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KATA PENGANTAR
Pertama, Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya berkat rakhmat dan ridho–NYA, Dokumen Rencana Pembangunan Investasi
Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat disusun.
Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 disusun untuk memberikan arahan atau
pedoman bagi pembangunan investasi jangka menengah Kabupaten Klaten yang berisi kebijakan, strategi dan matrik kegiatan pembangunan di
Kabupaten Klaten dengan prioritas kawasan perkotaan dan perdesaan. RPIJM akan memastikan suatu program pembenahan pembangunan bersinergi
dengan program-program lainnya guna mencapai sasaran pembangunan yang disepakati. Dokumen RPIJM juga mensinergikan upaya-upaya yang akan
dilakukan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau kelompok masyarakat. Dengan demikian, melalui pola pembagian tugas yang strategis,
nantinya pembenahan layanan pembangunan investasi jangka menengah dapat teratasi.
Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh SKPD terakit di Kabupaten Klaten yang telah
mampu mewujudkan adanya dokumen ini, sekaligus diharapkan dokumen ini dapat menjadi dasar pembangunan investasi jangka menengah di
Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak.
Menyadari akan keterbatasan pemikiran dan kemampuan yang ada pada SKPD terkait di Kabupaten Klaten, maka pada ruang ini tidak lupa kami
harapkan saran, masukan, dan kritikan dari semua pihak yang bersifat konstruktif demi terwujudnya upaya penyempurnaan Dokumen Rencana
Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dan
bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Klaten,

Juni 2013
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KEPALA BAPPEDA

Drs. BAMBANG SIGIT SN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601212 198603 1 037

DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Millenium Development Goals (MDG’s) atau tujuan pembangunan millennium adalah
upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara
189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan. Salah satu
tujuan dari kesepakatan MDGs adalah menjamin keberlanjutan lingkungan dengan target
yang berkaitan dengan sanitasi adalah mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak
Memiliki akses ke air minum dan sanitasi dasar yang layak.
Kondisi eksisting sanitasi perkotaan di Indonesia saat ini masih sangat
memprihatinkan karena pembangunan sanitasi tak mampu mengejar pertambahan jumlah
penduduk yang semakin tinggi. Beberapa persoalan yang menyebabkan kondisi tersebut
mengemuka antara lain: kebutuhan infrastruktur sanitasi belum dirasakan mendesak oleh
masyarakat, dibutuhkan investasi yang relatif besar untuk membangun infrastruktur sanitasi,
mata anggaran untuk sektor sanitasi dibawah rata-rata

1% APBD/APBN. Pemahaman

masyarakat mengenai sanitasi masih minimal, hal ini terbukti dari Pola Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) yang masih sangat jauh dari ideal. Hampir 30% penduduk Indonesia masih
Buang Air Besar Sembarangan (BABS), baik langsung maupun tidak langsung, 18,1%
diantaranya di perKabupatenan. Akibatnya pencemaran ke badan air dan lahan mencapai
14.000 ton tinja per hari dan 75% sumber baku dalam keadaan tercemar. Penduduk yang
memiliki akses terhadap Prasarana Sarana Sanitasi Setempat (on-site) yang aman (tangki
septik) baru 71,06% di perKabupatenan dan 32,47% di Perdesaan (Susenas 2007). Selain itu
98 % TPA kita masih dioperasikan secara open damping. Genangan di permukiman dan
wilayah strategis di perKabupatenan makin sering terjadi, diperburuk oleh perubahan pola
hujan ; Sementara jumlah saluran drainase yang mengalir lancar cenderung menurun
sepanjang tahun 2004 – 2009.
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Disisi Air limbah saat ini Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepemilikan
sistem jaringan air limbah terpusat (sewerage system) terendah di Asia. Dari 10 Kabupaten di
Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sebesar
1,3 % dari keseluruhan jumlah populasi.
Untuk skala Kabupaten kondisi TPA masih rawan, karena 98 % TPA di Indonesia masih
menggunakan sistem open dumping. Kondisi berpengaruh buruk pada kesehatan lingkungan
di sekitar lokasi TPA. Dalam sub sektor drainase, banjir atau genangan air rob di kawasan
permukiman atau skala Kabupaten masih terjadi sebagai akibat dari buruknya pengelolaan
drainase.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan kebijakan untuk
menjalankan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). PPSP yang
dimulai pada tahun 2011 ini merupakan replikasi dari program Indonesia Sanitation Sector
Development Program (ISSDP) yang sudah ada sebelumnya. PPSP merupakan program
terobosan untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi. Program ini
mendorong pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menyusun perencanaan strategis
dalam pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif dan koordinatif yakni Strategi
Sanitasi Kabupaten (SSK).
Sebagai program terobosan dan bersifat percepatan, PPSP mendorong untuk stop
BABS di wilayah perkotaan dan pedesaan pada tahun 2014. perbaikan dan pengelolaan
persampahan melalui implementasi 3R (reduce, reuse, recycle) serta TPA berwawasan
lingkungan dengan sistem sanitary landfill dan controlled landfill. Sasaran PPSP lainnya
adalah pengurangan genangan rob di sejumlah Kabupaten/kawasan perkotaan seluas 22.500
hektare.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam program ini diawali dengan pengiriman
Surat Pernyataan Minat Mengikuti Program PPSP tahun 2011 Nomor 050/1347/09/2011 pada
tanggal 16 Agustus 2011 yang telah ditandatangani Bapak Sunarno, SE, M.Hum selaku
Bupati Kabupaten Klaten dan dijadikan satu dari usulan 8 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah
pada tahun 2011 untuk mengikuti program PPSP khususnya untuk Penyusunan Buku Putih
Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Ketujuh kabupaten/Kabupaten lainnya
adalah Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Kudus, Blora, Banyumas dan Banjrnegara.
Sedangkan untuk Kabupaten yang mendapatkan pendampingan untuk penyusunan
Memorandum Program adalah Kabupaten Jepara, Cilacap dan Purbalingga.
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Dalam pelaksanaannya PPSP dilakukan oleh lintas dinas/instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten, terutama dinas/instansi yang terkait dengan sanitasi.
Sedangkan operasional kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat yang berada di Bappeda
Kabupaten Klaten. Kegiatan PPSP ini kemudian dilakukan oleh sebuah Kelompok Kerja
(Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dengan difasilitasi oleh seorang
Fasilitator Kabupaten (City Facilitator). Sinergi dinas/instansi dalam Pokja dan CF menyusun
Buku Putih ini menjadi wujud kepedulian untuk perbaikan kondisi sanitasi di Kabupaten
Klaten.
Pokja AMPL merupakan barisan terdepan dalam menyusun Buku Putih.

Pokja

melakukan pertemuan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data sekunder dan
primer dalam memetakan sanitasi skala Kabupaten Klaten. Hasil pertemuan pokja disajikan
ke dokumen profil sanitasi skala Kabupaten yang disebut White Book atau BUKU PUTIH.
Setelah dilaksanakan berbagai studi kelayakan dan kegiatan pengumpulan data tambahan
berdasarkan usulan dalam lokakarya draft Buku Putih maka diterbitkan Buku Putih versi Final.
Buku Putih versi final merupakan dasar yang kuat dalam pembahasan mengenai tahap,
kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi yang akan dituangkan dalam Strategi Sanitasi
Kabupaten (SSK). Dokumen inilah yang akan menjadi dasar pembangunan sanitasi di
Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, terutama yang terkait dengan
bidang sanitasi untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program dan kegiatan yang
konkrit.

1.2. Maksud, Tujuan Dan Sasaran
1)

Maksud
Maksud dari kegiatan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Klaten adalah untuk.
memberikan arahan atau pedoman bagi pembangunan sanitasi kabupaten yang berisi
kebijakan, strategi dan pengelolaan sanitasi kabupaten dengan prioritas kawasan perkotaan
dan kawasan padat kumuh miskin. SSK akan memastikan suatu program pembenahan
layanan sanitasi bersinergi dengan program-program lainnya guna mencapai sasaran
pembangunan yang disepakati. Strategi ini juga mensinergikan upaya-upaya yang akan
dilakukan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau kelompok masyarakat. Dengan
demikian, melalui pola pembagian tugas yang strategis, nantinya pembenahan layanan
sanitasi
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2)

Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan sanitasi
Kabupaten secara menyeluruh dan komprehensif yang disebut SSK untuk mempercepat
pembangunan sanitasi secara menyeluruh yang meliputi sub bidang limbah, sampah dan
drainase.

3)

Sasaran
Sasaran dari penyusunan SSK adalah perencanaan secara menyeluruh pembangunan
sanitasi di Kabupaten Klaten dengan prioritas penanganan di kawasan perkotaan di
Kabupaten Klaten serta kawasan padat kumuh miskin terutama di permukiman nelayan.

1.3. Landasan Hukum
Beberapa dasar hukum yang melandasi kegiatan ini secara operasional dan sutansial
antara lain adalah sebagai berikut:
1)

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3)

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perumahan Permukiman;

4)

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

6)

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7)

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8)

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;

9)

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10) Peraturan Pemerintah Nomor

82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
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14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
15) Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan
Kualitas Air;
16) Peraturan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan
Kualitas Air Minum;
17) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan di Dinas Kesehatan dan
Pusat Kesehatan Masyarakat;
18) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standart
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah;

1.4. Ruang Lingkup
Lingkup lokasi pekerjaan adalah di wilayah Kabupaten Klaten, dengan lingkup materi
sebagai berikut :
1)

Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sanitasi kota/kabupaten.

2)

Zona dan sistem layanan sanitasi kota/kabupaten.

3)

Isu-isu strategis dalam pengelolaan sanitasi.

4)

Strategi pembangunan sanitasi.

5)

Program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan.

1.5. Metodologi Penyusunan
Sebagaimana dengan panduan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota, panduan penyusunan
Strategi Sanitasi Kota (SSK) disusun berdasarkan berbagai teori yang ada, 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 anggota-anggota Pokja Sanitasi Kota dan akhirnya
mendorong proses pengembangan kapasitas. Tetapi selain itu proses yang dibangun melalui
manual ini dimaksudkan juga agar Pokja memiliki rasa memiliki dan bertanggung jawab
terhadap apa yang sudah disusunnya secara bersama-sama.
Proses penyusunan SSK melewati beberapa tahapan, yaitu:
1)

Kajian Buku Putih dan rujukan lainnya (CA-01)

2)

Formulasi visi dan misi sanitasi (CA-02)
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3)

Pertemuan konsultasi dengan Pokja- Tim Pengarah (CA-03)

4)

Penetapan tujuan umum dan sasaran (CA-04)

5)

Penetapan sistem dan zona sanitasi (CA-05)

6)

Penetapan tingkat layanan sanitasi (CA-06)

7)

Pertemuan konsultasi dengan kelurahan (CA-07)

8)

Identifikasi kemungkinan hambatan dan isu (CA-08)

9)

Perumusan kerangka kerja sanitasi kota (CA-09)

10) Pertemuan konsultasi dengan Pokja- Tim Pengarah (CA-10)
11) Audiensi dan lobby (CA-11)
12) Perumusan strategi dan pengembangan strategi sub sektor dan aspek pendukung
layanan (CB-01)
13) Penyiapan program dan kegiatan (CB-02)
14) Pertemuan konsultatif dengan Tim Pengarah (CB-03)
15) Penyiapan dokumen draft strategi sanitasi (CB-04)
16) Konsultasi publik (CB-05)
17) Audiensi dan lobby (CB-06)
18) Finalisasi strategi sanitasi kota (CB-07)
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Gambar 1.1 Menunjukkan Diagram Proses Penyusunan SSK.
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1.6. Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Klaten ini adalah
sebagai berikut :
Bab I

Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang
lingkup kegiatan dan lokasi, dan sistematika penyusunan.

Bab 2

Kerangka Kerja Sektor Sanitasi Kabupaten Klaten
Bab ini berisi mengenai gambaran umum sanitasi Kabupaten Klaten, visi dan misi
sanitasi Kabupaten Klaten, kebijakan umum dan strategi sektor sanitasi Kabupaten
Klaten, serta sasaran umum dan arahan tahapan pencapaian.

Bab 3

Isu Strategis Dan Tantangan Sektor Sanitasi Kabupaten Klaten
Bab ini menjelaskan mengenai enabling and sustainability aspect mengenai
kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku
bisnis, partisipasi masyarakat dan jender, serta monev; sub-sektor dan aspek utama
meliputi air limbah, persampahan, drainase lingkungan, dan higiene.

Bab 4

Strategi Sektor Sanitasi Kabupaten Klaten
Bab ini menjelaskan mengenai sasaran dan arahan pentahapan pencapaian,
strategi sektor dan aspek utama, serta enabling and sustainability aspect.

Bab 5

Program Dan Kegiatan
Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan sektor dan aspek utama, serta
program dan kegiatan yang berkaitandengan enabling and sustainability aspect.

Bab 6

Strategi Monev (Draft)
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum struktur monev sanitasi meliputi
monitoring terkait pengambilan keputusan, monitoring pelaksanaan, monitoring
strategik; pengembangan/penyusunan indikator input, output dan outcome; serta
pengumpulan dan penyajian/pelaporan data.

Bab 7

Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi berkaitan dengan
pengembangan sanitasi di Kabupaten Klaten.
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BAB II
KERANGKA KERJA SEKTOR SANITASI
2.1. Gambaran Umum Sanitasi Kabupaten Klaten
2.1.1. Kesehatan Lingkungan
Kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan masalah air bersih, persampahan dan
sanitasi. Hidup bersih dan sehat dapat diartikan sebagai hidup di lingkungan yang memiliki
standar kebersihan dan kesehatan serta menjalankan pola/perilaku hidup bersih dan
sehat. Lingkungan yang sehat dapat memberikan efek terhadap kualitas kesehatan.
Kesehatan seseorang akan menjadi baik jika lingkungan yang ada di sekitarnya juga baik.
Begitu juga sebaliknya, kesehatan seseorang akan menjadi buruk jika lingkungan yang
ada di sekitarnya kurang baik. Dalam penerapan hidup bersih dan sehat dapat dimulai
dengan mewujudkan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat memiliki ciri-ciri
tempat tinggal (rumah) dan lingkungan sekitar rumah yang sehat.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, khususnya
dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat.
Dengan demikian pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Klaten
berkomitmen menjaga kenyamanan lingkungan dalam berbagai bidang bukan hanya
persoalan pengelolaan sampah .Hal tersebut salah satunya bertujuan untuk memberikan
penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat,
sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat terjaga.
Indikator kesehatan lingkungan di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari jumlah
Rumah Sehat, Sarana Ibadah Sehat serta Sekolah Sehat yang terdiri dari komponen fisik,
sarana sanitasi dan perilaku penghuninya yang secara umum masih relatif rendah
sehingga masih perlu peningkatan.
Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Kabupaten Klaten secara keseluruhan
mengalami peningkatan walaupun cakupannya masih belum optimal. Cakupan rumah
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tangga yang memiliki jamban pada tahun 2010 mencapai 52,17%. Kondisi ini mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2008 yang baru mencapai 35,27% dan tahun 2009
mencapai 45,44%. Sedangkan persentase institusi yang dibina kesehatan lingkungannya
mencapai 78,9% pada tahun 2010 meningkata dibanding tahun 2009 sebesar 78,8%
tetapi lebih kecil dibandingkan tahun 2008 yaitu sebesar 81,7%i, persentase rumah sehat
tahun 2010 mencapai 75,7% menurun jika dibanding tahun 2008 sebesar 80,6% dan tahun
2009 sebesar 77,3%, persentase pengguna air sehat mencapai 96,6% dan persentase
rumah tangga yang memiliki SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) baru mencapai
72,3%.
Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kabupaten
Klaten Tahun 2008 – 2010 (%)
No

Indikator

2008

2009

2010

1

Persentase RT memiliki Jamban

35.27

45.44

52.17

2

Persentase institusi yang dibina kesehatan
lingkungannya

81.7

78.8

78.9

3

Persentase rumah sehat

80.6

77.3

75.7

4

Persentase pengguna air sehat

64.7

85.5

96.6

5

Persentase rumah tangga yang memiliki SPAL

52.1

62.8

72.3

Sumber : Dinas Kesehatan

2.1.2. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat
Secara umum tingkat kesehatan dan pola hidup masyarakat di Kabupaten Klaten
dapat terlihat dari angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh sanitasi buruk seperti
ditunjukkan melalui angka kesakitan diare ataupun kasus ISPA.
Jumlah penderita diare di Kabupaten Klaten pada tahun 2008 mengalami
penurunan dari 27.771 menjadi 25.405 penderita pada tahun 2009. Dan pada tahun 2010
terjadi penurunan jumlah penderita diare yaitu sebesar 24.806. Dari periode tahun 20082010 angka kejadian diare tertinggi adalah pada tahun 2008.
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Distribusi penderita diare di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.2.
Distribusi Penderita Diare Kabupaten Klaten Tahun 2008-2010
No.

Puskesmas

1

Bayat

2

Diare
2008

2009

2010

1.389

834

819

Cawas I

758

732

698

3

Cawas II

728

519

564

4

Ceper

876

499

525

5

Delanggu

1.052

1.093

728

6

Gantiwarno

1.012

956

1.114

7

Jambukulon

733

602

734

8

Jatinom

620

343

488

9

Jogonalan I

439

223

147

10

Jogonalan II

453

227

446

11

Juwiring

2.357

2.337

1.466

12

Kalikotes

819

863

968

13

Karanganom

955

916

1.106

14

Karangdowo

760

1.084

1.178

15

Karangnongko

774

564

480

16

Kayumas

532

686

504

17

Kebonarum

631

561

494

18

Kebondalem lor

676

455

400

19

Kemalang

940

887

617

20

Klaten Selatan

809

452

502

21

Klaten Tengah

581

566

405

22

Klaten Utara

519

420

517

23

Majegan

584

556

486

24

Manisrenggo

734

782

912

25

Ngawen

869

1.027

949

26

Pedan

716

782

729

27

Polanharjo

715

944

567

28

Prambanan

411

870

1.219

29

Trucuk I

915

737

951

30

Trucuk II

740

754

567

31

Tulung

980

859

829

32

Wedi

895

889

941

33

Wonosari I

979

1.035

1.130

34

Wonosari II

820

351

626

27.771

25.405

24.806

Total

Sumber : Dinkes Kabupaten Klaten, 2009
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Dari Tabel distribusi penderita diare di puskesmas se Kabupaten Klaten dapat
dilihat bahwa jumlah penderita diare tahun 2010 tertinggi adalah di Kecamatan Juwiring,
peringkat kedua adalah di kecamatan Prambanan.
Pada tahun 2009 jumlah kasus penderita DBD sebanyak 476 orang, 100 %
tertangani. Angka kematian (Incidence Rate) 3,65 per 10.000 penduduk. Jumlah kematian
akibat DBD adalah 3 orang sehingga angka kematian (Case Fatality Rate) 0,63%. Hal
tersebut terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2008 dimana terdapat 598
kasus DBD, angka kesakitan 4,60 per 10.000 penduduk dengan jumlah riil kematian 14
orang, dan angka kematian 2,34%.
Pada tahun 2009 tercatat 4 kasus positif malaria. Angka kesakitan sebesar 0,003
per 1000 penduduk dan angka kematian 0.

Gambar : Peta Maping Endemitas
2.1.3. Kualitas dan Kuantitas Air
1)

Sumber Air Sistem (PDAM)
Kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Klaten dapat dipenuhi melalui
jaringan perpipaan dari PDAM dan sumber air tanah. Hal ini mengingat potensi
sumber air yang cukup besar yang ada di wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten
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Klaten merupakan dataran menengah yang menjadi daerah munculnya mata air dan
perlintasan air tanah. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dalam penyediaan kebutuhan air yang layak melalui jaringan PDAM
dibeberapa kecamatan.
Berikut adalah mata air dan sumur dalam di Kabupaten Klaten yang dikelola oleh
PDAM.
Tabel 2.3
Mata Air yang Dikelola oleh PDAM Kabupaten Klaten
Lokasi

Debit (Q)
(Lt/dt)

Debit (Q) yang
Diambil (lt/dt)

Geneng, Malangjiwan

213

140

Lanang

88

50

Karanganom

Ponggok

899

25

Jatinom

Jolotundo (Ngabean)

76

3,5

3.

Karangnongko

Sliling (Keputran)

20

4

4.

Kemalang

Sliling

20

4

5.

Delanggu

Wangen

25

19

6.

Tulung

Nila (Daleman)

300

50

No
1.

Konsumen

Mata Air yang Diambil

Kota Klaten

2.

Sumber : RTRW 2005-2010
Tabel 2.4
Sumur Dalam yang Dikelola PDAM
Lokasi

No
1.

2.

3.

D (m)

(Q) lt/dt

Ds. Gayamprit

100

15

Pamardi Karya (Boreng)

100

15

Jonggrangan

100

15

Kebondalem Lor

90 – 100

10

Tas Kombang

90 – 100

10

120

4

Konsumen
Kota Klaten

Prambanan

Kemalang

Sumur yang Diambil

Kemalang

Sumber : RTRW 2005-2010
Keterangan :
D : kedalaman
Q : debit
* : belum dikelola karena kandungan unsur Fe tinggi
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2)

Sumber Air Non Sistem (PSAB)
Pelayanan air bersih (air minum) non sistem diselenggarakan oleh sebagian besar
masyarakat baik yang dikelola secara individu, kelompok maupun oleh institusi di
tingkat desa. Prosentase sumber air non sistem di Kabupaten Klaten meliputi PAB
Stimulan dan Non perpipaan pedesaan . Sumber air yang dimanfaatkan adalah
sumber air, sungai, embung, sumur dangkal dan air hujan (PAH). Kualitas air bersih
yang digunakan sebagaian besar belum terkontrol, karena pemeriksaan kualitas air
secara berkala meliputi seluruh Kabupaten Klaten hanya dilakukan di beberapa titik
sampel saja.

2.1.4. Limbah Cair Rumah Tangga
Pengelolaan lumpur tinja juga memerlukan biaya untuk pemeliharaan sarana
prasarana penunjang dan juga untuk biaya oprasional dan biaya pengolahan dari lumpur
tinja itu sendiri. Di Kabupaten Klaten sendiri pengaturan mengenai retribusi yang meliputi
besarnya tarif dan tata cara pemungutannya sudah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten No. 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
Perda Kabupaten Klaten No. 15 Tahun 2000 juga dijadikan sebagai landasan dalam
menentukan tarif retribusi untuk penyedotan tunja.
Struktur dan besarnya tarif pelayanan penyedotan kakus atau jamban dan pembuangan
menurut Perda Kab. Klaten No. 15 Tahun 2000 sebagai berikut:
1)

Struktur tarif digolongankan berdasarkan lokasi/wilayah penyedotan.

2)

Besarnya Tarif: Luar Kota : Rp. 85.000,00 Dalam Kota : Rp.75.000,00

Sedangkan struktur dan besarnya tarif pelayanan penyedotan kakus atau jamban dan
pembuangan berdasarkan kondisi saat ini sebagai berikut :
1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan lokasi/wilayah.

2)

Penyedot besarnya tarif: Luar Kota : Rp. 150.000,00 Dalam Kota : Rp. 125.000,00
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Berikut disampaikan data mengenai Timbunan Limbah Cair Rumah Tangga
Tabel 2.5
Gray Water Limbah Rumah Tangga
Wilayah

Penduduk th. 2010

Kota Klaten

289.243 jiwa

Kabupaten Klaten

1.307.562 jiwa

Volume air Limbah
Gray Water
80 ltr/hari

Limbah Gray
Water
23.139.440 lt/hari
104.604.960
ltr/hari

Tabel 2.6
Black Water
Wilayah

Penduduk th. 2010

Kota Klaten

289.243 jiwa

Kabupaten Klaten

1.307.562 jiwa

Volume air Limbah
Black Water
0,5 ltr/hari

Limbah Black
Water
144.622 lt/hari
653.781 ltr/hari

2.1.5. Limbah Padat (Persampahan)
Pada tahun 2010 ini penanganan persampahan di Kabupaten Klaten dilayani oleh
Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum. Pelayanannya terbatas pada
kawasan Kota Klaten, sedangkan untuk kawasan di luar kota pengelolaan persampahan
pada umumnya dikelola sendiri oleh penduduk setempat dengan cara ditibun maupun
dibakar
Data mengenai Timbunan Sampah di Kabupaten Klaten
Tabel 2.7
Timbunan Sampah
Wilayah

Penduduk th. 2010

Kota Klaten

289.243 jiwa

Kabupaten Klaten

1.307.562 Jiwa

Volume timbulan
sampah

Timbulan sampah
578.486 lt/hari

2 Liter / hari atau
0,002 m³/hari

578 m³/hari
2.615.124 lt/ hari
2.615 m³/hari

Bidang Kebersihan dan Pertaman, DPU mampu mengangkut sampah 160 m3 dari total
produksi sampah + 578 m3 per hari. Daya angkut ini tidak seimbang dengan produksi
sampah. Untuk sumber daya manusia pengelola sampah tahun 2010 ini adalah sebagai
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berikut : staf operasional 9 orang; pengemudi 18 orang; pengangkut 78 orang; penyapu 50
orang; drainase 10 orang; petugas IPLT & TPA 3 orang.
Untuk wilayah yang tidak mendapat pelayanan persampahan, masyarakat mengelola
sendiri sampah domestiknya dengan menggunakan metode tradisional/on site yaitu
dengan mengumpulkan dan membakar di pekarangan. Diagram Sistem Persampahan
sebagai berikut menggambarkan diagram persampahan yang ada diperkotaan maupun
perdesaan.
Tabel 2.8.
Diagram Sistem Sanitasi Sampah

Sumber: Lokakarya SSK Kab. Klaten, 2011

2.1.6. Drainase Lingkungan
Sektor pertanian di wilayah Kabupaten Klaten merupakan salah satu pendukung
utama bagi perekonomian daerah, kegiatan pertanian meliputi upaya ketahanan pangan,
budidaya perikanan dan usaha peternakan. Debit mata air yang dimanfaatkan untuk irigasi
sebesar 4757,5 lt/dt.
Jaringan drainase yang ada umumnya masih menyatu dengan jaringan sanitasi (limbah
rumah tangga dari mandi dan cuci). Jaringan drainase juga memanfaatkan sungai dan
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jaringan irigasi. Jaringan pemutusan yang ada berfungsi untuk mengalirkan air hujan dan
pembuangan air limbah. Kebutuhan jaringan irigasi untuk daerah pertanian dilakukan
dengan pembuatan jaringan-jaringan sekunder dan tersier. Daerah Aliran Sungai (DAS)
yang ada di Kabupaten Klaten antara lain: Sungai Dengkeng, Sungai Mlese, Sungai
Simping, selain itu terdapat Kali Bebadan, Kali Gampar, Kali Logede, Kali Bagor, Kali
Macanan, Kali Bajung, Kali Kahuman, Kali Dandang, Kali Ngrancah, Kali Soko dan sungaisungai kecil lainnya. Umumnya sungai-sungai di Kabupaten Klaten bermuara di Bengawan
Solo.
Sungai-sungai di Wilayah Klaten sebagian besar mengalir air sepanjang tahun, dan
air sungai tersebut sebagian besar dipergunakan untuk irigasi. Berdasarkan datayang
terdapat di subdin Pengairan DPU kabupaten Kalten Volume air sungai tersebut
+1.083.198.528 m3.
Di Wilayah Kabupaten Klaten terdapat sungai dan gunung yang membentang
disepanjang wilayah Kabupaten Klaten. Sungai yang terdapat di Wilayah Kabupaten
Klaten diantaranya adalah sungai Dengkeng, Sungai Mlese, dan Sungai Simping.
Sedangkan disebalah selatan wilayah Kabupaten Klaten membentang PeguninganKapur
Selatan atau Pegunungan seribu. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten
Kleaten merupakan anak sungai Bengawan Solo, sebagian besar sungai yang terdapat di
wilayah Kaupaten Klaten bermuara di sungai Bengawan Solo seperti Sungai Pusur,
Sungai Simping, Sungai Dengkeng, Sungai Gondang serta sungai lainnya. Beberapa
sungai yang ada di Kabupaten Klaten, pengelolaanya berada di Pemerinatah Provinsi
Jawa Tengah, diantaranya yaitu:
1)

Sungai Pusur

7.

Sungai Babadan

2)

Sungai Ujing

8.

Sungai Dengkeng

3)

Sungai Lusah

9.

Sungai Deler

4)

Sungai Brambang

10.

Sungai Putih

5)

Sungai Ceper

11.

Sungai Woro

6)

Sungai Bloro

12.

Sungai Gampar

Kabupaten Klaten yang terletak di antara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta
merupakan daerah tangkapan air hujan untuk satuan Wilayah Daerah aliran Bengawan
Solo. Tetapi tidak semua daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Klaten merupakan
daerah tangkapan air,daerah tangkapan air tersebut sebagan besar pada daerah utara
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Kabupate KlatenYaitu di Kecamatan Polanharjo dan Tulung. Dalam pembangunan sumber
daya air diKabupaten Klaten sangat terkait dengan Pengembangan dan pengolahan
sumberdaya air sungai Bengawan Solo. Karena sungai-sungai di Wilayah Kabupaten
Klaten sebagian besar bermuara di sungai Bengawan Solo, dan di sebagian besar daerah
Prambanan mengalir ke DAS kali Opak. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
di Kabupaten Klaten akan mempunyai keterkaitan dengan daerah-daerah lain yang
termasuk di dalam DAS Bengawan Solo. Adapun pola aliran sungai di Wilayah Kaupaten
Klaten dapat di bedakan menjadi tiga bagian yaitu:
1)

Pola Dendritik
Yaitu sungai yang mengalir memanjang yang merupakan induk darisungai kecil
sebagi cadanganaya, meliputi wilayah Wedi, Jogonalan,Prambanan, Kebonarum,
Kalikotes, Ngawen, Karanganom, Polanharjo,Trucuk, Ceper dan Delanggu. Pola
aliran ini jika dilihat dari atas nampak seperti pohon dan cabang – cabangnya,dan
daya erosinya relatif kecil.

2)

Pola Sejajar
Terdapat dibagian hilir, pola aliran ini walaupun terbelah – belah tetapi tidak
menyatu, yaitu meliputi daerah Cawas bagian Utara, Karangdowo, Wonosari dan
Juwiring. Pola aliran ini telah sedikit berubah karena mendekati daerah
keseimbangan , dengan tingkat erosinya ringan.

3)

Pola Radial dan Sentrifugal
Sungai – sungai yang mengalir seakan - akan berasal dari satu Titik, pola aliran
seperti ini bila dilihat dari atas seperti ruji – ruji lingkaran. Pola aliran ini menempati
daerah perbukitan di Wilayah Kabupaten Bayat, Kemalang, Tulung, Karangnongko
dan Manisrenggo. Sungai– sungai tersebut mempunyai daya rosi yang cukup kuat.
Pengembangan Jaringan drainase ditinjau secara makro kewilayah dan mikro pada

pemukiman padat atau perkotaan. Secara kewilayahan sistem drainase di Wilayah
Kabupaten Klaten memanfaatkan sisten DAS (Daerah Aliran Sungai), yang ada didaerah
Klaten antara lain adalah Sungai Dengkeng, Sungai Mlese, Sungai Simping, selain itu
terdapat kali Babadan,kali Gampar, Kali Logede, Kali , Kali Bogor, Kali Macanan, Kali
Bajung, Kali Khuman, kali Dandang, Kali Ngrancah, Kali Soko dan sungai-sungai lainnya.
Umumnya sungai – sungai di Kabupaten Klaten bermuara di Bengawan Solo. Guna
memelihara kinerja sistem drainase wilayah, pemeliharaan fungsi sungai – sungai alamiah
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sebagai saluran buangan pelu dipertahannkan dan perlu adanya pemeliharaan dari
saluran drainase yang ada pada saat ini untuk mengurangi adanya bencana banjir yang
melanda beberapa kawasan.
Kelestarian sungai dipelihara dengan mengembangkan penghijauan wilayah DAS
dan SUB DAS, sistem pengolahan lahan pertanian yang baik dan pola pemanfaatan lahan
yang seimbang dan berwawasan lingkungan.
Pada kawasan perkotaan, jaringan drainase dapat dikembangkan menyatu dengan
jaringansanitasi (limbah cair rumah tangga). Jaringan drasinase juga dapat memanfaatkan
jaringan irigasi yang melewati kawasan pemukiman. Untuk pengembangan sisitem ganda
ini, meski kurang direkomendasikan, untuk beberapa lokasi yang dorekomendasikan,
untuk beberapa lokasi pemukinan yang bersifat transisi dea kota masih memungkinkan,
karena minimnya pencemaran lingkungan.
Rata – rata curah hujan di Kabupaten Klaten selama tahun 2009 dapat dikatakan
sedang 23,05 mm/hari (curah sedang antara 20,7 mm/hari). Banyaknya curah hujan sagat
berdampak baik bagi pertanian karena memberi pasokan air yang cukup bagi tanah.
Jaringan irigasi (kebutuhan air irigasi pertanian disumsikan sebesar 1,4
liter/detik/ha) di Kabupaten Klaten memanfaatkan aliran –aliran sungai yang ada sebagai
jarigan primer. Dengan luasa areal persawahan efektif 33,579 a, maka dukungan irigasi
diperlukan 47.010 liter/detik. Sistem irigasi utama di wilayah Kabupaten Klaten
memanfaatkan bendungan atau dam – dam kecil yang terbesar di seluruh wilayah, dan
khusus bagian selatan memanfaatkan wadok Rowojombor.
Penyediaan jaringan irigasi untuk daerah pertanian dilakukan dengan pembuatan
jaringan – jaringan sekunder dan tersier. Namun mengingat pertumbuhan lahan
persawahan

cenderung

negatif

(cenderung

berkurang),

maka

kebijakan

yan

dikembangkan adalah memelihara kinerja sisitem irigasi agar berfungsi secara optimal
guna mendukung intensifikasi produk pertanian. Selain itu perlu pengaturan antaa petani
dan instansi terkait.
Untuk wilayah yang tidak mendapatkan layanan drainase perkotaan, sistem
drainase lingkungan masih terbatas pada satu kawasan perumahan yang belum terhubung
menjadi satu sistem drainase pemukiman.
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Diluar wilayah perkotaan Klaten belum terlayani oleh sistem drainase kota, tapi masih berupa sistem drainase lingkungan yang sederhana.
Gambaran penanganan drainase di Kabupaten Klaten selengkapnya seperti pada tabel berikut.
Tabel 2.9.
Diagram Sistem Sanitasi Drainase
Produk Induk

User Interface

Penampungan /
Pengolahan Awal

Pengumpulan

Pengangkutan /
Pengaliran

Pengolahan Akhir
(Semi) Terpusat

Daur Ulang
Pembuangan Akhir

Sistem I
1. Air Hujan

Talang

-

-

Saluran / Got

-

Sawah, Sungai, Laut,
Embung

2. Air Limbah
Mandi, Cuci

SPAL

-

-

Saluran / Got

-

Sawah, Sungai, Laut,
Embung

1. Air Hujan

Talang / Atap

-

-

-

-

Tanah

-

Talang

-

-

Saluran

-

Sumur Peresapan

2. Air Limbah
Mandi, Cuci

Parit

-

-

-

-

Tanah

Saluran / Talang

PAH

-

-

-

Galian Tanah /
Gowakan

Sistem II

Sistem III
1. Air Hujan

Sumber: Lokakarya SSK Kab. Klaten, 2011
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2.1.7. Pencemaran Udara
Kondisi pencemaran udara di Kabupaten Klaten pada umumnya masih di bawah
ambang batas pencemaran, namun dengan berkembangnya sektor industri dan
meningkatnya jumlah kendaraan perlu pemikiran ke depan dalam mengupayakan
Pengelolaan Pencemaran Udara.
Hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang menggambarkan seberapa besar
pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Uji emisi gas buang kendaraan
bermotor tersebut didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Nomor 050/1717 tanggal 23
Desember 2004, ambang batas kendaraan bensin yaitu CO 4,2% dan HC 815 Ppm dan
kendaraan mesin solar batas Opositas/Bosch 20/47%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.10
Hasil Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Wajib Uji Secara
Berkala Kabupaten Klaten tahun 2006-2010

2006

Jumlah Kendaraan yang
diuji
16584

Tidak lulus uji (cek
gas buang)
41

2

2007

17683

35

0,0022

3

2008

16449

39

0,0024

4

2009

17828

41

0,0023

5

2010

16509

36

0,0022

No

Tahun

1

Persentase tidak lulus uji
0,0025

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2010

2.1.8. Limbah Industri
Limbah industri di kabupaten Klaten sebagian besar berasal dari industri Logam,
Tekstil, Pengolahan Kayu, Percetakan, Kapas Kecantikan, Wijen, Soon, Tahu Tempe, Pati
Onggok, Gula dan Susu. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair dan padat. Rata-rata
industri tersebut berupa home industry. Sebagian besar indistri tersebut belum memiliki IPAL
.Data mengenaik jenis usaha, jenis limbah dapat diuraikan sebagai berikut :
1)

Industri Logam
Terdapat di kecamatan Ceper, Limbah yang dihasilkan berupa Klelet, penanganan
masih ditimbun di pekarangan. (Limbah tersebut masih dalam penelitian untuk didaur
ulang). Limbah cair timbul akibat penyimpanan yang kena air dan meresap ke tanah
dan belum ada penaganannya.
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2)

Industri Tekstil
Terdapat di kecamatan Pedan, Ceper dan Klaten Utara, Limbag padat yang dihasilkan
berupa sludge, penanganannya masih ditimbun dipekarangan. Limbah cair yang
dihasilkan berupa air bekas pencelupan, pematian (amilumisasi), dan lain – lain, cara
penanganannya masih dialirkan ke sungai.

3)

Industri Pengolahan Kayu
Terdapat dikecamatan Juwiring, Ceper, Trucuk, Ngawen, dam Klaten Utara. Limbah
padat yang dihasilkan berupa serbuk gerajen, sisa kayu, limbah tersebut masih bisa
dipergunakan terutama untuk kerajinan tangan dan kayu bakar. Limbah cair yang
dihasilkan tidak ada.

4)

Industri Percetakan
Terdapat di kecamatan Klaten Utara, limbah yang dihasilkan berupa sisa kertas,
penangannanya didaur ulang. Limbah cair yang dihasilkan dari pewarnaan kertas dan
pembuatan film. Penanganannya sebagian sudah masuk IPAL, sebagian masih
dialirkan ke sungai.

5)

Sentra Industri pati onggok
Terdapat di kecamatan Tulung, limbah padat yang dihasilkan berupa ampas.
Penanganannya dibuang dipekarangan atau ditumpuk/ditimbun ditepi jalan. Limbah
cair yang dihasilkan dari proses produksi. Penanganannya masih dialirkan ke sungai.

6)

Sentra Industri Soon
Terdapat di kecamatan Ngawen, limbah padat yang dihasilkan berupa onggok soon,
penangannanya masih dibuang ke selokan. Limbah cair yang dihasilkan berupa air dari
proses produksi, penanganannya masuk IPAL.

7)

Sentra Industri Wijen
Terdapat di kecamatan Cawas, limbah padat yang dihasilkan berupa ampas/kulit biji
wijen, penanganannya masih dibuang ke pekarangan. Limbah cair yang dihasilkan
berupa air dari proses produksi, penanganannya masuk ke IPAL

8)

Sentra Industri Tahu-Tempe
Terdapat di kecamatan Manisrenggo, Jogonalan, Tulung, Klaten Utara, Pedan,
Karangdowo, Limbah padat yang dihasilkan berupa ampas, penanganannya digunakan
untuk daur ulang dan pakan ternak. Limbah cair yang dihasilkan berupa air dari proses
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produksi, penanganannya sebagian sudah masuk ke IPAL, sebagian lagi masuk ke
sungai.

9)

Industri Gula
Terdapat di jogonalan, Limbah padat yang dihasilkan berupa lumpur dan ampas tebu,
penanganannya lumpur dibuang ke pekarangan atau untuk urug, sedangkan ampas
tebu didaur ulang atau untuk bahan bakar, limbah cair yang dihasilkan berupa air dari
proses produksi penanganannya masuk IPAL.

10)

Industri Susu
Terdapat di kecamatan prambanan, Limbah padat yang dihasilkan berupa sisa kertas
packing, ceceran serbuk susu dan sludge. Sisa kertas didaur ulang, sisa ceceran susu
ditimbun, sludge masuk IPAL. Limbah cair yang dihasilkan berupa air dari proses
produksi, penanganannya masuk ke IPAL.
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Tabel 2.11
Inventarisasi dan Identifikasi Sebaran Industri dan Limbah yang Dihasilkan
Di kabupaten Klaten Th. 2009.
No

Nama Perusahaan / Usaha /
Kegiatan Sebagai Sumber
Pencemar

Alamat Kelurahan / Desa
Kecamatan

Jenis Usaha dan
/ Atau Kegiatan

Kapasitas
Produksi

Debit Air
Limbah (M3/Hr)

Sistem
IPAL yang
dimiliki

Mempunyai
IPLC /
Tidak

Nama Sungai yang
Menerima Buangan Air
Limbah

806.3 ton/hr

417,03

Aerob

Ya

Sungai daleman

96,4 ton/hr (giling)

10

Aerob

Ya

Sungai Dung-Dung

-

-

-

-

-

6 ton/hr

1,44

-

Tidak

-

1100000 m/bln

-

-

Tidak

-

35.000 ton/th

14

Aerob

Ya

-

230 ton/th

-

-

Tidak

-

15 ton/bln

-

-

Tidak

-

A. INDUSTRI
JL. Raya Jogja - Solo
1

PT. Sari Husada

Km.19 Kemudo
Prambanan

Industri Susu
Bubuk

2

PG. Gondang Baru

Plawikan, Jogonalan

Industri Gula

3

PT. Tirta Investama

DS. Wangen, Polanharjo

AMDK

PT. Kusuma Mulia Plasindo

JL. Raya Ceper Besole Km

Kain Grey

Infitek

01 Ceper

Kantong Plastik

5

PT. Kusuma Nanda Putra

Jatimulyo, Pedan

Kain Grey

6

PT. Macana Jaya Cemerlang

JL. KH. Dewantoro, Klaten

Penerbitan

Utara

Percetakan

7

CV. Sahabat

JL. Dr. Wahidin 47, Klaten

Penerbitan

Utara

Percetakan

8

PT. Mondrian

4

JL. Diponegoro, Klaten
Utara
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No

Nama Perusahaan / Usaha /
Kegiatan Sebagai Sumber
Pencemar

Kapasitas
Produksi

Debit Air
Limbah (M3/Hr)

Sistem
IPAL yang
dimiliki

Mempunyai
IPLC /
Tidak

Penginapan

-

-

-

-

-

Ya

Sungai Merbung

Ya

-

Alamat Kelurahan / Desa
Kecamatan

Jenis Usaha dan
/ Atau Kegiatan

Tlogo, Prambanan

Nama Sungai yang
Menerima Buangan Air
Limbah

B. HOTEL
1

Hotel Galuh

C. RUMAH SAKIT
Aerob-

1

RS Dr. Soeradji Tirtonegoro

Tegalyoso, Klaten selatan

Rawat Inap

-

-

2

RS ISLAM

Klaten Utara

Rawat Inap

-

-

3

RS Cakra Husada

JL. Merbabu Klaten

Rawat Inap

-

-

-

Ya

-

4

RSIA 'Aisyiah

JL. Pramuka Klaten

Rawat Inap

-

-

-

-

-

5

RSJ Dr. Sudjarwadi

Danguran, Klaten Selatan

Rawat Inap

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, 2010
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Anaerob
AerobAnaerob

Tabel 2.12.
Inventarisasi dan Identifikasi sebaran usaha dan / atau Kegiatan Skala Kecil yang Membuang Air Limbah
ke Anak Sungai / Sungai Bengawan Solo
No

Nama Usaha /
Kegiatan

1

Sentra industri

Bero, Trucuk

950 kg/hr

11,4

Tidak ada

-

Jumlah
Usaha /
Kegiatan yg
Mengelompok
-

Mudal,

4,56 kg/hr

54,72

Sudah ada,

Anaerob

13

Kali Batang

Anaerob

9

Kali Putih

Jenis Usaha
dan / atau
Kegiatan
Tahu/tempe

Alamat
Kelurahan/Desa
Kecamatan

Kapasitas
Produksi

Debit Air
Limbah
(M3/Hr)

Ada / tidak
Pengelolan Air
Limbah

Karanganom,

hanya untuk

Klaten Utara

beberapa

Banjarsari, Leses,

270 kg/hr

3,24

Manisrenggo

Sudah ada,

Sistem
Pengelolaannya

Nama Sungai
Yang Menerima
Buangan Air
Limbah
Kali Mlese

hanya, untuk
beberapa

Ngudirejo,

950 kg/hr

11,4

Belum ada

-

-

Kali Panggang

Bono, Tulung

1,5 kg/hr

45

Sudah ada

-

8

Kali Puluhan

Durenan, Kalangan,

3,5 kg/hr

402

Sudah ada

-

-

Kali Beii

49 kg/hr

350

Sudah ada,

Anaerob

15-20

Kali Soran

Somopuro,
Jogonalan

Kalangan

2

Sentra

Mie Soun

Manjung,

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Klaten

2- 18

Jarak Tempat
Buangan Limbah
Sampai Sungai
B. Solo

No

Nama Usaha /
Kegiatan

Jenis Usaha
dan / atau
Kegiatan

Industri Mie

Alamat
Kelurahan/Desa
Kecamatan

Kapasitas
Produksi

Debit Air
Limbah
(M3/Hr)

Ngawen

Jumlah
Usaha /
Kegiatan yg
Mengelompok

Anaerob

15

Anaerob

-

Sentra

Pati onggok

Daleman,

22,2

Industri

(bahan dasar

Tulung

kg/hr

1,5

Sudah ada,
hanya untuk
beberapa

Sentra

Kapas

Ds. Candirejo,

-

industri

kecantikan

Ngawen

Wijen

Ds. Bogor,

0,55

Cawas

ton/hr

98

Ada, belum
semua

kapas
kecantikan
5

Sentra
industri

121

Sudah ada

Anaerob

wijen
6

Sentra
industri

Nama Sungai
Yang Menerima
Buangan Air
Limbah

beberapa

Pati/Onggok pati)
4

Sistem
Pengelolaannya

hanya untuk

Soun
3

Ada / tidak
Pengelolan Air
Limbah

Tekstil

Ds. Bendo,
Pedan

tenun
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, 2010
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Kali Kauman

Jarak Tempat
Buangan Limbah
Sampai Sungai
B. Solo

2.1.9. Limbah Medis
Di Kabupaten Klaten, kebijakan penanganan limbah medis yang berasal dari rumah
sakit dikelola oleh masing rumah sakit sendiri. Rumah sakit bertanggungjawab penuh untuk
membangun dan mengelola limbah medisnya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dari
Kementrian Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit.
Data RS di Kabupaten adalah sebagai berikut :
Tabel 2.12
Data RS Serta sistem IPAL

1.

RS. Dr. Suraji Tirtonegoro

Ada (IPAL)

baik

Keterangan Pengelolaan
Sampah Medis
IPAL RSUP

2.

RSI Klaten

Ada (IPAL)

baik

IPAL RSI

3.

RSIA Aisyiyah

Ada

baik

Dibakar di Incenerator

4.

RS IPHI Pedan

Ada

baik

Dibakar di Incenerator

5.

PKU Muhammadiyah Delanggu

Ada

baik

Dibakar di Incenerator

6.

RS Cakra Husada

Ada

baik

Dibakar di Incenerator

7.

RS Mitra Medica

Ada

baik

Dibakar di Incenerator

8.

RS Jiwa Wedi

Ada

baik

Dibakar di Incenerator

No.

RS/Puskesmas

Incenator

Kondisi

Sumber: DInas Kesehatan, 2010

Penanganan limbah medis Rumah Sakit dan Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Klaten
dapat digambarkan dalam diagram berikut ini :
Tabel 2.13..
Diagram Sistem Limbah Medis
Produk Induk

User
Interface

Pengumpulan

Penampungan
/ Pengolahan
Awal

Pengangkutan /
Pengaliran

Pengolahan
Akhir
(Semi)
Terpusat

Daur Ulang
Pembuangan
Akhir

Bak

Diambil tiap hari

Dibakar di

Abu ditimbun

Penampungan

oleh Petugas

Incenerator

dalam tanah

Dibakar di

▪ Abu untuk

Incenerator

urug Tanah

Sistem I
Tempat
Sampah Medis

Sampah
Medis

Sistem II
Tempat
Sampah Medis

Sampah
Medis

Bak
Penampungan

Pemilahan

Sampah tiap

Sampah

Ruangan
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User
Interface

Produk Induk

Pengumpulan

Penampungan
/ Pengolahan
Awal

Pengangkutan /
Pengaliran

Pengolahan
Akhir
(Semi)
Terpusat

Daur Ulang
Pembuangan
Akhir
▪ Ditanami
terong

Sistem III

Sampah Medis

Dibakar

Tempat

Bak

Sampah

penampungan

Medis

sampah

Diambil tiap hari

dalam

Abu ditimbun

oleh Petugas

lubang

dalam tanah

galian

Sistem IV
Sampah B3
(Radioaktif)

Tempat

Bak

Sampah

Penampungan

Medis

Khusus

Dikirim ke BATAN

Sumber: Lokalatih BPS Kab. Klaten, 2011

2.2. Visi Dan Misi Sanitasi Kabupaten Klaten

Visi Kabupaten Klaten

Visi Sanitasi

Terwujudnya Klaten Yang Toto Titi Tentrem
Kerto Raharjo.

Sehat bagi Masyarakat Kabupaten Klaten
Tahun 2016

Misi Kabupaten
1.

Terwujudnya Pengelolaan Sanitasi yang

Misi Sanitasi

Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan
dasar masyarakat (Wareg, Waras, Wasis,
Wisma dan Wutuh).

1) Mewujudkan pengelolaan air limbah
terpadu dengan pendekatan partisipatif.
2) Mengelola sampah yang efektif dan

2.

Mengupayakan
prasarana

terpenuhinya

kebutuhan

sosial

sarana
dasar

masyarakat.
3.

Mengupayakan rasa aman lahir dan batin
serta tercukupinya kebutuhan materiil dan
spiritual dan meningkatkan keimanan,
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4.

efisien dari sumbernya.
3) Mewujudkan sistem drainase terpadu
yang berkualitas dan memadai.
4) Meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS).

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan
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penghargaan serta aktualisasi diri dalam
pembangunan.
5.

Mendorong proses kemandirian desa untuk
mampu

memenuhi

kebutuhan

pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya.

Kata ‘Terwujudnya Pengelolaan Sanitasi” dalam formula visi di atas merupakan suatu
harapan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang melalui
pengelolaan sanitasi dengan dukungan dari stakeholder terkait dan segala sumber daya yang
dimiliki. Sanitasi lingkungan terdiri dari persampahan, air limbah, drainase, dan air bersih.
Sanitasi lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan (higienitas) dan dapat
memberikan efek terhadap kualitas kesehatan bagi masyarakat.
Kata ‘Sehat’ dalam formula visi di atas merupakan harapan agar kondisi wilayah
Kabupaten Klaten menjadi aman dari segala bentuk gangguan pencemaran dan penyakit
serta tercipta lingkungan yang nyaman sebagai tempat tinggal. Kondisi lingkungan yang sehat
tentunya akan berdampak pada masyarakat yang sehat pula, dimana pada hakekatnya, kata
‘Sehat’ merupakan suatu kondisi normal yang termasuk dalam hak asasi manusia yang lahir
di muka bumi. Setiap manusia dikatakan sehat jika berada dalam kondisi hidup secara
alamiah, baik sehat secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Jiwa masyarakat yang sehat
terletak dalam badan yang sehat, dalam keluarga yang sehat dan lingkungan yang sehat.
Oleh karena itu, untuk membentuk keluarga dan masyarakat Kabupaten Klaten yang sehat
diperlukan lingkungan yang sehat melalui pengelolaan sanitasi lingkungan (persampahan, air
limbah, drainase dan air bersih) yang sehat pula. Lingkungan yang sehat tentunya akan
memberikan keadaaan sejahtera bagi badan, jiwa dan sosial sehingga memungkinkan setiap
masyarakat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Kata ‘Bagi Masyarakat Kabupaten Klaten’ dalam visi di atas merupakan gambaran
bahwa objek utama yang menjadi sasaran Strategi Sanitasi Kabupaten Klaten adalah seluruh
masyarakat Kabupaten Klaten. Seluruh masyarakat yang dimaksudkan adalah semua
kalangan masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa membedakan umur, ras, agama, serta
gender. Selain sebagai objek, masyarakat juga diikutsertakan dalam program-program dan
kegiatan penyehatan lingkungan melalui pengelolaan sanitasi yang berbasis partisipasi
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masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat bahwa program-program sanitasi yang akan
diaplikasikan merupakan perpaduan perencanaan top down dan bottom up. Keadaan tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan kesehatan lingkungan masyarakat sehingga
kemudian dapat tercipta masyarakat Kabupaten Klaten hidup sehat dan lebih produktif.
Batas waktu ‘Tahun 2015’ menggambarkan harapan keberhasilan aplikasi Strategi
Sanitasi Sanitasi Kabupaten Klaten dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu hingga
Tahun 2015. Batasan waktu Tahun 2015, disesuaikan dengan mengingat dan
mempertimbangkan kesepakatan batasan waktu pencapaian Millenium Development Goals
(MDGs) sebelum tahun 2015, dimana point-point MDGs juga memperhatikan kelestarian
lingkungan dan memerangi penyakit menular dalam masyarakat.

Dengan demikian,

diharapkan hingga tahun 2015 target pengelolaan sanitasi lingkungan yang sehat bagi
masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercapai.
2.3.

Kebijakan Umum Dan Strategi Sektor Sanitasi Kabupaten Klaten

2.3.1. Kebijakan umum pengembangan sanitasi di Kabupaten Klaten adalah:
1) Peningkatan kinerja pengelolaan air limbah berkelanjutan.
2) Penyediaan sarana jamban pribadi maupun komunal.
3) Pengelolaan sampah melalui program 3R.
4) Peningkatan kinerja pengelolaan drainase.
5) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang PHBS.
6) Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang sanitasi Kabupaten Klaten.
2.3.2. Arah Strategi Pembangunan Sanitasi
1)

Air Limbah
Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan air limbah adalah:


Penataan akses pelayanan air limbah baik melalui sistem on-site maupun off-site di
perkotaan dan perdesaan, salah satunya dengan Penyusunan Masterplan
Pengelolaan Limbah yang terpadu dengan rencana penataan ruang lainnya.



Penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman sesuai kebutuhan
penduduk, misalnya dengan pembangunan jamban pribadi maupun komunal.



Pengelolaan limbah komunal (seperti limbah dari pesantren) menjadi biogas.



Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah
permukiman, misalnya dengan penyediaan kredit mikro, insentif, kemitraan, swasta,
pemerintah, mengadakan arisan jamban.
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Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penye!enggaraan pengembangan
sistem pengelolaan air limbah permukiman.

2)



Penguatan kelembagaan.



Pengembangan perangkat peraturan di daerah.

Persampahan
Stategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan persampahan adalah:


Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana TPA secara terpadu di
beberapa kawasan Kabupaten Klaten.



Pengurangan beban TPA oleh timbulan sampah yang ada dengan penerapan
pengelolaan persampahan 3-R (reduce, reuse dan recycling) dari lingkungan asal
timbulan sampah di sekitar permukiman menggunakan unit TPST (Tempat
Pengelolaan Sampah Terpadu) dengan mengikut sertakan masyarakat



Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengangkutan dan
pengolahan sampah.



Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi
3R atau sosialisasi untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat.


3)

Peningkatan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah.

Drainase
Strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sistem drainase adalah:


Penataan keterpaduan jaringan atau sistem drainase di seluruh wilayah Kabupaten
Klaten yang saling bersinergi antara kawasan terbuka, permukiman dan perairan
eksisting yang ada.



Penataan koordinasi kewilayahan sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan
sistem drainase yang secara mendasar tidak mengenal batas administratif.



Peningkatan keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase kota
dengan perencanaan penataan ruang kota.



Pemanfaatan teknologi pengelolan drainase, baik yang bersifat instistusional seperti
embung, kolam retensi, pompa, pembersihan sampah pada saluran drainase, serta
yang dikelola oleh masyarakat yang meliputi sumur resapan, pembangunan dan
pemeliharaan drainase sekitar rumah tinggal.



Perbaikan prasarana – sarana drainase yang sudah ada sesuai standar pelayanan
minimal pembangunan drainase.
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Pembangunan dan pengembangan prasarana – sarana drainase permukiman di
pusat kegiatan dan sekitarnya sesuai standar pelayanan minimal pembangunan
drainase.



Pelestarian atau konservasi lingkungan sebagai daerah resapan air, pembatasan
alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun di kawasan lindung, kawasan konservasi.



Pembuatan sumur resapan, atau lubang biopori untuk mengurangi limpasan aliran
air yang semakin besar.



Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan
sehat, terutama untuk membersihkan saluran drainase sekitar tempat tinggal.



Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam keberlanjutan pembangunan
saluran drainase.

4)

Hygiene
Strategi peningkatan higienitas masyarakat di Kabupaten Klaten dilakukan dengan
peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat. Strategi
peningkatan PHBS masyarakat di Kabupaten Klaten antara lain adalah:


Penguatan Kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat
dalam melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan.



Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat untuk mewujudkan
sanitasi lingkungan yang sehat guna meminimalisir endemic penyakit dan
penyebaran penyakit menular.



Meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengoptimalan kemitraan
dan peningkatan kesadaran masyarakat.

2.4.

Tujuan Sasaran Sanitasi dan Arah Pentahapan Pencapaian

2.4.1. Tujuan dan Sasaran
1) Tujuan Umum, Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian Sektor Air Limbah
Tujuan secara umum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada sektor air
limbah adalah sebagai berikut :


Menyediakan sarana dan prasarana air limbah yang berwawasan lingkungan
bagi masyarakat sehingga mengurangi pencemaran lingkungan.



Memastikan pengutamaan penerapan teknologi air limbah domestik yang ekonomis
sehingga dapat mencakup pelayanan air limbah yang luas.
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Mewujudkan pembangunan sanitasi yang partisipatif sehingga menumbuhkan
kesadaran masyarakat terhadap sanitasi.



Menerapkan SPM untuk layanan air limbah domestik sehingga terwujud
pelayanan bidang air limbah yang optimal.

Dalam mencapai pencapaian tersebut, tidak mungkin akan dilakukan sekaligus dan
serempak pada semua wilayah. Oleh karena itu perlu dilakukan prioritas wilayah
pengembangan pelayanan Persampahan yang tergambarkan pada peta di bawah ini :
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Gambar 2.1. Peta Zona Sanitasi Sektor Air Limbah
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2) Tujuan Umum, Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian Sektor Persampahan
Tujuan secara umum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada sektor
persampahan adalah sebagai berikut :


Menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang memadai dan mampu
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.



Mewujudkan pembangunan persampahan yang partisipatif dan tanggap
kebutuhan.



Meningkatkan penanganan sampah dengan upaya 3R dan pengurangan volume
sampah mulai dari sumbernya.



Memenuhi SPM untuk layanan persampahan.



Meningkatkan intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara
terus menerus di sub sektor persampahan.

Dalam mencapai pencapaian tersebut, tidak mungkin akan dilakukan sekaligus dan
serempak pada semua wilayah. Oleh karena itu perlu dilakukan prioritas wilayah
pengembangan pelayanan Air Limbah yang tergambarkan pada peta di bawah ini :
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Gambar 2.2. Peta Zona Sanitasi Persampahan
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3) Tujuan Umum, Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian Sektor Drainase
Lingkungan
Tujuan secara umum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada sektor
Drainase Lingkungan adalah sebagai berikut :


Terkelolanya pengendalian banjir.



Tersedianya sarana dan prasarana drainase lingkungan bagi masyarakat yang
tinggal di wilayah rawan genangan.



Terwujudnya pembangunan drainase lingkungan yang partisipatif bagi masyarakat
yang bermukim di zona genangan.



Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara
terus menerus di sub drainase lingkungan sehingga derajat kesehatan meningkat .

Dalam mencapai pencapaian tersebut, tidak mungkin akan dilakukan sekaligus dan
serempak pada semua wilayah. Oleh karena itu perlu dilakukan prioritas wilayah
pengembangan pelayanan Persampahan yang tergambarkan pada peta di bawah ini :
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Gambar 2.3. Peta Zona Sanitasi Sektor Drainase
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4) ujuan Umum, Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian Sektor Air Bersih
Tujuan secara umum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada sektor Air
Bersih adalah sebagai berikut :
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih melalui
peningkatan kualitas, kuantitan dan kontinuitas dengan memanfaatkan sumber daya
yang ada secara effektif dan effisien.
Sedangkan sasaran umum untuk mencapai tujuan umum dalam penyusunan Strategi
Sanitasi Kota (SSK) pada sub sektor Air Bersih adalah sebagai berikut :


Terpenuhinya Kualitas air bersih sesuai standar dari Departemen Kesehatan.



Meningkatnya kontinuitas aliran ke palanggan menuju durasi aliran 24 jam dengan
kuantitas yang cukup.



Meningkjatnya cakupan pelayanan PDAM dari 56,9 % menjadi 70,19 di tahun 2012.



Menurunnya tingkat kehilangan air dari 56,15 % menjadi 20,51 di tahun 2012.



Berubahnya budaya kerja dan meningkatnya etos kerja pegawai



Meningkatnya kinerja PDAM yang sehat sesuai indikator dalam Kepmendagri



Perbaikan struktur keuangan.

Dalam mencapai pencapaian tersebut, tidak mungkin akan dilakukan sekaligus dan
serempak pada semua wilayah. Oleh karena itu perlu dilakukan prioritas wilayah
pengembangan pelayanan Air Bersih yang tergambarkan pada Peta di bawah ini :
2.4.2. Arahan pentahapan Pencapaian
Arahan pentahapan pembangunan sanitasi disesuaikan dengan arahan pentahapan
pembangunan Kabupaten secara menyeluruh. Berdasarkan arahan pembangunan Kabupaten
maka penetapan pentahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2012 – 2016
merupakan pentahapan pencapaian sasaran pembangunan secara bertahap dengan
perkembangan linier yang tetap mengacu pada kebijakan pengelolaan belanja daerah dengan
menitik beratkan alokasi pada bidang-bidang urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan
prioritas pembangunan daerah. Pencapaian sasaran pembangunan setiap tahun mengalami
kenaikan secara bertahap atau merata sepanjang tahun dengan tetap memperhatikan kinerja
sektor sanitasi pemerintah kabupaten.
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BAB III
ISU STRATEGIS & TANTANGAN
SEKTOR SANITASI KABUPATEN KLATEN
3.1. Enabling And Sustainability Aspect
3.1.1 Aspek Non Teknis
1) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
Isu strategis aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan dalam pembangunan sanitasi
Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:


Adanya dukungan dana APBD;
Operasionalisasi Pokja AMPL Kabupaten Klaten telah mendapatkan dana dari APBD.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan POKJA AMPL seperti rapat
rutin, studi lapangan, perjalanan dinas, penyusunan buku putih sanitasi dan SSK.



Penataan SOTK di lingkungan birokrasi;
Penataan SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten menyebabkan
terhambatnya kinerja POKJA AMPL, karena penunjukkan anggota POKJA AMPL
semula berdasarkan nama pejabat struktural SKPD. Saat ini diberlakukan
berdasarkan jabatan struktural.



Kegiatan Sanitasi diakomodir dalam RPJMD dan RPIJM;
Perencanaan pembangunan sanitasi telah diakomodir dalam RPJMD dan RPIJM
Kabupaten Klaten Tahun 2010 – 2015.



Terbentuknya

forum

koordinasi

POKJA

AMPL

dari

Pusat

hingga

Kabupaten/Kabupaten; Adanya POKJA AMPL Provinsi mendukung kinerja POKJA
Kabupaten/Kabupaten dalam mensukseskan Program Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Klaten.


Keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam POKJA;
Pada saat ini belum ada keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam POKJA
AMPL Kabupaten Klaten. Dalam perencanaan ke depan POKJA AMPL akan
melibatkan dan mengoptimalkan masyarakat dan pihak swasta.
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2) Keuangan
Isu strategis aspek Keuangan dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Klaten adalah
sebagai berikut:


Tersedianya retribusi sanitasi (dan Pelayanan Sampah);
Retribusi sanitasi pelayanan sampah sangat membantu peningkatan PAD Kabupaten
Klaten. Anggaran sanitasi sudah tersedia di SKPD terkait ( BLH, Dinkes, Dinas
Perdagangan Koperasi dan UMKM, Bappeda, DinasPekerjaan Umum);
Anggaran sanitasi untuk Kabupaten Klaten telah diakomodir setiap tahunnya melalui
APBD ke SKPD teknis yang menangani.



Perencanaan dan pelaksanaan anggaran sanitasi telah sesuai jadwal APBD;
Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sanitasi khususnya plafon
anggaran sudah dilaksanakan sesuai jadwal.



Adanya peluang mendapatkan dana hibah dari donor
Adanya program kegiatan sanitasi di tingkat Kabupaten memungkinkan mendapatkan
dana bantuan dari lembaga/negara donor (ADB,UNICEF, AQUA,AusAID, USAID,)



Alokasi sanitasi telah terakomodasi dalam RPIJM
Dokumen RPIJM Kabupaten Klaten 2010-2015 telah mengakomodasi kegiatan
sanitasi dan dikelompokkan sesuai dengan zonasi per kelurahan.



Belum adanya UPTD khusus yang mengelola program kegiatan sanitasi
rogram Sanitasi di Kabupaten Klaten masih dikelola oleh SKPD teknis dan belum
terkoordinir dalam satu unit organisasi (UPTD) khusus sanitasi.

3) Komunikasi
Isu strategis aspek Komunikasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Klaten adalah
sebagai berikut:


Tersedianya media informasi pendukung sanitasi (Web site Pemkab);
Eksistensi website Pemkab (www.Klaten.go.id), dalam penyebaran informasi sanitasi
yang dapat diakses masyarakat secara bebas dan luas oleh masyarakat.



Publikasi sanitasi melalui poster dan leaflet (sekolah dan masyarakat umum);
Penyebarluasan poster dan leaflet pada papan pengumuman dan tempat strategis
berfungsi sebagai media informasi dan pembelajaran masalah sanitasi.



Adanya peluang bantuan kegiatan sanitasi dari pihak luar (swasta, lembaga donor) ;
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Adanya program kegiatan sanitasi membuka peluang masuknya bantuan dana dari
pihak luar, baik masyarakat, kalangan usaha maupun lembaga/negara donor.


Kepadatan dan kemiskinan penduduk tinggi;
Tingginya angka kepadatan dan kemiskinan penduduk membuat program komunikasi
sanitasi semakin kompleks terkait dengan jumlah penyuluh yang kurang memadai.

4) Pelaku Bisnis
Isu strategis aspek Pelaku Bisnis dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Klaten adalah
sebagai berikut:


Kerjasama dengan pihak luar belum optimal;
Masih adanya beberapa kerjasama dengan pihak luar yang belum optimal seperti
proses fasilitasi yang kurang oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk dana AMPL.
Kurangnya pemahaman tentang peluang bisnis sanitasi baik pemerintah atau pelaku
bisnis;
Terjadinya persepsi yang berbeda beda tentang AMPL membuat pelaku bisnis masih
enggan dalam berinvestasi pada sektor AMPL.



Kurangnya komunikasi antara pelaku bisnis sanitasi dengan pemerintah;
Minimnya kegiatan yang bersifat sosialisasi dan komunikasi dengan pelaku bisnis
yang dilakukan oleh Pemerintah menimbulkan kurangnya antusiasme dari pelaku
bisnis bidang sanitasi.
Adanya Pokja AMPL sebagai koordinator kegiatan sanitasi antara pemerintah,
swasta, masyarakat;
Terbentuknya Pokja AMPL diharapkan mampu menciptakan inovasi tentang
pengelolaan sanitasi, khususnya dalam menarik partisipasi pelaku bisnis dalam
kegiatan sanitasi.



Masih tersedianya peluang bisnis AMPL;
Masih belum banyaknya sektor bisnis AMPL seperti penyedotan tinja, penyediaan air
minum kemasan dan lain lain.



Pemahaman inovasi teknologi AMPL oleh pelaku bisnis sangat rendah;
Kecenderungan inovasi teknologi AMPL yang rendah di kalangan pelaku bisnis juga
menghambat masuknya peran dari pelaku bisnis dalam sektor AMPL.



Pemanfaatan potensi AMPL oleh pelaku bisnis belum optimal;
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Belum dipahaminya potensi-potensi yang menguntungkan bagi AMPL, sehingga perlu
adanya sosialisasi secara khusus untuk para pelaku bisnis di Kabupaten Klaten.


Kesadaran masyarakat dalam PHBS masih rendah;
Kualitas pola hidup sebagian masyarakat Kabupaten Klaten yang masih rendah
dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menyebabkan meningkatnya dampak
dari kondisi sanitasi yang buruk khususnya pada kaum Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR).

5) Partisipasi Masyarakat, Gender dan Kemiskinan
Isu strategis aspek Pemberdayaan Masyarakat, Gender dan Kemiskinan dalam
pembangunan sanitasi Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:


Swadaya masyarakat dalam pengangkutan sampah
Mayoritas warga masyarakat, baik yang tinggal di lingkungan permukiman maupun
perkampungan aktif berpartisipasi dalam pengangkutan sampah melalui iuran
sampah.



Tingginya ketergantungan masyarakat kepada petugas pengangkut sampah;
Ketergantungan masyarakat terhadap petugas pengangkut sampah sangat tinggi. Hal
ini menjadi masalah serius, sebab jika petugas pengangkut sampah tidak
mengangkut sampah akan menimbulkan timbulan sampah dan mengganggu
kebersihan serta keindahan lingkungan.



CSR oleh perusahaan lokal
Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan dapat menjadi peluang untuk kegiatan
sanitasi di masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan misalnya pembentukan
kelompok masyarakat pengelola sampah dengan cara 3R, terlibat dalam
pembangunan dan pengelolaan MCK Komunal serta drainase dan penyediaan air
bersih.



Kesadaran masyarakat tentang sanitasi masih rendah;
Kesadaran mayoritas warga Kabupaten Klaten masih relatif rendah. Indikasi tersebut
tercermin dari masih buruknya kualitas lingkungan dan tingginya angka kesakitan
akibat sanitasi buruk, misalnya saja diare.



Bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada peningkatan timbulan sampah
Bertambahnya jumlah penduduk memicu peningkatan produksi sampah.
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6) Monitoring Evaluasi
Isu strategis aspek Monitoring Evaluasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Klaten
adalah sebagai berikut:


Eksistensi Pokja AMPL;
Kurangnya kinerja POKJA AMPL dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas
mengenai struktur baku dalam POKJA AMPL, sehingga pada tahap selanjutnya akan
dilakukan perubahan struktur organisasi dalam POKJA AMPL Kabupaten Klaten.



Sistem Monev AMPL masih sektoral;
Dalam proses monitoring dan evaluasi AMPL masih terkelompok berdasarkan kinerja
SKPD masing masing, sehingga mengalami kesulitan dalam proses monitoring dalam
tiap sektor-sektor AMPL.



Tindakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan AMPL dari sisi pendanaan,
kelembagaan, advokasi dan komunikasi;
Selama ini proses monitoring dan evaluasi belum terfokus, sehingga perlu adanya
proses evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dari sisi pendanaan,
kelembagaan, advokasi dan komunikasi agar proses monitoring dan evaluasi AMPL
dapat terpantau dengan baik.



Keterlibatan Pemerintah Pusat dalam menangani Monev Sanitasi
Pemerintah Pusat melalui Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) memiliki sistem
monitoring terhadap kinerja Pokja AMPL sebagai koordinator pembangunan sanitasi
di daerah. Sistem monitoring tersebut berupa sistem monitoring berbasis web.



Sistem dan indikator penilaian kinerja POKJA AMPL tidak seragam;
Dalam proses penilaian kinerja POKJA tidak adanya keseragaman atau belum
adanya standar yang jelas, sehingga perlu dibuat aturan atau standar penilaian yang
baku oleh POKJA AMPL Pusat dan POKJA AMPL Provinsi.

3.1.2 Sub Sektor dan Aspek Utama
1)

Air Limbah
Isu strategis aspek Air Limbah dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Klaten
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berdasarkan hasil analisa SWOT adalah sebagai berikut:


Kabupaten Klaten belum memiliki sistem pengelolaan air limbah secara terpusat (off site)
atau sistem sewerage;
Pengelolaan air limbah secara terppusat diharapkan dapat mengurangi beban
pencemaran di lingkungan. Kabupaten Klaten belum memiliki sistem pengelolaan air
limbah secara terpusat/ sewerage system hal ini terkesan bahwa pengelolaan dilakukan
di lingkungan masing-masing sehingga beban pencemar dan potensi pencemaran masih
tinggi yang menyebabkan terkontaminasinya air minum baik yang perpipaan maupun non
perpipaan



Belum adanya peraturan daerah untuk pengelolaan limbah cair domestik
Perda tentang pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Klaten hanya
mengatur tentang pengelolaan limbah industri. Pengaturan tentang pengelolaan limbah
cair domestik belum diatur dalam regulasi tersebut.



Ketersediaan Lahan untuk membangun IPAL;
Dengan pembangunan Kabupaten Klaten yang sedemikian rupa mengakibatkan
ketersediaan lahan menjadi sebuah permasalahan baik dari segi pengadaan lahan yang
sesuai dengan kondisi teknis maupun aspek sosial.



Kemampuan dan Ketrampilan SDM dalam pengelolaan IPAL masih rendah;
Keterbatasan kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan IPAL dikarenakan
Kabupaten Klaten belum memiliki IPAL terpusat.



Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Air limbah masih rendah
Kesadaran masyarakat di Kabupaten Klaten dalam pengelolaan air limbah masih rendah.
Air limbah dari rumah tangga masih dibuang ke saluran drainase (mikro dan makro).

2)

Aspek Persampahan
Isu strategis aspek Persampahan dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Klaten

berdasarkan hasil analisa SWOT adalah sebagai berikut :


Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan pembuatan Kompos;
Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Klaten dalam mengelola sampah menggunakan metode pemilahan sampah. Sampah
anorganik didaur ulang menjadi barang kerajinan. Sampah organik diolah menjadi
kompos dengan sistem takakura. Kegiatan tersebut dilakukan di Tempat Pengolahan
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Sampah Terpadu (TPST) yang dikelola oleh kelompok masyarakat dan skala rumah
tangga. Upaya pengelolaan sampah tersebut perlu diterapkan lebih luas di tengah
masyarakat.



Adanya program sosialisasi pelaksanaan 3R di masyarakat;
Sosialisasi pelaksanaan 3 R dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan
kader kelurahan pengelola sampah. Namun adanya keterbatasan dana, program ini
belum menjangkau seluruh kelurahan di Kabupaten Klaten. Pelatihan dan pemberdayaan
kader diharapkan bisa memperluas jangkauan sosialisasi dan implementasi 3R. Ke
depan kegiatan tersebut akan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah
hanya memfasilitasi kegiatan tersebut.



Ketersediaan dukungan dana Provinsi, Pusat maupun Negara Donor untuk program
Persampahan;
Adanya dukungan dana dari Provinsi, Pusat maupun Negara Donor memberikan peluang
untuk program pengelolaan sampah yang lebih baik. Keterbatasan dana dari APBD bisa
dipenuhi oleh dana-dana tersebut. Namun demikian harus ditunjang dengan
perencanaan dan pelaksanaan di daerah.



Kesulitan menyediakan lahan TPA baru;
Keberadaan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Metropolitan menyulitkan penyediaan
lahan TPA baru. Di samping karena keterbatasan lahan, mahalnya harga tanah juga
semakin menyulitkan pengadaan tersebut. Hal ini masih ditambah dengan rumitnya
problem sosial yang sering terjadi di kawasan yang akan dijadikan calon lokasi TPA baru.



Masyarakat belum sepenuhnya peduli tentang pentingnya kebersihan lingkungan;
Masih banyaknya warga Kabupaten Klaten yang belum peduli dengan kebersihan
lingkungan. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya sampah yang dibuang di
sembarang tempat.



Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup;
Pertambahan jumlah penduduk secara langsung akan berakibat pada meningkatnya
volume timbulan sampah yang dihasilkan. Seiring kemajuan teknologi dan perubahan
gaya hidup, maka karakterisitik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat juga akan
berubah, mengikuti pola konsumerisme rumah tangga. Pengelolaan sampah yang selalu
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mengikuti perkembangan jaman perlu untuk terus dilakukan dengan selalu berinovasi
dalam melakukan kajian dan analisa terkait dengan pengelolaan sampah, dan
karakteristiknya.

3)

Drainase Lingkungan
Isu strategis aspek Drainase Lingkungan dalam pembangunan sanitasi Kabupaten

Klaten berdasarkan hasil analisa SWOT adalah sebagai berikut:


Dukungan keuangan dari APBN dan APBD Provinsi dalam pengelolaan drainase;
Alokasi keuangan dari APBD Kabupaten Klaten belum cukup mengatasi masalah
drainase di Kabupaten Klaten karena baru menyentuh tahap pemeliharaan saja,
sehingga ada dukungan keuangan dari APBN dan APBD Provinsi dalam pembangunan
drainase yang sangat membantu Pemerintah Daerah

membangun saluran-saluran

drainase di lingkungan Kabupaten Klaten.


Adanya Master Plan Drainase;
Master plan merupakan gambaran yang konkrit tentang perencanaan drainase dalam
skala Kabupaten. Data drainase dalam skala Kabupaten merupakan salah satu baseline
data terpenting dalam perencanaan dan pembangunan drainase lingkungan untuk
masyarakat. Bagaimana nantinya perencanaan skala Kabupaten (drainase makro) dapat
saling terkait (sinergis) dengan baik dengan perencanaan skala rumah tangga
(lingkungan) atau biasa disebut dengan drainase mikro merupakan inti dari pengelolaan
drainase. Dengan adanya Master Plan drainase, harapannya akan lebih memudahkan
dalam penanganan dan prioritasi usulan dalam pembangunan drainase lingkungan yang
tidak terlepas satu sama lain.



Belum adanya Perda tentang pengelolaan drainase lingkungan;
Penanganan drainase selama ini masih belum menyentuh drainase yang berbasis
lingkungan. Drainase yang telah terbangun sementara hanya difungsikan sebagai
pengering badan jalan. Adapun penanganan drainase lingkungan dilaksanakan sesuai
kebutuhan lingkungan sendiri dan dilaksanakan secara gotong royong tanpa adanya
perencanaan yang kongkrit. Melihat kondisi tersebut, maka kebutuhan akan Perda
tentang pengelolaan drainase lingkungan sangat diperlukan dalam rangka meraih
komitmen semua stakeholder tentang pentingnya pengelolaan drainase lingkungan.



Usulan Musrenbang menjadi pelengkap SKPD dalam Perencanaan Kegiatan
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Perencanaan dan pelaksanaan oleh SKPD didasarkan pada hasil usulan warga yang
dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang). Hasil
Musrenbang diverifikasi sesuai dengan RPJMD dan RPIJMD serta RKPD.


Pembuangan Air Limbah Domestic (grey water dan black water) ke dalam saluran
Drainase;
Belum adanya pemisahan grey water dan black water dalam air limbah domestik
mengakibatkan sedimen pada saluran drainase menjadi lebih besar. Air dalam saluran
drainase menjadi tercemar dan tidak ramah lingkungan, hal ini akan berpengaruh pada
kesehatan masyarakat nantinya.



Perubahan Tata Guna Lahan;
Seiring kemajuan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat
tentunya akan banyak mempengaruhi lahan peresapan air hujan. Pertumbuhan
penduduk akan berjalan beriringan dengan kebutuhan akan rumah yang layak,
sedangkan meningkatnya intensitas perdagangan memaksa Kabupaten untuk
menyediakan pusat-pusat perdagangan, dimana keduanya dapat berpengaruh terhadap
semakin berkurangya lahan terbuka atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan terjadi
perubahan Tata Guna Lahan di wilayah perKabupaten, khususnya Kabupaten Klaten.
Perubahan Tata Guna Lahan tersebut menjadi masalah jika menimbulkan dampak
negative seperti terjadinya banjir di kawasan bawah di saat musim hujan. Pemerintah
Kabupaten harus memikirkan dampak negative tersebut sehingga pencegahan akan
bahaya banjir dapat dilakukan.

4)

Hygiene
Isu strategis aspek Hygiene dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Klaten

berdasarkan hasil analisa SWOT adalah sebagai berikut:


Adanya Forum Kesehatan Desa dan Kelurahan
Forum Kesehatan Kelurahan sudah ada di seluruh kelurahan (391 Desa, 10 Kelurahan)
di Kabupaten Klaten, yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini akan
memudahkan program promosi kesehatan di masyarakat.



Sosialisasi dan Advokasi PHBS Lintas SKPD
Program PHBS dilakukan secara lintas sektoral, meskipun hingga saat ini kegiatan ini
masih menjadi urusan pokok di Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan
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peran SKPD lain dalam program ini perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi kepada
SKPD terkait.


Peran Serta Swasta dan Gender dalam Program PHBS
Program PHBS dapat berlangsung efektif apabila didukung seluruh komponen
masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan pengarusutamaan gender akan lebih cepat
mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih mengutamakan PHBS.



Keterbatasan Sarana dan Prasarana pendukung Advokasi PHBS
Dalam hal pencapaian program PHBS di masyarakat perlu didukung sarana yang
memadai. Sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan pencapaian target
dan sasaran.



Kesadaran Higiene (PHBS) masyarakat masih rendah
Kesadaran masyarakat di Kabupaten Klaten tentang PHBS pada umumnya masih
rendah. Hal ini bisa dilihat dari perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di
sembarang tempat, buang air besar sembarangan (BABS) dan sebagainya.



Kurangnya Kualitas Lingkungan Sehat
Penurunan kualitas air bersih di masyarakat karena tercemarnya sumber air baku oleh
limbah cair dan padat yang dibuang masyarakat. Polutan itu dibuang di badan air yang
digunakan Kabupaten Klaten sebagai air baku untuk air bersih dan air minum.

5) Air Bersih
Isu strategis aspek Air Bersih dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Klaten berdasarkan
hasil analisa SWOT adalah sebagai berikut:


Masih Rendahnya cakupan layanan Air bersih



Masih Kurangnya kesadaran masyarakat tentang air bersih



Adanya Konflik Kepentingan tentang air bersih



Adanya potensi sumber daya alam



Masih adanya 93 Desa bermasalah dengan air bersih



Terbangunnya sarana prasarana air bersih



Tingkat Kehilangan air bersih di PDAM cukup tinggi (26%)
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BAB IV
STRATEGI SEKTOR SANITASI
KABUPATEN KLATEN
4.1. Tujuan Sasaran Dan Arahan Pentahapan Pencapaian
4.1.1 Tujuan Sasaran dan Arahan Penahapan Pencapaian
1)

Tujuan Sasaran dan Arahan Penahapan Pencapaian Sub Sektor Air Limbah


Tujuan:
-

Adanya regulasi yang terkait Pengelolaan limbah domestic

-

Tersedianya sarana dan prasarana air limbah yang berwawasan lingkungan
bagi masyarakat sehingga mengurangi pencemaran lingkungan

-

Terwujudnya pembangunan sanitasi yang partisipatif sehingga menimbulkan
kesadaran masyarakat yang sadar akan sanitasi



Sasaran :
-

Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik
pada tahun 2016.

-

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana air limbah dengan
sistem terpusat (offsite) dan setempat (onsite) dari 40% menjadi 65% pada
akhir tahun 2016

-

Berkurangnya perilaku buang air besar sembarangan (BABs) dari 30% menjadi
0% pada tahun 2016.



Tahapan Pencapaian :
No
1.

Sasaran

2012

Tersedianya peraturan daerah
tentang

pengelolaan

2013

2014

2015

2016

0%

0%

0%

0%

100%

58 %

59%

60%

62 %

63 %

air

limbah domestik pada tahun
2015

2.

Meningkatnya akses masyarakat
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No

Sasaran

2012

2013

2014

2015

2016

terhadap sarana air limbah dengan
sitem terpusat (offide) dan setempat
(onsite) dari 58% menjadi 63%
pada akhir tahun 2016

3.

Berkurangnya praktek buang air

30 %

25 %

20 %

10 %

0%

besar sembarangan (BABs)

2)

Sasaran dan Arahan Penahapan Pencapaian Sub Sektor Persampahan


Tujuan :
-

Menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang memadai dan mampu
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

-

Mewujudkan pembangunan persampahan yang partisipatif dan tanggap
kebutuhan.

-

Meningkatkan penanganan sampah dengan upaya 3R dan pengurangan
volume sampah mulai dari sumbernya.

-

Meningkatkan intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

secara terus menerus di sub sektor persampahan.


Sasaran :
-

Meningkatnya cakupan skala pengelolaan sampah hingga 75% pada akhir
tahun 2016.

-

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah hingga
100% pada tahun 2016.

-

Diterapkannya pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan Program 3 R
oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup dan masyarakat di
lokasi prioritas 16 Desa/Kelurahan di tahun 2016.

-

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

ber-PHBS

dalam

pengelolaan

persampahan sebesar 65% dari jumlah penduduk pada tahun 2016.
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Tahapan Pencapaian
No

Sasaran

1.

Meningkatnya cakupan

2012

40%

2013

50%

2014

2015

2016

60%

70%

75%

skala pengelolaan sampah
hingga 75% pada akhir
tahun 2016
2.

Meningkatnya kualitas dan

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

2 Kel.

3 Kel.

3 Kel.

3 Kel.

5 Kel.

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

kuantitas sarana
pengelolaan sampah
3.

Diterapkannya
pengelolaan sampah
ramah lingkungan dengan
Program 3 R oleh SKPD
dan masyarakat di 16
Kelurahan di tahun 2016

4.

Meningkatnya kesadaran
masyarakat

ber- PHBS

dalam

pengelolaan

persampahan

3)

Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian Sub Sektor Drainase Lingkungan


Tujuan :
-

Terkelolanya pengendalian banjir.

-

Tersedianya sarana dan prasarana drainase lingkungan.

-

Terwujudnya pembangunan drainase lingkungan yang partisipatif dan tanggap
kebutuhan.

-

Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara
terus menerus di sub drainase lingkungan.
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Sasaran :

-

Meningkatkan kuantitas prasarana penanganan sistem jaringan drainase 90%
hingga tahun 2016 ;

-

Meningkatnya sarana (alat berat) penanganan sistem jaringan drainase 50%
sampai tahun 2016;

-

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan system jaringan drainase
100% hingga tahun 2016;

-

Tersedianya regulasi tentang Drainase Lingkungan berupa Peraturan Daerah
di tahun 2016;



Tahapan Pencapaian :
No

Sasaran

1.

Meningkatnya kualitas
dan
kuantitas
prasarana
penanganan sistem
jaringan dtainase

82 %

2.

Meningkatkan sarana
penanganan sistem
jaringan drainase

30 %

3..

Meningkatnya sarana
(alat berat)
penanganan sistem
jaringan drainase 50%
sampai tahun 2016;

30 %

4.

Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
pengelolaan system
jaringan drainase

80 %

85%

90 %

95 %

100 %

5.

Tersedianya
regulasi
tentang
Drainase
Lingkungan berupa
Peraturan Daerah di
tahun 2016

0%

0%

0%

0%

100%
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2012

2013

2014

2015

2016

86 %

88 %

90 %

35 %

40 %

45 %

50 %

35 %

40 %

45 %

50 %

84 %

4)

Tujuan , Sasaran dan tahapan pencapaian sub sector Higiene


Tujuan :



Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat

Sasaran :

-

Terwujudnya peningkatan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat 10 %
pada tahun 2016

-

Tercapainya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat oleh rumah tangga
sebesar 13% pada tahun 2016



Arah pentahapan :

NO

SASARAN

Data
awal

2012

2013

2014

2015

2016

70%

72%

74%

76%

78%

80%

67 %

70%

73

76%

78%

80%

2011
1.

Terwujudnya
peningkatan
lingkungan
permukiman
yang
aman, bersih dan
sehat

2.

Tercapaianya
peningkatan perilaku
hidup bersih dan sehat
oleh rumah tangga

5) Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian Sub Sektor Air Bersih


Tujuan :
-



Peningkatan derajat masyarakat melalui pelayanan air bersih

Sasaran :



-

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana air bersih

-

Optimalisasi Sumber air baku dari mata air

-

Tercapainya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

-

Koordinasi antar Pelaku, pengguna air baku

-

Perbaikan manajemen Pengelolaan

Arah Pentahapan :
NO
1.

SASARAN
Terwujudnya
peningkatan sarana dan
prasarana air bersih

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Klaten

2012

2013

2014

2015

2016

20%

25%

33%

40%

50%

2.

3.

4.

5.

Optimalisasi Sumber air
baku dari mata air

Tercapainya
peningkatan
perilaku
hidup bersih dan sehat

372
lt/dt

452 lt/dt

530 lt/dt

600 lt/dt

670 lt/dt

20%

25%

33%

40%

50%

3 bln

3 bln

3blln

3 bln

3 bln

70%

73%

76%

78%

80%

Koordinasi antar Pelaku,
pengguna air baku

Perbaikan manajemen
Pengelolaan

4.1.2 Penetapan Sistem dan Tingkat Layanan 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.
1)

Sistem sanitasi subsektor air limbah :


Sistem setempat (on-site system), untuk daerah permukiman dengan kepadatan
rendah hingga sedang.
Sistem sanitasi setempat merupakan sistem penanganan air limbah domestik yang
dilakukan secara individual dan/atau komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari
satu atau beberapa bangunan, yang pengolahannya diselesaikan secara setempat
atau di lokasi sumber.



Sistem terpusat (off-site system), untuk daerah permukiman dengan kepadatan
tinggi.
Sistem sanitasi terpusat adalah sistem penanganan air limbah domestik melalui
jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

2)

Sistem sanitasi subsektor persampahan :


Sistem

pengangkutan

tidak

langsung

(melalui

tempat

penampungan

sementara/TPS), untuk daerah permukiman dengan kepadatan rendah hingga
sedang.
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Sistem pengangkutan langsung (langsung diangkut ke TPA), untuk daerah
permukiman dengan kepadatan rendah,

sedang, hingga permukiman dengan

kepadatan tinggi.


Sistem penanganan sampah di sumbernya (pengelolaan sampah 3R), untuk daerah
permukiman dengan kepadatan rendah,

sedang, hingga permukiman dengan

kepadatan tinggi.
3)

Sistem sanitasi subsektor drainase lingkungan :


Sistem gravitasi (mengandalkan topografi yang berlereng, sehingga arah aliran
otomatis mengalir ke daerah yang lebih rendah), untuk daerah berkontur.



Sistem pompa (menggunakan pompa untuk mengalirkan air), untuk daerah dataran
rendah.
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Peta 4.1.
Peta Area Prioritas Sanitasi Kabupaten Klaten
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Gambar 4.2.
Peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Klaten
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Gambar 4.3.
Peta Rencana Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Klaten
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Gambar 4.4.
Peta Rencana Sistem Pengelolaan Drainase Kabupaten Klaten
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4.2. Strategi Sektor & Aspek Utama
4.2.1. Air Limbah
1)

Tujuan :


2)

3)

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran air limbah

Kebijakan:


Penurunan pencemaran air limbah



Meningkatkan peran serta perusahaan/masyarakat dalam pengelolaan air limbah

Strategi :


Matrik Strategi
POSISI PENGELOLAAN SUB SEKTOR AIR
LIMBAH DOMESTIK
PELUANG
0,45

(0,10; 0,45)

0,40
0,30
0,20
0,10
KEKUATAN

KELEMAHAN
-0,35

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

-0,05
-0,10
-0,15
-0,20

ANCAMAN

Gambar 4.5: Matrik Staregi Sektor Air Limbah


Strategi pengelolaan air limbah di Kabupaten Klaten yaitu:
Berdasarkan pada hasil matriks pilihan strategi sub sektor air limbah berada pada
kuadran I (pertama) dan pada posisi strategi “Pertumbuhan Cepat”, sehingga
strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam
rangka mencapai sasaran sub sektor air limbah adalah :
-

Penataan akses pelayanan air limbah baik melalui sistem on-site maupun offsite di perkotaan dan perdesaan
Perlunya penataan pelayanan limbah baik melalui system on-site maupun offside diperkotaan dan perdesaan dalam rangka mengurangi pencemaran
lingkungan, dan melindungi air baku.
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-

Peningkatan peran serta sector swasta (CSR) dalam pengelolaan air limbah)
Kesadaran dari perusahaan dan masyarakat sebagai sumber pencemar untuk
berperan aktif dalam menurunkan pencemaran air limbah perlu terus
ditingkatkan. Kesadaran yang tinggi akan memicu peran serta mereka
menurunkan pencemaran baik dengan mengurangi jumlah air limbah yang
mereka hasilkan maupun melakukan pengelolaan air limbah yang telah
dihasilkan sehingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke badan air

-

Penerapan Perda bangunan Gedung
Perda bangunan gedung yang sedang disusun di akhir tahun 2011 diharapkan
menjadi landasan hukum dalam rangka pembangunan gedung yang ada di
kabupaten klaten sehingga sesuai dengan desain rumah sehat

-

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui FKK dan FKD
Fasilitator Kesehatan Kecamatan dan Fasilitator Kesehatan Desa bisa menjadi
unjung tombak dalam rangka sosialisasi dan kampanye system drainase yang
sehat

4.2.2. Persampahan
1)

Tujuan :
Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang berwawasan
lingkungan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan pada masyarakat.

2)

Kebijakan:
Mewujudkan pengelolaan persampahan yang efektif melalui pelaksanaan program
peningkatan sarana dan prasarana persampahan yang berpihak pada pelayanan,
keikutsertaan dan penguatan swadaya masyarakat
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3)

Strategi:


Matrik Strategi
POSISI PENGELOLAAN SUB SEKTOR PERSAMPAHAN

0,35

PELUANG

0,20
(0,15; 0,15)

0,15
0,10
KELEMAHAN
-0,30

-0,20

KEKUATAN
-0,10

0,00

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

-0,25
-0,50
-0,75
-1,00

ANCAMAN

Gambar 4.6: Matrik Staregi Sektor Persampahan



Strategi penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten antara lain:
Mengacu pada hasil matriks pilihan strategi sub sektor persampahan berada pada
kuadran I (pertama) dan pada posisi strategi “Pertumbuhan Cepat”, untuk itu strategi
yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka
mencapai sasaran sub sektor Persampahan, adalah :
-

Mendorong peningkatan anggaran sub sektor persampahan sesuai kebutuhan
riil. Alokasi anggaran selama ini menjadi faktor penting dalam pelaksanaan
pembangunan, sehingga ada kesan tanpa anggaran pembangunan tidak akan
berjalan. Agar pembangunan sub sektor persampahan dapat berjalan optimal
diperlukan alokasi anggaran dari APBD yang memadai sesuai dengan
kebutuhan lapangan. Orientasi pembangunan yang terpusat pada pemerintah
memaksa pemerintah menyediakan seluruh sarana dan prasarana termasuk di
dalamnya ketersediaan anggaran untuk pemenuhan biaya pembangunan.
Perlu diupayakan pendekatan khusus kepada pengambil keputusan agar
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pengalokasian anggaran sub sektor persampahan ditingkatkan jumlahnya
terutama untuk menjamin keberlanjutan pelayanan dan pemulihan biaya.
-

Perubahan sistem pengelolaan TPA dari Open dumping ke Controlled Landfill
dan Pembangunan TPA baru dengan Sanitary Landfill
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
mensyaratkan pengelolaan sampah akhir dengan teknologi sanitary landfill
serta meminimalisir residu yang mencemari lingkungan. Keterbatasan
kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah secara mandiri
dapat teratasi dengan menjalin kerjasama lintas daerah atau regional dalam
pengelolaan sampah terpadu. Pengelolaan sampah perkotaan semakin lama
semakin menjadi permasalahan tersendiri dengan semakin besarnya volume
sampah yang harus dikelola tidak seimbang dengan daya tampung sarana
prasarana yang dimiliki.
Upaya kerjasama antar daerah dengan prinsip saling menguntungkan dalam
pengelolaan sampah terpadu dengan teknologi ramah lingkungan yang
berkelanjutan menjadi solusi yang patut diperjuangkan bersama.
Kesadaran pentingnya penanganan pengelolaan sampah bersama lintas
daerah perlu dibangun bersama antar Pemerintah Daerah sehingga terjalin
sinergi yang kuat. Inisiasi awal kerjasama antar daerah perlu dilakukan oleh
salah satu Pemerintah Daerah setempat yang menyadari potensi dan
permasalahan bersama, serta adanya peranan dari Pemerintah Pusat dan
Propinsi. Kerjasama dalam pengelolaan persampahan dapat dijalin dengan
daerah terdekat atau daerah penyangga yang memiliki karakteristik
permasalahan dan potensi persampahan yang sama untuk memulai
pendekatan dalam upaya kerjasama antar daerah.

-

Melakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat untuk
menerapkan prinsip 3 R
Peran aktif berbagai pihak dalam pengelolaan persampahan diperlukan dalam
mencegah timbulnya permasalahan persampahan serta untuk mengurangi
beban Pemerintah. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam
pengelolaan persampahan terutama dalam upaya pengurangan sampah dari
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sumbernya dapat dikembangkan dan dipicu dengan upaya-upaya yang
terencana dan sistematis.
Pemerintah Kabupaten sebagai institusi penanggung jawab pelayanan
persampahan perlu mengembangkan sistem yang mendorong masyarakat
terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan / 3 R (reduce, reuse, recycle). Perlunya pengembangan sistem
dengan memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan aktif serta
pemberian sanksi bagi masyarakat yang menghambat pengelolaan sampah 3R
secara rutin dan terus menerus.
-

Menyusun Perda sampah sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah No. 18
Tahun 2008 untuk menunjang penyelenggaran pengelolaan sampah yang
mengutamakan prinsip peran serta masyarakat.
Undang-undang Pengelolaan Sampah No. 18 tahun 2008 merupakan
peraturan tertinggi tentang pengelolaan sampah yang harus diikuti dan
diterapkan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Kabupaten Klaten
sebagai salah satu kota yang berupaya menata kotanya menjadi tempat hunian
dan usaha yang nyaman berusaha untuk memberikan pelayanan optimal
dalam berbagai bidang salah satunya adalah memberikan pelayanan dalam
pengelolaan

sampah

secara

maksimal.

Pelaksanaan

pengelolaan

persampahan yang sesuai UU perlu didukung seluruh pemangku kepentingan
dan didukung dengan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan
yang mengatur dan mengikat dengan penerapan penghargaan dan sanksi.
-

Meningkatkan sarana-prasarana utilitas TPA untuk menunjang prinsip 3R
Semua TPA di Kabupaten Klaten masih menggunakan sistem open dumping,
untuk ditingkatkan menjadi sistem Controled landfill membutuhkan sarana
prasarana yang memadai, yang mengacu kepada DED TPA yang sudah
disusun.
Sarana prasarana pengelolaan sampah yang ada masih sederhana untuk
pengelolaan sampah dengan sistem Open Dumping. Salah satu sarana yang
terpenting dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R adalah sarana untuk
menampung sementara atau TPS yang memisahkan antara sampah organik
dan non organik. Dengan adanya pemisahan ini maka masyarakat yang akan
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membuang sampah sudah memilah dari rumah/sumbernya. Sehingga untuk
pengelolaan selanjutnya akan menjadi mudah.

-

Pengelolaan sampah di TPA dengan bekerjasama dengan pihak swasta
dengan menggunakan teknologi untuk diproses menjadi Pupuk Organik dan
Gas Metan
Kurang menariknya subsektor persampahan bagi dunia usaha untuk
berinvestasi dapat dilihat pada kondisi sekarang dimana berbagai pelayanan
pengelolaan persampahan menjadi domainnya pemerintah Kabupaten. Demi
keberlanjutan

pelayanan

persampahan

pemerintah

Kabupaten

perlu

mengupayakan berbagai cara agar pihak swasta di Kabupaten Klaten tertarik
untuk turut berinvestasi dalam pengelolaan persampahan dengan memberikan
peluang luas bagi keterlibatan swasta serta pemberian insentif khusus bagi
perusahaan bersangkutan yang membantu penerapan teknologi ramah
lingkungan dalam pengelolaan persampahan.

4.2.3. Drainase Lingkungan
1)

Tujuan :
Meningkatkan kapasitas jaringan drainase sekunder sebagai wujud pelayanan sanitasi,
kewaspadaan dan pengendalian bencana banjir kepada masyarakat melalui penguatan
program yang berbasis masyarakat.

2)

Kebijakan:
Mendorong peningkatan alokasi anggaran secara berkesinambungan dalam upaya
memastikan peningkatan operasi dan pemeliharaaan sarana drainase baik sumber dana
yang berasal dari internal maupun eksternal.
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3)

Strategi:


Matrik Strategi
POSISI PENGELOLAAN SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
PELUANG
5,00
4,00
0,3
('-0,3; 0,2)
0,2
0,1
-0,5

KELEMAHAN
-0,4 -0,30 -0,20

-0,1

0,00

0,50

1,00

1,50

KEKUATAN
2,00

-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00

ANCAMAN

Gambar 4.7: Matrik Staregi Sektor Persampahan


Strategi pengembangan jaringan drainase di Kabupaten Klaten yaitu:
Berdasarkan pada hasil matriks pilihan strategi sub sektor higiene berada pada
kuadran III (ketiga) dan pada kelompok strategi “mendukung strategi stabilisasi”,
sehingga strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul
dalam rangka mencapai sasaran sub sektor hygiene, adalah :
-

Optimalisasi peran masyarakat dan sektor sektor dalam pengelolaan drainase
Pengelolaan drainase lingkungan bukan menjadi tanggungjawab mutlak
pemerintah daerah tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan
masyarakat dan swasta. Optimalisasi peran aktif masyarakat dalam
pembangunan maupun pemeliharaan drainase lingkungan akan lebih
memaksimalkan proses pengelolaan drainase lingkungan. Dengan
diikutsertakannya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, maka
ikatan rasa untuk saling memiliki dan menjaga sarana maupun prasarana
yang terbangun, khususnya dalam sub sektor drainase lingkungan
dapat lebih terjaga.

-

Penyusunan regulasi tentang Drainase
Pentingnya regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan drainase
lingkungan belum menjadi suatu hal yang diprioritaskan dalam suatu kota. Di
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masa mendatang bagaimana komitmen itu mampu diraih oleh seluruh
stakeholder kota yang terkait dalam pengelolaan drainase didalam
menyediakan perangkat hukum berupa Perda tentang pengelolaan drainase
lingkungan sangat diperlukan. Dengan adanya Perda maka, diharapkan
tanggung jawab dan kewenangan yang jelas antar lembaga baik pemerintah
maupun non pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan drainase
lingkungan dapat berjalan lebih optimal.
-

Optimalisasi Saluran Drainase sebagai Sarana Penyaluran Air Hujan
Kondisi ideal drainase hanya digunakan untuk saluran air hujan. Namun
demikian, hal itu tidak terjadi di Kabupaten Klaten. Drainase di Kabupaten
Klaten masih digunakan untuk saluran pembuangan limbah. Oleh karena itu,
perlu disusun regulasi tentang pengaturan pembuangan air limbah secara
khusus sehingga saluran drainase bisa dioptimalkan sebagai saluran air
hujan.

-

Mengoptimalkan Lahan Resapan yang Berkelanjutan
Di era globalisasi, dimana kemajuan teknologi dan industrialisasi berkembang
pesat, berakibat pada perubahan pola konsumerisme masyarakat yang tidak
ramah lingkungan dan memaksa bumi menerima dampak buruk yang
dihasilkan. Pemanasan global, dan perubahan iklim memaksa negaranegara di seluruh dunia untuk kembali berkonsentrasi pada penerapan
teknologi maupun gaya/pola hidup yang ramah lingkungan. Perubahan iklim
juga telah memaksa bumi untuk kehilangan beribu-ribu meter kubik sumber
air yang ada di dalamnya. Kekeringan di mana-mana, dan sulitnya mencari
sumber air bersih yang layak dikonsumsi membuat manusia kembali
terpicu untuk melestarikan bumi dan isinya.

4.2.4. Higiene
Sanitasi lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan (higienitas) dan dapat
memberikan efek terhadap kualitas kesehatan bagi masyarakat. tujuan yang diharapkan dari
pengelolaan sanitasi di Kabupaten Klaten adalah agar kondisi wilayah Kabupaten Klaten
menjadi aman dari segala bentuk gangguan pencemaran dan penyakit serta tercipta
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lingkungan yang nyaman sebagai tempat tinggal. Kondisi lingkungan yang sehat tentunya
akan berdampak pada masyarakat yang sehat pula.
1)

Tujuan :
Meningkatkan kemampuan, kesadaran, kemitraan serta peran serta aktip masyarakat
untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

2)

Kebijakan:


Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang bersih, aman dan sehat



Peningkatan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat oleh rumah tangga (strata
utama dan paripurna)

3)

Strategi:


Matrik Strategi
POSISI PENGELOLAAN SEKTOR PHBS/ HIGIENE
PELUANG
0,50
(0,18; 0,4)

0,40
0,30
0,20
0,10
KELEMAHAN
-0,6

-0,5

-0,40

-0,25

KEKUATAN
-0,10

0,00

0,10

0,18

0,40

0,55

-0,05
-0,10
-0,15
-0,20

ANCAMAN

Gambar 4.8: Matrik Staregi Sektor Hiegene


Strategi
Berdasarkan pada hasil matriks pilihan strategi sub sektor higiene berada pada
kuadran I (pertama) dan pada kelompok strategi “Pertumbuhan Cepat”, sehingga
strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam
rangka mencapai sasaran sub sektor hygiene, adalah :
-

Pengelolaan kemitraan dengan kelompok masyarakat, LSM dan Tokoh
Masyarakat dalam kampanye penyadaran PHBS
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Keterbatasan

kemampuan

Pemerintah

Kabupaten

telah

mendorong

keterbukaan ruang bagi keterlibatan berbagai pihak untuk bersama-sama
membangun penyadaran PHBS di masyarakat. Demikian juga dalam
pembangunan aspek higiene diperlukan keterlibatan aktif berbagai pihak,
kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan
kerjasama dan kemitraan dengan LSM, tokoh masyarakat dan kelompok
masyarakat dalam mengupayakan kampanye penyadaran higiene.
-

Mengoptimalkan promosi dan sosialisasi

tentang pentingnya menerapkan

PHBS serta mengembangkan sarana dan prasarana informasi yang tepat .
Penyebarluasan informasi, sosialisasi dan promosi kesehatan kepada
masyarakat perlu terus menerus dilakukan dengan berbagai cara yang tepat
sesuai situasi dan kondisi di lapangan . Pengembangan media atau alat bantu
yang tepat sasaran menjadi penentu tingkat keberhasilan pemasaran.
Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan promosi kesehatan yang lebih
intensif dari pemangku kepentingan baik dari lintas sector maupun lintas
program serta melibatkan tokoh masyarakat, Kelompok Masyarakat, LSM
serta organisasi social lainya sehingga akan dicapai hasil yang maksimal
dalam upaya promosi tentang PHBS.
-

Meningkatkan alokasi anggaran perbaikan kualitas lingkungan yang sehat dan
peningkatan PHBS melalui kemitraan CSR dengan pola pemberdayaan
masyarakat.
Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam suksesnya
pembangunan. Pembangunan aspek higiene sanitasi dan PHBS biasanya
belum menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran, padahal secara
realitas perbaikan kualitas higiene dan peningkatan PHBS cukup berperan
secara signifikan dalam peningkatan kualitas hidup dan lingkungan. Berbagai
upaya dilakukan untuk mengadvokasi pengambil kebijakan agar lebih peduli
dan memprioritaskan serta dapat mengalokasikan anggaran Salah satu cara
lain adalah mengajak kepedulian dari perusahaan untuk program CSR Strategi
ini untuk mencapai .
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4.3. ENABLING AND SUSTAINABILITY ASPECT
4.3.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
Terkait dengan pelaksanaan program penanganan sanitasi yang efektif dan efisien, maka
masing-masing pelaku pada setiap tingkatan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang
bersifat komplementer. Oleh karena itu pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi secara
keseluruhan oleh pelaku atau lembaga terkait adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran
yang didapatkan selama ini kencenderungan pelaku program hanya memperhatikan tugas
pokok dan fungsinya tanpa melihat porsinya sebagai suatu bagian dari sitem kelembagaan
yang lebih besar.
1)

Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Kabupaten
Pelaku di tingkat kabupaten terdiri dari:


Bupati



SKPD terkait

Tugas pokok dan fungsi pelaku tersebut antara lain:


Bupati:
-

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan program penanganan sanitasi di
tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah.



SKPD terkait
-

Koordinasi antar SKPD untuk mensinergikan upaya pelaksanaan penanganan
sanitasi di tingkat kabupaten, baik dalam hal perencanaanm pelaksanaan,
penganggaran, pemantauan dan evaluasi.

-

Penguatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua instansi
terkait.

2)

Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Kecamatan
Pelaku di tingkat kecamatan terdiri dari :


Camat



Tim kerja penanganan sanitasi tingkat kecamatan, dapat beranggotakan sanitarian
dan pihak terkait di tingkat kecamatan.

Tugas pokok dan fungsi pelaku tersebut antara lain:


Camat:
-

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan program penanganan sanitasi di
tingkat Kecamatan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
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Tim kerja penanganan sanitasi tingkat kecamatan
-

Koordinasi dengan berbagai lapisan institusi terkait di tingkat kecamatan dalam
penanganan sanitasi.

-

Mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program penanganan sanitasi di
wilayahnya.

-

Memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap updating data
secara berkala.

3)

Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Masyarakat
Pelaku di tingkat masyarakat terdiri dari :


Lurah/ Kepala Desa



Tim kerja penanganan sanitasi tingkat kelurahan/ desa, dapat beranggotakan
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat kelurahan/ desa yang memiliki
komitmen terhadap penanganan sanitasi.



Tim kerja penanganan sanitasi tingkat RT/ dusun/ kampung, dapat beranggotakan
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat kelurahan/ desa yang memiliki
komitmen terhadap penanganan sanitasi.

Tugas pokok dan fungsi pelaku tersebut antara lain:


Lurah/ Kepala Desa
-

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan program penanganan sanitasi di
tingkat kelurahan/ desa sesuai dengan kebijakan pemerintah.



Tim kerja penanganan sanitasi tingkat kelurahan/ desa
-

Membentuk tim fasilitator kelurahan/ desa yang dapat beranggotakan kader
desa, guru, dan lainnya. Tim tersebut akan mengembangkan rencana desa,
mengawasi pekerjaannya, dan menghubungkan dengan perangkat desa.

-

Memonitor kerja kader pemicu penanganan sanitasi dan memberikan
bimbingan yang diperlukan.

-

Mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan yang sedang berjalan dan
bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa.

-

Memastikan keberadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok
yang peka.



Tim kerja penanganan sanitasi tingkat RT/ dusun/ kampung
-

Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi.
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-

Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat.

-

Menyelesaikan permasalahan/ konflik masyarakat.

-

Mendukung/ memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan
sanitasi total di tempat tinggalnya.

-

Membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan penanganan sanitasi.

-

Membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan kebutuhan.

-

Memperkenalkan opsi-opsi teknologi.

-

Memiliki strategi pelaksanaan dan exit strategy yang jelas.

Beberapa strategi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di
bidang sanitasi adalah:
1)

Penyusunan perda-perda yang berkaitan dengan bidang sanitasi (limbah, sampah,
drainase, dan hiegenitas).

2)

Optimalisasi pelaksanaan fungsi organisasi, dengan menguraikan tentang rincian
kewenangan, tugas, dan tanggung jawab instansi/ SKPD terkait dengan
penyelenggaraan penangan sanitasi.

3)

Optimalisasi ketatalaksanaan penyelenggaraan penanganan sanitasi di instansi
pemerintah, melalui pembentukan peraturan atau kebijakan daerah untuk mendukung
penyelenggaraan program penanganan sanitasi di daerah.

4)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui penambahan tenaga kerja
dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang sanitasi, mengadakan
pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan sanitasi yang tepat.

5)

Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan
untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah domestik.

6)

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/SKP terkait dengan
penanganan limbah domestik.

7)

Membuat prioritas program yang dituangkan kedalam kebijakan daerah.
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4.3.2. Keuangan
Terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi kelembagaan yang bersifat komplementer,
maka pendanaan program penanganan sanitasi juga bersifat komplementer. Hal ini
mengindikasikan pengalokasian dana perlu direncanakan secara terpadu antara pusat dan
daerah, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan program
penanganan sanitasi dapat saling mengisi. Untuk mendukung perencanaan pendanaan yang
terpadu maka perlu dikembangkan pola pendanaan di tiap tingkatan, dari pusat sampai
masyarakat.
Tabel IV.6.
Sumber Pendanaan

Komponen Pendanaan
Sumber Pendanaan
Sanitasi
APBN APBD Donor LSM Swasta Masy
Peningkatan kapasitas
x
x
x
x
tingkat kecamatan dan
desa
Advokasi dan sosialisasi/
x
x
x
x
fasilitasi
(termasuk
operasional lapangan)
Monitoring dan evaluasi
x
x
x
x
Pengelolaan
x
x
x
pengetahuan (termasuk
kunjungan
dari
kabupaten/ kota lain dan
kemitraan)
Dukungan manajemen
x
x
x
x
Bimbingan teknis
x
x
x
x
Perencanaan
x
x
Pelaksanaan
X
x
x
x
x
x
Sumber: Penyusun, 2011

Pendanaan publik untuk sektor sanitasi dapat berasal dari sumber-sumber berikut:
1)

Alokasi anggaran pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah
didelegasikan ke pemerintah daerah melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas
Perbantuan.

2)

Alokasi anggaran oleh pemerintah daerah, termasuk Dana Alokasi Khusus – Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3)

Pinjaman luar negeri yang diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
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4)

Pinjaman oleh pemerintah daerah.

5)

Sumber dana dari kalangan swasta melalui program CSR (Corporate Social
Responsibility).

6)

Sumber dana dari masyarakat sendiri mengingat Kebijakan nasional mengamanatkan
peran serta masyarakat ini untuk berkontribusi baik secara in-kind maupun in-cash.

Perkembangan kebijakan perencanaan dan penganggaran pada saat ini memberikan peluang
bagi perencanaan dan pengawasan yang lebih bersifat sektoral. Reformasi pada saat ini
menekankan pada anggaran yang terintegrasi dan berfokus pada kinerja, berdasarkan sudut
pandang pembangunan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Proses baru ini
menggunakan rencana jangka panjang dan menengah pada tingkat nasional dan daerah
sebagai dasar bagi proposal anggaran tahunan. Kebijakan pada saat ini juga
mempertimbangkan penggunaan kerangka kerja pengeluaran jangka menengah, dengan
plafon anggaran masa depan untuk pengguna anggaran.
Kerangka kerja perencanaan dan anggaran penanganan sanitasi pada saat ini tidak
mendukung perencanaan yang mencakup keseluruhan sektor. Untuk sektor yang dipegang
oleh satu otoritas yang sama, hal ini bukan merupakan masalah. Namun otoritas di bidang
sanitasi mencakup banyak unit dan institusi.
Pembiayaan penanganan sanitasi dilakukan dengan prinsip meniadakan subsidi untuk
penyediaan fasilitas sanitasi dasar. Strategi dalam pembiayaan penanganan sanitasi antara
lain:
1)

Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri.

2)

Mengembangkan modal sosial (social capital) yang ada di masyarakat melalui
solidaritas sosial/ gotong royong.

3)

Menyediakan subsidi untuk fasilitas sanitasi komunal.

4)

Menggali potensi sumber pembiayaan (kredit mikro, insentif, kemitraan, swasta,
pemerintah, arisan, subsidi silang antar pilar).
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4.3.3. Komunikasi
Salah satu kelemahan berbagai pembangunan saat ini adalah belum adanya pengelolaan
pengetahuan mengenai proses, pembelajaran, inovasi, dan praktik unggulan. Hal ini
menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan di suatu lokasi intervensi tidak terinformasi
kepada seluruh pelaku program, sehingga seringkali kesalahan yang sama terjadi ditempat
yang lain atau bahkan praktik unggulan hanya sebatas dilokasi yang bersangkutan tanpa
diikuti dengan replikasi di daerah lainnya.
Terkait dengan hal tersebut maka pengelolaan pengetahuan menjadi penting untuk menjamin
penyelenggaraan progam yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Pengelolaan pengetahuan
pada dasarnya terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu:
1)

Identifikasi pembelajaran, inovasi dan praktik unggulan yang terjadi selama proses
pelaksanaan program.

2)

Pengelolaam hasil identifikasi dan berbagai temuan lapangan ke dalam bentuk yang
siap untuk didiseminasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

3)

Diseminasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dari ketiga kegiatan utama di atas, kegiatan identifikasi merupakan kegiatan yang paling
menentukan. Hal ini dkarenakan proses identifikasi merupakan proses yang palng sulit dan
memerlukan kejelian pihak yang melaksanakan untuk menentukan hal-hal apa saja yang
memenuhi kriteria sebagai informasi berharga dan sesuai dengan konteks program. Informasi
berharga tersebut yang akan dikomunikasikan kepada berbagai pihak terkait dengan sanitasi.
Beberapa strategi peningkatan komunikasi sanitasi di Kabupaten Klaten antara lain:
1)

Sosialisasi mengenai sanitasi di masyarakat sudah cukup banyak dilakukan baik oleh
kader puskesmas, kader posyandu dan melalui pemerintah desa beserta jajarannya.
Sehingga untuk ke depannya kegiatan sejenis untuk lebih diperbanyak frekuensi dan
materinya sehingga kesadaran masyarakat mengenai sanitasi meningkat.

2)

Peningkatan anggaran sosialisasi/penyuluhan (termasuk dari kelurahan) sehingga jika
ada sosialisasi/ penyuluhan dapat melibatkan seluruh masyarakat (tidak hanya
beberapa tokoh masyarakat saja).

3)

Peningkatan peran serta kepala desa dan stafnya, ketua RW serta ketua RT sebagai
agent perubahan (agent of change) bagi masyarakatnya.
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4)

Komitmen membangun sanitasi harus ditanamkan kepada semua pihak, termasuk
media massa sebagai agen dan sumber informasi bagi masyarakat. Media massa
harus didorong untuk lebih aktif lagi menyajikan berita tentang sanitasi (rubrik sanitasi).

5)

Mengemas materi kampanye agar menarik, mudah dipahami dan dimengerti
masyarakat setempat.

6)

Strategi pemilihan media yang tepat dengan menggabungkan berbagai media misalnya
media cetak, radio dan televisi dalam menyampaikan pesan.

7)

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada SKPD terkait, yang mengerti tentang
komunikasi dan fungsi – fungsi kehumasan.

8)

Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan tindakan atau aksi masyarakat, melalui
informasi yang jelas dan disampaikan secara terus menerus. Bukan hanya melakukan
sosialisasi apabila terjadi masalah.

4.3.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis
Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan pelaku bisnis dalam program
penanganan sanitasi antara lain:
1)

Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi.
Investasi swasta sebagai pelaku bisnis sangat diharapkan sebagai salah satu sumber
alternatif pembiayaan penanganan sanitasi. Untuk menarik minat swasta perlu
diciptakan iklim yang kondusif secara ekonomi, sosial dan kepastian hukum.

2)

Memberikan kemudahan dalam perijinan.

3)

Memberikan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan penanganan sanitasi.

4)

Menyusun arah kebijakan yang jelas tentang pola relasi dengan pihak swasta dalam

pengelolaan sanitasi.

4.3.5. Partisipasi Masyarakat dan Jender
Masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap
tahapan pelaksanaan pembangunan yang umumnya disebut dengan peran serta atau lebih
dikenal dengan istilah partisipasi. Partisipasi tersebut dapat dimanfaatkan pula sebagai
sarana mengkomunikasikan keinginan masyarakat untuk ikut melakukan kontrol terhadap
kegiatan pembangunan.
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Partisipasi memiliki beberapa pengertian yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses
penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah,
keterlibatan dalam memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan,
serta keterlibatan dalam menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.
Alasan-alasan utama penyertaan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai sarana
untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, potensi, hambatan yang ada dalam
masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedangkan
dari sisi keterbukaan dalam memanajemen pembangunan.
Proyek-proyek penyediaan air dan sanitasi membuktikan adanya hubungan positif yang kuat
antara perhatian pada gender dan partisipasi kaum perempuan, dengan tingkat keberhasilan
proyek dan kesinambungan pengelolaan penyediaan air dan sanitasi. Kaum perempuan
merupakan kolektor, pengangkut, pengguna dan pengelola utama air untuk keperluan rumah
tangga dan sebagai promotor dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi di
rumah dan di masyarakat. Namun, di kebanyakan masyarakat, pandangan kaum perempuan
tidak terwakili secara sistematis dalam lembaga-lembaga pembuat keputusan. Proyek
penyediaan air dan sanitasi memberikan kesempatan-kesempatan yang luas untuk
mempersempit kesenjangan ini.
Beberapa prinsip terkait dengan partisipasi masyarakat dan jender dalam program
penanganan sanitasi adalah:
1)

Prinsip kesetaraan jender
Prinsip kesetaraan jender mempunyai makna bahwa pelaksanaan penanganan sanitasi
didasarkan pada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk
berpartisipasi sesuai dengan peranannya. Sehingga dalam perencanaannya juga harus
Responsif Gender dalam arti perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga
pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan
mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan control yang
dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa
perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam
pelaksanaan kegiatan. Sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan
kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.
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2)

Prinsip pembangunan yang berbasis masyarakat
Pelaksanaan penanganan sanitasi didasarkan pada keputusan yang diambil oleh
masyarakat dan masyarakat bertanggung jawab terhadap konsekuensi atas pilihan
atau keputusan yang telah dibuat.
Manfaat dari pembangunan berbasis masyarakat adalah:


Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.



Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak, kewajiban, dan
peranannya dalam penanganan sanitasi, sehingga tumbuh rasa memiliki dan
tanggungjawab yang kuat terhadap hasil-hasilnya, termasuk dalam hal
pemeliharaan hasil-hasilnya.



Meningkatkan hasil guna pelaksanaan program penanganan sanitasi sehingga
tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Sedangkan fokus pada gender memberi manfaat yang lebih besar dari sekedar kemampuan
proyek untuk air dan sanitasi yang baik, manfaat-manfaat tersebut antara lain antara lain:


Manfaat ekonomi
Akses yang lebih baik pada air akan memberi kaum perempuan waktu yang lebih
banyak untuk melakukan aktivitas yang mendatangkan pendapatan, menjawab
kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga, atau memberikan kesejahteraan dan
waktu luang untuk kesenangan mereka sendiri. Perekonomian, secara
keseluruhan, dapat pula memberikan berbagai manfaat.



Manfaat kepada anak-anak
Kebebasan dari pekerjaan mengumpulkan dan mengelola air yang memakan
waktu dapat membuat anak-anak, khususnya anak perempuan untuk bersekolah.
Oleh sebab itu, dampaknya diharapkan dapat mencapai antar generasi.



Pemberdayaan terhadap kaum perempuan
Keterlibatan

dalam

proyek-proyek

penyediaan

air

dan

sanitasi

akan

memberdayakan kaum perempuan, khususnya apabila kegiatan proyek tersebut
dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan
pendapatan dan sumber daya-sumber daya produktif seperti kredit.
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Beberapa strategi berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan jender antara
lain adalah:
1)

Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk memfasilitasi
pemicuan perubahan perilaku masyarakat dari kebiasaan buruk sanitasi menjadi pola
hidup bersih dan sehat.

2)

Melibatkan peran aktif masyarakat tanpa memandang status jender.

3)

Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan
menjaga keberlanjutan sanitasi total.

4)

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya
sanitasi yang sehat.

5)

Meningkatkan kemitraaan antar lembaga pemerintah, non pemerintah, swasta, dan
masyarakat dalam penanganan sanitasi di Kabupaten Klaten.

6)

Membentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang fokus dan bergerak dalam
pembangunan sanitasi. Keberadaan lembaga lokal dalam hal ini LSM dapat mendorong
pembangunan sanitasi dan mengisi kekosongan pembangunan yang belum bisa
dilakukan oleh pemerintah.

7)

Perlunya pemicuan tingkat kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan
sehat. Sosial budaya masyarakat yang terbentuk secara turun menurun memerlukan
proses penyadaran yang dipicu dengan kasus fatal penyakit akibat buruknya sanitasi,
budaya ini dapat dirubah dengan menyadarkan masyarakat tentang alur proses
terjadinya penyakit.
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BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1. Program Dan Kegiatan Sektor Dan Aspek Utama
Program dan kegiatan disusun berdasakan isu permasalahan dan strategi penanganan yang
telah dirumuskan sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut sudah diklasifikasikan menurut
program dan kegiatan teknis operasional, manajemen/ kelembagaan, dan pembiayaan.
5.11. Program dan Kegiatan Sub Sektor Air Limbah
No

Strategi

Program

Program / Kegiatan

Sasaran: 1. Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2016
1

Menyusun
regulasi
tentang
pengelolaan air limbah permukiman
disesuaikan dengan aturan di atasnya

Program Pengembangan data
dan informasi (Bappeda)

Studi dokumen regulasi air
limbah
Penyusunan draf regulasi air
limbah
”Public
Hearing”
Pendapat) Raperda

(Dengar

Pengesahan Perda air limbah
Sasaran: 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana air limbah dengan sistem terpusat (offsite) dan setempat
(onsite) 40 % menjadi 65 &pada akhir tahun 2016
1

Perencanaan dan pembangunan
system pengolahan air limbah Offsite
maupun onsite berdasarkan pada
kajian kondisi kawasan/ zonasi

Pengembangan Sistem Limbah
Terpusat

Grand Design Sanitasi
Studi Kelayakan Jaringan Air
Limbah Terpusat
Menyusun Masterplan Design
Jaringan Air Limbah Terpusat
Penyusunan DED
Pembangunan IPAL terpusat
skala Kabupaten
Pembangunan
distribusi

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Klaten

Jaringan

5-1

No

Strategi

Program

Program / Kegiatan
Pembangunan
rumah

Pengelolaan Air Limbah Skala
Kawasan

sambungan

Penyediaan PS Air Limbah
perpipaan skala kawasan/ RSH
IPAL Home
Pemukiman

industry

di

Sasaran 3: Meningktanya praktek Stop buang air besar sembarangan (BABs) dari 60% menjadi 100% pada tahun 2016
1

Meningkatkan akses layanan air
limbah domestik berbasis rumah
tangga dan komunal bagi masyarakat
miskin yang berkelanjutan

Pembangunan PS air limbah
dengan
sistem
Onsite,
pengelolaan air limbah di
kawasan permukiman RSH

Penyediaan PS air limbah
berbasis
masyarakat
(
SANIMAS)
Pembangunan jamban keluarga
Pembangunan Jamban MCK
umum

Program

Penyuluhan

Masyarakat Pola Hidup Sehat

Kampanye

stop

BAB

Sembarangan (BABS)

(Dinkes)
Sosialisasi PHBS

5.12. Program dan Kegiatan Sub Sektor Persampahan
No

Strategi

Program

Program / Kegiatan

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan skala pengelolaan sampah hingga 75% pada akhir tahun 2016
Sasaran 2 : Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah hingga 100% pada tahun 2016
1.

Meningkatkan
pelayanan

cakupan

Program Perencanaan
Ruang (Bappeda)

Tata

Persampahan secara
terancana

Penyusunan
Master
dan studi kelayakan
Studi

dan

kelayakan,

perencanaan
teknis
m a n a j e m e n

berkeadilan
Program
Pengembangan
Kinerja
P en g e l o la a n
Persampahan (DPU KP)
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No

Strategi

Program

Program / Kegiatan

2.

Meningkatkan kapasitas
sarana dan prasarana
persampahan
sesuai
sasaran pelayanan

Program
Pengembangan
Kinerja
P en g e l o la a n
Persampahan (DPU KP)

Menambah
jumlah
sarana
pengangkutan
sampah
Membangun TPS di lokasi yang
belum
terjangkau
l a y a n a n
Meningkatkan
kuantitas
pengelola sampah

No

Strategi

Program

SDM

Program / Kegiatan

Sasaran : 3. Diterapkannya pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan Program 3 R oleh Dinas Kebersihan dan
Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup dan masyarakat di lokasi prioritas 16 Kelurahan di tahun 2016.
1.

Optimalisasi pengurangan
sampah
sumber

mulai

dari

Program
Pemberdayaan
Komunitas Perumahan (DPU
KP)

Sosialisasi
3
R
k epada
ma s y a r a k a t
Bantuan
sarana
dan
prasarana
3
R
kepada
m a s y a r a k a t
Pelatihan teknologi 3 R k e p a d a
masyarakat
Fasilitasi

jaringan

kerjasama

dalam

pengelolaan 3 R
Pengembangan kelompok masyarakat
pengelola 3 R

2.

Mengembangkan sistem
penghargaan terhadap
masyarakat

Program
Peningkatan
Pengendalian Polusi (BLH)

Pengembangan Teknologi Tepat Guna
di Bidang Lingkungan Hidup (Rumah
Pilah dan Olah Sampah)

Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan (DPU-KP)
yang

Memberikan penghargaan terhadap
masyarakat
yang
aktif
dalam
pengelolaan s a m p a h d a n 3
R

berperan
dalam
pengelolaan
sampah dan 3 R

aktif
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan (DPU-KP)
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No

Strategi

Program

Program / Kegiatan

Program
Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup (BLH)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengendalian Lingkungan
Hidup (Program Kelurahan Ramah
Lingkungan)

Program

MenjalinPeningkatan
kerjasama dengan p i h a k
k e - 3 d a l a m pengelolaan sampah
secara b e r t a h a p

Promosi dan Kerjasama
Investasi (BPPT)

Sasaran : 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat ber- PHBS dalam pengelolaan persampahan sebesar 65% dari jumlah
penduduk pada tahun 2016
1.

Mengembangkan sistem

Program

Memberikan
Pengembangan
penghargaan

penghargaan terhadap

Kinerja

terhadap
Pengelolaan
masyarakat yang aktif dalam

masyarakat

Persampahanyang
(DPU KP)

pengelolaan sampah dan 3 R

berperan

aktif

dalam

pengelolaan sampah dan 3R
Lomba pengelolaan sampah terpadu di
tingkat Kelurahan

5.13. Program dan Kegiatan Sub Sektor Drainase Lingkungan
No

Strategi

Program

Program / Kegiatan

Sasaran : 1. Sasaran Meningkatkan kuantitas prasarana penanganan sistem jaringan drainase 90% hingga
tahun 2016
1.Optimalisasi

dan

Program

sinkronisasi

administrasi

usulan/perencanaan

(DPU)

sanitasi

yang

dengan

pusat

pelayanan
perkantoran

Menyusun

MasterPlan

atau

Grand Design Drainase Lingkungan
Drainase

sesuai
dan

propinsi
Program
administrasi
(DPU)

pelayanan
perkantoran

Koordinasi
mensinergikan berbagai
program
partisipatif
pengelolaan

yang

untuk
bersifat
dalam
drainase

lingkungan
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No

Strategi

Program

2.Optimalisasi lahan resapan

Program

Program / Kegiatan

Pengendalian Banjir

yang berkelanjutan dalam

Pemeliharaan
saluran
drainase secara partisipatif

pengelolaan drainase
normalisasi saluran air

lingkungan

Sasaran : 2. Meningkatnya sarana penanganan sistem jaringan drainase 50% di tahun 2016;
3.Mengupayakan

sumber Program

pelayanan

pendanaan di luar APBD administrasi
Kabupaten

(dari

Pusat,

Propinsi,

dll)

untuk

perkantoran

Melakukan
dengan

koordinasi

pemerintah

insentif

pusat

dan

pemerintah propinsi

pembangunan drainase
4.Meningkatkan sarana dan
prasarana

drainase

Program

Lingkungan

Sehat

Perumahan

Pembangunan jaringan drainase
baik

lingkungan

itu

dalam

skala

perKabupatenan maupun skala
permukiman
Penyehatan

lingkungan

permukiman dengan melakukan
bimbingan

teknis

tentang

pengelolaan drainase

Sasaran : 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan system jaringan drainase 100% pada tahun
2016 ;
Optimalisasi
5.
Musrenbang

sebagai

sarana

Program peningkatan sarana dan

Sosialisasi

aparatur pemerintah

drainase

perencanaan

pengelolaan
lingkungan

kepada

masyarakat secara terus menerus

pembangunan
saluran drainase

Mengawal
Musrenbang

pelaksanaan
di

tingkat

terendah (kelurahan)
3Optimalisasi

kinerja

SKPD Program kapasitas peningkatan

. terkait dalam pemeliharaan kelembagaan
saluran drainase lingkungan

perencanaan

Koordinasi antar SKPD teknis terkait
dalam pengelolaan drainase

pembangunan daerah
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No

Strategi

Program

Program / Kegiatan
Kerjasama SKPD (Pemerintah)
dengan

sektor

kelembagaan

lainnya (swasta dan masyarakat)
dalam pengelolaan drainase
Sasaran : 4. Tersedianya regulasi tentang Drainase Lingkungan berupa Peraturan Daerah

6. Menyusun
tentang

Regulasi
pengelolaan

Program
data/ informasi

drainase

pengembangan

Studi

dokumen

tentang

peraturan
pengelolaan

drainase
Menyusun

draft

Perda

pengelolaan drainase
Konsultasi
tentang

publik

Raperda

pengelolaan

drainase
Pengesahan Perda

tentang

pengelolaan drainase
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5.14. Higiene

No

Strategi

Program

Program / Kegiatan

Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan lingkungan permukiman yang bersih, aman dan sehat sebesar
10% pada tahun 2016
1

Pengelolaan kemitraan
dengan
kelompok
masyarakat, LSM dan
Tokoh
Masyarakat
dalam
kampanye
penyadaran PHBS

Program
Advokasi,
sosalisasi
pelatihan


dan



2

Meningkatkan alokasi
anggaran
perbaikan
kualitas lingkungan yang
sehat dan peningkatan
PHBS melalui kemitraan
CSR
dengan
pola
pemberdayaan

Program
Advokasi
,
Kemitraan,
Stimulan sarana
sanitasi
dan
pemberdayaan
masyarakat







Advokasi kepada
stakeholder sebanyak
50 orang per tahun.
Sosialisasi kepada
stakeholder sebanyak
50 orang per tahun
Pelatihan kepada
stakeholder sebanyak
50 orang per tahun.

Advokasi kepada
stakeholder
Kemitraan CSR dengan
perusahaan
Pelatihan
pemberdayaan
masyarakat kepada
tomas, LSM, kelompok
masyarakat
Stimulan sarana sarana
pada masyarakat miskin

Sasaran 2. Tercapaianya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat oleh rumah tangga sebesar 13 %
pada tahaun 2016
1. Mengoptimalkan promosi dan Program
Peningkatan
Program
Advokasi,
media promosi dan jejaring
sosalisasi dan pelatihan
sosialisasi
tentang pentingnya
social yang efektif
penyebaran informasi
menerapkan
PHBS
serta
mengembangkan

sarana

dan

prasarana informasi yang tepat .
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5.15 Program dan Kegiatan Subsektor Air Bersih
No

Strategi

Program

Kegiatan

Sasaran 1 : Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih
1.

Peningkatan
program
system
penyediaan air minum/bersih pada
wilayah-wilayah yang belum tercakup
pelayanan

Program pembangunan dan
pengembangan sarpras air
bersih

-

Optimalisasi
system
existing
Pembangunan
SPAM
IKK baru
Pembangunan
IKK
Prioritas
Pembangunan
IKK
daerah rawan air

Sasaran 2 : Optimalisasi Sumber air baku dari mata air
1.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber
air baku dari mata air yang ada dengan
melakukan
koordinasi
dengan
stakeholder yang berkopenten

Program
optimalisasi
pengelolaan air baku

-

-

Kerjasama
dengan
wilayah
untuk
pemanfaatan sumber air
baku
Pembuatan/perpanjanga
n ijin pemanfaatan air
baik dari mata air/sumur
dalam

Sasaran 3 : Tercapainya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
1.

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat
akan
pentingnya
pemanfaatan/penggunaan air bersih
Penurunan angka kesakitan akibat
penyakit yang bersumber dari air

Program peningkatan PHBS

Sosialisasi pentingnya air
bersih kepada masyarakat

Program peningkatan PHBS

Memasukkan pesan-pesan
pentingnya air minum dalam
even-even yang ada
Pelatihan PHBS

3.

Mengoptimalisasikan promosi dan Program
pelayanan
sosialisasi tentang pentingnya air bersih administrasi perkantoran
Sasaran 4 : Koordinasi antar pelaku pengguna air baku
1.

Mengoptimalkan koordinasi dengan
segenap
pemangku
kepentingan
utamanya didalam pemanfaatan sumber
air baku dan pengembangan wilayah
pelayanan
Sasaran 5 : Perbaikan managemen Pengelolaan
1.

Penurunan angka kehilangan air untuk
mencapai peningkatan pelayanan baik
kualitas, kuantitas dan kontinuitas
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pemangku kepentingan air
bersih

Koordinasi antar stakeholder

Program
peningkatan
kinerja pengelolaan air
bersih
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geografis
Information System (GIS)

5-8

5.2. Program dan Kegiatan Aspek Non Teknis
5.2.1 Program dan Kegiatan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
No
1.

Strategi
Terarahnya

Program

Program

Kerja

POKJA AMPL pada lima tahun
mendatang

sesuai

Program

Program / Kegiatan
Pelayanan

Administrasi Perkantoran

RPJM

Melakukan Rapat Koordinasi terkait
dengan Rencana Kerja dan Target
Pencapaian yang telah disusun dalam

Kabupaten Klaten

rencana

program

POKJA

AMPL

Kabupaten Klaten
Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Melakukan kegiatan Monitoring dan
Evaluasi

terhadap

Program

Kerja

pelaksanaan
POKJA

AMPL

Kabupaten Klaten
2.

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam setiap Rencana Kerja

Program

Peningkatan

Sosialisasi tentang program sanitasi

Pemberdayaan Masyarakat

kepada masyarakat

Program

Sosialisasi tentang program masyarakat

POKJA AMPL Kabupaten Klaten
Peningkatan

Pemeberdayaan Masyarakat

untuk kalangan akademis

Program

Pendampingan pada masyarakat dan

Peningkatan

Pemeberdayaan Masyarakat

kalangan

akademis

tentang

sanitasi

berbasis

pengelolaan
masyarakat
3.

Sinkronisasi Program Kegiatan

Program

POKJA AMPL Kabupaten Klaten

Administrasi Perkantoran

AMPL Provinsi Jawa Tengah

Program

Rapat Koordinasi dengan Pelaku Bisnis

dengan

melihat

Pelayanan

Rapat

Koordinasi

dengan

POKJA

sumber

pendanaan

4.

Peningkatan
Kelembagaan

Kinerja
POKJA

AMPL

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(swasta) yang ada di Kabupaten Klaten

Program

Melakukan Koordinasi dengan POKJA

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

AMPL Pusat

Program

Membentuk kelembagaan pokja sesuai

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kabupaten Klaten

dengan

pedoman

penyiapan

kelembagaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran
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No

Strategi

Program

Program / Kegiatan
Kabupaten Klaten

Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Pembentukan Kelembagaan POKJA
AMPL sampai pada tingkat Kecamatan
dan Kelurahan

Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Memfasilitasi Rapat Koordinasi antara
Tim Pengarah dengan POKJA AMPL
Kabupaten Klaten

5.

Meningkatkan akses informasi

Program

Pelayanan

Menyediakan sekretariat POKJA AMPL

pada POKJA AMPL Kabupaten

Administrasi Perkantoran

Kabupaten Klaten

Program

Memfasilitasi POKJA Provinsi dalam

Klaten
Pelayanan

Administrasi Perkantoran

menginformasikan

Kegiatan

dan

Pendanaan yang ada di Provinsi Jawa
Tengah
6

Merubah Paradigma Pendekatan

Program

Peningkatan

Fasilitasi

keikutsertaan

Masyarakat

Partisipasi Masyarakat dalam

Pemberdayaan Masyarakat

dalam setiap kegiatan POKJA AMPL

Program

Mengadakan

Program AMPL
7.

Meningkatkan

Kualitas

SDM

POKJA AMPL Kabupaten Klaten

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

POKJA AMPL Pusat

Program

Mengadakan Pelatihan

Pelayanan

kerja

ke

Administrasi Perkantoran

tentang aspek teknis sektor AMPL

Program

Pelatihan aspek non teknis (komunikasi
dan manajemen) pengelolaan program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran
Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran
8.

kunjungan

Pemberdayaan pada pihak luar

Program

Pelayanan

(swasta) sebagai pelaku bisnis

Administrasi Perkantoran

Studi banding tentang teknologi AMPL
yang terbarukan
Memfasilitasi Rapat Koordinasi antara
pihak luar (swasta) sebagai pelaku
bisnis di Kabupaten Klaten

Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Melakukan

Sosialisasi

dan

Pendampingan pihak luar (swasta)
sebagai pelaku bisnis

9.

Mengevaluasi
Pemberdayaan

Proses
Masyarakat

Program

Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Program AMPL
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5.2.2 Program dan Kegiatan Aspek Keuangan
No
1.

Strategi

Program

Kegiatan

Terarahnya penggunaan dana

Program

-Tingkatan cakupan pelayanan IPLT

hibah melalui kebijakan forum

Pengembangan

-Tingkatan cakupan pelayanan

TAPD yang digunakan untuk

Kinerja

fasilitasi

Persampahan

perbaikan

dan

Pengelolaan

Persampahan

peningkatan sarana prasarana
dan

alokasi

perencanaan

infrastruktur pelaksanaan IPLT
dan pelayanan TPA Sampah

2.

Penerimaan dana hibah harus

Program peningkatan

diimbangi dengan peningkatan

dan Pengembangan

PAD khususnya di bidang IPLT

pengelolaan

dan retribusi persampahan

keuangan daerah

Pelaksanaan standarisasi mutu

Program

tentang spesifikasi teknis kualitas

Pengembangan

mutu bangunan sanitasi

Teknologi

- Peningkatan PAD tentang pengelolaan IPLT dan
retribusi persampahan

- Penyusunan buku pedoman Satuan Standarisasi
Harga tentang teknik bangunan/konstruksi
dan

Konstruksi
3.

Pelaksanaan
infrastruktur

pemeliharaan
IPLT

dan

persampahan

Program

- Monitoring dan evaluasi tentang kelayakan dan

Pengembangan

kapasitas kemampuan daya tampung serta

Kinerja

kondisi fisik sarpras IPLT dan persampahan TPA

Pengelolaan

Persampahan

Jatibarang. Untuk mengetahui efek genangan
limpasan air rob dan banjir.

Program

- Perencanaan

dan

pelaksanaan

Pengembangan

schedul

Kinerja

penggunaan/pengalokasian dana hibah untuk

Pengelolaan

Persampahan

rehabilitasi

fisik

jadwal/time
terhadap

IPLT dan persampahan.

5.2.3 Program dan Kegiatan Aspek Komunikasi
No

Strategi
Meningkatnya
1

anggaran

Program
Program

kerjasama

sosialisasi
.
sanitasi di media cetak

informasi dan media

dan elektronik

massa

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Klaten

Kegiatan
 Jumlah dialog interaktif, publikasi, siaran langung,
spot dan sosialsasi sanitasi di media elektronik
 Jumlah advertorial dan kolom khusus di media
cetak
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No

Strategi

Program

Meningkatnya
2
keterlibatan pihak

Program

swasta
.
baik dalam komunikasi

Peningkatan

sanitasi maupun CSR

Promosi

Kegiatan
 Tingkat sosialisasi, lomba, partisipasi sanitasi oleh
pihak swasta

dan

Kerjasama Investasi
Program Kerjasama
Pembangunan

Meningkatnya
3
masyarakat
.

pemberdayaan
dalam

program

 Jumlah partisipasi pihak swasta dalam
mengkampanyekan isu sanitasi

 Tingkat kemampuan lembaga masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi

Program
Peningkatan

penanganan sanitasi oleh dinas

Keberdayaan

teknis

Masyarakat
Pedesaan

Program
Pengembangan

 Tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
lingkungan sehat

Lingkungan Sehat
Memaksimalkan
4
peran KIM dan

Program peningkatan

FIM
.

partisipasi

dalam

mengusung

isu

sanitasi

masyarakat

 Tingkat partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan sanitasi

dalam

membangun desa
Meningkatnya
5
peran pihak swasta

Program

dalam
.

Peningkatan Promosi

mendukung

sosialisasi

PHBS bagi anak usia dini

dan

 Tingkat sosialisasi, lomba, partisipasi PHBS oleh
pihak swasta

Kerjasama

Investasi
Meningkatnya
6
pengelolaan media

Program optimalisasi

khusus
.

pemanfaatan

dan

website

untuk

penyebarluasan informasi sanitasi

teknologi informasi

Optimalisasi
7

Program

peran

lembaga-

lembaga
.
komunikasi

fasilitasi

Peningkatan
bidang

SDM

 Tingkat penerapan teknologi informasi dalam
penyampaian isu sanitasi
 Jumlah Web Kabupaten maupun SKPD yang aktif
mengusung tema sanitasi
 Meningkatnya aparatur yang mempunyai
pengetahuan teknologi dan informasi

komunikasi

dan informasi
Mendorong
8
media kesenian lain

Program

sebagai
.

Pengelolaan

sanitasi.

media

komunikasi

Keragaman Budaya

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Klaten

 Tingkat partisipasi kelompok kesenian dalam
mengangkat tema sanitasi
 Peningkatan jumlah seni dan budaya yang
mengkampanyekan isu sanitasi
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5.2.4

Program dan Kegiatan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis

No

Strategi

Program

Kegiatan

1.

Terjalinnya kerjasama dengan

Program Perencanaan

Sosialisasi tentang AMPL terhadap

pihak pelaku bisnis (swasta)

Tata Ruang

Pelaku Bisnis

Program Perencanaan

Penyusunan Naskah Kerjasama/MoU

Tata Ruang

antara Pemerintah Kabupaten Klaten
dengan Pelaku Bisnis (Swasta) dalam
sektor AMPL

Program Perencanaan

Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi

Tata Ruang

dengan

keterlibatan

Pelaku

Bisnis

(Swasta)
2.

Meningkatkan Proses Advokasi,

Program

Menyusun Agenda Kegiatan Kampanye

Sosialisasi

Pengembangan Data

tentang

dan Informasi

stakeholder terkait di Kabupaten Klaten

Program

Keikutsertaan

Pengembangan Data

stakeholder dengan kegiatan – kegiatan

dan Informasi

yang terkait AMPL di Kabupaten Klaten

Melihat daftar Pelaku binsis yang

Program

Pengembangan

ada di Kabupaten Klaten

Pengembangan Data

Sanitasi (SIS) untuk media sosialisasi

dan Informasi

dan komunikasi Pengelolaan Sanitasi di

dan

Komunikasi

tentang AMPL kepada seluruh

AMPL

pada

kalangan

stakeholder terkait

3.

langsung

Sistem

para

Informasi

Kabupaten Klaten

4.

Sosialisasi

kepada

seluruh

lapisan stakeholder AMPL yang

Program

Inputing Data mengenai informasi AMPL

Pengembangan Data

di Kabupaten Klaten serta keterlibatan

dan Informasi

swasta dan masyarakat

Program

Inputing Data terkait dengan Kinerja dan

Pengembangan Data

Pencapaian POKJA AMPL Kabupaten

dan Informasi

Klaten

Program Perencanaan

Melakukan Kegiatan yang bersinergi

Tata Ruang

dengan

ada di Kabupaten Klaten

kegiatan

Masyarakat

dan

Pelaku Bisnis yang ada di Kabupaten
Klaten

5.

Updating

Data/Review

Perda

Program

Melakukan

tentang retribusi limbah cair

Pengembangan Data

regulasi dan data terbaru terkait dengan

domestik

dan Informasi

Perda retribusi limbah cair domestik

Program

Melakukan Koordinasi dengan Tim

Pengembangan Data

Teknis Penyusunan Review Perda

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Klaten

Inventarisasi

tentang
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No

6.

Strategi

Program

Kegiatan

dan Informasi

Retribusi Limbah Cair Domestik

Peningkatan Sharing Pendanaan

Program

Sosialisasi dan Penjaringan aspirasi

dari Pelaku Bisnis (Swasta) yang

Pengembangan Data

pendanaan dari kalangan pelaku bisnis

ada di Kabupaten Klaten

dan Informasi

(swasta) yang ada di Kabupaten Klaten

Program

Pembuatan kegiatan

Pengembangan Data

sanitasi di tingkat masyarakat atau

dan Informasi

pendidikan dengan shring pendanaan

lomba

terkait

dari pelaku bisnis (swasta)
7.

Peningkatan

Sosialisasi

Pola

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Program Perencanaan

Pembuatan Baliho, Pamflet tentang

Tata Ruang

PHBS di kawasan – kawasan strategis

Program Perencanaan

Sosialisasi dalam bentuk kegiatan yang

Tata Ruang

bersifat mendidik masyarakat terkait

di masyarakat

dengan PHBS
8.

Pelibatan pelaku bisnis (swasta)

Program Perencanaan

Roadshow atau membuat even-even

dalam

Tata Ruang

dengan bertemakan PHBS

Program Perencanaan

Pembuatan

Tata Ruang

mengkampanyekan

kampanye

mengenai

PHBS
kegiatan

rutin
PHBS

yang
pada

kawasan pendidikan dalam rangka
pendidikan PHBs usia dini.

5.2.5

Program dan Kegiatan Partisipasi Masyarakat dan Jender

No

Strategi

Program

1.

Pemberdayaan KSM untuk
mengelola
MCK
dan
pengelolaan sampah secara
optimal.

Program pemberdayaan KSM di

- Bintek KSM

tiap-tiap

- Pembentukan KSM pada zona

pengelolaan MCK dan sampah

merah air limbah dan sampah.

Pengelolaan Sampah berbasis

Optimalisasi pengelolaan sampah

-

jender

melalui 3 R (reduce, reuse,

Pemberdayaan

recycle)

Posyandu,

3.

kelurahan

Kegiatan

tentang

Sosialisasi

Dawis

dan
PKK,
dalam

pengelolaan sampah melalui 3
R
-Bintek

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Klaten

leadership

sanitasi
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No

Strategi

Program

Kegiatan
kepada tokoh masyarakat

4.

Partisipasi Masyarakat dalam

Pemberdayaan Masyarakat dalam

- Fasilitasi pembuatan tandon

Pembangunan

pengelolaan

air bersih di zona merah air

Sarana

dan

Prasarana Air Bersih
5.

Pengendalian
Pendatang

Sarana

dan

Prasarana Air Bersih
Warga

Program

Validasi

bersih
data

kependudukan terhadap warga

-Sosialisasi

kependudukan

warga pendatang

pendatang

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Klaten
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BAB VI
MONITORING & EVALUASI
6.1. Gambaran Umum Struktur Monev Sanitasi
6.1.1. Monitoring Terkait Pengambilan Keputusan
Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk
memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang
telah ditetapkan. Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya
meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu
pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi. Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang
baik dan menganalisis hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran
tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang
ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan. Dengan menyediakan
informasi yang relevan untuk pembuat kebijakan, evaluasi dapat membantu menata
seperangkat prioritas, mengarahkan alokasi sumber dana, memfasilitasi modifikasi dan
penajaman struktur program dan aktivitas serta memberi sinyal akan kebijakan penataan
ulang personil dan sumber daya yang dimiliki. Disamping itu, evaluasi dapat dimanfaatkan
untuk menilai dan meningkatkan kualitas serta kebijakan program.
Tujuan utama sub-strategi ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi
yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka
menengah/ lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kota.
Ilustrasi tentang peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan kebijakan program
dilukiskan secara sederhana. Model tersebut menunjukkan interaksi antara formulasi dengan
implementasi kebijakan dan pelaksanaan program serta ketetapan atau keputusan dan
evaluasi tentang kualitas program. Pada lingkaran ganda pertama, yang merupakan tingkat
paling sederhana, kebijakan program diformulasikan untuk memandu dan menetapkan arah
pelaksanaan program. Akan tetapi, karena operasionalisasi program merupakan sasaran
interpretasi suatu kebijakan, dan berkorelasi erat dengan kemampuan adaptasi individual,
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maka pelaksanaan program bukanlah suatu cerminan akurat dari suatu pedoman kebijakan.
Olehkarena itu, kebijakan dan pelaksanaan program selanjutnya dikombinasikan untuk
menghasilkan kualitas aktual program (atau kualitas operasional organisasi). Melalui proses
evaluasilah suatu kualitas program dinilai. Hal ini dapat dilakukan baik melalui proses yang
bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Meskipun harus diakui pula bahwa masing-masing pola
tersebut hanya mampu menetapkan sebagian dari total kualitas pelaksanaan program dan
dampaknya. Setelah melalui fase penilaian – sesuai lingkaran ganda kedua – dari
serangkaian proses evaluasi dilakukan pengambilan keputusan tentang sebaik apa kualitas
kebijakan dan pelaksanaan programnya. Untuk itu diperlukan model evaluasi yang tepat,
indikator kinerja dan besarannya yang disepakati, tujuan atau obyektif yang jelas dan standar
yang diterapkan serta luasnya rentang nilai faktor-faktor yang lain. Dengan demikian akan
diperoleh keputusan tentang nilai kualitas integratif (lingkaran ganda ketiga).
Tergantung pada hasil evaluasi yang diperoleh dilakukan pengambilan keputusan.
Langkah berikutnya adalah menerapkan keputusan yang telah ditetapkan dengan
melanjutkan atau mengubah kebijakan yang ada, mengeliminasi, meluaskan atau
memodifikasi operasi pelaksanaan program. Model evaluasi secara sengaja digambarkan
dalam bentuk lingkaran dengan maksud untuk mengindikasikan bahwa proses tersebut tidak
berlangsung diskret apalagi linier.
Sudut pandang model di atas, dinilai telah berkorespondensi dengan pandangan
tradisional tentang peran evaluasi dalam pengembangan suatu program. Dilihat dari sudut
yang lain, sebagai contoh, evaluasi kualitas yang telah dibuktikan atau yang belum dibuktikan
kebenarannya dapat mengantarkan kepada penilaian yang mengidentifikasi adanya
kebutuhan untuk intervensi baru ke dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Jadi peran
penilaian dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu evaluasi. Olehkarena itu,
intervensi baru -- yang dapat berupa kebijakan, strategi, dll -- seyogyanya dinilai dan
dievaluasi setelah diimplementasikan serta menjadi subyek atau acuan untuk dilanjutkan atau
dimodifikasinya suatu aksi.
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Gambar 6.1.
Model Proses Peningkatan Kualitas
Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau
jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah kota sudah mencapai target
sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK; serta visi, misi, sasaran dan
tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil
dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik,
misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan
sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan keluaran
dan

hasil

dengan

biaya,

juga

membantu

menentukan

efisiensi

proyek,

dan

membandingkannya dengan tujuan proyeK membantu menentukan efektivitas proyek. Hasil
pemeriksaan (audit) dari Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas
keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa
dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Kota jangka pendek, menengah
dan panjang
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6.1.2. Monitoring Pelaksanaan
Monitoring pelaksanaan atau implementasi untuk melihat atau memantau atau sejauh
mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh
Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut,
baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat
implementasi.
Monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan
menjadi 3 bagian yaitu (1) monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau
biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari
beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Pembangunan Kota Klaten, (2) monitoring yang
dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan
diselenggarakan
oleh Bagian Pembangunan Kota Klaten secara periodik bulanan, dan (3) monitoring yang
dilakukan pada saat atau pasca pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat. Monitoring yang
dilakukan dengan metode kunjung lapangan (pemeriksaan fisik) ditujukan untuk memonitor
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan
kegiatan dengan rencana. Dalam hal ini yang dimonitor adalah apakah bangunan sesuai
dengan rencana anggaran dan biaya (RAB), baik dari segi konstruksi, bahan yang
dipergunakan sampai dengan ukuran bangunan.
Monitoring yang dilakukan melalui metode realisasi fisik dan kegiatan dilakukan oleh
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melalui laporan semua SKPD tentang realisasi
pencairan anggaran SKPD dan realisasi fisik dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk RFK
disusun oleh Pelaksana Kegiatan, Konsultan Perencana, dan Tim Monev Kecamatan.
Rekapitulasi laporan rencana fisik dan keuangan (RFK) dibuat setiap bulan, dari rekapitulasi
tersebut dapat dilihat prosentase realisasi anggaran yang sudah dicairkan dan prosentase
pencapaian kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dapat dilihat perbandingan secara
proporsional antara anggaran yang telah diserap dengan kegiatan yang telah dicapai.
6.1.3. Monitoring Strategic
Merupakan monitoring untuk melihat sejauh mana capaian strategis sesuai dengan
indikator dan target tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan dalam
perencanaan. Pelayanan yang dimonitoring berupa pelayanan sub sektor air limbah,
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persampahan, drainase mikro, sektor air bersih hygiene. Monitoring dalam perencanaan
pembangunan Kota Klaten selama ini dilakukan sesuai dengan proses perencanaan tahunan
dalam rangka penyusunan APBD. Tahapan monitoring perencanaan dilakukan secara umum
dalam konteks perencanaan pembangunan kota dengan fokus pada kegiatan masing-masing
instansi/ SKPD dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pembangunan kota
dan bukan secara khusus /sektoral. Proses monitoring dilakukan sejak penyelenggaraan
penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) tingkat Rukun Warga RW), Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
Selanjutnya monitoring dilakukan dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), penyusunan RAPBD dan terakhir pada saat
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
Monitoring yang dilakukan pada saat Musrenbang adalah usulan kegiatan yang berasal
dari kelurahan, kecamatan dan SKPD. Secara berjenjang dari bawah disampaikan usulan
yang kemudian dibahas satu tingkat diatasnya untuk ditemukan dengan usulan yang lain dan
selanjutnya dimusyawarahkan untuk menentukan urutan prioritas kegiatan dari tingkat
prioritas yang paling tinggi sampai yang rendah, untuk semua sektor pembangunan termasuk
sektor penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD).
Monitoring yang dilakukan pada saat Musrenbang adalah usulan kegiatan yang berasal
dari kelurahan, kecamatan dan SKPD. Secara berjenjang dari bawah disampaikan usulan
yang kemudian dibahas satu tingkat diatasnya untuk ditemukan dengan usulan yang lain dan
selanjutnya dimusyawarahkan untuk menentukan urutan prioritas kegiatan dari tingkat
prioritas yang paling tinggi sampai yang rendah, untuk semua sektor pembangunan termasuk
sektor umum/ rutin) dan anggaran publik (langsung/OP dan Modal/pembangunan) dimasingmasing SKPD sehingga dapat ditemukan proporsi anggaran belanja daerah. Monitoring
dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Klaten dan Panitia Anggaran DPRD Kota
Klaten.
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Strategi Monitoring merupakan bagian yang esensial dan tidak dapat dipisahkan dari Rencana
strategi. Strategi monitoring yang dilakukan antara lain:
1)

Bappeda sebagai leading sector terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan
pendanaan air minum dan sanitasi agar pembangunan berjalan lebih baik, -salah
satunya- melalui pembentukan bidang pengendalian dan evaluasi (monev) yang
bertanggung jawab terhadap pengendalian, monitoring, dan evaluasi seluruh
perencanaan dan kegiatan pembangunan

2)

Agar pelaksanaan monev lebih terarah dan mengikat secara partisipatif seluruh SKPD
terkait dilibatkan dan ditetapkan indicator dan sasaran kinerja melalui Peraturan Bupati
Bangka tentang Pengelolaan Data AMPL

3)

Pelaksanaan monev setiap tahunnya adalah salah satu kontrak kinerja Kepala SKPD
kepada Bupati

4)

Hasil pelaksanaan monev dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk
selanjutnya dianalisa dan dinilai keberhasilan pelaksanaannya sesuai dengan indicator
dan sasaran yang ditetapkan

5)

Metode yang digunakan adalah registrasi, survey, spot check, laporan, intranet dan LAN,
serta melalui website yang didanai baik oleh dana desa, APBD, dan donor.

6.2. Pengembangan/ Penyusunan Indikator Input, Output, Dan Outcome
Dalam melakukan analisis masalah maka dapat digunakan alat bantu yaitu LFA (Logical
Framework Approach). LFA merupakan alat bantu dalam:
1)

Melakukan analisis situasional pada tahap penyiapan program,

2)

Menetapkan suatu hirarki logis dari tujuan yang ingin dicapai,

3)

Mengidentifikasi potensi risiko upaya pencapaian tujuan dan hasil yang berkelanjutan,

4)

Menetapkan suatu cara agar keluaran dan hasil proyek dapat dimonitor dan dievaluasi

dengan baik,
5)

Menyajikan rangkuman proyek dalam format yang standar, dan

6)

Memonitor dan mengkaji ulang pelaksanaan proyek (AusAid, 2003).
Dengan kata lain, LFA mencakup analisis masalah (problem analysis), analisis

pemangku kepentingan (stakeholder analysis), pengembangan suatu hirarki logis dari objektif
(objective analysis), identifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan pemilihan strategi
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implementasi yang diunggulkan. Hasil pendekatan analitis ini berupa suatu matriks yang biasa
disebut matriks kerangka kerja logis (logical framework matrix— LFM). Matriks ini merupakan
rangkuman apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, asumsi-asumsi
yang digunakan, dan bagaimana keluaran dan hasil dari kegiatan-kegiatan akan dimonitor
dan dievaluasi (AusAid, 2003).
LFA pada umumnya terdiri dari empat elemen utama, yaitu:
1)

Masukan (inputs)

2)

Keluaran (outputs)

3)

Hasil (outcomes)

4)

Dampak (impact)
Secara hirarki, keempat elemen dari kerangka kerja konseptual tersebut di atas

digambarkan dalam gambar. Masukan (input) berupa sumber daya, seperti sumber daya
manusia, finansial, dan sarana-sarana fisik lainnya, merupakan prasyarat pelaksanaan
kegiatan-kegiatan proyek. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan keluaran (output) berupa
barang dan jasa. Untuk melihat kecukupan masukan dan volume hasil dari kegiatan-kegiatan
yang dilakukan diperlukan ukuran, yaitu indikator, yang pada kedua tahapan/fase ini
menggunakan indikator antara (intermediate indicators). Dari rangkaian proses tersebut,
selanjutnya diperoleh hasil (outcomes) dan dampak (impact) yang pada umumnya baru dapat
dilihat setelah kurun waktu tertentu tergantung dari jenis proyek. Untuk mengukur dua element
terakhir tersebut digunakan indikator akhir (final indicators).

Gambar6.2.
Kerangka Kerja Konseptual Sistem Monitoring dan Evaluasi
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Pemantauan, evaluasi dan umpan balik penanganan sanitasi terdiri dari beberapa
komponen utama, yaitu (i) pendataan, (ii)pelaporan, (iii) verifikasi data, (iv) evaluasi dan
umpan balik. Masing-masing tahapan harus dilaksanakan agar sistem pemantauan dan
evaluasi dapat berjalan dengan baik.
1)

Indikator penanganan sanitasi
Indikator utama penanganan sanitasi terdiri dari indikator output dan outcome. Berikut
beberapa indikator output dan outcome yang telah dikembangkan.
 Output
-

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang PHBS.

-

Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang sanitasi Kabupaten Klaten.

-

Penyediaan sarana jamban pribadi maupun komunal.

-

Peningkatan penyediaan sumber air baku.

-

Pengelolaan sampah melalui program 3R

-

Peningkatan kinerja pengelolaan air limbah berkelanjutan.

 Outcome
-

Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya
yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

2)

Pendataan
Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat
masyarakat. Pendataan pada tingkat masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat/ tim
kerja penanganan sanitasi di tingkat masyarakat, begitu pula pada tingkat kecamatan,
kabupaten, propinsi dan pusat.
Secara umum pendataan akan dilakukan dengan mengacu pada indikator masingmasing pilar dan indikator non teknis yang berlaku secara umum pada semua pilar,
seperti status pokja AMPL, status tim koordinasi, status rencana stategis AMPL dan
lain sebagainya.

3)

Pelaporan
Pelaporan merupakan bagian penting dari sistem monitoring dan evaluasi program.
Selama ini keterbatasan dalam sistem monitoring sebagian besar disebabkan oleh
tidak optimalnya sistem pelaporan dari daerah ke pusat dan minimnya umpan balik
yang diberikan dari pusat ke daerah. Terkait dengan hal tersebut maka format
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pelaporan yang sederhana dan mudah untuk di isi perlu dikembangkan. Selain itu
jadwal pelaporan dan umpan balik juga perlu disepakati oleh seluruh pelaku.
4)

Verifikasi
Verifikasi ditujukan untuk memvalidasi data yang telah dikompilasi dan dilaporkan
secara berjenjang. Kegiatan verifikasi ini menjadi penting karena sangat terkait dengan
evaluasi dan rekomendasi yang akan diberikan dengan hal-hal yang terjadi di
lapangan.

5)

Evaluasi dan Umpan Balik
Evaluasi ditujukan untuk pengkajian berbagai isu yang terjadi di lapangan berdasarkan
pelaporan secara berjenjang. Tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah proses
evaluasi terlaksana adalah rekomendasi atau umpan balik bagi pelaksana untuk
program yang lebih baik.

6)

Indikator Pilar Penanganan Sanitasi
Terkait dengan penilaian kinerja program maka diperlukan indikator yang dapat
dijadikan acuan dalam penilaiannya. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:
 Indikator stop BABS adalah:
-

Proporsi KK yang BAB di jamban sehat, baik melalui jamban pribadi maupun
komunal.

 Indikator pengelolaan sampah rumah tangga adalah:
-

Proporsi rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah.

-

Proporsi jumlah penduduk yang melakukan pengelolaan sampah 3R.

-

Berkurangnya prosentase timbulan sampah yang tidak terangkut.

 Indikator pengelolaan limbah cair adalah:
-

Proporsi rumah tangga yang memiliki saluran air limbah yang memenuhi
syarat.

-

Proporsi industri yang memiliki saluran air limbah yang memenuhi syarat.

 Indikator pengurangan genangan adalah:
-

Proporsi area bebas genangan dan banjir berkurang .

-

Jangka waktu/ lamanya genangan terjadi semakin berkurang.
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6.3. Pengumpulan Dan Penyajian/Pelaporan Data
Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat sanitasi umum akan disusun secara berkala
setiap semester. Laporan semester adalah kompilasi perkembangan program selama enam
bulan berjalan dilengkapi dengan hasil-hasil monitoring dan evaluasi dan penanganan
pengaduan. Laporan ini menjelaskan status indikator seperti yang disebutkan dalam SSK, dan
kaitan status ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Laporan
ini dimaksudkan untuk pembaca umum, jadi bersifat tidak terlalu teknis tapi lebih menekankan
aspek lingkungan, sosial dan politis dari sanitasi.
Pokja Sanitasi Kota Klaten akan mempertimbangkan bentuk laporannya seperti Buku Putih
Sanitasi Kota yang aktual dengan beberapa penyesuaian atau berupa format baru Laporan
Kondisi Sanitasi Kota disajikan dalam bentuk artikel atau bahan presentasi. Laporan hasil
monitoring dan evaluasi sanitasi diharapkan dapat bermanfaat bagi Bupati, Tim Pengarah,
SKPD terkait dan DPRD dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan sanitasi kota serta
bermanfaat bagi masyarakat umum, swasta dan stakeholder. Penyampaian laporan dilakukan
sesuai dengan standart birokrasi Pemerintah Kota berupa telaah staf kepada atasan secara
rutin, selain itu diupayakan adanya laporan berupa audiensi dengan pejabat terkait, siaran
pers (press release) melalui koran, radio dan televisi, serta penyampaian langsung sebagai
bahan presentasi.
Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan data dan informasi
yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk
mencatat perkembangan kondisi pelaksanaan pembagunan, memantau proses dan kemajuan
pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan
yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara
rutin dalam kurun waktu yang pendek
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Gambar 6.3.
Konsep Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pada gambar tersebut merupakan diagram konteks dari pengembangan sistem
informasi pelaporan monitoring dan evaluasi, dimana terdapat tiga entitas yaitu entitas SKPD,
BAPPEDA dan Masyarakat. Entitas SKPD bertindak sebagai yang memberi data/informasi
sekaligus yang menerima data/informasi (hasil laporan monitoring dan evaluasi), dimana
sebagai pemberi data/informasi entitas SKPD melakukan input data laporan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan di SKPD nya per periode sesuai dengan program dan
kegiatan. Kemudian sebagai penerima data/informasi entitas SKPD dapat menggunakan
suluruh informasi data-data SKPD nya untuk dimanfaatkan sebagai fungsi pengendalian
pelaksanaaan pembangunan internal di SKPD nya masing-masing oleh Kepala SKPD/
Pejabat Pengguna Anggaran.
Entitas BAPPEDA bertindak sebagai administrator sistem sekaligus sebagai yang
menerima data/informasi (hasil laporan monitoring dan evaluasi). Administrator sistem entitas
BAPPEDA dapat melakukan perubahan terhadap seluruh data-data laporan yang ada didalam
database sistem sesuai dengan kebutuhan dan Sebagai koordinasi yang ada, sedangkan
sebagai penerima data/informasi entitas BAPPEDA melakukan fungsi pengendalian
pelaksaanaan pembangunan lewat informasi laporan monitoring dan evaluasi yang ada di
dalam sistem. Sedangkan entitas Masyarakat betindak sebagai salah satu tujuan informasi
dalam bentuk transparansi pemerintah terhadap pelaksaanaan pembangunan kepada
masyarakat, dengan cara msayarakat dapat melihat langsung laporan yang ada didalam
sistem dengan cara mengakses website lewat jaringan internet.
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BAB VII
PENUTUP
7.1. Simpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan berkaitan dengan pekerjaan Penyusunan
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Klaten adalah:
1)

Strategi Sanitasi Kabupaten adalah dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi
dasar pembangunan sanitasi di Kabupaten yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak,
terutama yang terkait dengan percepatan pembangunan bidang sanitasi secara
menyeluruh yang meliputi penanganan air limbah, sampah dan drainase lingkungan
dalam jangka waktu 5 tahun.

2)

Kegiatan penyusunan Dokumen SSK disusun merupakan tahap lanjutan dari kegiatan
penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi.

3)

Maksud dari kegiatan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Klaten adalah untuk
memberikan arahan atau pedoman bagi pembangunan sanitasi kabupaten yang berisi
kebijakan, strategi dan pengelolaan sanitasi kabupaten dengan prioritas kawasan
perkotaan dan kawasan padat kumuh miskin.

4)

Tujuan penyusunan dokumen SSK adalah menyusun perencanaan pembangunan
sanitasi Kabupaten secara menyeluruh dan komprehensif untuk mempercepat
pembangunan sanitasi secara menyeluruh yang meliputi sub bidang limbah, sampah dan
drainase.

5)

Sasaran dari penyusunan SSK adalah perencanaan secara menyeluruh pembangunan
sanitasi di Kabupaten Klaten dengan prioritas penanganan di kawasan perkotaan di
Kabupaten Klaten serta kawasan padat kumuh miskin terutama di permukiman nelayan.

6)

Tahapan penyusunan dokumen SSK Klaten ini sudah sesuai dengan alur tahapan
pelaksanaan yang ada pada buku pedoman/ manual penyusunan SSK sehingga
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diharapkan muatan materi yang ada dalam dokumen SSK Klaten ini sudah sesuai
dengan muatan materi yang dipersyaratkan dalam buku pedoman.
7.2. Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan
dokumen SSK Klaten antara lain adalah:
1)

Dokumen SSK dijadikan sebagai sumber perencanaan dan penganggaran oleh SKPD
teknis dan SKPD pendukung dalam penanganan dan pembangunan sanitasi di
Kabupaten Klaten.

2)

Kegiatan penanganan dan pembangunan sektor sanitasi harus dilakukan secara
bertahap dan kontinu agar target pelayanan sanitasi dapat tercapai.

3)

Perlu koordinasi antar berbagai stakeholder dalam penanganan dan pembangunan
sanitasi agar pelaksanaan kegiatan sanitasi dapat terpadu.

4)

Penguatan kelembagaan dalam pembangunan sanitasi.

5)

Peningkatan keterlibatan swasta, peningkatan peran aktif masyarakat tanpa
memandang jender dalam pembangunan sanitasi.

6)

Perlu diupayakan komunikasi atau pemasaran sanitasi ke berbagai pihak secara terus
menerus dan berkesinambungan, sehingga pembangunan sanitasi menjadi program
yang rutin dalam pembangunan Kabupaten.

7)

Perlu adanya studi atau kajian lebih lanjut berkaitan dengan perencanaan sub sektor
sanitasi secara lebih detail, dengan mempertimbangkan keterpaduan dengan
perencanaan tata ruang kota.
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