN
1.	 Program	dan	Kegiatan	Sektor	&	Aspek	Utama

a.	 Air	Limbah
b. Persampahan
c.	 Drainase	Lingkungan
d. Higiene

2.	 Program	dan	Kegiatan	Enabling	and	Sustainability	Aspect
a.	 Kebijakan	Daerah	dan	Kelembagaan
b. Keuangan
c. Komunikasi
d. Keterlibatan Pelaku Bisnis
e.	 Partisipasi	Masyarakat	dan	Jender

lampiran CB-05 
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BAB-6		 STRATEGI	MONEV	(DRAF)
1.	 Gambaran	Umum	Struktur	Monev	Sanitasi

	a.	 Monitoring	terkait	pengambilan	keputusan
	b.	 Monitoring	pelaksanaan
	c.	 Monitoring	stratejik

2.	 Pengembangan/penyusunan	indikator	input, output dan outcome
3.	 Pengumpulan	dan	penyajian/pelaporan	data	

BAB	-7		 PENUTUP	

Daftar	Rujukan
Lampiran

lampiran CB-05 
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