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rogram Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memasuki akhir periode pertama pada 2014. Sejak 
peluncurannya di tahun 2010, program ini telah mampu mendorong 444 kabupaten/kota menyusun dokumen Buku 
���������������'��8�������������������<�������<8��	���=�����	������������������������=��8��'���������������

�������
��>��	���
������
��������������������	��������
���;�������������������	����������<���@���
���#�����
solusi yang dirancang dalam rencana program kegiatan sanitasi selama lima tahun ke depan. Adapun MPS merupakan rencana 
program/kegiatan dengan indikasi besaran dan sumber anggaran. Pada periode yang berfokus kepada                         ...hal 2  

P

egitulah kiranya tanggapan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang berisi dukungan 
penuh terhadap upaya pencapaian target 100 % akses sanitasi layak bagi seluruh 
rakyat Indonesia pada tahun 2019. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela penyeleng-

garaan kegiatan �������	���
�	������ �G��8�Q*X�	��'��	����
�	���_���������`��
�����
q��x�� V���	���� ���� ����������� z�� {�������� 	��� '�
��� ������ ����� ��	������ ������ G���
merupakan ajang pertemuan kabupaten/kota peserta Program Percepatan                ...hal 3    
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City Sanitation Summit XIV 
“From Bandung with Universal Access“

PPSP
Saatnya Mengarahkan Perencanaan Menuju Implementasi

����	����������	������	��	������	��	�����	����������������	���������������������������
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Ridwan Kamil

Walikota Bandung



perencanaan ini, masih terdapat 62 kab/kota yang belum 
menjadi peserta PPSP. 

Memasuki periode ke-dua (2015-2019), fokus PPSP 
adalah kepada implementasi dari rencana yang telah 
disusun.  Sebagai gambaran, baru 60,9%  penduduk Indone-
���������	�
������������������������� �������BPS, 2013). 
Masih terdapat selisih 39,1% agar akses sanitasi yang 
���
��������������	���������	�
���	�����������������
penduduk Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut dibutuh-
kan biaya sekitar Rp273,7 Trilliun. Maka fasilitasi PPSP 
periode dua adalah kepada pengembangan investasi baik 
dari APBN, APBD, maupun sumber-sumber pendanaan 
����������

Selanjutnya, dikembalikan kepada kesiapan pusat dan 
	������������
���������������
��������	����������
oleh Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan 
Perumahan Bappenas yang juga menjabat sebagai Ketua 
Pokja AMPL Nasional. 

“Kalau uangnya sudah disiapkan, kalau semua pihak 
mau ikut untuk mendanai, APBN, APBD, dunia usaha, dan 
������������
����������������������������
������-
sanakannya?” papar Nugroho.

“Jawabnya, bisa! harus bisa! Mengapa? Karena kita 
sudah memiliki 444 kab/kota dengan SSK, sudah ada 264 
kab/kota yang punya rencana investasi, jumlah tersebut 
masih akan bertambah. Sistem yang telah kita bangun juga 
cukup bisa diandalkan, semua itu merupakan modalitas“, 
tambahnya. 

Pernyataan tersebut dilontarkan ke hadapan para Pokja 
Sanitasi/AMPL Kabupaten/Kota, Pokja Sanitasi/AMPL 
Provinsi, dan Pengelola PPSP Pusat pada kesempatan 
Lokakarya Aspek Pendanaan di Jakarta, beberapa waktu 
������ � "������� ��������� ���#�� �	��� ���������� �����
pesimis. Tantangan ini justru bisa menjadi kesempatan kita 
untuk mendorong kemajuan sektor sanitasi. 

Sesuai perubahan fokus, maka peran masing-masing 

��������
�������	�������� $�������������
���-
bangan. Program Management Unit (PMU) akan lebih 
berperan untuk mendorong peningkatan anggaran sanitasi 

�	��&�'"����������*�
���������+������*+8��&	:������
dan Pemberdayaan berperan menyiapkan perubahan 
perilaku masyarakat melalui pendekatan pilar-pilar Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat. PIU Teknis, akan memfasilitasi 

���������� �������������� ����� ����
���;����� �����
memenuhi readiness criteria. PIU Kelembagaan bertugas 
mendorong kabupaten/kota serta provinsi mengeluarkan 
peraturan yang pro sanitasi serta menyiapkan lembaga 
untuk mengelola infrastruktur dalam bentuk Unit Pelaksa-
na Teknis Daerah (UPTD), Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD), atau Perusahaan Daerah (PD).

Jangan biarkan perencanaan menjadi basi, saatnya 
diwujudkan dalam implementasi. Dengan perencanaan 
yang baik, pembangunan sanitasi akan lebih cepat dan 
tepat sasaran. Sinergi peran antara PMU dan PIU akan 
berkontribusi kepada penyediaan infrastruktur sanitasi 
yang ditunjang oleh kesadaran berperilaku hidup bersih 
dan sehat masyarakat. Melalui kerjasama lintas sektor yang 
�������	����	������������������������������������������	���
�������������� ��	�� ���������� �	��� �	�� ���
������
kebutuhan dasar rakyat akan layanan sanitasi harus 
terpenuhi. Go PPSP !!      Kelly

2 | Newsletter AMPL | Edisi 2 - 2014

Saatnya Mengarahkan Perencanaan...

     

Nugroho Tri Utomo selaku Ketua Pokja AMPL Nasional,

tengah menjelaskan alternatif pendanaan PPSP

Foto-foto: Sekt. PMU PPSP
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Pembangunan  Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk bersila-
��������� ������� �������� ����������� ����� ����
��������
upaya advokasi terkait pembangunan sanitasi.

Dirunut ke belakang, CSS selalu diselenggarakan di lokasi 
yang berbeda. Enam CSS pertama diselenggarakan oleh dan 
di kota-kota pionir Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi 
(AKKOPSI), yakni Banjarmasin, Blitar, Denpasar, Payakum-
buh, Solo, dan Jambi. Setelahnya kemudian dilanjutkan di 
kabupaten/kota peserta PPSP yang lain. Hal ini sekaligus 
menandakan pergeseran dalam tujuan penyelenggaraan 
CSS, dari sebatas konsolidasi terbatas oleh kota-kota yang 
memiliki kesamaan komitmen untuk mengarus-utamakan 
sanitasi, menjadi upaya penyadaran kepada kabupaten/kota 
lain yang belum memiliki perencanaan dalam pembangun- 
��� ��������� ����� ��
�����
���� 	����� ������ F���� G��� Q***� 	��
Kota Mataram berfokus kepada tuntaskan komitmen penca-

����� ����� ������� ������ =VW��� ����� 
�	�� G��� Q*X� '����
dung fokusnya adalah dukungan kabupaten/kota kepada 
pemenuhan Universal Access. Hal ini tercermin dari tema 
YV�������� '��	���Z[� ����� 	���������� G��� Q*X�� Y=��$��
Pencapaian 100% Akses Sanitasi Layak 2019”. Salah satu 
poin utama dalam deklarasi tersebut adalah permohonan 
daerah agar pemerintah pusat mengeluarkan payung 
hukum untuk memperkuat implementasi pembangunan 
sanitasi di daerah, khususnya dalam rangka pencapaian 
target Universal Access.

G������� ������� 
�	�� G��� Q*X� '��	���� �	����� *���
Atalia Ridwan Kamil memimpin para istri walikota dan 
��
��� ����@����� YV�������� *����� &������� &<<\��*Z��
������� ������� ����� ���������� ���#�� ������� ����� ���
penggerak PKK di kabupaten/kota masing-masing, mereka 
berkomitmen meningkatkan kapasitas berbagai simpul 
kegiatan perempuan untuk mendorong kesuksesan imple-
mentasi PPSP dalam pemenuhan Universal Access. 

<������	����	��
�������������������
������������
CSS berikutnya. Hal ini sekaligus menguatkan posisi kabupa- 
ten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan konsistensinya 
mendukung pengarus utamaan sanitasi. Hingga sejauh ini, 
sudah dua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat 
sukses menjadi tuan rumah CSS, sebelumnya di Payakum-
�����G���*X8�	���'�����]�������G���X**8�������������������
distribusi tuan rumah penyelenggaraan CSS adalah enam 
kali di kabupaten/kota di Pulau Jawa, empat kali oleh 
kabupaten/kota di Pulau Sumatera, dan masing-masing dua 
kali oleh kabupaten/kota di pulau Kalimantan dan Bali-Nusa 
Tenggara.      Kelly

Ibu Atalia Ridwan Kamil bersama para istri walikota/bupati

membacakan Deklarasi Istri Anggota AKKOPSI
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City Sanitation Summit 2014...

        Suasana rapat para anggota AKKOPSI 

* Deklarasi Bandung dapat diunduh di www.ampl.or.id/release

Deklarasi Istri Anggota
AKKOPSI

Menuju Pencapaian 100% Akses Sanitasi Layak
untuk Indonesia 2019

Kami istri Bupati dan Walikota yang tergabung dalam 
AKKOPSI yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK di 
kabupaten/kota berkomitmen untuk:

Pertama, meningkatkan kapasitas berbagai simpul 
gerakan perempuan di daerah untuk mendorong 
program Percepatan Pembangunan Sanitasi 
Permukiman di daerah kami masing-masing;
Kedua, menjadi salah satu pilar untuk kesuksesan 
pencapaian 100% Akses Sanitasi yang layak bagi 
Indonesia 2019 sesuai kemampuan dan potensi yang 
kami miliki;
Ketiga, mendorong peran aktif Tim Penggerak PKK, 
Dharma Wanita, GOW serta berbagai simpul 
masyarakat, khususnya kelompok perempuan lainnya.

Mari kita wujudkan sanitasi yang lebih baik, untuk 
Indonesia yang lebih baik.
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ima tahun sejak peluncuran program Percepatan 
����������� ��������� ���������� �����8�� �	���
kurang dari 13 kota telah memulai siklus pemutakhir- 

��� 	������ 
��@������ ��������������� '���� �����
Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), dan 
Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang selama ini 
�	����	�������������	����	���������������$�	�������
dokumen saja yaitu SSK. 

Pemutakhiran didasarkan pada pemikiran bahwa baik 
kondisi sanitasi maupun program/kegiatan prioritas 
����
���;����� 	�
�������� �������� ������� �
���

�������������>����
�	�	������	���
���������
����
	������=����������������������	�
���	�������$������
�

������;��������
����	���$�����������:���������	������
oleh Pemerintah Daerah. Melalui pemutakhiran, fokus PPSP 
yang semula terletak pada upaya penyusunan rencana 
program dan kegiatan bergeser kepada upaya mendorong 
��
� ����
���;����� �����
����������� 
������� 	������������
kegiatan yang telah disusun.

Metode penyusunan dan mekanisme fasilitasi pada 
������������ ��<� ��������� 
��������� ������������
dokumen dirampingkan dengan maksud agar pemerintah 
kabupaten/kota dapat lebih fokus pada implementasi kegi- 
�����������������������������
������
���������
����������
'����������� ��������� 	������ 	��������� 	�����
$����������#������������
�������<��	������������������
���	�����	��������$�	�������
������	�����	���	�
���-
���	�����	��������������*�����������>�����������	���

*�����������@�������*�����������>�����������	���������
untuk memudahkan penentuan area beresiko berdasarkan 
resiko sanitasi.  Adapun Instrumen Perencanaan dirancang 
untuk memudahkan kabupaten/kota menentukan program 
dan kegiatan sanitasi khususnya dalam pembangunan 
infrastruktur.

Di tahun 2013, PPSP menunjuk enam kota percontohan 
untuk menguji metode penyusunan dan fasilitasi dari kegi- 
atan pemutakhiran SSK. Ke enam kota ini adalah kota yang 
sudah menyusun dokumen SSK pada tahun 2009 dengan 
fasilitasi dari program ISSDP I (+	��	����� ��	���
�	� ��'����
-�&�#���	�� !�����). Mekanisme fasilitasi bagi enam 
kota percontohan ini dengan metode pendampingan inten-
sif oleh PMU-PIU. Dilanjutkan di tahun 2014, ditunjuk 
sembilan kota percontohan dari kota-kota yang sudah  
melakukan penyusunan dokumen SSK di tahun 2010 dengan 
fasilitasi dari program ISSDP II.

Mengacu pada |��@������]���������|�@��������-
ngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, 
yang mengamanatkan pencapaian 100 persen akses 
(Universal Access) air minum dan sanitasi. Pemutakhiran SSK 
mem- bantu Pemerintah Kabupaten/Kota meninjau ulang 
program kegiatan berjalan agar dapat menandingi kebutu-
han penyesuaian target penyediaan akses universal di 
bidang sanitasi. Utamanya fokus kabupaten/kota dapat 
diarahkan pada implementasi, agar sejalan dengan kebutuh- 
an implementasi secara masif menjelang Universal Access di 
tahun 2019.      Aya/Kelly

Pemutakhiran SSK untuk Mendukung
Universal Access 2019

L

1. Kota Banjarmasin
2. Kota Surakarta
3. Kota Denpasar
4. Kota Jambi
5. Kota Manado

  6. Kota Batu
  7. Kota Blitar
  8. Kota Kediri
  9. Kota Pekalongan
10. Kota Tegal

11. Kota Pekanbaru
12. Kota Payakumbuh
13. Kota Banda Aceh

Daftar Kota Pemutakhiran SSK
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Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat diwawancara 
dalam rangka mengetahui opini daerah mengenai 

target pencapaian Universal Access yang diamanahkan 
RPJMN 2015-2019.

              MDGs selesai 2015. 
Menurut Bapak, mengapa kita 
��������� ������ ����� �
���
Universal Access di 2019?

            Sumatera Barat, baik Pro- 
vinsi maupun Kabupaten/Kota, 
merupakan bagian dari Pemerin-
tah. Kami percaya Pusat telah 
��
����������� 	�����
matang sebelum menetapkan 
target.

Banyak yang menanggapi penentu-
an tujuan UA. Tidak sedikit yang 
menganggap UA terlalu ambisius. 
Bagaimana Pokja AMPL di daerah 
melihat hal ini?

Sumatera Barat bicara tentang 
target berdasarkan kemampuan 
saat ini. Untuk air minum dan 
sanitasi layak, sudah dipetakan dan 
diketahui baseline, target moderat 
	��� �
����� ���$�� ������ F����
hanya bicara target tentu rasanya 
sulit. Namun sepanjang mampu 
memetakan masalah dan 
����	��>����� 
������� �����
tepat, bersama-sama target 100% 
bisa saja kita wujudkan.

Dalam penjelasan target UA, kerap 
dijelaskan mengenai pembagian 
85% - 15%.  Apakah daerah sudah 
memiliki penjabarannya? Jika 
belum, bagaimana berencana 
mendapatkannya?

<�����������������������
-
kan target nasional, tentu perlu 
diturunkan menjadi target provinsi 
	��� ������ ��
� ����
���;������
Namun sebelum penjabaran itu, 
����� ����� 
����� �	����� ����-
������ 	>����� �
��������� �V\8�
pengumpulan data. Selama ini data 
yang dimiliki BPS, PU, dan Daerah, 
berbeda-beda. Wajar jika hasilnya 
selalu berbeda sebab masing- 
masing menggunakan ketentuan 
ukur yang berbeda. Boleh saja ada 

��	����� ������ 	>����� �
��-
�������	��
������ F�����	���	�����-

kan, lima tahun mendatang hanya 
akan banyak melakukan kegiatan, 
tanpa hasil terukur.

Pembiayaan sektor AMPL bergan-
tung pada APBN atau APBD. 
V����� 
�������� 
�����������
akan banyak ditemui kebijakan 
baru. Bagaimana tanggapan daerah 
mengenai hal ini?

Regulasi mengenai Pemerintah 
Daerah telah berubah dari UU 
No.32 tahun 2004 ke UU No. 23 
tahun 2014, namun PP No.38 tahun 
2007 masih tetap berlaku. Dalam 
pembangunan sektor AMPL regula-
si ini membatasi kewenangan 
provinsi, kabupaten/kota dan 
nasional. Kami berharap PP terse-
but direvisi menyertakan klausul 
intervensi provinsi atau nasional 
untuk kabupaten/kota. Dengan 
demikian, bantuan provinsi kepada 
����
���;������	�������������$���
oleh Evaluasi Kemendagri yang 
didasarkan kepada batasan pemba-
gian kewenangan.

Alokasi dana desa (ADD), konon 
	����������� �� =� ��
� 	����
Akankah AMPL dapat memperoleh 
manfaat dari kebijakan tersebut? 

Selain Desa dan Kelurahan, dikenal 
Nagari di Sumatera Barat, yakni 
������ 
���������� ��������
Desa dan Kelurahan sesuai dengan 
�	��� ����	���� ��������� �����-
tahan Nagari bukan PNS. Dampak- 
nya terdapat keraguan apakah Na- 
gari dapat menyelenggarakan fungsi 
�	����������� 	����� ������ F����
dikaitkan peluang ADD, keberadaan 
regulasi pendamping yang mens-
yaratkan sebagian porsi anggaran 
diprioritaskan untuk air minum dan 
sanitasi akan membantu.
  
Dari Inpres-Kepres-Perpres-SKB 
hingga sebatas SE Mendagri. 
\
����� ����� 
������ � ���#��
Indonesia akan punya payung 
hukum nasional untuk AMPL?

Jika kita bersepakat, Permendagri 
�����	�������������
������������
dimanfaatkan. Misalnya untuk 
q��������
���	���	�����������$��
bahwa air minum dan sanitasi 
sebagai prioritas. DPRD toh juga 
menggunakan dasar hukum yang 
sama sebagai acuan. 
 
Perkotaan, Perdesaan, Pokja AMPL, 
Pokja Sanitasi. Apa pendapat 
bapak? 

�������� '����� $���� ��������
kebijakan Pemerintah Pusat, 
termasuk SE Mendagri. PPSP kini 
diurus oleh Pokja Sanitasi. Secara 
awam duplikasi Pokja bisa saja 
	������
� 
��������;��>�������
Sudah sering disuarakan dalam 
forum. Melihat trend bentuk 
lembaga tandingan sebenarnya 
�	���������V�����������������������
sektoral masih ada. Ke depan harus 
dikurangi.      Kelly   

Youlius Honesti,
Kabid Sosbud Bappeda
Provinsi Sumatera Barat

T:

J:

T:
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J:

T:
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Tanya (T):

Jawab (J):
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ota Cimahi berhasil meneri-
ma penghargaan Sanipura 
Award Kategori Utama 

	����� ������ �������� 	��� <�������
Khusus Indikator Komitmen Pen- 
danaan pada ����� ��	���
�	� ���� 
�G��8�Q*X�q��x�

Kisah sukses Kota Cimahi bermula 
dari keikutsertaan di program Perce-
patan Pembangunan Sanitasi Per- 
mukiman (PPSP) pada tahun 2011. 
Dengan komitmen Walikota yang 
sungguh-sungguh, bukanlah suatu 
kebetulan jika pada tahun yang sama 
Cimahi menjadi lokasi pilot untuk 
pelaksanaan studi /	&���	�	��#�
4��#���5����������	� (EHRA) genera-
si kedua. Tercatat 6 dari 15 kelurahan 
��������� ������ ������� ������ 	�����
Peta Area Beresiko Cimahi yang pada 
masanya baru pertama kali dikem-
bangkan sebagai konsep perangkat 
bantuan dalam penyusunan Buku 
����� ��������� �'��8� 	��� ��������
Sanitasi Kota (SSK). 

Salah satu temuan yang diperoleh 
mengungkapkan bahwa baru 39,47% 
Rumah Tangga di Cimahi yang telah 
mempraktekkan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) pada tahun 2011. 
Menyikapi hal ini, Cimahi mencoba 
mewujudkan implementasi PPSP 
melalui Penguatan Pilar-Pilar Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat (IPP STBM). 
Advokasi Cimahi mensyaratkan 
perubahan perilaku publik terlebih 
dulu sebelum pembangunan infras-
truktur layanan sanitasi. Maka, lokasi 
prioritas dipilih dari area yang 
������� ������ ��	����� ���	�� ��|&��

Tahapan kegiatan yang dilakukan 
dimulai dengan sosialisasi, pemicuan, 
pemantauan, pemilihan teknologi 
sanitasi, lalu pendampingan.

Setelah perilaku publik berhasil 
diubah, baru selanjutnya Cimahi mem-
bangun Instalasi Pengolah Air Limbah 
(IPAL) komunal dan pemeliharaan 
Saluran Pembuangan Air Limbah 
���&�8��]������� ����:���� ���� �������
������ {����� 	����� �������� ��-
bangun jamban tanpa bantuan dana 
dari pemerintah. Selain itu, terdapat 
juga warga yang menghibahkan 2 
lokasi tanah untuk pembuatan MCK 
	����
����������������������<<��

Disini bisa dilihat bahwa ternyata 
����� ���	����� ����������� ��	���
didapat, implementasi PPSP bisa lebih 
mudah diraih. Ke depan, mungkin IPP 
STBM dapat menjadi menu wajib bagi 
kabupaten/kota yang menghendaki 
#�������� ��
�����
���� ����� 	�����
pembangunan sektor air minum dan 
sanitasi.

Terdapat pelajaran yang bisa kita 
ambil dari keberhasilan Cimahi. 
'��#�� �8�	��>����� ��������� q8
��

rencanaan program dan kegiatan yang 
tepat sasaran, 3)konsistensi men- 
$����������@�����	�������������
���
����� 
���� 	������� ������ ��
� ����
���
ten/kota yang mengharapkan keber-
hasilan. Bagaimana dengan kabupaten 
����� ����� &�	��� F������ ���@��� ����
$���� ������� ������������ ���	���
����� ������ 	�
��� 	�������� �������
banyak hal. Menurut milyuner Richard 
Branson, kesuksesan adalah soal 
keterlibatan, semakin sering kita 
���������@���������	���
������������
kita semakin merasa sukses. Tips 
terbaik yang dapat kami berikan 
�	������ ��������� ������������ ����
����
��� ���@�� �
��� 	��������� 	��
atas. Selamat mencoba dan tetap 
semangat.      Kelly

Foto: Sekt. Pokja AMPL Nasional
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Penyerahan Sanipura Award oleh
Menko Kesra, Agung Laksono

kepada Walikota Cimahi, Atty Suharti

        

Kisah Sukses Cimahi, 
Bukan Sekedar Sukses Berkisah
Kisah Sukses Cimahi, 
Bukan Sekedar Sukses Berkisah
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�
�	�#���	���
�	������5�
	� 
(NSCR), sudah digaungkan 
sejak 2011 sebagai salah satu 

upaya untuk mengadvokasi kepala 
	������������������������������-
si. Baru pada ����� ��	���
�	� ���� 
�G��8�Q*X�������q��x��&�������<���
���
ten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) 
mengemas NSCR dengan nama 
Sanipura Award. Gagasan utamanya 
�	����� ��������� ���#�� ����
���
��;����� �	��� ������ 
�	�� ��	���
pemenuhan ranking dokumen, melain-
kan terus berkembang secara konsis-
ten melakukan investasi untuk imple-
mentasi sanitasi yang diperlukan guna 
memberikan pelayanan terbaik bagi 
warganya

Untuk itu, dibutuhkan perbaruan 
data yang terus menerus agar dapat 
	�����������	���������������
�����
���
ten/kota dari tahun ke tahun. Disini 
NAWASIS PPSP berperan sebagai  
perangkat yang menyediakan basis 
	���� ������ "�G|�� =���� �	��� �����
jika dalam Sanipura Award tahun 2014, 
kabupaten/kota yang menjadi 
pemenang dalam kategori kriteria 
utama adalah kabupaten/kota dengan 

�������� �������� 
�	�� "&{&�*��
������ ������ ������� �$�� :��>������
sebanyak 9 kabupaten/kota dianggap 
layak menerima penghargaan 
tersebut. 

PERAIH SANIPURA AWARD KATEGORI 
KRITERIA UTAMA

 NO      KABUPATEN/KOTA      NILAI
  1     KOTA CIMAHI      89,50
  2     KOTA JAMBI       86,68
  3     KABUPATEN TABANAN      82,21
  4     KOTA DEPOK       81,20
  5     KABUPATEN KLATEN      79,20
  6     KOTA PRABUMULIH      76,75
  7     KABUPATEN BULELENG    73,65
  8     KOTA BUKITTINGGI      73,59
  9     KABUPATEN REMBANG    72,48

Selain kategori kriteria utama, 
terdapat juga kriteria khusus dengan 
indikator komitmen pendanaan yang 
dimenangkan oleh Kota Depok, indika-
tor regulasi dimenangkan oleh Kota 
Jambi, dan indikator inovasi yang 
dimenangkan juga oleh Kota Depok. 

����
����&#��	��	���	������	����
untuk mereplikasi Adipura yang sudah 
lebih dulu dikenal publik sebagai 
penghargaan pemerintah RI (KLH) 
kepada kabupaten/kota dengan kondisi 
kebersihan terbaik. Sebagaimana 
halnya Adipura, dengan segala kelebih- 
an dan kekurangannya, Sanipura Award 
memberikan kesempatan kepada 
masing-masing kabupaten/kota untuk 
berbuat lebih banyak dan lebih serius 
dalam membangun infrastruktur 
sampah, drainase dan air limbah di 
wilayahnya. 

Jika selepas menerima award 
masih terdapat kekurangan dalam 
pelayanan publik sektor sanitasi yang 
dilakukan oleh kabupaten/kota 
������������������������	���������
#�������� 	��� ��
��� ���
��� �<�V��
���
�#�����
������������@����$����
apa dan bagaimana masalah yang 
sama belum juga terselesaikan. Semua 
pihak perlu berkomitmen. Pemerintah 
menyediakan investasi, regulasi dan 
inovasi yang baik untuk menyediakan 
infrastruktur, sedangkan warga berse-
dia menerapkan perilaku hidup bersih 
dan sehat untuk merawat dan memas-
�����������$���������V�����	����
kian Sanipura Award memiliki peran 
dalam mendorong kabupaten/kota 
“�&���	* dari kondisi sanitasi buruk 
menuju penyediaan akses sanitasi 
yang lebih baik.      Kelly

SANIPURA Award
Penghargaan yang Menggoda 
Kabupaten/Kota untuk Berkomitmen

N

     

Para penerima Sanipura Award berfoto bersama

foto: Sekt. Pokja AMPL Nasional
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enilik riwayat 6�
�	�#�
7����� �	�� ��	���
�	�
Services (NAWASIS) dalam 

pelaksanaan program Percepatan 
Pembangunan Sanitasi Permukiman 
(PPSP), situs �����	�)������	8� 
tumbuh dan berkembang sebagai 
suatu metode �	�)#����� �	���-
�	�. Dari sekedar sarana mengum-
pulkan informasi terkini terkait proses 

���������'�������������������'��8�
dan Strategi Sanitasi Kota (SSK), 
sampai  dengan tataran ideal yang 
diharapkan, yakni pengguna NAWASIS 
�����	�
�������	��>������
����$��
yang telah dan akan dilakukan oleh 
suatu kabupaten/kota dalam hal 
investasi sanitasi. 

]�	��� ������ 	������� ������
NAWASIS PPSP juga menyediakan 
�������� >���� ��	����� �
��� ���>���
Progress, Performa Infrastruktur, 
Performa Implementasi, bahkan 
berbagai Buku Panduan tersedia 
	�������+�����
��>�����	�
���
����-
�����
��>��
����
�����������������	��

dalam kelompok kerja air minum dan 
penyehatan lingkungan/sanitasi, mau- 

��� 
��>�� ������ ������ ��������
����������� ���|&8� 	���� ��
� ����
���
ten/kota peserta PPSP.  

Dalam hal kemudahan penggu-
naan (����� 8���	�#�), saat ini situs 
NAWASIS PPSP dapat diakses oleh 
���
��������������������#��������
�	��� �������� 
�������� �
�
���
mengenai sanitasi atau program PPSP 
sama sekali. Berbagai informasi yang 
dahulu hanya dapat diketahui secara 

eksklusif oleh pihak-pihak tertentu, 
kini dapat diketahui publik tanpa harus 
�������������
���������	������

Jika dibandingkan dengan situs 
populer yang telah lebih dulu eksis di 
jagat maya, NAWASIS PPSP mirip 
dengan situs Wikipedia. Merangkul ide 
)���� �	����� '������ ��#��� ������
cepat) yang mengutamakan kontribusi 
dari pengguna untuk mengumpulkan 
data secara masif dalam waktu singkat. 

Ibarat supermarket, ide NAWASIS 
adalah untuk mempermudah penggu-
nanya “berbelanja” informasi sanitasi.  
Pengguna sekaligus dapat memonitor 
dan mengevaluasi pembangunan 
sanitasi daerahnya masing-masing. 
Penulis berkeyakinan NAWASIS me- 
miliki potensi untuk bermanifestasi 
sebagai suatu sistem yang mandiri dan 
berkelanjutan.      Kelly
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Sudah 201 Kabupaten/Kota Peserta PPSP yang mengisi modul investasi 
pembangunan sanitasi. Dari 201 tersebut, 51 Kabupaten/Kota sudah 

merealisasikan alokasi pendanaannya di tahun 2013. 
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dalam 10 tahun terakhir.  Jika dulu rata-rata kurang dari 0,1 %, 
sekarang rata-rata 1,2%. Hingga saat ini belum ada sistem lain yang 
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Gambaran Investasi Sanitasi dalam Nawasis

Rp 273 T Rp 72 T Rp 0,92 T

Kebutuhan investasi
pembangunan sanitasi

2015-2019

Kebutuhan investasi
pembangunan sanitasi
201 kab/kota periode
2012-2018 (Nawasis)

Realisasi alokasi
pendanaan sanitasi di

51 kab/kota tahun 2013
(Nawasis)


