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Press Release 
 

Jelang Penyelenggaran KSAN 2013 

KSAN 2013 Libatkan Semua Pihak 
dalam Menyukseskan Agenda Sanitasi dan Air Minum Nasional 

  
Jakarta, 6 September 2013 – Dalam rangka memperluas pengetahuan mengenai sanitasi dan air minum 
di  Indonesia  serta  mengajak  peran  aktif  semua  pihak  dalam  kegiatan  pembagunan  sanitasi  dan  air 
minum,  Kelompok  Kerja  Air Minum  dan  Penyehatan  Lingkungan  (Pokja  AMPL) Nasional  akan  kembali 
menggelar Konferensi Sanitasi dan Air Minum (KSAN) yang diselenggarakan pada 29‐30 Oktober di Balai 
Kartini, Jakarta. 
  
Selain  bertujuan  untuk meningkatkan  perhatian  khalayak  ramai  terhadap  pentingnya  sanitasi  dan  air 
minum, acara KSAN yang merupakan agenda rutin 2 (dua) tahunan  ini  juga dimaksud untuk mendorong 
peran  serta  aktif  seluruh  pelaku  dalam  menjadikan  pembangunan  air  minum  dan  sanitasi  sebagai 
prioritas. 
  
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  tahun  2011, masih 
terdapat  45% masyarakat  yang  belum mendapatkan  akses  air minum  aman  dan  sebesar  44%  persen 
masyarakat belum memiliki akses sanitasi layak. 
  
Direktur  Permukiman  dan  Perumahan,  Bappenas, Nugroho  Tri Utomo mengatakan,  kegiatan  KSAN  ini 
merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kepedulian semua pihak  terhadap 
kondisi  sanitasi dan air minum, mulai dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah,  swasta hingga 
para mitra seperti LSM, lembaga donor, maupun lembaga akademisi. Selain itu, keterlibatan masyarakat 
umum dan sekolah‐sekolah juga menjadi salah satu agenda penting dalam KSAN 2013 ini. 
  
“Selain  diharapkan  bisa menjadi  advokasi  efektif  untuk membangun  kondisi  sanitasi  dan  air minum, 
kegiatan ini juga diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara semua pihak sehingga nantinya 
pembangunan sanitasi dan air minum di Indonesia bisa berjalan semakin baik lagi,” terang Nugroho yang 
juga  selaku  Ketua  I  Pokja  AMPL  Nasional,  dalam  acara  Rapat  Koordinasi Steakholder KSAN  yang 
bertempat di Ruang Serba Guna, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (27/8). 
  
Menurut Nugroho, sinergi di antara berbagai pihak  ini akan menjadi kekuatan yang mendorong edukasi 
dan advokasi air minum dan  sanitasi  kepada masyarakat.  Selain  itu,  keterlibatan para mitra  juga  akan 
menjadi bagian penting bagi kesuksesan penyelenggaraan KSAN 2013. 
  
“Dukungan penuh para mitra  tentunya akan  sangat membantu kami dalam menyukseskan kegiatan  ini 
dan  mendorong  penyebarluasan  pemahaman  mengenai  sanitasi  dan  air  minum  di  Indonesia.  Kami 
berharap  KSAN  2013  bisa memberikan  dampak  yang  positif melalui  sosialisasi  isu‐isu  sanitasi  dan  air 
minum di Indonesia,” ungkap Nugroho. 
  
Dukungan  positif  para  mitra  terhadap  pelaksanaan  KSAN  2013  terlihat  pada  Rapat 
Koordinasi Stakeholders KSAN  pada  Selasa  (27/8).  Hadir  dalam  acara  tersebut  sejumlah  Kemeterian 
Lembaga  seperti  Kementerian  Pekerjaan  Umum,  Kementerian  kesehatan,  Kementerian  Dalam Negeri, 
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  juga  40 mitra  Pokja  AMPL  Nasional  yang menyatakan  kesediaan 
mereka  untuk  mendukung  penuh  dan  ikut  menyukseskan  penyelenggaraan  KSAN  2013  diantaranya 
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seperti Unicef, Waspola, The World Bank, USDP, High Five, IUWASH, Plan Indonesia, PERPAMSI, AKKOPSI 
dan lain‐lain. 
  
Djoko Mursito,  Direktur  Pengembangan  Penyehatan  Lingkungan  Permukiman,  Kementerian  Pekerjaan 
Umum, menyatakan bahwa Kementerian PU  selalu mendukung  langkah‐langkah positif bagi  kemajuan 
sanitasi di Indonesia. “Penyehatan lingkungan tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, kami bersinergi 
dengan  banyak  pihak  demi memastikan  tersedianya  akses  sanitasi  yang  layak  bagi masyarakat,”  ujar 
Djoko. 
  
The Water and Sanitation Program (WSP)‐ World Bank yang diwakili oleh Maraita Listyasari menyatakan 
bahwa  pihaknya  sepakat  dengan  misi  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui  KSAN.  “Sehingga,  WSP 
dengan  berbagai  mitra  lain  bersama‐sama  mendukung  terselenggaranya  acara  KSAN  2013,”  ungkap 
Maraita dalam acara Rakor Stakeholders KSAN 2013, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. 
  
Konferensi dan Festival Sanitasi 
 
Kegiatan KSAN 2013 akan diisi dengan acara konferensi dan festival (pameran) yang akan berjalan secara 
bersamaan.  Dalam  kegiatan  konferensi,  para  peserta  yang  terdiri  dari  para  pemangku  kepentingan 
sanitasi  dan  air minum  dan  para mitra  akan mengurai  isu  dan  perkembangan  air minum  dan  sanitasi 
terkini  di  Indonesia.  Tujuannya  ialah  untuk mendapatkan  realitas  gambaran  terkini  dan  penggalangan 
komitmen kedepan. 
  
Dalam acara konferensi  ini  juga akan ada kegiatan AMPL Award,yang merupakan penghargaan  inisiatif 
pembangunan AMPL bagi kabupaten/kota dan komunitas pengelola sarana air minum dan sanitasi yang 
telah  memberikan  kontribusi  penting  dalam  upaya  pemenuhan  akses  dan  layanan  air  minum  serta 
sanitasi di daerahnya. 
  
Sementara  itu, kegiatan  festival  (pameran) KSAN 2013 akan dilakukan di bawah  satu  tema besar yaitu 
“Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)”. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat 
umum akan pentingnya menjaga lingkungan melalui pengelolaan sanitasi dan air minum. 
  
Di dalam kegiatan ini, para peserta akan diajak menikmati berbagai informasi dan perkembangan terkini 
terkait sanitasi dan air minum melalui tampilan yang menarik dan  informatif seperti panel display, foto‐
foto maupun berbagai  lomba.  Selain  itu,  tempat  acara  juga  akan ditampilkan dengan  konsep menarik 
yaitu  “visualisasi  kegiatan”  air minum  dan  sanitasi mini  yang  akan menampilkan  secara  rinci  berbagai 
upaya yang telah maupun akan dilaksanakan di Indonesa. 
  
Festival KSAN 2013 juga akan melibatkan publik yang terdiri dari berbagai komunitas, anak‐anak sekolah, 
masyarakat umum, dan media. Tidak sekadar  ikut meramaikan kegiatan  festival, para pengunjung  juga 
diharapkan  bisa  membawa  pulang  pengetahuan  terkait  pentingnya  air  minum  dan  sanitasi  serta 
membantu menyebarluaskan informasi tersebut kepada lebih banyak orang di sekitar mereka. 3 
  
Tampilan booth yang  menarik  dan  interaktif  dalam  festival  ini  diharapkan  mampu  memberikan 
pemahaman mengenai  sanitasi  dan  air minum  sehingga  kedepannya makin  banyak  pihak  yang  peduli 
akan sanitasi dan air minum yang lebih baik. 
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Tentang KSAN  
Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) merupakan salah satu agenda nasional yang digagas 
oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan  (Pokja AMPL) sekaligus momentum untuk 
memperluas komitmen untuk pembangunan air minum dan sanitasi. Kegiatan  ini  juga merupakan ajang 
advokasi  terbesar  dan  paling  strategis  tingkat  nasional  karena  akan  dihadiri  oleh  berbagai  pemangku 
kepentingan tingkat pusat (pemerintah, legislatif, LSM, donor, swasta), pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota dan media.  
 

Tentang Pokja AMPL 
Kelompok  Kerja  Air Minum  dan  Penyehatan  Lingkungan  (Pokja  AMPL) Nasional  dibentuk  tahun  1997 
untuk  meningkatkan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah  pelaku  pembangungan  air  minum  dan 
sanitasi, dimana  keanggotaan  terdiri dari  sembilan  instansi pemerintah yaitu: Kementerian PPN/Badan 
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas),  Kementerian  Pekerjaan  Umum,  Kementerian 
Kesehatan,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Lingkungan  Hidup, 
Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pusat Statistik.  
 
Tugas pokok Pokja AMPL mulai dari menyiapkan kebijakan, strategi dan program pembangunan AMPL, 
melakukan koordinasi antar berbagai kegiatan dari  tiap  instansi  terkait, membangun kemitraan dengan 
stakeholders  AMPL  lainnya  dakan  operasionalisasi  Kebijakan  Nasional  AMPL‐BM,  Menyebarluaskan 
informasi AMPL  guna meningkatkan  pemahaman  dan  kepedulian masyarakat,  advokasi  dan  sosialisasi 
kebijakan,  serta memberikan  berbagai  bantuan  teknis  dalam  bentuk  advokasi,  pelatihan,  penyusunan 
petunjuk dan sebagainya. 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi: 
Cheerli 
Humas Pokja AMPL 
Jl. R.P. Soeroso No. 50 Gondangdia, Jakarta Pusat 
Phone  :  +62 21 31904113 
Mobile  :  +62 813 8019 3224 
Email  :  cheerli_2320@yahoo.com  
Web  :  www.ampl.or.id  


