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Pendahuluan 

Implementasi SSK memerlukan sejumlah persiapan. Banyak daerah sudah memanfaatkan SSK-nya sebagai 
dokumen sumber untuk proses perencanaan dan penganggaran sanitasi. Namun demikian, fakta di lapangan 
menunjukkan bahwa banyak juga kabupaten/kota yang belum menginternalisasikan SSK-nya ke dalam proses 
perencanaan dan sekaligus menjadikannya sebagai mesin penggerak pembangunan sanitasi di daerah. 

Ada beberapa alasan mengapa SSK tidak (kurang) dapat diimplementasikan. Pertama, masih banyak ditemui 
dokumen SSK yang kualitasnya tidak bagus, meskipun Panduan Penyusunan SSK telah menjelaskan secara 
terperinci proses penyusunan SSK. Kedua, Pokja tidak memiliki komitmen untuk mengawal internalisasi SSK dalam 
proses perencanan pembangunan daerah. Ketiga, tidak-adanya/rendahnya komitmen bupati/walikota - faktor yang 
justru sangat menentukan penanganan masalah sanitasi di daerah. 

Apapun alasannya, harus ditemukan cara agar SSK dapat diimplemantasikan dan dapat mendatangkan manfaat 
pada pembangunan sanitasi. Secara empirik, cara untuk mendapatkan metoda yang terbaik adalah langsung 
bekerja di lapangan. 

Roadmap PPSP-2/2015 mengemban misi (i) memantapkan perencanaan (ii) memastikan implementasi, dan (iii) 
membangun sistem insentif/disinsentif. Salah satu kegiatan untuk memastikan tercapainya misi tersebut adalah 
melakukan fasilitasi/pendampingan implementasi untuk kabupaten/kota di sembilan provinsi. 

Sesuai dengan target RPJMN dan misi Roadmap PPSP-2/2015, pendampingan difokuskan pada upaya peningkatan 
akses sanitasi dan pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan. Proses pendampingan implementasi dilakukan 
di 54 kabupaten/kota dalam kurun 2015-2017. Dari proses pendampingan ini berhasil direkam beragam 
pembelajaran (lessons learned) dan praktik baik (good practices) yang dapat dimanfaatkan daerah-daerah lain. 

 

Substansi Panduan 

Berdasarkan pengalaman pendampingan tersebut, PMU/PIU PPSP berinisiatif menyusun sebuah panduan 
(Panduan Pendampingan Implementasi SSK) untuk mendukung dan memastikan implementasi SSK. Harapannya, 
dengan memanfaatkan Panduan Pendampingan Implementasi SSK ini, daerah-daerah lain dapat mereplikasi 
pengalaman implementasi SSK tersebut. 

Panduan Pendampingan Implementasi SSK merupakan panduan “bagaimana (proses-output)” 
mengimplementasikan SSK di kabupaten/kota dengan fokus: peningkatan akses sanitasi dan pengembangan 
layanan sanitasi. 

Kerangka kerja pendampingan implementasi SSK dibagi ke dalam empat proses (milestone), yaitu (i)  Komitmen 
awal kepala daerah (ii) Penetapan kebijakan, dan (iii) Pemodelan layanan sanitasi (iv) Perluasan/up scaling 
pelaksanaan model (Lihat Gambar P-1).  

Pendampingan/fasilitasi untuk pencapaian Milestone 1-3 dilaksanakan pada Tahun ke-1 dan pendampingan untuk 
pencapaian Milestone 4 pada Tahun ke-2. Selanjutnya, kabupaten/kota diharapkan dapat melaksanakannya 
Layanan Berskala Penuh pada Tahun ke-3 dan seterusnya secara mandiri tanpa pendampingan/fasilitasi dari 
pemerintah pusat. 

Tujuan Penyusunan Panduan 

Tujuan disusunnya Panduan Pendampingan Implementasi adalah untuk memberikan panduan/petunjuk bagi 
kabupaten/kota melakukan percepatan implementasi perencanaan dalam rangka peningkatan akses sanitasi dan 
pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan berdasarkan SSK (dan penyesuaiannya dengan kondisi saat ini).  



 
 

 
Gambar P- 1 Pendampingan/fasilitasi Tahun Pertama dan Kedua – skema hubungan proses/milestone, kegiatan, dan otput 
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Lingkup Panduan 

Lingkup Panduan dibatasi pada kegiatan/proses yang dilakukan PMU/PIU PPSP, Pokja Provinsi, dan khususnya 
Pokja Kabupaten/Kota untuk mendapatkan hasil tertentu. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, kabupaten/kota 
masih akan mendapatkan pendampingan/fasilitasi dalam bentuk coaching clinic dan pelatihan secara terbatas. 
Secara ringkas sistematika panduan pendampingan untuk setiap proses dapat digambarkan seperti berikut: 

Proses (Milestone) – nama proses yang difasilitasi 
Tujuan – tujuan spesifik dari tiap-tiap proses (milestone) 
Penjelasan – penjelasan ringkas hubungan Kegiatan dan Hasil/output yang berkaitan 
Kegiatan-Hasil: penjelasan terperinci tentang tiap-tiap kegiatan dan hasil/output yang dicapai 
Kotak (jika ada) – contoh materi/bahan serahan pendampingan yang dapat dijadikan rujukan 
Kotak (jika ada) -- cerita pengalaman praktik di Kabupaten/Kota yang relevan dengan pembahasan 
Petunjuk Teknis – bagian ini dapat berupa tool berbasis spread sheet Excel atau sekadar formulir atau contoh 

Lingkup sanitasi yang dimaksud di dalam Panduan ini adalah pengelolaan sampah (sampah rumah tangga dan 
sampah sejenis sampah rumah tangga) serta pengelolaan air limbah domestik. Drainase lingkungan tidak menjadi 
pembahasan di dalam Panduan ini. 

 

Sasaran Panduan 

Panduan Pendampingan Implementasi ini disusun dalam kerangka kerja Program Percepatan Pembangunan 
Sanitasi Permukiman (PPSP). Hal ini berarti sumberdaya yang dikerahkan adalah yang berkaitan erat dengan 
pelaksanaan Program PPSP seperti: dokumen SSK, MPS, Roadmap Sanitasi Provinsi, dan tentu saja keberadaan 
Kelompok Kerja (Pokja) di kabupaten/kota dan provinsi. 

Sehubungan dengan itu, sasaran utama pengguna Panduan ini adalah: 

(i) Pokja Sanitasi/AMPL atau nama lainnya di kabupaten/kota 
(ii) Pokja Sanitasi/AMPL atau nama lainnya di provinsi 
(iii) OPD terkait sanitasi di kabupaten/kota dan provinsi 
(iv) Fasilitator Implementasi di provinsi (berbagai keahlian) 
(v) Tenaga Ahli di Pusat yang bekerja di lingkungan PPSP 
(vi) PMU dan PIU PPSP 

Untuk memastikan adanya kapasitas pada tiap-tiap sasaran pengguna Panduan, PPSP mempersiapkan kerangka 
kerja peningkatan kapasitas dan pelatihan (capacity building and training) yang pembahasannya berada di luar 
lingkup buku Panduan ini. Secara ringkas kerangka kerja peningkatan kapasitas dan pelatihan mencakup empat 
saluran: pelatihan, e-learning/e-discussion, buddy system, dan pendampingan teknis secara langsung (technical 
assistance). 

Penerima Manfaat dan Lokus 

Panduan ini dimaksudkan sebagai pegangan PMU/PIU, Pokja Sanitasi/AMPL di provinsi dan kabupaten/kota dalam 
mengimplementasikan pembangunan sanitasi di seluruh kabupaten/kota. Penerima manfaat langsungnya adalah 
kabupaten/kota, tetapi secara tidak langsung hasil fasilitasinya merupakan enabling factor bagi seluruh stakeholder 
sanitasi di kabupaten/kota. 

Pemerintah provinsi pun dapat memperoleh informasi bermanfaat dari Panduan ini, terutama terkait perannya 
dalam koordinasi, advokasi, supervisi, fasilitasi, dan advisori. Perincian tugas dan kewajiban Provinsi dalam 
pembangunan sanitasi, khususnya dalam pelaksanaan Program PPSP, dapat dilihat pada Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri No. 845/2017 tentang Pengelolaan Program PPSP Tahun 2015-2019 di Daerah. 

Fasilitasi 

Dalam mengimplementasikan SSK-nya, Pokja Kabupaten/Kota mendapatkan bimbingan langsung dari Provinsi 
yang dibantu oleh Fasilitator Implementasi yang ditempatkan di Provinsi. Selain membantu Pokja Provinsi dalam 
proses pendampingan kabupaten/kota yang sedang mengimplementasikan SSK-nya, tugas utama Fasilitator 
Implementasi adalah mengawal proses implementasi SSK di kabupaten/kota dan memantau pencapaiannya. 
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Fasilitator Implementasi dapat terjun langsung mendampingi kabupaten/kota jika dipandang perlu pada saat 
coaching clinic bersama-sama Pokja Provinsi (Lihat Gambar P-2). 

Pengalaman menunjukkan bahwa secara umum daerah masih membutuhkan pendampingan untuk 
mengimplementasikan SSK-nya. Apalagi sejauh ini belum banyak pengalaman implementasi SSK yang 
komprehensif dari kabupaten/kota yang dapat dijadikan contoh atau dianggap sebagai praktik baik. 

Faktor lain yang mendukung perlunya pendampingan implementasi adalah tingginya dinamika daerah, seperti 
perubahan kebijakan pembangunan sanitasi atau mutasi staf, baik di tingkat nasional dan daerah. Pendampingan 
juga dibutuhkan dalam rangka mengenali dan mengoptimalkan sumberdaya pembangunan sanitasi di luar APBD. 

Proses pendampingan implementasi dilakukan secara berjenjang: pusat mendampingi provinsi dan selanjutnya 
provinsi mendampingi kabupaten/kota. Hal ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas provinsi dalam 
mengawal pembangunan sanitasi di wilayahnya. 

Jika dibutuhkan, setiap provinsi dan kabupaten/kota yang berada pada tahap implementasi SSK dapat merekrut 
fasilitator secara mandiri. 

Proses 

Pendampingan implementasi dilakukan selama dua tahun. Tahun pertama adalah meletakkan dasar atau kerangka 
implementasi, yaitu bagaimana memastikan berjalannya (i) percepatan peningkatan akses sanitasi dan (ii) 
pemodelan layanan sanitasi berkelanjutan. Tahun ke-2, pendampingan akan memfokuskan diri pada implementasi 
skenario secara komprehensif (scaling up) model layanan sanitasi meskipun tidak harus berskala kabupaten/kota 
serta percepatan pencapaian UA. 

Untuk pendampingan/fasilitasi implementasi pada tahun pertama, setiap kabupaten/kota akan mendapatkan 
pelatihan di pusat (satu kali), lokakarya atau coaching clinic di provinsi (tiga kali) dan coaching clinic di 
kabupaten/kota (tiga kali). Untuk tahun kedua, tiap-tiap kabupaten kota akan mendapatkan dua coaching di 
provinsi dan 1-2 kali di kabupaten/kota hanya jika dimungkinkan. Pelaksana coaching clinic untuk Pokja 
kabupaten/kota adalah Pokja Provinsi yang dibantu Fasilitator Implementasi. Hal ini berarti bahwa pusat akan 
melakukan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kapasitas bagi Pokja Provinsi. 
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Gambar P-2 Skema Pendampingan/fasilitasi implementasi yang dilaksanakan secara berjenjang dengan titik berat pada penguatan peran dan kapasitas 
provinsi untuk mengawal pembangunan sanitasi di kabupaten/kota 
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Bagian 1: Proses Pendampingan Implementasi 
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Proses (Milestone) 1 – Komitmen Awal Kepala Daerah 

 

Proses (Milestone) Pertama mencakup tiga kegiatan yaitu: (i) Mendapatkan Kesamaan Persepsi di 
Tingkat Pokja (ii) Mendapatkan Dukungan para Kepala OPD dan (iii) Mendapatkan Dukungan Kepala 
Daerah. Setiap kegiatan terdiri dari beberapa langkah (penyepakatan, diskusi, penyiapan materi) 
yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil/output tertentu. 

 

 

Tujuan 
Didapatkannya komitmen awal Kepala 
Daerah tentang bagaimana 
kabupaten/kota  mengimplementasikan 
SSK-nya, khususnya dalam:  (i) 
melakukan percepatan pencapaian UA 
atau peningkatan akses sanitasi dan (ii) 
menyiapkan/mengembangkan model 
layanan sanitasi berkelanjutan. 

 

Hasil/Output 
Untuk mencapai tujuan Milestone 1, yaitu 
mendapatkan komitmen awal Kepala 
Daerah, provinsi dan kabupaten/kota 
akan mendapatkan dua kali coaching 
clinic (sel-sel merah muda): sekali 
bertempat di provinsi (CC-1) dan sekali di 
kabupaten/kota (CC-2).  

Adapun kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan pada Milestone 1 
diharapkan dapat mencapai Hasil/Output 
seperti ditunjukkan matriks di bawah ini. 

Petunjuk Teknis 
Untuk mencapai tujuan Proses/Milestone 
1, Petunjuk Teknis yang digunakan 
dijelaskan pada tabel di bawah ini (kode 
Petunjuk Teknis dapat dilihat pada bagian 
Lampiran) 

 

Gambar P- 3 Diagram Alir Milestone 1 
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Milestone
Training/
Coaching Kegiatan

Petunjuk Teknis (PT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14B 15 15B 16 17 18 19 20 21

M1

CC-1
Mendapatkan Kesamaan Persepsi di 
Tingkat Pokja ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CC-2
Mendapatkan Dukungan OPD ✔ ✔ ✔ ✔

Mendapatkan Komitmen Bupati/Walikota ✔ ✔

M2

CC-3 Mendapatkan Komitmen Kebijakan untuk 
UA dan layanan sanitasi

✔ ✔ ✔

CC-4

Menyiapkan model layanan sanitasi - 
skenario multiaspek: Kelembagaan & 
Regulasi, Pendanaan, Teknis Pengelolaan, 
Komunikasi/Pemberdayaan

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CC-5 Koreksi dan Penyempurnaan Skenario 
multiaspek

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

M3 CC-6 Uji coba skenario multiaspek (Model 
Layanan Sanitasi Berkelanjutan) ✔

M4 CC-7/8 Adopsi Model (Pelaksanaan Layanan 
Sanitasi Berkelanjutan) ✔

Relasi Milestone - Coaching Clinic - Petunjuk Teknis
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Kegiatan 1A: Mendapatkan Kesamaan Persepsi di Tingkat Pokja 1-2 Bulan 

 

Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi/AMPL atau yang menggunakan nama lain adalah mesin penggerak pembangunan 
sanitasi di daerah. Meskipun demikian, pokja tidak dapat mengambil-alih tugas dan fungsi dinas (Perangkat Daerah 
- PD). Sebaliknya pokja lebih banyak berperan sebagai wadah koordinasi. Pelaksanaan implementasi sepenuhnya 
melekat pada tugas/fungsi masing-masing dinas (PD). 

Pengalaman di berbagai kabupaten/kota menunjukkan bahwa daerah yang punya komitmen besar dalam 
pembangunan sanitasi, pada umumnya pokjanya juga aktif. 

Mengingat strategisnya peran pokja dalam mengkoordinasikan pelaksanaan (implementasi) SSK, maka institusi ini 
perlu membangun kesamaan persepsi di antara seluruh anggotanya menyangkut pembangunan sanitasi, 
khususnya bagaimana mengimplementasikan SSK mereka secara efektif. 

Membangun persepsi bukan masalah mudah. Kesamaan persepsi akan melahirkan komitmen kuat jika seluruh 
anggota pokja memahami kondisi sanitasi daerahnya dan mengenali masalah-masalahnya. Karena itu, hasil proses 
ini akan dituangkan/didokumentasikan menjadi sebuah laporan yang dinamakan Laporan Status Sanitasi 
(sanitation status report/LSS) sebagai output terpenting tahap ini. LSS merupakan analisis multiaspek kondisi 
sanitasi saat ini, pernyataan masalah, isu-isu strategis, dan rekomendasi. Rekomendasi ini selanjutnya dijelaskan 
lebih lanjut menjadi usulan poin-poin/paket kebijakan. 

Proses ini diharapkan tidak terlalu sulit mengingat laporan ini pada dasarnya merupakan ringkasan data di SSK – 
dengan penyesuaian seperlunya terhadap kondisi sanitasi saat ini. Secara mudah atau praktis, LSS tidak lain adalah 
data yang ada pada Bab 1, 2, dan 3 sampai dengan rumusan Strategi. Sedangkan usulan Paket Kebijakan, tidak 
terlalu jauh berbeda dari Rumusan Strategi di SSK, hanya saja ia disajikan dalam bahasa advokasi. 

 

Langkah pelaksanaan 
 

1. Kesepakatan tentang Pentingnya 
Penyelenggaraan Layanan Sanitasi 
Berkelanjutan 

 
Langkah awal dan penting dalam pelaksanaan Pendampingan Implementasi adalah membangun kesamaan 
persepsi di antara seluruh anggota pokja tentang (i) percepatan peningkatan akses dan (ii) penyelenggaraan 
layanan sanitasi berkelanjutan. Berikut penjelasannya: 
 Di awal tahun, Pokja melakukan Kick Off melalui Rapat Pokja, rapat rutin, atau khusus, membahas 

“implementasi SSK: khususnya menyangkut rencana pemenuhan target 100% akses dan 
penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan”.  

 Pokja Bidang Perencanaan menjelaskan pentingnya melakukan percepatan peningkatan akses, 
mengembangkan layanan sanitasi berkelanjutan, dan bagaimana rencana fasilitasi pengembangannya 
yang akan dilaksanakan tahun ini. 

 Pokja menunjuk beberapa anggota yang bertanggung jawab melakukan kegiatan-kegiatan spesifik selama 
proses fasilitasi (sebut saja tim kecil/pelaksana). Tim inilah yang nantinya menjadi penggerak utama 
pendampingan implementasi SSK di daerah. 

 Pokja mendokumentasikan rapat tersebut ke dalam Risalah Rapat atau Minutes of Meeting (MoM) 
sekaligus sebagai hasil kesepakatan dan bentuk kesamaan persepsi yang dihasilkan.  
 

2. Deskripsi Awal Kondisi Sanitasi Saat ini – 
berdasarkan analis multiaspek 
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Langkah ke-2, sebagai tindak lanjut dari rapat kick off atau pertemuan perdana, Pokja mengumpulkan data 
pengelolaan air limbah dan persampahan untuk mendapatkan gambaran nyata kondisi sanitasi saat ini. Pokja 
dapat mengumpulkan data dari SSK, khususnya data yang ada di Bab 2 dan Bab 3 (sampai dengan Rumusan 
Strategi) dan melakukan pembaruan jika diperlukan yang mencakup empat aspek: (i) kelembagaan, termasuk 
di dalamnya regulasi dan organisasi layanan, (ii) pendanaan, (iii) komunikasi & pemberdayaan masyarakat, 
dan (iv) aspek teknik.  
 Pokja mulai bekerja dengan melihat kembali data subsektor air limbah dan persampahan di dalam SSK. 

Untuk memudahkan pembacaan, selanjutnya Pokja menyusun data tersebut ke dalam format (template) 
untuk: aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, dan komunikasi yang dirangkum dalam sebuah draf 
ringkas tetapi komprehensif, yaitu Laporan Status Sanitasi (Lihat PT-019: Laporan Status Sanitasi). 

 Pokja selanjutnya menjadwalkan rapat untuk membahas draf Laporan Status Sanitasi yang pada dasarnya 
menggambarkan kondisi sanitasi saat ini dari berbagai aspek dan analisis gap. 

 Dalam rapat, Pokja menjaring tanggapan dan input dari seluruh anggota Pokja tentang data pengelolaan 
air limbah domestik dan persampahan yang dipresentasikan, apakah lengkap, valid, dan mutakhir.  

 Jika ada input, selanjutnya Pokja memperbaiki dan menyempurnakan draf Laporan Status Sanitasi 
tersebut sekaligus menyepakatinya sebagai data dasar kondisi sanitasi saat ini di daerahnya. 

Untuk melaksanakan proses ini, Pokja mendapatkan bantuan teknis dari fasilitator dan beberapa ahli dalam 
sebuah coaching clinic, CC-1. Berikut adalah langkah-langkahnya: 

 Untuk menyusun LSS, Pokja harus melakukan analisis multiaspek, khususnya untuk mengidentifikasi gap 
dari tiap-tiap aspek atas kondisi sanitasi. Di sini ada dua kasus, yaitu: (i) Jika SSK masih berlaku (valid) 
dan (ii) Jika SSK tidak berlaku. 

o Untuk kabupaten/kota yang SSK-nya masih valid, misalnya usianya tidak lebih dari tiga tahun, 
maka draf Laporan Status Sanitasi langsung disusun berdasarkan data pada Bab 2 SSK dengan 
melakukan perbaikan data seperlunya dan melengkapinya dengan hasil analisis gap multiaspek. 

o Untuk kabupaten/kota yang SSK-nya tidak valid, maka kabupaten/kota perlu melakukan 
pemutakhiran SSK secara bersamaan. Tidak perlu menunggu sampai dokumen SSK hasil 
pemutakhiran selesai, draf LSS langsung dapat disusun berdasarkan Bab 2 SSK pemutakhiran 
(tentu saja dengan memanfaatkan analisis gap multiaspek ketika menyusun Bab 2). 

Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang bagaimana melakukan analisis multiaspek untuk 
mengidentifikasi gap dari tiap-tiap aspek:  

a. Aspek Teknis 

Analisis gap aspek teknis menjadi dasar (basis) bagi analisis gap untuk aspek-aspek lain: 
kelembagaan, pendanaan, serta komunikasi dan pemberdayaan. Dengan demikian, saran teknis 
menjadi titik tolak bagi berbagai intervensi multiaspek di masa mendatang. Untuk aspek teknis, 
identifikasi gap dilakukan untuk dua subsektor, yaitu air limbah dan persampahan. 

Pengelolaan air limbah. Dengan melakukan analisis rantai layanan air limbah, Pokja dapat 
memperoleh gambaran tentang: (i) tingkat akses dan cakupan layanan air limbah domestik saat ini (ii) 
gap akses dan kebutuhan infrastruktur terhadap pencapaian UA, dan (iii) tingkat 
pemanfaatan/utilisasi infrastruktur. Secara terperinci Pokja dapat menggunakan Petunjuk Teknis 
pada bagian akhir Panduan ini (Lihat PT-002: Analisis Rantai Layanan Pengelolaan - Air Limbah 
Domestik). 

Pengelolaan sampah. Analisis rantai layanan persampahan dapat mengidentifikasi: (i) tingkat 
pemanfaatan (utilisasi) infrastruktur, kebutuhan infrastruktur, dan gap infrastruktur terhadap target 
UA (Lihat PT-005: Analisis Rantai Layanan Pengelolaan – Persampahan dan PT-006: Analisis 
Kebutuhan Infrastruktur). 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis gap aspek teknis untuk dua subsektor tersebut, Pokja dapat 
melakukan analisis lebih lanjut untuk tiap-tiap aspek yang relevan. 

b. Aspek Kelembagaan 

Analisis kelembagaan mencakup dua aspek, kerangka aturan atau regulasi dan lembaga 
pengelola/penyedia layanan sanitasi (sering disebut sebagai operator). Pada tahap awal ini, analisis 
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kelembagaan diharapkan dapat menghasilkan gap/kebutuhan regulasi dan operator serta 
rekomendasi terkait aspek kelembagaan, baik untuk air limbah maupun persampahan (Lihat PT-011: 
Analisis Kelembagaan; PT-012: Analisis Kebutuhan Regulasi; dan PT-013: Analisis Kelembagaan 
Berbasis Masyarakat). Ketiga petunjuk Teknis ini juga dimanfaatkan pada Proses 2 (Milestone 2) 
Pendampingan Implementasi. 

c. Aspek pendanaan 

Berdasarkan analisis gap aspek teknis yang menghasilkan gap akses, gap infrastruktur, maupun 
tingkat pemanfaatan infrastruktur, Pokja dapat melakukan analisis kebutuhan dananya. Termasuk di 
dalamnya adalah biaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan biaya untuk advokasi dan 
pemberdayaan (Lihat PT-007: Analisis Kebutuhan Biaya/Funding Gap dan PT-009: Perhitungan 
Kebutuhan O&P). 

d. Aspek komunikasi dan pemberdayaan 

Pokja dapat melakukan analisis jaringan komunikasi dan analisis pemangku kepentingan (stakeholder 
mapping) untuk memetakan peran komunikasi dan pelaku kunci dalam pembangunan sanitasi, baik 
terkait upaya percepatan peningkatan akses maupun pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan 

Dengan mengetahui peran-peran komunikasi dan pelaku-pelaku kunci, khususnya tentang peran 
khususnya, nantinya Pokja dapat secara efektif melakukan proses advokasi yang puncaknya adalah 
mendapatkan komitmen kepala daerah. Untuk dapat mengetahui bagaimana melakukan analisis 
jaringan komunikasi dan stakeholder, anggota Pokja dapat membaca dua petunjuk teknis (PT-014: 
Analisis Jaringan Komunikasi dan PT-014B: Pemetaan Pemangku Kepentingan/Stakeholder). 
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Gambar P‐ 4 Contoh gambaran skematik kondisi eksisting pengelolaan persampahan di Kotabaru 
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Gambar P‐ 5 Contoh gambaran skematik kondisi eksisting pengelolaan air limbah di Kabupaten Soppeng 

 
 

3. Rumusan Awal Isu Strategis Layanan Berkelanjutan 
– Air Limbah dan Persampahan 

 
Berdasar data dasar yang disepakati, selanjutnya Pokja melakukan identifikasi isu strategis terkait dengan 
rencana pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan dengan melakukan pembahasan secara internal.  

Sebenarnya secara umum, SSK yang relatif baru telah menjelaskan isu strategis dengan jelas pada Bab 3. 
Tetapi isu yang secara khusus terkait dengan pengembangan layanan sanitasi, mungkin saja tidak tersedia di 
SSK. Di samping itu, data yang ada di SSK kemungkinan juga sudah tidak menggambarkan kondisi saat ini, 
misalnya karena usianya sudah lebih dari tiga tahun. Jika demikian halnya, Pokja harus mendiskusikannya 
lebih lanjut dengan seluruh anggotanya. 

Yang jelas, berdasarkan rumusan isu strategis yang ada di SSK, Pokja dapat melihat ulang relevansi isu 
strategis di SSK tersebut dengan upaya/rencana pengembangan layanan sanitasi. Rumuskan (apabila belum 
ada) atau rumuskan ulang isu strategisnya untuk air limbah dan persampahan. 

Untuk kabupaten/kota yang sedang melakukan pemutakhiran SSK, maka Rumusan Isu Strategis tinggal 
diambil langsung dan dituangkan pada format LSS (yang diharapkan sama dengan yang ada di SSK).  
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4. Rekomendasi Kebijakan untuk Pengembangan 
Layanan Sanitasi Berkelanjutan 

 

Setelah memahami kondisi saat ini dan isu-isu strategis terkait layanan sanitasi, tugas Pokja adalah menyusun 
rekomendasi – ini adalah bagian terpenting. Yang dimaksudkan adalah bagaimana menyiapkan strategi dan 
langkah untuk (i) peningkatan akses atau pencapaian UA, dan (ii) pengembangan layanan sanitasi 
berkelanjutan, termasuk di dalamnya menetapkan subsektor prioritas (misalnya persampahan atau air limbah) 
jika dipandang perlu. 

Rekomendasi yang terkait dengan pengembangan layanan sanitasi ini dapat dihasilkan melalui tiga langkah: 
analisis kondisi sanitasi saat ini (di dalamnya mencakup analisis gap untuk berbagai aspek), identifikasi 
kebutuhan pengembangan layanan, dan penentuan prioritas subsektor. 

Langkah tersebut pada dasarnya sama dengan langkah perumusan Strategi di dalam SSK. Karena itu 
Rekomendasi yang ada pada LSS pada dasarnya dapat diambil dari rumusan Rekomendasi di SSK yang 
tertuang pada Bab 3. Namun demikian Pokja masih harus melihat-ulang apakah strategi tersebut telah 
mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan. 

Untuk kabupaten/kota yang sedang melakukan pemutakhiran, rumusan Rekomendasi dapat disalin secara 
langsung dari Bab 3 SSK hasil pemutakhiran. Sebab metodolog pemutakhiran SSK telah mengakomodasi 
analisis gap multiaspek dan kebutuhan penyelenggaraan/penyediaan layanan sanitasi berkelanjutan. 

Selanjutnya rumusan rekomendasi ini dikonsultasikan Pokja kepada para kepala dinas (PD) sebelum 
disampaikan kepada bupati/walikota guna mendapatkan dukungan/komitmen. 

Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan: 

 Setelah mengetahui kebutuhan/gap infrastruktur, kelembagaan, pendanaan, dan peta pemangku 
kepentingan, selanjutnya Pokja merumuskan rekomendasi. Atau seperti dijelaskan di atas, Pokja dapat 
menyalin rumusan Rekomendasi dari SSK dengan melakukan penyesuaian. Rekomendasi harus 
mencakup dua hal: peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan. Di samping 
itu rekomendasi hendaknya mempertimbangkan upaya (i) membangun lingkungan mendukung/enabling 
environment (ii) mendukung kegiatan yang sedang berlangsung, dan (iii) mengawal program/kegiatan di 
masa depan. 

 Dengan menambahkan isu-isu strategis dan rekomendasi pada draf Laporan Status Sanitasi yang disusun 
pada proses sebelumnya, maka draf tersebut menjadi lebih lengkap dan siap dibahas di tingkat Pokja 
untuk mendapatkan kesepakatan (Lihat PT-019: Laporan Status Sanitasi). 

 Bagian rekomendasi sangat penting karena nantinya rekomendasi ini akan diadvokasikan kepada 
bupati/walikota untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dalam sebuah usulan paket kebijakan. 

 Pokja perlu menetapkan subsektor prioritas (persampahan/air limbah) dan alasan pemilihannya. Prioritas 
subsektor diperlukan karena sumberdaya di daerah sangat terbatas, sehingga untuk mendapatkan hasil 
yang efektif perlu ditetapkan prioritas, paling tidak untuk satu-dua tahun ke depan. 

 

5. Mendiskusikan Rekomendasi dengan Pokja 
untuk mendapatkan input dan kesepakatan  

 

 Pokja menggelar rapat untuk membahas LSS dan Usulan Subsektor Prioritas dengan seluruh anggota 
Pokja. Tujuan rapat adalah untuk menjaring input dan kesepakatan dari seluruh anggota Pokja. 

 Selain itu, berdasarkan diskusi, saran, dan input yang dijaring, Pokja melakukan perbaikan LSS dan 
Rekomendasi. Draf final ini, terutama bagian Rekomendasi, nantinya dikonsultasikan dengan para kepala 
dinas (PD) untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini hendaknya didokumentasikan dalam sebuah 
risalah rapat. 
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Kegiatan 1B: Mendapatkan Dukungan Kepala Dinas (OPD) 0,5 -1 Bulan 

 

Mendapatkan dukungan OPD terkait merupakan syarat mutlak keberhasilan pembangunan sanitasi. Dalam konteks 
inilah Pokja Sanitasi/AMPL dapat menjalankan peran strategisnya sebagai koordinator pembangunan sanitasi di 
daerahnya, yaitu memastikan terjadinya sinkronisasi dan sinergi di antara dinas-dinas terkait. 

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana Pokja melakukan langkah-langkah taktis mendapatkan dukungan para 
kepala dinas, yaitu dengan menjaring input dan membangun kesepakatan bersama para kepala dinas. 

 

Langkah pelaksanaan 

 

1. Menyiapkan materi advokasi untuk para kepala 
dinas (OPD) tentang rekomendasi yang telah 
disusun Tim Pelaksana/Pokja 

 
Sebelum berkonsultasi dan mendapatkan input dari para kepala dinas yang berkaitan dengan urusan sanitasi, 
Pokja menyiapkan materi advokasinya terlebih dahulu. Substansi materi advokasi diambil dari draf final yang 
telah disepakati sebelumnya, yaitu (i) LSS (ii) Rekomendasinya dan (iii) Usulan Subsektor Prioritas. 

Bentuk materi advokasi harus disesuaikan dengan sasaran advokasinya. Karena itu Pokja perlu memastikan 
materi advokasi yang akan disampaikan sesuai dengan targetnya (kepala-kepala OPD), jelas, lengkap, dan juga 
ringkas. Manfaatkan format/media yang pas: presentasi slide (misalnya berformat .ppt), atau buklet, atau 
poster, bahkan presentasi video jika diperluan (Lihat PT-015: Panduan Penyiapan Materi Advokasi untuk Pokja, 
Kepala OPD, dan Kepala Daerah dan PT-015B: Penyiapan Usulan Paket Kebijakan). 

 

2. Menyusun jadwal dan pembagian tugas untuk 
advokasi kepala dinas dan Sekretaris Daerah 

 
Bagian ini diawali dengan proses penyepakatan tentang beberapa hal oleh seluruh anggota Pokja, terutama 
anggota yang merupakan perwakilan dinas-dinas yang berkaitan dengan sanitasi. Ringkasnya: 

 Pokja menggelar rapat untuk membuat kesepakatan tentang (i) materi advokasi, (ii) jadwal advokasi, dan 
(iii) dinas/PD sasaran advokasi, dan (iv) pembagian tugas di antara anggota Pokja untuk mengadvokasi 
sasaran/pelaku kunci yang diidentifikasi ketika melakukan analisis jaringan komunikasi, yang 
kemungkinan besar sasarannya adalah para kepala dinas dan Sekretaris Daerah (Sekda). 

 Jika para kepala dinas tidak mungkin dikumpulkan dalam satu forum rapat, maka Pokja harus melakukan 
audiensi satu persatu dengan kepala-kepala dinas yang membidangi seperti: Pekerjaan Umum, Dinas 
Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan 
Sekretaris Daerah. Nama dinas mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lain. 

 

3. Melakukan audiensi (untuk advokasi) dengan kepala 
PD untuk mendapatkan persetujuan 
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Persetujuan para kepala dinas (PD) sangat penting karena hasilnya akan disampaikan kepada bupati/walikota 
untuk mendapatkan komitmen/dukungan. Bagian ini memandu bagaimana Pokja melaksanakan kegiatan 
advokasi sesuai dengan jadwal yang disusun. 

 
 Sebelum audiensi, Pokja mengirimkan materi advokasi kepada sasaran advokasi (kepala-kepala dinas) 

satu per satu. Pastikan materi tersebut diterima oleh para kepala dinas. 

 Sesuai jadwal, Pokja beraudiensi dengan para kepala dinas (atau sekaligus bersama dalam rapat Pokja) 
dan mempresentasikan materi advokasi. Audiensi ini dimaksudkan untuk menjaring input dan saran para 
kepala dinas dan Sekda, sekaligus pendapatkan persetujuan. Pokja perlu mendokumentasikan proses ini 
dalam sebuah risalah pertemuan. 

 

4. Menyusun usulan poin-poin/paket kebijakan 
pembangunan sanitasi (layanan berkelanjutan) 

 

Untuk memberikan gambaran lebih konkrit kepada bupati/kepala daerah pada saat audiensi nanti, Pokja perlu 
megusulkan paket kebijakan sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi yang dibuat di dalam LSS. Telah 
diketahui, Rekomendasi di LSS pada dasarnya adalah rumusan Strategi yang ada di SSK dengan penyesuaian 
seperlunya. Sedangkan Usulan poin-poin/Paket Kebijakan pada dasarnya adalah “bahasa” advokasi agar 
menjadi lebih jelas dan operasional dari Rekomendasi yang sifatnya masih umum (lihat proses sebelumnya). 
Berikut ini adalah proses yang dapat ditempuh Pokja: 

 Terlebih dahulu Pokja mengkonsolidasikan input dan saran dan memfinalisasi LSS dan rumusan 
Rekomendasi yang akan disampaikan/diadvokasikan kepada bupati/walikota.  

 Selanjutnya Pokja menyusun draf Usulan Paket Kebijakan dengan fokus: mendukung percepatan 
peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan (sesuai subsektor yang dipilih). 
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Kotak 3 – Contoh salah satu slide materi advokasi dalam rangka pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan 
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Kotak 4 – Contoh salah usulan paket kebijakan tentang layanan air limbah 

 

 

Kotak 5 – Contoh salah usulan paket kebijakan tentang layanan air limbah   
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Kegiatan 1C: Mendapatkan Komiten Awal Bupati/Walikota 0,5 -1 Bulan 

 

Pengalaman yang dipetik dari kabupaten/kota menunjukkan bahwa dukungan bupati/walikota sangat menentukan 
keberhasilan pembangunan sanitasi di daerah. Namun demikian, untuk mendapatkan komitmen kepala daerah 
Pokja tidak selalu mudah dan memerlukan sejumlah langkah taktis. Satu di antaranya adalah menyampaikan 
sebuah rekomendasi dalam bentuk paket kebijakan yang kuat, komprehensif, dan disepakati seluruh dinas 
(stakeholder) kepada bupati/walikota – seperti yang telah dicapai pada proses sebelumnya. 

Pada proses sebelumnya, setelah mendapatkan input dan saran dari para kepala dinas, Pokja memfinalisasi LSS, 
Rekomendasi, serta menjelaskannya lebih lanjut dalam sebuah Usulan Paket Kebijakan dan mendistribusikannya 
ke seluruh kepala dinas dan anggota-anggota Pokja. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana agar Rekomendasi 
final dan Usulan Paket Kebijakan ini disampaikan dan mendapat dukungan bupati/walikota. 

 

Langkah pelaksanaan 

 

1. Menyiapkan materi advokasi untuk 
bupati/walikota dengan substansi LSS, 
Rekomendasi, dan Usulan Paket kebijakan  

 
Materi advokasi untuk bupati/walikota secara substansi (dan format) tidak berbeda dengan yang disampaikan 
pada audiensi dengan setiap kepala dinas. Hanya saja, materi advokasi untuk kepala daerah ini sudah 
mengakomodasi input dan saran para kepala dinas. 

Untuk melaksanakan proses ini, Pokja mendapatkan bantuan teknis dari fasilitator di provinsi dalam sebuah 
coaching clinic (CC-2) yang diadakan di kabupaten/kota. Berikut adalah langkah untuk mendapatkan 
komitmen awal bupati/walikota: 

 Pokja memperbaiki materi advokasi untuk kepala dinas dan menyesuaikannya untuk sasaran advokasi 
bupati/walikota – dengan memasukkan input/saran para kepala dinas dan menambahkan usulan poin-
poin/paket kebijakan. 

 Pokja mendistribusikan materi advokasi untuk bupati/walikota kepada para kepala dinas untuk 
pemeriksaan akhir. 

 Pokja menggelar rapat untuk menyepakati (i) materi advokasi untuk bupati/walikota, (ii) jadwal advokasi, 
dan (iii) siapa yang akan mempresentasikan materi tersebut di hadapan bupati/walikota. 

 Jika jadwal sudah tersusun, idealnya Pokja mengundang wakil Provinsi dan wakil Pemerintah (misalnya, 
Pokja PPAS atau PMU/PIU PPSP) untuk hadir pada audiensi dengan bupati/walikota dalam rangka 
mendapatkan komitmen awal. 

 

2. Melakukan audiensi (untuk advokasi) dengan 
bupati/walikota untuk mendapatkan komitmen 
pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan 

 

Proses ini merupakan bagian paling penting dalam upaya mengembangkan layanan sanitasi berkelanjutan, 
termasuk mempercepat peningkatan akses sanitasi di daerah. Gagal atau berhasil, mandek atau 
berkelanjutannya pembangunan sanitasi sangat bergantung pada sebesar apa komitmen kepala daerah. 
Bagian ini memandu Pokja bagaimana menyiapkan audiensi dalam rangka advokasi mendapatkan komitmen 
bupati/walikota. 
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 Sebelum audiensi, Pokja mengirimkan materi advokasi kepada bupati/walikota. Pokja perlu memastikan 
materi advokasi tersebut telah sampai di meja bupati/walikota. 

 Sesuai jadwal, para kepala dinas bersama beberapa anggota Pokja melakukan audiensi dengan 
bupati/walikota. 

 Kepala dinas yang ditunjuk sebagai juru bicara mempresentasikan materi advokasi di hadapan 
bupati/walikota. Audiensi ini dimaksudkan untuk mendapatkan input dan saran, dan tentu saja meraih 
dukungan bupati/walikota menyangkut: (i) upaya percepatan peningkatan akses sanitasi dan (ii) rencana 
pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan yang dikemas dalam sebuah paket kebijakan.  

 Pokja mengupayakan agar di akhir audiensi, bupati/walikota secara tegas dan eksplisit menyatakan 
dukungan dan berkomitmen penuh terhadap rekomendasi dan usulan paket kebijakan. 

 Jika ada input dan saran, Pokja mengkonsolidasikan dan memfinalisasi poin-poin/paket kebijakan 
tersebut dengan berkonsultasi dengan Pokja dan para kepala dinas. 

 

Komitmen mencapai SBS di Tahun 2017 

Akhir 2017 Kabupaten Karanganyar mendeklarasikan diri sebagai kabupaten Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (SBS). Sebuah prestasi luar biasa karena akses sanitasinya mencapai 93,48% - jauh 
melampaui target Akses Universal 2019 sebesar 85%. 

Prestasi 100% SBS bermula ketika Bupati Karanganyar Juliyatmono menerbitkan Peraturan Bupati No. 
80/2016 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh, sebagai wujud komitmen Bupati 
menuntaskan permasalahan sanitasi. 

Komitmen ini tentu tidak datang dari langit, tetapi juga merupakan buah dari kesungguhan Pokja 
Sanitasi Karanganyar dalam mendorong daerah ini untuk menuntaskan permasalahan sanitasi dan 
mencapai target universal access. 

(1) Karanganyar termasuk daerah 
yang masyarakatnya sangat peduli 
sanitasi. Tekad untuk 100% stop 
BAB sembarangan (SBS) bahkan 
sudah muncul di tahun 2012, 
ketika Karanganyar menyusun 
SSK. Namun 4 tahun sesudahnya, 
baru 5 dari 17 kecamatan yang 
berhasil mencapai SBS. 

(2) Pokja Sanitasi secara 
intensif berkonsultasi dan 
berdiskusi dengan kepala-
kepala dinas yang berkaitan 
dengan urusan sanitasi 
tentang berbagai isu sanitasi: 
menyangkut pengelolaan air 
limbah dan persampahan. 

(3) Untuk mempercepat 
pencapaian UA dan mencapai 
100% SBS, termasuk 
penanganan persampahan, 
Pokja dan Bappeda serta 
kepala-kepala dinas 
melakukan advokasi kepada 
bupati. 

(4) Advokasi yang dilaksanakan 
melalui serangkaian audiensi dan 
konsultasi berfokus pada: (i) 
penjelasan kondisi saat ini (ii) 
identifikasi permasalahan (iii) dan 
isu-isu strategis tersebut 
membuahkan hasil. 

(5) Proses audiensi Pokja dan kepala-kepala dinas menambah 
keyakinan Bupati Karanganyar Juliyatmono untuk segera 
menuntaskan permasalahan sanitasi di daerahnya. Akhirnya 
Bupati menerbitkan Peraturan Bupati No. 80/2016 tentang 
Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh. Inilah energi 
terbesar yang mendorong percepatan pencapaian Karanganyar 
100% SBS. 

 

Kotak 4 – Contoh cerita dari kabupaten/kota terkait komitmen kepala daerah 
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Kotak 5 – Contoh materi advokasi dari kabupaten/kota dalam rangka mendapatkan komitmen kepala daerah

 
 

ASPEK ADVOKASI & KOMUNIKASI SANITASI 
Menuju 100% Akses Sanitasi di Kabupaten Karanganyar 

Lembar Fakta & Rekomendasi 

Komunikasi dan advokasi terkait dengan kebijakan pembangunan merupakan 
upaya penting dilakukan.  Tatangan masing-masing SKPD di Kabupaten 

Karanganyar adalah bagaimana melakukan sosialisasi yang terukur dan tidak 
terjebak dengan sektor dan bidang yang populer saja. 

 

Dalam hal percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Karanganyar, dan 
dalam rangka mencapai target 100% akses sanitasi bagi masyarakat, sudah menjadi 

tantangan yang sangat jelas di depan mata.  Bagaimana agar Strategi Sanitasi 
Kabupaten (SSK) Karanganyar dapat disosialisasikan dalam format yang mudah 
dipahami oleh para pembuat kebijakan sendiri, khususnya di tingkat SKPD terkait, 

termasuk kepada TAPD hingga DPRD. Setelah itu menyasar pihak luar, seperti media 
massa, berbagai simpul, hingga publik secara luas. 

 

Faktanya, tantangan utamanya komunikasi dan advokasi kebijakan dan program 
pembangunan sanitasi di Kabupaten Karanganyar justru terletak pada upaya 

sosialisasi, komunikasi, koordinasi dan advokasi di internal SKPD, antar SKPD, hingga 
kepada pihak eksternal di luar pemerintahan/SKPD kabupaten. 

Status: 16 Mei 2016 

Komunikasi dan advokasi kebij akan  

pembangunan di Kabupat en Karanganyar  

yang baik, akan melahirkan kebersamaan,  
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Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 
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Tantangan Regulasi 
 

1. Penegakan hukum bagi berbagai 
pelanggaran yang terjadi masih 
belum berjalan dengan baik. 

2. Tugas pengawasan pengelolaan 
sampah antar SKPD belum berjalan 
.secara optimal  

 

Kelembagaan 
 
 

1. TPA yang berlokasi di Desa Sukosari 
Kecamatan Jumantono dibawah 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

2. Terdapat 90 Bank Sampah yang 
dikelola oleh KSM setingkat Dusun 
dan RW serta  Sekolah Adiwiyata 
yang difasilitasi oleh Badan 
Lingkungan Hidup (BLH). 

3. Terdapat 39 TPS yang dikelola oleh 
DKP dan TPS 3R yang dikelola KSM. 

 

5. Dimulainya program 20 Desa Mandiri 
Sampah dengan pengelolaan oleh 
pemerintah Desa difasilitasi oleh DKP 

 
Permasalahan  
 

1. Fasilitas persampahan skala 
permukiman yang dikelola oleh KSM 
belum dilakukan monitoring dan 
pembinaan secara intensif. 

2. Masih minimnya peran pemerintah 
desa dalam menghimpun 
keberlanjutan pengelolaan 
persampahan yang dilakukan secara 
komunal oleh KSM.  

3. Keterbatasan SKPD yang menangani 
persampahan dalam mendanai 
kegiatan berbasis teknologi inovatif 
menjangkau dari TPS ke TPA.     

     

Lembar Fakta & Rekomendasi 

Aspek Regulasi & Kelembagaan Pengelolaan Sampah 

REKOMENDASI REGULASI  
 
 

1. Penegakan aturan perlu dibangun 
antara SKPD dengan Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil yang berwenang melakukan 
penyidikan terkait pelanggaran 
administrasi dan tindak pidana 
pengelolaan persampahan dan pajak 
retribusi. 

2. Pokja Kabupaten Karanganyar perlu 
melakukan konsolidasi pelaksanaan 
dan mekanisme pengawasan SKPD 
terkait pengelolaan persampahan  
skala TPA, TPS, maupun Rumah Tangga.     
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REKOMENDASI KELEMBAGAAN  
 
 

1. Rumusan pokja untuk peran riil 
pemerintah desa; sosialisasi KSM 
mengelola persampahan. 

2. Pengembangan keberlanjutan 
kelembagaan KSM pengelolaan 
persampahan di Desa masuk ke 
RPJMDes-RKPDes. 

3. Pokja membantu membangun 
sinergitas SKPD, DKP, BLH, 
Bapermasdes dan DKK dalam 
pengelolaan persampahan di 
permukiman dan TPA.       

 
 

ASPEK TEKNIS PENGELOLAAN LUMPUR TINJA 
Menuju 100% Akses Sanitasi di Kabupaten Karanganyar 

Lembar Fakta & Rekomendasi 

Pengurasan & Pengangkutan 
 

Dari data Environmental Health Risk 
Assessment (EHRA Karanganyar 2012)  
data primer Strategi Sanitasi Kabupaten 
atau SSK Karanganyar  terungkap  bahwa 
  

dari 71% rumah tangga yg memiliki 
jamban menggunakan  tangki septik 
hanya  9% yang pernah disedot/dikuras 
rutin setiap 2 - 5 tahun. 

Sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Karanganyar 
menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) untuk skala individual 
maupun skala komunal. Terdapat juga SPAL-T skala permukiman. Saat ini akses sanitasi 

yang layak sebesar 87%, dan 9% akses ke layanan dasar. Kini masih terdapat 10.456 
keluarga (4%) pelaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), sumber pencemaran 

lingkungan dan buruknya perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten ini. 
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ASPEK PENDANAAN SANITASI 
Menuju 100% Akses Sanitasi di Kabupaten Karanganyar 

Lembar Fakta & Rekomendasi 

Berdasarkan distribusi pendanaan sanitasi, 
terlihat bahwa komponen sampah menjadi 
prioritas pendanaan yang mendapatkan 
kira-kira 44% dari total pendanaan sanitasi, 
disusul air limbah (36%) dan drainase (20%).  
Hal ini dapat menjadi salah satu indikator 
objektif terhadap efektifitas implementasi 
SSK Kabupaten Karanganyar. 

Pada pelaksanaan tahun 2016, alokasi APBD 
Kabupaten Karanganyar untuk sanitasi 
ternyata melebihi target SSK (realisasi 
mencapai Rp. 9,762 milyar bandingkan 
dengan target pendanaan SSK untuk tahun 

Dilihat dari rencana sanitasi yang telah dibuat (Strategi Sanitasi                
Kabupaten Karanganyar / SSK Karanganyar) diperkirakan total kebutuhan 

pendanaan hingga tahun 2020 mencapai lebih dari Rp. 84 milyar.  Dari total 
kebutuhan tersebut direncanakan hampir setengahnya (49,12%) akan didanai 

melalui APBD Kabupaten Karanganyar sendiri, dan selebihnya diharapkan 
dapat dipenuhi melalui APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, CSR,                  

maupun dari pendanaan masyarakat. 

Status: 16 Mei 2016 

Air 
Limbah 
36% Sampah 

44% 
Drainase 

20% 

Persentase Belanja Sanitasi 
Kabupaten Karang Anyar 2016 

Sumber APBD 2016 Kabupaten KaranganyaR 
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Proses (Milestone) 2 – Penetapan Kebijakan 

 

Milestone (Proses) Ke-2 mencakup dua kegiatan besar, yaitu: (i) Mendapatkan Komitmen 
Bupati/Walikota untuk Pengembangan Kebijakan, yaitu dalam rangka peningkatan akses dan 
penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan (ii) Menyiapkan Model Layanan Sanitasi 
Berkelanjutan atau Peningkatan Layanan Sanitasi melalui penyiapan skenario multiaspek. 

Milestone (proses) ke-2 merupakan rangkaian kegiatan yang lebih banyak bersifat teknis dengan 
hasil yang sangat spesifi: kelembagaan, pendanaan, aspek teknis, dan komunikasi/pemberdayaan. 

 

Tujuan 

Tujuan Milestone/proses ke-2 ini 
adalah (i) adanya komitmen KDH 
tentang kebijakan yang mendukung 
upaya percepatan peningkatan 
akses, dan (ii) disiapkannya model 
layanan sanitasi berkelanjutan atau 
peningkatan layanan eksisting - 
untuk subsektor persampahan dan 
air limbah atau yang dipilih sebagai 
subsektor prioritas pada proses 
sebelumnya. 

 

Hasil/Output 

Untuk mencapai tujuan Milestone 2 
seperti telah disebutkan di atas, 
kabupaten/kota akan 
mendapatkan tiga coaching clinic: 
sekali bertempat di provinsi (CC-3) 
dan dua kali coaching di 
kabupaten/kota (CC-4 dan CC-5). 
Kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan pada Milestone 2 
diharapkan dapat mencapai 
Hasil/Output seperti ditunjukkan 
matriks di bawah ini. 

 

Petunjuk Teknis 

Untuk mencapai tujuan 
Proses/Milestone 2, Petunjuk 
Teknis yang digunakan dijelaskan 
pada tabel di bawah ini (kode 
Petunjuk Teknis dapat dilihat pada 
bagian Lampiran) 

 

 

Penyelenggaraan 
Layanan Sanitasi

Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Layanan Eksisting

Permodelan Layanan: 
Penetapan Prioritas & 

Skala Layanan

Peningkatan Akses 
Sanitasi

Skenario Multiaspek 
untuk Peningkatan 
Layanan Sanitasi 

Eksisting

Skenario Multiaspek 
untuk Peningkatan Akses 

Sanitasi

Skenario Multiaspek 
Penyelenggaraan 

Layanan di Wilayah 
Prioritas

YA. 
Skenario A

TIDAK. 
Skenario B

Ada Layanan, meskipun 
Terbatas?

Tujuan 2Tujuan 1

Komitmen Bupati/
Walikota untuk 

Implementasi SSK

Kesepakatan skenario 
(program/kegiatan) untuk 
peningkatan akses dan 
layanan berkelanjutan

Komitmen Peningkatan 
Akses dan Layanan 

Sanitasi Berkelanjutan

Rencana/Skenario 
Multiaspek

Input Sekretaris Daerah 
tentang skenario 

multiaspek

Finalisasi skenario 
multiaspek - Persetujuan 

Kepala OPD

Dukungan Sekretaris 
Daerah untuk Prioritas 

Kawasan dan Skala 
Layanan
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Milestone
Training/
Coaching Kegiatan

Petunjuk Teknis (PT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14B 15 15B 16 17 18 19 20 21

M1

CC-1
Mendapatkan Kesamaan Persepsi di 
Tingkat Pokja

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CC-2
Mendapatkan Dukungan OPD ✔ ✔ ✔ ✔

Mendapatkan Komitmen Bupati/Walikota ✔ ✔

M2

CC-3
Mendapatkan Komitmen Kebijakan untuk 
UA dan layanan sanitasi

✔ ✔ ✔

CC-4

Menyiapkan model layanan sanitasi - 
skenario multiaspek: Kelembagaan & 
Regulasi, Pendanaan, Teknis Pengelolaan, 
Komunikasi/Pemberdayaan

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CC-5
Koreksi dan Penyempurnaan Skenario 
multiaspek

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

M3 CC-6
Uji coba skenario multiaspek (Model 
Layanan Sanitasi Berkelanjutan) ✔

M4 CC-7/8
Adopsi Model (Pelaksanaan Layanan 
Sanitasi Berkelanjutan)

✔

Relasi Milestone - Coaching Clinic - Petunjuk Teknis
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Kegiatan 2A: Mendapatkan Komitmen untuk Peningkatan Akses dan 
penyelenggaraan Layanan 

1-1,5 Bulan 

 

Kebijakan bupati/walikota merupakan fondasi (enabling environment) bagi pelaksanaan program/kegiatan di masa 
mendatang. Kebijakan kepala daerah juga merupakan kekuatan untuk mendorong percepatan peningkatan akses 
sanitasi untuk mencapai 100% akses dan penyelenggaraan layanan di daerahnya. 

Pada proses sebelumnya Pokja sudah mendapatkan dukungan awal bupati/kepala daerah tentang: percepatan 
peningkatan akses, pemilihan subsektor yang menjadi prioritas penanganan, dan usulan poin-poin/paket kebijakan. 
Bagian ini akan menjelaskan bagaimana dukungan bupati/walikota tersebut diwujudkan dalam sebuah kebijakan 
komprehensif untuk mendukung penyelenggaraan layanan sanitasi secara berkelanjutan, seperti telah dituangkan 
di dalam SSK. 

Paling sedikit ada dua kegiatan utama yang perlu dilakukan (i) bagaimana mendapatkan dukungan bupati/walikota 
tentang target (wilayah/masyarakat prioritas) dan skala layanan (ii) bagaimana mendapatkan dukungan 
bupati/walikota untuk melaksanakan rekomendasi dan menindaklanjuti usulan poin-poin/paket kebijakan yang 
sudah disepakati. 

Dalam mencapai tujuan Milestone 2, Pokja kabupaten/kota mendapatkan pendampingan dari fasilitator yang 
ditempatkan di provinsi. Untuk mendapatkan hasil seperti dalam matriks, Pokja Kabupaten/Kota sebelumnya akan 
mendapatkan fasilitasi dalam bentuk coaching clinic yang diadakan di provinsi. 

 

Langkah pelaksanaan 

 

6. Membangun kesepakatan di tingkat Pokja dan 
OPD tentang kebijakan penanganan: prioritas 
wilayah/masyarakat, skala layanan, dan 
skenario pelaksanaannya 

 
Pengelolaan layanan sanitasi berkelanjutan bukan hal yang mudah dilaksanakan karena hal ini membutuhkan 
persiapan dan perencanaan yang menyeluruh. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan model layanan, 
melakukan ujicoba, evaluasi, dan melaksanakannya secara penuh. 

Mendapatkan kesepakatan di tingkat Pokja dan para kepala dinas (OPD) merupakan awal dari proses 
pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan. 

Setelah Pokja menetapkan subsektor prioritas dan mendapatkan dukungan bupati/walikota pada tahap 
sebelumnya (air limbah/persampahan), Pokja selanjutnya bertanggung jawab menindaklanjuti usulan paket 
kebijakan penanganan permasalahan sanitasi – dengan fokus pada penyediaan layanan di wilayah/masyarakat 
prioritas dan skala layanan. 

Yang dimaksudkan dengan tindak lanjut dari paket kebijakan adalah membuat usulan tersebut diperinci secara 
lebih operasional. Artinya Pokja menuangkannya ke dalam program/kegiatan yang mencakup multiaspek yang 
dapat segera dilaksanakan pada tahun berjalan (Tahun N), Tahun N+1, dan seterusnya. 

Pokja perlu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan dapat dilaksanakan pada Tahun N sebagai 
kegiatan quick win, baik yang dibiayai APBD atau yang dapat dibiayai non-APBD seperti dari CSR, dana ZSWAF, 
atau APB-Desa. Untuk ini Pokja dapat berkonsultasi dengan Bappeda dan dinas-dinas terkait. Berikut adalah 
langkah-langkah yang dapat diambil: 

 Pokja menyiapkan usulan paket kebijakan yang telah disetujui bupati/walikota untuk dibahas bagaimana 
tindak lanjutnya pada sebuah focus group discussion (FGD) Pokja. Pastikan kebijakan yang diusulkan 
mencerminkan kebutuhan mendesak, strategis, dapat menyelesaikan isu-isu strategis secara lebih cepat 
(Lihat PT-015 tentang Panduan Penyiapan Materi Advokasi untuk Pokja, Kepala OPD, dan Kepala Daerah). 
Seperti dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, paket kebijakan tidak lain adalah rumusan 
Rekomendasi LSS atau Strategi SSK yang dikemas dalam bahasa advokasi untuk mendapatkan dukungan 
penuh bupati/walikota. 

 Pokja menjadwalkan FGD dengan agenda: penetapan prioritas (wilayah/masyarakat) dan skala layanan 
serta bagaimana menurunkan poin-poin kebijakan menjadi program/kegiatan yang lebih operasional. FGD 
dipimpin Bidang Perencanaan Pokja dan sedapat mungkin menghadirkan para kepala dinas (OPD) yang 
berkaitan dengan subsektor prioritas. 
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 FGD sekurang-kurangnya menghasilkan keputusan berikut: 
(i) Penyepakatan dan penetapan paket kebijakan penanganan, khususnya yang terkait dengan 

wilayah/masyarakat prioritas dan skala layanan. Ini tidak lain adalah penjabaran operasional dari 
Paket Kebijakan yang disampaikan kepada bupati/walikota setelah mendapatkan masukan pada 
saat audiensi. 

(ii) Penyepakatan tentang bagaimana membuat skenario penerapan paket kebijakan tersebut 
(menurunkan paket kebijakan menjadi program kegiatan) 

(iii) Penyepakatan tentang rencana menyampaikan hasil FGD kepada Sekretaris Daerah untuk 
diteruskan kepada bupati/walikota dalam rangka advokasi/mendapatkan dukungan penuh. Ini 
dilakukan jika memang dirasa betul-betul diperlukan. 

(iv) Penyepakatan tentang waktu beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (ini jika memang betul-betul 
diperlukan), pesan/substansi yang disampaikan, dan penunjukan juru bicara untuk 
menyampaikan materi advokasi. 

 
 

7. Beraudiensi dengan Sekretaris Daerah untuk 
mendapatkan dukungan atas prioritas penanganan 
dan paket kebijakan di wilayah prioritas  

 
Setelah para kepala dinas (OPD) dan Pokja berhasil menentukan wilayah/masyarakat prioritas, skala layanan, 
dan paket kebijakan di wilayah prioritas, Pokja dihadapkan pada tantangan bagaimana agar usulan tersebut 
dapat dijalankan. Jika pada pertemuan (audiensi) pertama, bupati/walikota telah memberikan dukungannya, 
maka pada audiensi ke-2 ini Pokja hanya perlu beraudiensi dengan Sekretaris Daerah untuk menyampaikan 
hal-hal yang sifatnya lebih teknis/operasional. 

Seperti ketika beraudiensi dengan bupati/walikota, untuk audiensi dengan Sekretaris Daerah ini Pokja dapat 
menempuh langkah berikut: 

 Pokja menyusun materi advokasi berdasarkan hasil keputusan FGD dan pesan yang telah disepakati (Lihat 
PT-015: Panduan Penyiapan Materi Advokasi untuk Pokja, Kepala OPD, dan Kepala Daerah). Materi 
advokasi yang disiapkan pada tahap ini sifatnya harus lebih teknis dan mendetail dibandingkan audiensi 
pertama dengan bupati/walikota. 

 Setelah selesai disiapkan, pastikan materi advokasi ini dikirimkan kepada para kepala dinas (OPD) dan 
anggota Pokja untuk mendapatkan persetujuan 

 Sebelum tanggal audiensi, Pokja mengirimkan materi advokasi kepada Sekretaris Daerah. 
 Sesuai jadwal, Pokja melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah. Kepala dinas yang ditunjuk sebagai 

juru bicara mempresentasikan materi advokasi di hadapan Sekretaris Daerah. 
 Audiensi dimaksudkan untuk mendapatkan input dan dukungan Sekretaris Daerah tentang (i) wilayah atau 

masyarakat prioritas penanganan dan skala layanan, dan (ii) skenario pelaksanaan atau tindak lanjut paket 
kebijakan di wilayah prioritas tersebut.  

 Hasil audiensi dengan Sekretaris Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan tindak lanjut. 
 Pokja mendokumentasikan hasil audiensi dalam sebuah risalah rapat – yang akan menjadi dasar untuk 

proses tindak lanjut - yang nantinya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. 
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Kegiatan 2B: Menyiapkan Model Pengelolaan/Layanan Sanitasi 
Berkelanjutan dan Skenario Multiaspek Pelaksanaannya 

2-3 Bulan 

 

Setelah Sekretaris Daerah memberikan dukungan secara tegas pada perincian poin-poin kebijakan penanganan, 
langkah selanjutnya adalah menyiapkan kebijakan yang diperlukan sebagai tindak lanjutnya. Kebijakan yang akan 
dipersiapkan sekurangnya memuat dua substansi penting yaitu terkait (i) percepatan peningkatan akses sanitasi, 
dan (ii)  pengembangan pengelolaan/layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah prioritas – sesuai subsektor yang 
dipilih untuk diprioritaskan. 

Proses selanjutnya adalah menyusun skenario atau rencana multiaspek menyangkut bagaimana kebijakan yang 
telah diambil tersebut dijalankan. Skenario multiaspek pada dasarnya merupakan bentuk pemodelan layanan 
sanitasi yang perinciannya diperinci ke dalam program dan kegiatan. Sehingga pelaksanaan skenario multiaspek 
merupakan pelaksanaan model pengelolaan sanitasi berkelanjutan. 

Namun demikian, kabupaten/kota tidak dapat langsung mengadopsi model ini secara penuh. Sebaliknya 
kabupaten/kota didorong untuk menjalani periode uji coba model terlebih dahulu, sebelum diadopsi atau diperluas 
layanannya secara penuh. Oleh karena itu, skenario atau program/kegiatannya mencakup skenario untuk uji coba 
layanan secara terbatas dan rencana penyelenggaraan layanan sanitasi dalam jangka panjang. 

Bagian ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana nantinya Pokja Sanitasi kabupaten/kota dapat melakukan 
analisis multiaspek supaya dapat menghasilkan pilihan skenario dalam menyiapkan pengelolaan layanan sanitasi 
berkelanjutan.  

 

Langkah pelaksanaan 

 

1. Rapat Pokja untuk menyepakati lingkup analisis 
multiaspek dan identifikasi sumberdaya untuk 
menyiapkan skenario multiaspek 

 
Penyiapan model layanan sanitasi berkelanjutan bukan tanggung jawab satu dinas (OPD) saja, melainkan 
merupakan tanggungj jawab lintas dinas (OPD). Dengan demikian Pokja Sanitasi dapat memainkan perannya 
dalam mengkoordinasikan kegiatan ini. Pokja kabupaten/kota akan mendapatkan bantuan teknis dalam dua 
coaching clinic yang diadakan di kabupaten/kota dengan bimbingan profvinsi dan fasilitator. Sebelum 
menyiapkan skenario multiaspek, Pokja perlu menetapkan/memutuskan beberapa hal melalui sebuah rapat 
terbatas: 

 Pokja menyepakati lingkup analisis untuk menyusun skenario multiaspek (kelembagaan, pendanaan, 
teknis, serta komunikasi dan pemberdayaan masyarakat). Pokja mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki 
(fasilitator, tenaga ahli, ketersediaan data, dan sebagainya) yang dapat didayagunakan. 

 Pokja membuat keputusan (i) siapa saja stakeholder (dinas, dsb) yang bertanggung jawab dalam 
penerapan kebijakan (ii) tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder untuk setiap aspek yang 
dianalisis (Lihat: PT-014A Analisis Stakeholder). Meskipun penanggung jawab utamanya adalah Pokja, 
tetapi pokja harus mendapatkan dukungan stakeholder yang lebih luas, khususnya keterlibatan berbagai 
OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 Pokja perlu membangun kesepakatan dengan OPD agar dalam proses analisis dinas-dinas terlibat secara 
aktif dalam diskusi-diskusi, khususnya dalam penyediaan atau validasi data dan proses pengambilan 
keputusan. 

 Bersama dengan OPD, Pokja menyusun jadwal penyusunan skenario multiaspek 
 

 

2. Menyiapkan skenario/rencana multiaspek untuk 
pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan 
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Bedasarkan jadwal yang telah disusun, Pokja dibantu fasilitator mulai melaksanakan analisis multiaspek 
(kelembagaan, pendanaan, teknis, serta komunikasi dan pemberdayaan masyarakat) untuk menghasilkan 
skenario pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan. 

Bagian ini menjelaskan bagaimana secara teknis analisis multiaspek dilakukan. Penjelasan teknis untuk 
masing-masing aspek dapat dilihat pada beberapa petunjuk teknis yang sudah disiapkan sebagai pelengkap 
Panduan ini. Tetapi secara ringkas, skenario multiaspek dapat dibaca pada bagaian-bagian di bawah ini. 

Setidaknya Pokja perlu menghasilkan draf skenario/rencana multiaspek (a) penguatan kelembagaan dan 
kerangka aturan (b) pendanaan dan pembiayaan (c) peningkatan aspek teknis pengelolaan (d) komunikasi dan 
pemberdayaan masyarakat. Untuk proses ini, kabupaten/kota akan mendapatkan dua kali coaching clinic yaitu: 
coaching clinic CC-4 untuk penyiapan skenario dan coaching clinic CC-5 untuk penyempurnaan skenario. Kedua 
coaching clinic ini dilaksanakan di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Pengembangan skenario multiaspek ini difokuskan dalam lingkup/konteks persiapan peningkatan layanan 
sanitasi di wilayah prioritas. Skenario tahun-tahun mendatang dapat diambil secara langsung dari SSK mutakhir 
pada bagian program/kegiatan dengan penyesuaian seperlunya. 

Secara ringkas lingkup dan tujuan skenario tiap-tiap aspek dapat dijelaskan sebagai berikut: 

o Aspek kelembagaan dan kerangka aturan  

Bagian ini akan memandu Pokja bagaimana kabupaten/kota dapat menyiapkan skenario penguatan 
kelembagaan layanan sanitasi berkelanjutan. Penguatan kelembagaan meliputi aspek regulasi dan organisasi 
(penyedia layanan), di mana di dalamnya juga mencakup penegakan aturan melalui penerapan mekanisme 
insentif/disinsentif, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan sebagainya. 

a. Skenario Aspek Regulasi atau Kerangka Aturan: Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi regulasi 
(atau kebijakan) yang ada di kabupaten/kota berkaitan dengan pengelolaan air limbah dan/atau 
persampahan. Ada-tidaknya regulasi sangat menentukan apakah penyediaan layanan sanitasi untuk 
warga layak dan siap diberikan. Bagaimana pun regulasi merupakan dasar dan prasyarat bagi 
dilaksanakannya layanan sanitasi berkelanjutan. 

Analisis regulasi selain membantu mengidentifikasi ada-tidaknya regulasi yang mengatur pengelolaan 
sanitasi (air limbah dan atau persampahan) juga mengidentifikasi substansi regulasi yang perlu 
diperbaiki, ditambahkan, dan dikembangkan agar cukup memadai bagi pelaksanaan model layanan 
sanitasi yang dipersiapkan. 

Output dari analisis regulasi berupa rekomendasi menyangkut kerangka aturan dan kebijakan yang 
dapat berupa: program/kegiatan penyusunan atau pengembangan Perda, Peraturan Bupati/Walikota, 
dan sebagainya. Bagaimana menyiapkan skenario aspek regulasi ini dijelaskan secara terperinci dalam 
petunjuk teknis: PT-012: Analisis Kebutuhan Regulasi. 

b. Skenario Aspek Organisiasi: Langkah dimulai dengan mengidentifikasi organisasi layanan sanitasi yang 
ada di kabupaten/kota, misalnya: Seksi di dalam dinas/PD, atau UPTD, atau BLUD. Identifikasi bukan 
sekadar menyangkut ada-tidaknya lembaga layanan sanitasi, tetapi lebih jauh juga menyangkut 
apakah layanan sanitasi dapat diselenggarakan (keberfungsian organisasi), kelengkapan 
organisasinya, dan kapasitas sumberdayanya (SDM dan organisasinya). 

Output utama dari analisis aspek organisasi adalah dikeluarkannya rekomendasi tentang: (a) 
pemisahan regulator dan operator dan (b) skenario perubahan-pengembangan organisasi layanan 
dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas kabupaten/kota. Seperti diketahui, Pokja 
telah selesai mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan (pengembangan-perubahan) keorganisasian 
layanan pada Milestone 1. 

Bagaimana menyiapkan skenario aspek organisasi dijelaskan secara terperinci dalam petunjuk teknis: 
PT-011: Analisis Kelembagaan dan PT-013: Analisis Kelembagaan Berbasis Masyarakat. 

o Aspek pendanaan dan pembiayaan 

Output dari analisis aspek pendanaan dan pembiayaan adalah menyiapkan skenario pendanaan dan 
pembiayaan. Secara konkrit ini mencakup: (a) bagaimana kabupaten/kota dapat mengoptimalkan APBD untuk 
sanitasi; (b) menkonsolidasikan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti: APBD Provinsi, APBN, dana 
hibah, dana sosial perusahaan/CSR, APB-Desa, dana ZISWaf, dan potensi-potensi pembiayaan lain; (c) 
bagaimana menyiapkan skema retribusi berdasarkan perhitungan/penetapan biaya dasar layanan sanitasi 
(dalam rangka mencapai cost recovery). 



 31 

a. Skenario konsolidasi pendanaan: Seperti diketahui, dari proses sebelumya Pokja sudah mengetahui 
kebutuhan penyediaan infrastruktur dan biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya berdasarkan 
analisis teknis pada Milestone 1. 

- Analisis pendanaan dimulai dengan menyusun matriks kebutuhan pendanaan untuk pencapaian target 
UA, kebutuhan penyediaan infrastruktur (Lihat PT-006: Analisis Kebutuhan Infrastruktur), dan 
peningkatan kesadaran masyarakat, serta kebutuhan lain berdasarkan target tahunan. Ini dapat 
diturunkan dari hasil Milestone 1, khususnya pada Laporan Status Sanitasi.  

- Selanjutnya Pokja mengidentifikasi potensi sumber pendanaan di luar APBD dan memperkirakan 
potensi dana setiap sumber pendanaan yang dapat diakses untuk tiap-tiap tahun. Di dalam dokumen 
SSK indikasi kebutuhan dana pembangunan sanitasi sudah tersedia, meskipun sifatnya masih sangat 
umum. Sedangkan yang dihitung pada tahap ini adalah perkiraan kebutuhan dana berdasarkan 
skenario riil: untuk percepatan peningkatan akses dan pengembangan layanan (Laporan Status 
Sanitasi). Termasuk di dalamnya, pelaksanaan ujicoba model layanan dalam skala terbatas yang 
dilakukan pada Tahun Berjalan (Tahun N) atau pada tahun-tahun sesudahnya seperti: penerapan 
model layanan pada skala lebih luas, penerapan model layanan secara penuh, penyediaan 
(peningkatan, perbaikan) infrastruktur, biaya O&P, biaya subsidi/hibah untuk masyarakat, dan 
sebagainya.  

- Proses penting berikutnya adalah bagaimana memastikan stakeholder (c.q. sumber dana 
pembangunan sanitasi) berkomitmen penuh pada skenario pendanaan yang sudah disusun. Pokja 
secara khusus perlu mengadvokasi dan berkomunikasi dengan sumber-sumber (penyedia) dana di luar 
APBD dan APBN seperti: dana CSR, dana ZISWaf, termasuk APB-Desa untuk mendapatkan komitmen 
mereka. Dana dari APB-Desa sangat potensial, apalagi bupati/walikota sampai tingkat tertentu masih 
memiliki kewenangan terbatas untuk mengatur pemanfaatan APB-Desa melalui peraturan 
bupati/walikota. 

- Selanjutnya skenario pendanaan tersebut harus dikawal pada setiap proses perencanaan 
pembangunan daerah. Untuk mengetahui bagaimana menyiapkan skenario pendanaan, Pokja dapat 
merujuk petunjuk teknis PT-007: Analisis Gap Pendanaan; PT-009: Perhitungan Kebutuhan Operasi 
dan Pemeliharaan; dan PT-010: Contoh Sumber Dana Alternatif. 

b. Skenario pembiayaan layanan sanitasi: Bagian ini mencakup (a) bagaimana menghitung biaya dasar 
layanan sanitasi, dan (b) bagaimana menyiapkan skema retribusi dalam rangka mencapai cost 
recovery, misalnya.  

Dengan mengetahui biaya dasar layanan sanitasi, kabupaten/kota dapat mengetahui seberapa besar 
kekurangan atau gap dana (jika ada) yang harus disediakan oleh kabupaten/kota untuk 
penyelenggaraan layanan sanitasi. Dalam hal masih ada gap pendanaan, maka kabupaten/kota dapat 
mempertimbangkan diterapkannya skema retribusi untuk penyelenggaraan layanan sanitasi bagi 
masyarakat, yang praktiknya dilaksanakan oleh operator (Seksi, UPTD, BLUD). 

Dengan mengetahui biaya dasar layanan sanitasi, yaitu operasi dan pemeliharaan infrastruktur, maka 
kabupaten/kota dapat menetapkan tarif layanan sanitasi yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk 
penerapan skema retribusi. Perlu diingat, besarnya retribusi ditentukan oleh besarnya/skala layanan 
di tingkat pengguna jasa. 

Petunjuk teknis untuk melakukan perhitungan biaya dasar layanan sanitasi dan skema retribusi dapat 
dibaca pada PT-008: Analisis Biaya Layanan Sanitasi dan PT-009: Perhitungan Kebutuhan Operasi dan 
Pemeliharaan. 

o Aspek teknis pengelolaan 

Salah satu elemen terpenting dari penyelenggaraan layanan sanitasi adalah pengelolaan infrastruktur. Pokja 
perlu mengetahui apakah infrastruktur sanitasi masih berfungsi, dioperasikan dengan benar, kapasitasnya 
memadai atau justru masih belum termanfaatkan, dan sebagainya. Pokja juga perlu mengetahui langkah yang 
harus diambil ketika salah satu kasus tersebut terjadi. 

Bagian ini akan membantu Pokja bagaimana menyiapkan: (a) standard operating procedure (SOP) pengelolaan 
infrastruktur sanitasi, dan (b) bagaimana menyiapkan rencana/skenario peningkatan pemanfaatan/utilisasi 
infrastruktur yang ada (existing) serta peningkatan efisiensi penggunaan infrastruktur, termasuk di dalamnya: 
rencana survei infrastruktur, pengembangan database, peningkatan anggaran operasi dan pemeliharaan, dan 
sebagainya. 
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Berkaitan dengan ini Pokja perlu memahami beberapa Petunjuk Teknis di antaranya adalah: PT-003: Pedoman 
Survei Tanki Septic dan  PT-004: Rekapitulasi Data Penyedotan untuk pengelolaan air limbah domestik. 

Infrastruktur yang dimaksud mencakup infrastruktur untuk pengelolaan air limbah dan persampahan.  

o Aspek komunikasi dan pemberdayaan masyarakat 

Kegiatan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menyiapkan skenario komunikasi dan pemberdayaan 
masyarat. Kita sudah ketahui bahwa sanitasi adalah urusan bersama dan masyarakat merupakan stakeholder 
utama dalam pengelolaan sanitasi, baik air limbah, persampahan, maupun drainase lingkungan. Karena itu 
kesadaran, dukungan, dan peran langsung masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan sanitasi. 

Skenario komunikasi dan pemberdayaan masyarakat sekurang-kurangnya mencakup tiga hal: (a) kegiatan 
pemicuan untuk peningkatan kebutuhan, (b) promosi dan pemasaran sanitasi, dan (c) inisiasi keterlibatan 
dunia usaha dalam pembangunan sanitasi. Banyak daerah telah berhasil mengembangkan kreativitasnya dan 
melakukan inovasi dalam kegiatan promosi dan pemasaran sanitasi dan mampu meningkatan kesadaran dan 
peran serta masyarakat. 

Panduan, tata cara, dan pengalaman dari lapangan terkait kegiatan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat 
, termasuk kisah sukses dan pembelajarannya saat ini dapat dengan mudah diperoleh dari berbagai sumber. 

 

3. Mendapatkan dukungan dan persetujuan 
kepala-kepala dinas (OPD) atas skenario 
multiaspek dan pelaksanaannya 

 
Segera setelah draf skenario multiaspek selesai disusun, Pokja dapat menyelenggarakan rapat untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya untuk menjaring input para kepala dinas tentang skenario pengembangan 
layanan sanitasi berkelanjutan  yang disusun Pokja bersama dinas-dinas. Yang paling penting adalah para 
peserta, khususnya dinas-dinas penanggung jawab utama, menyetujui skenario multiaspek yang telah disusun 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

Perlu diingat bahwa yang dimaksudkan dengan skenario multiaspek tidak lain adalah program/kegiatan yang 
telah dituliskan di dalam SSK (jika SSK masih valid) dengan perbaikan seperlunya berdasarkan hasil analisis 
multiaspek. Jika kabupaten/kota sedang melakukan pemutakhiran SSK, maka Pokja tinggal menyalin bagian 
Program/Kegiatan dalam SSK tersebut. 

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh: 

 Pokja menyiapkan sebuah Rapat Pokja untuk membahas skenario multiaspek dalam rangka percepatan 
peningkatan akses dan pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan. Persiapan mencakup: jadwal rapat, 
agenda, daftar undangan – terutama semua kepala dinas (OPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan 
skenario multiaspek dan stakeholder lebih luas sperti: pengelola dana ZISWAF, CSR, TNI, program dari 
donor, dan sebagainya. 

 Pokja menyiapkan materi presentasi untuk tiap-tiap aspek yang mencakup: 
(i) skenario pelaksanaan kegiatan – Tahun Berjalan (Tahun N) sebagai quick-win dan Tahun N+1 (**).  
(ii) penanggung jawab kegiatan, sekaligus sumber dananya 
(iii) jadwal pelaksanaan dan target/output, baik untuk Tahun Berjalan (Tahun N) maupun Tahun N+1 

 Pokja mempresentasikan bahan yang telah disiapkan sekaligus meminta peserta, terutama kepala-kepala 
dinas (OPD) penanggung jawab utama, untuk memberikan tanggapan dan input.  

 Rapat diharapkan dapat menyetujui skenario multiaspek untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan tanggung 
jawab dinas-dinas pengampunya. 

 Pokja mendokumentasikan hasil rapat dalam sebuah Risalah Rapat. 
 
 

(**) Jika dimungkinkan, anggarkan kegiatan untuk Tahun Berjalan (APBD-P) untuk hal-hal yang mendesak, meskipun 
tidak terlalu besar. Misalnya biaya operasional untuk peningkatan ritasi truk tinja. Sedangkan penganggaran untuk 
Tahun N+1 ini semestinya sudah diakomodasi pada tahap “internalisasi rencana program/kegiatan di dalam SSK ke 
dalam rencana kerja OPD” termasuk pemenuhan readiness criteria untuk pembangunan infrastruktur besar yang 
dananya berasal dari pusat.  
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4. Draf akhir dari skenario multiaspek (model) 
pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan 
dan rencana ujicoba 

 
Draf akhir skenario multiaspek atau program/kegiatan ini sebenarnya merupakan (cikal-bakal) model 
pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan. Pokja harus memastikan agar setiap stakeholder, terutama 
dinas-dinas penanggung jawab, memahami, menyetujui, dan siap melaksanakan butir-butir yang disepakati 
sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sebaiknya setiap kepala dinas (OPD) penanggung jawab menerima 
salinan skenario tersebut sebelum ujicoba model secara terbatas (kewilayahan atau skala komunitas) 
dilaksanakan. 

Skenario multiaspek itu semestinya juga menggambarkan rencana program dan kegiatan di Tahun ke N+1, 
N+2, dan N+3, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan model layanan sanitasi berkelanjutan.  

Tantangannya adalah bagaimana memastikan kegiatan-kegiatan yang diindikasikan dalam skenario multiaspek 
tersebut terkawal (terinternalisasi) ke dalam perencanaan pembangunan daerah (***). Dan ini adalah tugas 
masing-masing dinas yang mengampu urusan. 

 

(***) Pada tahap ini yang paling penting adalah: pastikan bahwa di Tahun N+1 kabupaten/kota, melalui dinas-dinas 
(OPD) yang terkait, menganggarkan kegiatan-kegiatan yang diindikasikan di dalam skenario multiaspek. Baik 
menyangkut pelaksanaan Model Pengelolaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan, perbaikan atas model layanan, 
penyusunan peraturan perundang-undangan, promosi dan pemasaran sanitasi, survei tanki septik, dan sebagainya di 
Tahun N+1 sebagai tindak lanjut dari ujicoba terbatas pada Tahun Berjalan. 

Pengawalan SSK dan skenario multiaspek dalam proses perencanaan pembangunan daerah sagat penting, di tahun-
tahun berikutnya. Dan ini menyangkut dua hal: terkait peningkatan akses dan pengembangan layanan sanitasi 
berkelanjutan. 

Khusus berkaitan dengan kegiatan yang mendapatkan dana dari APBN, pastikan APBD mengalokasikan dana untuk 
melaksanakan kegiatan pemenuhan readiness criteria.  
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Proses (Milestone) 3 –Uji Coba Model Layanan Sanitasi Skala Terbatas 

 

Milestone (Proses) Ke-3 adalah ujicoba Model Pengelolaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan yang 
tidak lain merupakan pelaksanaan skenario multiaspek dalam skala terbatas. Ujicoba ini sangat 
penting dilakukan pada tahun berjalan (Tahun N) agar kabupaten/kota dapat melakukan perbaikan 
atas model yang nantinya dilaksanakan pada skala lebih besar (upscaling) pada tahun berikutnya. 

 

 

Tujuan 

Tujuan Milestone/proses ke-3 ini 
adalah (i) memastikan pelaksanaan 
ujicoba Model di kawasan/masyarakat 
yang telah disepakati sebagai prioritas 
dan (ii) mengidentifikasi batasan dan 
hambatan dalam pelaksanaan uji coba 
untuk membuat perbaikan dan 
penyesuaian model yang dilaksanakan 
pada tahun berikutnya. 

 

Hasil/Output 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
pada Milestone 3 diharapkan dapat 
mencapai Hasil/Output seperti 
ditunjukkan matriks di bawah ini. 

 

Petunjuk Teknis 

Untuk mencapai tujuan 
Proses/Milestone 1, Petunjuk Teknis 
yang digunakan dijelaskan pada tabel 
di bawah ini (kode Petunjuk Teknis 
dapat dilihat pada bagian Lampiran) 

 

Pelaksanaan Program dan 
Kegiatan Quick Win 

(Tahun N)

Internalisasi 
Program dan 

Kegiatan (Tahun 
N+1) dalam 

Perencanaan 
Daerah

Penyelenggaraan Layanan 
Sanitasi Berkelanjutan 

Terbatas (Tahun Berjalan)

Monitoring dan 
Evaluasi

Konsolidasi 
sumberdaya 

eksternal 
(alternatif)

Kesepakatan skenario 
(program/kegiatan) untuk 
peningkatan akses dan 
layanan berkelanjutan

Uji Coba Layanan Secara 
Terbatas sesuai Skenario 

Multiaspek
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Milestone
Training/
Coaching Kegiatan

Petunjuk Teknis (PT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14B 15 15B 16 17 18 19 20 21

M1

CC-1
Mendapatkan Kesamaan Persepsi di 
Tingkat Pokja ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CC-2
Mendapatkan Dukungan OPD ✔ ✔ ✔ ✔

Mendapatkan Komitmen Bupati/Walikota ✔ ✔

M2

CC-3 Mendapatkan Komitmen Kebijakan untuk 
UA dan layanan sanitasi

✔ ✔ ✔

CC-4

Menyiapkan model layanan sanitasi - 
skenario multiaspek: Kelembagaan & 
Regulasi, Pendanaan, Teknis Pengelolaan, 
Komunikasi/Pemberdayaan

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CC-5 Koreksi dan Penyempurnaan Skenario 
multiaspek

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

M3 CC-6
Uji coba skenario multiaspek (Model 
Layanan Sanitasi Berkelanjutan) 

✔

M4 CC-7/8
Adopsi Model (Pelaksanaan Layanan 
Sanitasi Berkelanjutan)

✔

Relasi Milestone - Coaching Clinic - Petunjuk Teknis
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Kegiatan 3: Ujicoba Model atau Pelaksanaan Skenario Multiaspek 1-1,5 Bulan 

 

Bagian ini menjelaskan bagaimana kebijakan yang diputuskan pada tahap sebelumnya (Penetapan 
Kebijakan) dapat dilaksanakan, meskipun dalam skala yang sangat terbatas.  Dengan kata lain, 
bagaimana melaksanakan sebagian skenario multi aspek (kegiatan) yang ditetapkan pada proses 
sebelumnya pada Tahun berjalan.  

Penerapan uji coba dilakukan secara terbatas, baik skala cakupan, tingkat layanan, maupun rentang 
waktunya. Meskipun demikian, uji coba model layanan sanitasi berkelanjutan ini sangat penting dilakukan 
untuk mendapatkan masukan. 

Alasan mengapa model layanan (yang berupa kegiatan skenario multiaspek) dilakukan dalam skala 
terbatas karena dapat dipastikan bahwa sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan model secara 
penuh belum lengkap. Yang dimaksudkan dengan sumberdaya adalah: regulasi dan lembaga 
layanan/operator, ketersediaan dana, kapasitas sumberdaya masusia, dan tentu saja peran serta 
masyarakat. 

Karena itu, tujuan pelaksanaan uji coba model layanan pada skala terbatas ini adalah mengetahui apakah 
model yang dirancang dapat berjalan atau tidak di lapangan. Setidak-tidaknya ada tiga hal penting yang 
hendak dicapai melalui pelaksanaan uji coba model layanan tersebut, yaitu: 

 Efektifnya koordinasi kerja/tugas regulator-operator, termasuk dalam memobilisasi dukungan 
sumberdaya non-Pemerintah. 

 Hambatan pelaksanaan uji coba model atau skenario multiaspek yang telah ditetapkan di wilayah 
sasaran/prioritas. 

 Terwujudnya skema penyelenggaraan dan pengendalian layanan oleh dinas penanggung jawab 
utama (OPD induk) sebagai regulator. 

Untuk dapat melaksanakan uci coba model layanan, Pokja dapat menempuh langkah-langkah yang 
dijelaskan di bawah ini. 

 

Langkah pelaksanaan 

 

8. Membangun kesepahaman Regulator-Operator 
berkaitan dengan pelaksanaan uji coba model 
layanan pada skala terbatas 

 
Sebelum mengujicobakan model layanan, penting bagi Regulator-Operator untuk memahami 
skenario multiaspek dari model layanan tersebut. Operator-operator layanan sanitasi yang pada 
umumnya berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah atau operator lain seperti KSM di tingkat 
masyarakat (meskipun cukup banyak juga sebuah Seksi di dalam dinas tertentu, berfungsi sebagai 
operator), perlu membangun kesepahaman dengan dinas atau OPD penanggung jawab utama 
sebagai regulator. Terutama untuk memperjelas tugas dan kewajiban masing-masing pihak sesuai 
dengan model/skenario multiaspek yang ditetapkan sebelumnya.  

Dalam hal OPD penanggung jawab utama belum membentuk UPTD (baik untuk pengelolaan 
persampahan dan/atau air limbah), maka Pokja perlu mengundang seksi-seksi tertentu di dalam 
struktur OPD yang bersangkutan yang memiliki tugas-fungsi terkait. 

Berikut ini adalah proses bagaimana membangun kesepahaman Regulator-Operator. Idealnya proses 
ini difasilitasi oleh Pokja, khususnya Tim Kecil/Pelaksana. Meskipun demikian, dalam keadaan 
tertentu bisa saja OPD yang bersangkutan langsung berkoordinasi dengan operator-operator layanan, 
baik Seksi dalam Dinas, UPTD, maupun masyarakat (KSM) seperti pengelola bank sampah, jasa sedot 
lumpur tinja, dan sebagainya. 
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 Pokja menyiapkan sebuah Rapat Koordinasi untuk membangun kesepahaman bersama antara 
Regulator-Operator layanan sanitasi (persampahan dan/atau air limbah) dalam pelaksanaan uji 
coba terbatas model layanan. 

 Pokja mengundang dinas-dinas terkait saja, terutama OPD penanggung jawab utama, UPTD, 
operator-operator layanan sanitasi di tingkat masyarakat, serta camat dan lurah di wilayah 
prioritas tersebut. Jadi Pokja tidak perlu mengundang seluruh anggota Pokja. 

 Tim Pelaksana menyiapkan materi dan mempresentasikanya di dalam Rakor untuk mendapatkan 
tanggapan. Materi yang dipresentasikan memuat (i) informasi area prioritas pelaksanaan uji coba 
model (ii) tujuan dan sasaran uji coba (iii) penanggung jawab kegiatan (iv) penanggung jawab 
monitoring pelaksanaan (v) jadwal ujicoba (vi) isu-isu lain yang membutuhkan pembahasan (*). 

 Pimpinan rapat menjaring tanggapan dan input dari seluruh peserta, memastikan peserta Rakor 
memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing pada saat uji coba model. 

 Pokja memperbaiki skenario uji coba model layanan dan mendokumentasikan hasilnya dalam 
sebuah Risalah Rapat Pokja yang didistribusikan kepada pihak-pihak berkepentingan. 

(*) Beberapa kegiatan tipikal terkait dengan ujicoba model secara terbatas antara lain adalah (i) peningkatan ritasi 
pengangkutan sampah dan optimalisasi rute (ii) peningkatan ritasi sedot tinja (iii) FGD dengan stakeholder sanitasi, 
khususnya sumber-sumber dana alternatif tentang gap pendanaan seperti dengan pemerintahan desa, dunia usaha, 
BAZNAS daerah, TNI, dan sebaginya (iv) optimalisasi/ peningkatan pemanfaatan (utilisasi) IPLT (v) survei tanki septik (vi) 
peluncuran gerakan sanitasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat (public campaign), dan sebagainya.  

 

9. Melaksanakan uji coba model layanan di 
wilayah/masyarakat prioritas  

 
Setelah semua pihak, khususnya regulator dan operator memahami dan menerima hasil 
kesepakatan Rakor Pokja khususnya tentang uji coba pengelolaan layanan sanitasi, langkah 
selanjutnya adalah melaksanakan skenario uji coba terbatas tersebut. Pokja harus memastikan 
bahwa seluruh pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan uji coba telah memahami dan 
menerima hasil-hasil Rakor. 

 Sebelum uji coba dilaksanakan, OPD penanggung jawab utama sebagai regulator dan/atau 
operator layanan melaksanakan sosialisasi rencana ini pada masyarakat sasaran. Pokja, 
khususnya Tim Pelaksana, menyiapkan materi sosialisasi yang dapat berupa: poster, leaflet, 
buklet, dan sebagainya, termasuk temu muka dengan para pemuka masyarakat. Tujuan 
sosialisasi adalah agar masyarakat sasaran mengetahui rencana pelaksanaan uji coba layanan 
sanitasi berkelanjutan di wilayahnya. Untuk kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat, Pokja 
dapat juga menggantinya dengan sebuah pertemuan (Rakor Pokja, misalnya) yang mengundang 
perwakilan-perwakilan masyarakat di wilayah prioritas. 

 UPTD dan/atau KSM sebagai operator memulai pelaksanaan uji coba skenario layanan terbatas 
di wilayah prioritas dengan mengacu pada hasil Rakor sebelumnya. Dalam melaksanakan 
ujicoba, operator harus melakukan pencatatan/dokumentasi atas proses pelaksanaan ujicoba 
untuk: (i) mengetahui apakah pelaksanaan ujicoba model di kawasan/masyarakat berjalan lancar 
atau tidak, (ii) mengidentifikasi batasan dan hambatan dalam pelaksanaan uji coba untuk 
membuat perbaikan dan penyesuaian model yang nantinya dilaksanakan di tahun berikutnya 
pada skala yang lebih luas. 

 Operator bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan teknis layanan. Regulator 
melakukan pengawasan, memberikan supervisi pada operator jika diperlukan, dan melakukan 
analisis apakah kebijakan yang ada sudah memadai untuk menyelenggarakan layanan sanitasi 
berkelanjutan. 
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10. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan uji coba 
model layanan di wilayah/masyarakat prioritas  

 
Di akhir pelaksanaan uji coba pengelolaan layanan sanitasi secara terbatas ini Pokja perlu melakukan 
evaluasi atas prosesnya. Evaluasi ini mutlak dibutuhkan agar pelaksanaan/penyelenggaraan layanan 
sanitasi di tahun depan dapat berjalan lebih baik dan lebih efektif. Evaluasi yang dimaksudkan 
menyangkut berbagai aspek: teknis, kelembagaan (operator/regulator), pendanaan/pembiayaan, 
dan peran serta atau tanggapan dari masyarakat sasaran. 

Berikut ini adalah proses yang dapat ditempuh Pokja untuk melakukan evaluasi yang berkualitas atas 
pelaksanaan uji coba model layanan sanitasi berkelanjutan.  

 Sebagai koordinator dalam memfasilitasi proses evaluasi, Pokja mengundang dinas penanggung 
jawab utama (regulator), UPTD atau pihak lain  yang bertindak selaku operator, dan masyarakat 
sasaran jika diperlukan, serta camat dan lurah wilayah prioritas dalam sebuah Rapat Pokja 
dengan agenda tunggal “evaluasi uji coba model layanan”. 

 Selanjutnya UPTD dan/atau pihak lain selaku operator layanan pada tahap uji coba 
mempresentasikan hasil pelaksanaan uji coba di lapangan berdasarkan catatan/dokumentasi 
operator selama pelaksanaan uji coba. Operator mempresentasikan pengalaman uji coba 
khususnya menyangkut: SOP layanan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan, dan 
keterbatasan cakupan/layanannya – dari aspek: teknis, kelembagaan pendanaan/pembiayaan, 
dan peran serta masyarakat sasaran. 

 Seluruh peserta, terutama regulator, pejabat kecamatan dan kelurahan, dan OPD yang berkaitan 
dapat memberikan tanggapan dan pandangan tentang presentasi operator. 

 Pokja memfasilitasi pertemuan untuk dapat menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan model 
layanan (minimal untuk diterapkan di tahun berikutnya) setelah mempertimbangkan hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan dan keterbatasan cakupan/layanannya. 

 Di akhir rapat, Pokja khususnya Tim Pelaksana merumuskan: 
o Rekomendasi yang disajikan dalam sebuah Risalah Rapat Pokja dan mendistribusikan 

pada pihak-pihak yang berkepentingan. 
o Laporan Pelaksanaan Layanan Terbatas yang nantinya disampaikan kepada 

bupati/walikota. 

Perlu dicatat bahwa konsekuensi dari rekomendasi dan perbaikan model pelaksanaan terkadang 
memerlukan anggaran tambahan di luar yang sudah direncanakan pada proses sebelumnya. Untuk 
ini Pokja harus melakukan pembahasan dengan Bappeda. 
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Bagian 2: Petunjuk Teknis 

Daftar Petunjuk Teknis 

 
 

Relasi Milestone – Coaching Clinic – Petunjuk Teknis 

 

  

Kode PT Deskripsi Petunjuk Teknis

Teknis

PT-001 Distribusi Target UA Kab/Kota  (Akselerasi)

Pengelolaan Lumpur Tinja

PT-002 Analisis Rantai Layanan Air Limbah

PT-003 
PT-004

Pedoman Survei Tanki Septic

Rekap Data Penyedotan

Pengelolaan Sampah

PT-005 Analisis Rantai Layanan Persampahan

PT-006 Analisis Kebutuhan Infrastruktur

Pendanaan

PT-007 Analisis Funding Gap

PT-008 
PT-009

Analisis Biaya Layanan Sanitasi

Perhitungan Kebutuhan O&P

PT-010 CONTOH Akses Sumber Pendanaan Alternatif

Kode PT Deskripsi Petunjuk Teknis

Regulasi dan Kelembagaan

PT-011 Analisis Kajian Kelembagaan

PT-012 Analisis Kebutuhan Regulasi

PT-013
Analisa kondisi eksisting dan rekomendasi (kelembagaan dan 
masyarakat)

Advokasi

PT-014 Analisis Jaringan Komunikasi

PT-104B Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

PT-015
Panduan Penyiapan Materi Advokasi (Pokja, Kepala OPD, 
Kepala Daerah)

PT-015B Penyiapan Usulan Paket Kebijakan

PT-016 Panduan Penyiapan Materi Advokasi (Masyarakat)

PT-017 CONTOH Materi Advokasi

PT-018 CONTOH Best Practices

Umum

PT-019 Sanitation Status Report 

PT-020 Kerangka Monev Pendampingan Implementasi

PT-021 CONTOH Matriks Kegiatan

Kegiatan
Petunjuk Teknis (PT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14B 15 15B 16 17 18 19 20 21

M1

Mendapatkan Kesamaan Persepsi di 
Tingkat Pokja ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Mendapatkan Dukungan OPD ☑ ☑

Mendapatkan Komitmen Awal Bupati/
Walikota ☑ ☑

M2

Mendapatkan Komitmen Kebijakan untuk 
UA dan layanan sanitasi

☑ ☑ ☑

Menyiapkan model layanan sanitasi - 
skenario multiaspek 1: Kelembagaan & 
Regulasi, Pendanaan, Teknis 
Pengelolaan, Komunikasi/Pemberdayaan

☑ ☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Koreksi dan Penyempurnaan Skenario 
multiaspek

☑ ☑ ☑

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

M3 Uji coba skenario multiaspek (Model 
Layanan Sanitasi Berkelanjutan) ☑

M4
Adopsi Model (Pelaksanaan Layanan 
Sanitasi Berkelanjutan) ☑
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