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KATA PENGANTAR 

 

Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan 
pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada 
dasarnya merupakan akhir dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada 
dalam program PPSP, dimana selanjutnya Kabupaten/Kota juga akan menyusun Memorandum Program 
Sanitasi (MPS). 
 
Buku ini yang disebut sebagai Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan 
panduan tentang proses dan langkah-langkah penyusunan dokumen SSK mulai dari penyiapan kerangka 
pengembangan sanitasi, penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi, penyusunan program dan 
kegiatan, hingga finalisasi strategi sanitasi Kabupaten/Kota. Buku ini merupakan penyempurnaan dari edisi 
sebelumnya yang diterbitkan tahun 2012. 
 
Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses 
penyusunan strategi dan penyusunan program serta kegiatan pembangunan sanitasi di tingkat Pusat, 
Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dengan Pedoman ini diharapkan Kabupaten/Kota dapat menghasilkan 
sebuah dokumen strategi terkait pengembangan sanitasi yang komprehensif, sesuai kebutuhan daerah, 
dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi teknis maupun dari aspek lainnya seperti pendanaan, 
kelembagaan, dan kebijakan. 
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Glossary dan daftar singkatan sanitasi 
 
 
 
I. Umum 

1.1 BLUD : Badan Layanan Umum Daerah 
1.2 DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
1.3 DSS : Diagram Sistem Sanitasi 

Alat bantu berbentuk diagram yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi sistem sanitasi yang 
berlaku saat ini (maupun pengembangan yang diperlukan) dimulai dari produksi/timbulan limbah sampai 
kembali ke lingkungan.  

1.4 EHRA : Environmental Health Risks Assessment  
1.5 KKL : Kerangka Kerja Logis 
1.6 Masterplan (Rencana Induk) 

Perencanaan dasar yang menyeluruh Kabupaten/Kota untuk jangka panjang 
1.7 Monev : Monitoring dan Evaluasi 
1.8 PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang 
menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang 
kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 
http://www.promkes.depkes.go.id). 

1.9 Pokja : Kelompok Kerja 
1.10 PPSP : Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 
1.11 RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
1.12 RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
1.13 RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah 
1.14 Sanitasi 

Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja 
yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi 
diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat 
pada umumnya. Kata 'Sanitasi‘ juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui 
layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (WHO, 
http://www.who.int/topics/sanitation/en/. Diakses pada 30 November 2011) 

1.15 SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
1.16 SMART : Specific, Measurable, Achievable, Rational, Timebound 
 Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan Sasaran.  
1.17 SWOT : Strength, Weakness, Opportunity, Threat 

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi 
Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats terlibat dalam suatu proyek atau dalam bisnis usaha. 
Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor-faktor internal 
dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Teknik ini dibuat oleh Albert 
Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-
an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. 

1.18 UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah 
1.19 QA : Quality Assurance (Penjaminan Kualitas) 

 
II. Air Limbah 

2.1 Air limbah 
Air yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang mengandung zat-zat yang dapat mempengaruhi kualitas 
lingkungan 
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2.2 Air limbah domestik 
Air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, 
perniagaan, apartemen, dan asrama (Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)   

2.3 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 
Instalasi pengolahan air limbah yang didisain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak 
tinja (tanpa perpipaa) (Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 

2.4 Jamban 
Fasilitas pembuangan tinja 

2.5 Pengolahan air limbah 
Perlakuan terhadap air limbah, agar air dapat dibuang ke badan air sesuai baku mutu yang disyaratkan  

2.6 Sistem off-site 
Sistem pembuangan air limbah dimana air limbah dibuang serta diolah secara terpusat di Instalasi 
Pengolahan Limbah Kota. Sebelumnya lebih dulu melalui penyaluran perpipaan air limbah kota (sewer 
pipe) 

2.7 Sistem on-site 
Sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi 
cubluk, tangki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan 
pengolahan akhir lumpur tinja (Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 

2.8 Tangki septik (septic tank) 
Ruang kedap air yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga 

 
III. Persampahan 

3.1 3R : Reduce, Reuse, dan Recycle 
Sebuah pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah melalui: mengurangi, menggunakan kembali, 
serta mendaur ulang sampah 

3.2 Controlled Landfill (Lahan Urug Terkendali) 
Metode pembuangan akhir sampah dengan cara penyebaran sampah secara terkendali dan dilakukan 
penimbunan dengan tanah secara berkala  

3.3 Jenis sampah (UU No. 18 tahun 2008) 
- Sampah rumah tangga 

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan 
sampah spesifik 

- Sampah sejenis sampah rumah tangga 
Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, 
fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya 

- Sampah spesifik 
Adalah sampah yang meliputi: 
 Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 
 Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun 
 Sampah yang timbul akibat bencana 
 Puing bongkaran bangunan 
 Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau 
 Sampah yang timbul secara tidak periodik 

3.4 Open dumping 
Sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup  

3.5 Pengelolaan sampah 
Kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 
sampah 
Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 tahun 2008) 
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3.6 Sanitary Landfill 

Metode pengurugan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis per lapis pada 
sebuah site (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat, dan pada 
akhir hari operasi, urugan sampah tersebut kemudian ditutup dengan tanah penutup. 

3.7 Tempat Penampungan Sementara (TPS) 
Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat 
pengolahan sampah terpadu (UU No. 18 tahun 2008) 

3.8 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 
Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, 
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (UU No. 18 tahun 2008) 

3.9 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 
Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia 
dan lingkungan (UU No. 18 tahun 2008) 

3.10 TPA Regional 
TPA yang digunakan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota. TPA regional menjadi salah satu pilihan untuk 
mengatasi masalah keterbatasan lahan yang dihadapi Kabupaten/Kota. 

3.11 Transfer Depo 
Tempat memindahkan sampah dari alat pengumpul ke alat pengangkut 

 
 

IV. Drainase  
4.1 Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke bandan air 

penerima. 
4.2 Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air 

permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan/atau dan tidak merugikan masyarakat. 
4.3 Drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah prasarana drainase diwilayah perkotaan yang 

berfungsi mengelola/menegndalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan 
masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan 
hidup. 

4.4 Sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari 
saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan, 
beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistematis satu dengan lainnya. 

4.5 Badan penerima air adalah wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa laut, sungai, danau, kolam 
retensi, kolam detensi, kolam tandon, sumur resapan dan sarana resapan lainnya yang ramah 
lingkungan. 

4.6 Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase yang 
mengganggu  dan/atau merugikan aktifitas masyarakat. 

4.7 Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan disuatu 
wilayah. 

4.8 Kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan disuatu 
wilayah 

4.9 Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat 
digunakan sebagi air baku. 

4.10 Sumur resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap 
bangunan kedalam tanah melalui lubang resapan. 

4.11 Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrolis terpisah dari sekelilngnya baik secara alamiah 
maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul dan sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk 
serta pintu air.  

4.12 Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke 
badan penerima air 
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4.13 Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke 
saluran primer 

4.14 Saluran tersier adalah saluran yang menerima air dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke 
saluran drainase sekunder 

 
V. Perilaku Hidup Bersih dan  Sehat (PHBS) terkait sanitasi 

5.1 CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun 
Perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir (Pedoman STBM, 2008) 

5.2 Sanitasi total 
Kondisi ketika suatu komunitas (Pedoman STBM, 2008): 
- Tidak Buang Air Besar Sembarangan  (Stop Buang air besa Sembarang/SBS) 
- Mencuci tangan pakai sabun 
- Mengelola air minum dan makanan yang aman 
- Mengelola sampah dengan benar 
- Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman 
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Pendahuluan 

 

 

Latar belakang  
Setelah menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi 
Kabupaten/Kota menyusun strategi pengembangan sanitasi yang dituangkan di dalam dokumen Strategi Sanitasi 
Kabupaten/Kota (SSK). Petunjuk mengenai tata cara penyusunan SSK ini telah disusun sebelumnya oleh Tim 
Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) pada tahun 2010 di dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai Manual 
Tahap C: Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (atau Manual C). 
Umpan balik dari pelaksanaan  Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) mengindikasikan 
perlunya dokumen penjelasan tambahan yang dapat digunakan oleh Pokja dan Fasilitator dalam rangka 
penyusunan SSK dengan tetap merujuk pada Manual C. Dokumen tambahan inilah yang akhirnya disusun sebagai 
Petunjuk Praktis Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).  
Sejalan dengan pelaksanaan PPSP hingga tahun 2013, penyesuaian dirasa perlu dilakukan terhadap Petunjuk 
Praktis Penyusunan SSK yang diterbitkan tahun 2012. Untuk itu disusun versi tahun 2014 dari petunjuk ini yang juga 
mengalami penyesuaian judul menjadi Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Penyesuaian 
ini ditujuan untuk mengakomodasi berbagai masukan yang diterima terkait dengan Pedoman yang diterima terutama 
dari Pokja Kabupaten/Kota sebagai pengguna utamanya.  
 

Tujuan 
Pedoman ini disusun untuk dapat dijadikan pegangan bagi Pokja Sanitasi di Kabupaten/Kota (bersama dengan 
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi) dalam pelaksanaan Tahap 3 PPSP: Penyiapan Rencana Strategis. 
Selain itu, Pedoman ini juga menjadi pegangan dan referensi bagi fasilitator (baik fasilitator kabupaten/kota maupun 
fasilitator provinsi) dalam memfasilitasi Pokja dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).  
 

Kelengkapan Petunjuk Praktis 
Pedoman Penyusunan SSK ini disusun menjadi tiga (3) bagian sebagaimana dijelaskan berikut ini: 
 Bagian 1: Proses  

Berisi penjelasan proses dan langkah-langkah penyusunan SSK. Bagian ini dapat menjadi semacam “daftar 
centang’ (check-list) bagi Pokja guna mengetahui kemajuan proses penyiapan SSK.  

 Bagian 2: Outline  
Menjelaskan secara rinci data dan informasi minimum di dalam SSK. Penjelasan rinci ini memberi acuan apa yang 
perlu dihasilkan/dituliskan berdasarkan proses yang telah dijalani untuk setiap Bab dan sub-bab di dalam dokumen 
SSK. 

 Bagian 3: Petunjuk Teknis  
Memberi penjelasan rinci mengenai tata cara pelaksanaan  kegiatan atau analisis spesifik yang perlu dilakukan di 
dalam penyusunan SSK. Selain itu, di bagian ini juga terdapat referensi mengenai pilihan kelembagaan pengelola 
layanan sanitasi kumpulan program dan kegiatan di bidang sanitasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 
penyusunan program dan kegiatan.  
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Pengguna sasaran 
Pengguna sasaran dari Pedoman ini adalah:  

- Pokja Kabupaten/Kota, 
- Pokja Provinsi, 
- Fasilitator (baik fasilitator kabupaten/kota maupun fasilitator provinsi).  

 

Ringkasan proses penyusunan SSK 
Pedoman ini disusun dengan memadukan dua pendekatan yaitu pendekatan “proses” dan “produk”. Oleh karena itu, di 
samping memberi pedoman tentang bagaimana mencapai Proses-proses, Pedoman ini juga mengindikasikan produk 
yang dihasilkan pada tiap-tiap Proses.  
Terdapat empat (4) proses di dalam penyusunan dokumen SSK yang digambarkan sebagai berikut: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jadwal kegiatan  
Penyusunan SSK dimulai pertengahan bulan Juni bersamaan dengan penyelesaian Buku Putih Sanitasi, dan 
direncanakan untuk dapat diselesaikan pada akhir bulan November. Proses penyusunan SSK sepenuhnya berdasarkan 
pada data dan hasil analisis yang terdapat di dalam Buku Putih Sanitasi, dan oleh karenanya Buku Putih Sanitasi yang 
baik dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan akan memudahkan proses penyusunan SSK dan menjamin 
dihasilkannya SSK yang berkualitas. 
Indikasi kebutuhan waktu dan jadwal penyelesaian penyusunan SSK ditampilkan dalam tabel berikut. 
 
 

 
 

 
 

Empat (4) proses dalam penyusunan SSK 
 
 

1. Penyiapan Kerangka 
Pengembangan 

S it i 

2. Penetapan Strategi 
Percepatan Pembangunan 

Sanitasi 

3. Penyusunan Program 
dan Kegiatan 

4. Finalisasi SSK 
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Indikasi penjadwalan dan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan SSK oleh Pokja Kabupaten/Kota 
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Pedoman Penyusunan 
Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian 1 

Proses  
 
 
 
 
 

 



 

Proses-01 Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi 
 
Dokumen Referensi Terkait: 
 RPJPD, RTRW, Masterplan (bila sudah 

ada), RPJMD 
 Buku Referensi Opsi Sistem dan 

Teknologi Sanitasi 

Pelaksana: 
Pokja Kabupaten/Kota difasilitasi Fasilitator 

Lama Kegiatan: 
30 hari kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujuan: 
Tersusunnya dan tercapainya kesepakatan atas Kerangka Pengembangan Sanitasi di Kabupaten/Kota  

 
 
Output: 
- Disepakatinya Visi dan Misi Sanitasi  
- Disepakatinya tahapan pengembangan sanitasi  
- Disepakatinya kebijakan pendanaan sanitasi  
- Dituliskannya input/masukan untuk SSK, “Bab 1: Pendahuluan” dan “Bab 2: Kerangka Pengembangan Sanitasi”. 
 
 
 

Deskripsi 

Untuk mencapai tujuan dan output sebagaimana disebutkan di atas, di dalam Proses ini Pokja perlu melakukan 
serangkaian kegiatan sebagai berikut: 
 Menetapkan Visi dan Misi Sanitasi yang mengacu ke Visi dan Misi Kabupaten/Kota yang terdapat dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota 
 Menetapkan rencana sistem sanitasi jangka panjang (10 – 15 tahun) yang memperhatikan: Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) dan masterplan sektor terkait (bila sudah ada); proyeksi kepadatan penduduk; dan 
kondisi lingkungan.  

 Menetapkan zona sanitasi untuk air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan. Beberapa 
kelurahan yang letaknya berdekatan dan memiliki sistem yang sama dapat digabungkan menjadi satu zona 
sanitasi.  

 Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi mengacu ke kondisi awal sanitasi yang ada di Buku Putih 
Sanitasi  

 Melakukan analisis kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi. 
 
Penjelasan rinci atas rangkaian di atas adalah sebagai berikut:  

 Visi dan misi sanitasi  

Sebagai koridor pembangunan sanitasi jangka menengah, Visi dan Misi Sanitasi disusun mengacu kepada Visi 
dan Misi Kabupaten/Kota sebagaiman terdapat di dalam RJPMD. 

 
 
 

Penyiapan Kerangka 
Pengembangan Sanitasi 

Penetapan Strategi Percepatan 
Pembangunan Sanitasi 

Penyusunan Program dan Kegiatan Finalisasi SSK 
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 Penetapan infrastruktur sanitasi jangka panjang 

Di dalam Proses ini Pokja harus menyiapkan kerangka pengembangan sanitasi untuk Kabupaten/Kota, yaitu 
pernyataan mengenai sistem infrastruktur sanitasi di masa depan yang dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan 
beberapa acuan guna menjamin bahwa sistem infrastruktur sanitasi yang dipilih sesuai dengan kondisi sanitasi 
saat ini dan dalam kerangka perencanaan jangka panjang (10 – 15 tahun) Kabupaten/Kota. Acuan tersebut 
adalah: 
1. Permasalahan mendesak  sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Buku Putih Sanitasi 
2. Masterplan air limbah, persampahan, dan drainase (bila sudah ada) 
3. RTRW Kabupaten/Kota 
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

 
 Pentahapan pembangunan infrastruktur sanitasi 

Setelah menetapkan sistem sanitasi jangka panjang, langkah selanjutnya adalah menetapkan tahapan 
pengembangan sistem berikut target pencapaiannya. Setiap tahap disesuaikan dengan perioda pembangunan 
jangka menengah (5 tahun) dan dalam 5 tahun pertama dibuat pentahapan kegiatan jangka pendek. Program 
jangka menengah tahap pertama dirinci dengan program dan kegiatan.  
Dalam proses penyiapan Tahapan Pengembangan Sanitasi Pokja harus mempertimbangkan: 
1. Cakupan akses layanan sanitasi dan penetapan area berisiko berdasarkan Buku Putih Sanitasi 
2. Rencana pengembangan sesuai masterplan air limbah, persampahan, dan drainase (bila sudah ada) 
3. Rencana pengembangan tata ruang, pola ruang dan fungsi suatu ruang sebagaimana tercantum di dalam 

RTRW. 
 
 Analisis kemampuan pendanaan daerah untuk sanitasi 

Proses ini juga mensyaratkan Pokja untuk melakukan analisis atas kemampuan keuangan daerah dalam 
rangka pendanaan sanitasi. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam penetapan asumsi pendanaan sanitasi 
yang dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota. 
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Langkah-Langkah Pelaksanaan 
 
 
1. Evaluasi dan sepakati Rencana Kerja Pokja 

Susun dan sepakati Rencana Kerja terkait penyusunan SSK. Apabila rencana kerja telah disusun pada awal 
proses penyusunan Buku Putih Sanitasi, kaji kembali Rencana Kerja tersebut dan lakukan penyesuaian yang 
diperlukan. Rencana Kerja yang sudah dievaluasi dan disusun kembali ini sekurang-kurangnya harus memuat:  
a. Jadwal kegiatan terperinci mengacu pada jadwal yang ada di dalam Pedoman ini  
b. Pembagian tugas dan tanggung Jawab (SKPD/Perorangan) 
c. Alokasi dana untuk masing-masing kegiatan 
Format Rencana Kerja dapat mengikuti format berikut ini.  

 
Tabel indikatif Rencana Kerja Pokja 

No. Kegiatan Tanggal 
Mulai Hari Kerja Penanggung 

Jawab 
Alokasi 

Dana (Rp) Sumber Dana 

Jenis Kegiatan 

Pengumpulan 
Data/Analisis 

Pertemuan 

Penulisan 

I Penyiapan arah pengembangan sanitasi         

1.1 Pertemuan untuk Penyusunan Rencana 
Kerja 1 Feb 1 Bappeda 700.000 Bappeda    

1.2 Dst         

Catatan: 
Isian di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh dan ilustrasi. 
 

- Distribusikan Rencana Kerja kepada seluruh anggota Pokja dan jadikan acuan selama proses penyusunan 
SSK.  

- Tempelkan Rencana Kerja yang telah disepakati ini di ruang Sekretariat Pokja.  
 

2. Paparkan Ringkasan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota 
- Ketua Pokja memaparkan kembali Ringkasan Buku Putih Sanitasi yang telah disiapkan saat Finalisasi 

Buku Putih (lihat Proses-05 Pedoman Penyusunan BPS) yang memuat butir-butir penting dalam Buku Putih 
Sanitasi yang telah disusun, diantaranya: 
• Potret pengelolaan sanitasi saat ini di Kabupaten/Kota, 
• Permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota dan pengelolaan sanitasi, dan 
• Area berisiko sanitasi.  

- Hasilnya menjadi input untuk penulisan dokumen SSK “Bab 1: Pendahuluan”. 
 

3. Diskusikan, rumuskan dan tetapkan Visi Misi Sanitasi  
- Diskusikan kondisi pengelolaan sanitasi masa depan (jangka panjang) yang ingin dicapai. Pertimbangkan 

rencana jangka panjang terkait pengelolaan sanitasi sebagaimana terdapat di dalam dokumen RTRW dan 
masterplan (apabila ada). 

- Rumuskan dan sepakati kondisi pada poin di atas yang dinyatakan dalam pernyataan Visi dan Misi Sanitasi 
Kabupaten/Kota. Gunakan dokumen RPJMD sebagai acuan dasar dalam perumusan visi dan misi sanitasi. 
Misi sanitasi disusun untuk air limbah domestik, persampahan, drainase dan Perilaku Hidup Bersih dan 
Bersih (PHBS) terkait Sanitasi. 

- Pertimbangkan definisi di dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8/2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah, mengenai: 

Bagian 1|Proses-01: Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi 
 

4 



 

o Visi adalah “Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”  
o Misi adalah “Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”  

- Selain itu, pertimbangkan juga “Posisi Pengelolaan Sanitasi” di dalam Bab 5 Buku Putih Sanitasi untuk 
dapat merumuskan Visi Misi sanitasi yang realistis. 

- Susun visi dan misi sanitasi kabupaten/kota dalam bentuk tabel seperti berikut ini. 
 
Tabel  Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota 

Visi Kab/Kota Misi Kab/Kota Visi Sanitasi Kab/Kota Misi Sanitasi Kab/Kota 

 
[diambil dari dokumen 
RPJMD] 

 
[diambil dari dokumen 
RPJMD] 

 
Terwujudnya 
Kota/Kabupaten….yang 
bersih dan sehat melalui 
pembangunan dan 
peningkatan layanan sanitasi 
yang ramah lingkungan 
tahun 2014 

 
Misi Air Limbah Domestik: 
Meningkatkan kuantitas dan 
kualitas sarana dan prasarana 
pengelolaan air limbah rumah 
tangga yang berwawasan 
lingkungan 
Misi Persampahan 
……… 
Misi Drainase 
……… 
Misi PBHS terkait sanitasi 
……… 

- Sumber:….. 

 

4. Susun, diskusikan, dan tetapkan Tahapan Pengembangan Sanitasi  
- Susun dan diskusikan sistem sanitasi beserta tahapan pengembangannya. Gunakan Instrumen Profil 

Sanitasi sebagai alat bantu proses analisis penetapan tahapan pengembangan sanitasi. Penjelasan 
mengenai instrumen ini serta tata cara penggunaanya dapat dilihat di dalam Pedoman Penyusunan Buku 
Putih Sanitasi Kabupaten/Kota. 
(i) Sistem sanitasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepadatan penduduk, karakteristik fisik 

lingkungan, risiko sanitasi, dan arah pengembangan wilayah sesuai RTRW. Di dalam satu 
Kabupaten/Kota dapat memiliki satu atau lebih sistem sanitasi. Tahapan disesuaikan dengan periode 
lima tahunan. 

(ii) Cakupan layanan dari sistem sanitasi yang akan diterapkan dinyatakan dengan persentase penduduk 
terlayani.  

- Sepakati hasil langkah di atas sebagai Tahapan Pengembangan Sanitasi. Minimum informasi yang perlu 
disampaikan adalah sistem sanitasi dan cakupan layanan yang akan diwujudkan dalam jangka pendek (1 – 
2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 – 15 tahun). 

- Susun informasi ini dalam bentuk peta dan tabel.  
 

5. Tetapkan kebijakan pendanaan sanitasi daerah terkait sanitasi 
- Lakukan analisis kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan sanitasi. Aspek utama yang dianalisis 

adalah anggaran belanja sanitasi yang berasal dari APBD murni daerah.  
- Berdasarkan hasil analisis ini, tetapkan asumsi pendanaan daerah untuk sanitasi (dapat dalam bentuk 

persentase dari belanja daerah ataupun nilai rupiah yang dialokasikan untuk pendanaan sanitasi setiap 
tahun).  

- Lihat Petunjuk Teknis-01 di dalam Pedoman ini untuk penjelasan detail terkait analisi pendanaan sanitasi. 
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6. Konsultasikan dengan Ketua Pokja mengenai hasil perumusan Kerangka Pengembangan Sanitasi  
- Siapkan ringkasan hasil rumusan Kerangka Pengembangan Sanitasi Kabupaten/Kota dan bahan 

presentasi sebagai bahan konsultasi ke Ketua Pokja. Ringkasan dan bahan presentasi ini setidaknya 
mencakup informasi mengenai: 
(i) Pernyataan Visi dan Misi Sanitasi.  
(ii) Gambaran jangka panjang pembangunan infrastruktur sanitasi 
(iii) Pentahapan pembangunan infrastruktur sanitasi, dengan fokus pembangunan jangka menengah tahap 

pertama. Pentahapan jangka pendek  
(iv) Analisis kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi  

 
- Susun agenda pertemuan dengan Ketua Pokja dan tentukan penanggung jawab pertemuan dan 

presentasi. 
- Paparkan bahan presentasi yang sudah disiapkan dalam Rapat Konsultasi. Pastikan bahan tersebut 

diungkapkan dengan jelas, ringkas, dan hanya menyangkut substansi yang penting saja. Catat masukan 
dengan seksama. 

 
7. Tetapkan Kerangka Pengembangan Sanitasi  

- Perbaiki Kerangka Pengembangan Sanitasi berdasarkan masukan dari Rapat Konsultasi yang disebutkan 
pada poin di atas.  

- Setelah itu, tetapkan Kerangka Pengembangan Sanitasi Kabupaten/Kota. 
- Hasilnya menjadi input untuk penulisan dokumen SSK “Bab 2: Kerangka Pengembangan Sanitasi”. 

 
 
 
 
Instrumen  
 

Instrumen Profil Sanitasi 
Instrumen ini (dan penjelasan mengenai cara penggunaannya) menjadi bagian dari Pedoman Penyusunan Buku 
Putih Sanitasi. 
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Proses-02 Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi 
 
Dokumen Referensi Terkait: 
- 

Pelaksana: 
Pokja Kabupaten/Kota difasilitasi Fasilitator 

Lama Kegiatan: 
20 hari kerja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujuan: 
- Tersusun dan disepakatinya Tujuan, Sasaran, dan Strategi untuk percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten/Kota  

 
 
Output: 
- Disepakatinya Tujuan, Sasaran, dan Strategi. 
- Disepakatinya indikator capaian dari sasaran yang ditetapkan. 
- Dituliskannya input/masukan untuk SSK, “Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi”. 
 
 
 

Deskripsi  
Proses ke-dua dalam penyusunan SSK adalah Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi. Strategi 
didefinisikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai cara atau pendekatan.  
Mengingat strategi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, sebagai langkah awal perlu ditetapkan 
tujuan yang jelas yang hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan hasil dari 
penetapan Tahapan Pengembangan Sanitasi. Terdapat beberapa pengertian dari Tujuan, satu diantaranya adalah 
“.. sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu kepada pernyataan visi dan 
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik…”.  
Selanjutnya, perlu disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan arahan yang lebih 
operasional.  Sasaran diartikan sebagai “…hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam 
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan …”. 
Berdasarkan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapai Sasaran yang ditetapkan tersebut 
dianalisis menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Proses analisis ini dimulai dari 
pembobotan atas isu untuk menetapkan isu strategis serta analisis kuadran pengelolaan sanitasi. Dari hasil 
kuadran pengelolaan tersebut, grand strategi arah pengembangan sanitasi dapat disusun sebagaimana 
digambarkan di bawah ini.  
 

 

Penyiapan Kerangka 
Pengembangan Sanitasi 

Penetapan Strategi Percepatan 
Pembangunan Sanitasi 

Penyusunan Program dan Kegiatan Finalisasi SSK 

1 2 

3 4 

 



 

Langkah-Langkah Pelaksanaan 
 
 
1. Pahami Permasalahan Mendesak dan Area Berisiko sebagaimana tercantum di dalam Buku Putih  

Pahami kembali Buku Putih Sanitasi. Pemahaman ini terutama mengenai profil sanitasi (melalui peta sistem 
sanitasi/DSS), Permasalahan Mendesak di dalam Bab 3 Buku Putih Sanitasi, dan Area Berisiko Sanitasi yang 
terdapat di dalam Bab 5 Buku Putih Sanitasi.  
 

2. Diskusikan, rumuskan, dan tetapkan Tujuan, dan Sasaran pengembangan sanitasi Kabupaten/Kota 
Setelah seluruh anggota Pokja memahami Isu strategis, Permasalahan Mendesak sanitasi, serta Posisi 
Pengelolaan Sanitasi saat ini, diskusikan mengenai rumusan Tujuan dan Sasaran pengembangan sanitasi. 
- Tujuan 

Tetapkan tujuan pengembangan sanitasi dengan mempertimbangkan hasil Tahapan Pengembangan 
Sanitasi di dalam Bab 2 SSK (lihat Proses pertama proses penyusunan SSK). Untuk tujuan yang terkait 
dengan peningkatan akses lihat tabel Tahapan Pengembangan yang telah disusun. Pertimbangkan juga 
untuk menetapkan tujuan lain yang bersifat non-teknis atau non-infrastruktur. 

- Sasaran 
Sasaran dirumuskan dengan memperhatikan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic 
and Timebound) atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan berjangka waktu jelas. Setelah 
pernyataaan sasaran dirumuskan, tetapkan juga indikator pencapaian sasarannya. 

- Tuliskan tujuan, sasaran dan indikator sasaran di dalam Tabel Tujuan, Sasaran, dan Strategi Percepatan 
Pembangunan Sanitasi. 

 
3. Diskusikan dan rumuskan Strategi pengembangan sanitasi 

- Diskusikan dan rumuskan Strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Gunakan analisis SWOT. Lihat Petunjuk Teknis-02: Analisis SWOT di Bagian 3 
Pedoman ini.  

- Khusus untuk aspek Komunikasi, silakan merujuk pada Petunjuk Teknis-03 di Pedoman ini untuk tata cara 
dan proses perumusannya. 

- Sepakati rumusan strategi tersebut.  
- Tuliskan Tujuan, Sasaran, dan Strategi dalam sesuai tabel di bawah. 
- Tabel ini akan menjadi input SSK “Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi”. 

 
 

Tabel tujuan, sasaran, dan strategi percepatan pembangunan sanitasi komponen …… 

Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran 
Tercapainya Standar 
Pelayanan Minimum (SPM) 
untuk layanan air limbah 
domestik tahun 2015 

Berkurangnya praktek 
Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS) dari 
2 % menjadi 0% tahun 
2015 

Tidak ada penduduk yang 
melakukan praktek BABS 
di tahun 2015 

Meningkatkan akses 
layanan air limbah komunal 
bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah 
(MBR) perkotaan 

Dst    
Catatan: 
Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

 
 

4. Periksa dokumen referensi lain tentang strategi nasional pengembangan sanitasi 
- Periksa keselarasan strategi yang telah disusun dengan dokumen strategi nasional pengembangan sanitasi 

yang tersedia (antara lain: Jakstra Air Limbah, Jakstra Persampahan, Permenkes tentang Program 
Nasional STBM dll). Jakstra adalah dokumen kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sanitasi 
yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan dituangkan dalam sebuah peraturan menteri di Kementerian 
Pekerjaan Umum. 
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- Sesuaikan kembali strategi yang telah dirumuskan apabila terdapat strategi yang bertentangan dengan 
strategi nasional yang ada.  

  
 

5. Periksa kembali alur logis antara strategi yang dirumuskan dengan Tujuan dan Sasaran yang akan 
dicapai dengan menggunakan instrumen KKL 
- Periksa kembali apakah strategi yang dirumuskan dapat berkontribusi dalam tercapainya Sasaran dan 

Tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan isu strategis pengelolaan sanitasi, dan mampu menjawab 
permasalahan sanitasi yang ada. 

- Rumuskan ulang strategi yang telah disusun apabila ternyata ditemukan ketidaksesuaian. Pokja dapat 
menggunakan Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk memeriksa alur logis dari strategi yang telah 
dirumuskan. Format tabel KKL tersebut mengikuti format KKL di dalam proses Quality Assurance 
(QA)/Penjaminan Kualitas SSK (lihat Lampiran di Bagian 2: Outline). 

 
 
6. Tuliskan tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta strategi di dalam Tabel Tujuan, Sasaran, dan 

Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi. 
 
- Tabel ini akan menjadi input untuk Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi. 
 
 
Tabel tujuan, sasaran, dan strategi percepatan pembangunan sanitasi komponen …… 

Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran 
Tercapainya Standar 
Pelayanan Minimum (SPM) 
untuk layanan air limbah 
domestik tahun 2015 

Berkurangnya praktek 
Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS) dari 
2 % menjadi 0% tahun 
2015 

Tidak ada penduduk yang 
melakukan praktek BABS 
di tahun 2015 

Meningkatkan akses 
layanan air limbah komunal 
bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah 
(MBR) perkotaan 

Dst    
Catatan: 
Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

 
 
 

Instrumen  
Tidak ada instrumen yang digunakan
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Proses-03 Penyusunan Program dan Kegiatan  
 
Dokumen Referensi Terkait: 
Manual D: Rencana Tindak Sanitasi 

Pelaksana: 
Pokja Kabupaten/Kota difasilitasi Fasilitator 

Lama Kegiatan: 
40 hari kerja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujuan: 
- Terhimpunnya program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu lima tahun 

 
 
Output: 
- Disepakatinya daftar Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi.  
- Teridentifikasinya sumber pendanaan indikatif dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber lainnya. 
- Dituliskannya input/masukan untuk SSK, khususnya “Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi” 

dan “ Bab 5: Strategi Monev”. 
 

 
 

Deskripsi 
Program bisa dipahami sebagai kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sebuah perubahan sesuai 
dengan strategi yang telah disusun. Tidak hanya terbatas pada implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha 
menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada. Bisa dari sisi keuangan (tersedianya biaya Operasi dan 
Pemeliharaan – O&M yang memadai), dan/atau meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi 
yang baik.  
Sebagai contoh, “program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi X dengan sistem terpusat” bisa terdiri 
dari beberapa kegiatan (teknis dan non-teknis) seperti; (i) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan 
kebutuhan (demand creation) akan sistem air limbah yang baik, (ii) pembentukan Badan Layanan Umum Daerah 
untuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah (diandaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan 
bantuan dana dari Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci (Detailed Engineering Design – DED), (iv) 
penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah, (v) implementasi fisik, dan (vi) kampanye untuk 
sambungan rumah. Sebagai pegangan dalam perumusan berbagai tahapan kegiatan di dalam suatu program 
pembangunan infrastruktur mengacu kepada akronim SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, 
Contruction, Operation and Maintenance - Survai, Penelitian, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Penggunaan dan 
Pemeliharaan). 
Kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal 
pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat 
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak.  
Hasil dari Proses ini menjadi penting karena akan menjadi dasar dan masukan bagi proses pemograman maupun 
penganggaran rutin dan formal terutama di Pemerintah Kabupaten/Kota.  
 

Penyiapan Kerangka 
Pengembangan Sanitasi 

Penetapan Strategi Percepatan 
Pembangunan Sanitasi 

Penyusunan Program dan 
Kegiatan 

Finalisasi SSK 

 



 

Langkah-Langkah Pelaksanaan 
 
 
 
1. Pahami Strategi yang telah disusun sebelumnya 

Sebelum memulai menyusun Program dan Kegiatan pengembangan sanitasi, Pokja perlu memahami kembali 
Strategi yang telah disusun.  
 

2. Rumuskan Program pembangunan sanitasi yang perlu dilakukan  
- Berdasarkan permasalahan mendesak yang dihadapi, tetapkan urutan prioritas (bisa juga melihat hasil 

Indeks Risiko Sanitasi hasil studi EHRA). 
- Setelah seluruh anggota Pokja memahami strategi yang telah dirumuskan, susun Program pembangunan 

sanitasi berdasarkan rumusan strategi tersebut.   
- Selanjutnya, tetapkan urutan prioritas Program. Proses penentuan prioritas salah satunya dapat dilakukan 

berdasarkan indikasi masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan Program (penerima manfaat atau 
beneficiary).  

 
3. Rumuskan rangkaian tahapan Kegiatan untuk masing-masing Program pengembangan sanitasi 

- Rumuskan rangkaian kegiatan untuk Program yang disusun. Perhatikan tahapan SIDLACOM untuk setiap 
rangkaian kegiatan (khususnya untuk kegiatan pengembangan infrastruktur). Susun juga indikator capaian 
(hasil  atau outcome) untuk masing-masing kegiatan tersebut.  

- Tetapkan prioritas kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan tahapan SIDLACOM. Tahapan awal 
mendapat prioritas lebih tinggi untuk dilakukan dibandingkan tahapan selanjutnya.  

- Periksa ulang status usulan kegiatan yang telah disusun di atas apakah sudah dilakukan atau belum di 
tahun-tahun sebelumnya. 

- Perbaharui daftar rangkaian kegiatan. 
- Sinkronisasikan daftar kegiatan yang telah disusun dengan daftar kegiatan tahun n+1 yang terdapat di 

dalam Bab 4 Buku Putih Sanitasi.  
 

4. Periksa alur logis  untuk melihat hubungan antara permasalahan sanitasi dan penanganan yang akan 
dilakukan dengan mengacu pada instrumen KKL. 
- Matrik ini akan digunakan sebagai bahan awal dalam penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 
- Gunakan format Tabel KKL dari proses QA (lihat Lampiran di Bagian 3: Outline). 
- Masukkan tabel di Lampiran dokumen SSK. 

 
5. Diskusikan dan rumuskan jadwal pelaksanaan, indikasi kebutuhan biaya, dan indikasi sumber 

pendanaan dan/atau pembiayaan untuk masing-masing kegiatan 
Selanjutnya, rumuskan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, hitung indikasi kebutuhan biaya, 
dan tetapkan sumber pendanaan dan/atau pembiayaan.  
 
 
- Jadwal pelaksanaan 

Dalam menetapkan indikasi jadwal pelaksanaan kegiatan, Pokja perlu mempertimbangkan urutan tahapan 
SIDLACOM.  

 
- Indikasi volume dan biaya 

Indikasi biaya atas suatu kegiatan dihitung berdasarkan volume dari kegiatan untuk mencapai indikator 
capaian tersebut (misalnya: dengan “indikator capaian” 600 KK terlayani pengangkutan sampah, maka 
dibutuhkan 10 gerobak sampah sebagai volume pekerjaan di dalam kegiatan “Penyediaan Gerobak 
Sampah”). Gunakan “Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi” untuk menentukan indikasi 
kebutuhan biaya masing-masing kegiatan.  
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- Sumber pendanaan dan/atau pembiayaan 
Diskusikan dan tetapkan sumber pendanaan dan/atau pembiayaan untuk masing-masing kegiatan, apakah 
dapat didanai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN, atau oleh sumber pendanaan lain.  
 

6. Tuliskan dalam matrik Program dan Kegiatan 
Tuliskan Program dan Kegiatan yang telah disusun ke dalam format tabel yang diberikan. Gunakan format tabel 
sebagaiman terdapat di dalam Template Program Investasi Jangka Menengah SSK.xls.  

 
7. Periksa kebutuhan pendanaan tersebut dengan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan yang 

diambil dalam pendanaan sanitasi 
- Hitung total kebutuhan pendanaan dan/atau pembiayaan yang dibutuhkan dan periksa dengan kemampuan 

keuangan daerah (APBD) serta kebijakan pendanaan sanitasi di dalam Bab 2 SSK.  
- Lakukan penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan (prioritasi) dan alokasi sumber pendanaan dan/atau 

pembiayaan apabila diperlukan.  
 

Hasil dari proses ini menjadi input penulisan dokumen SSK “Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan 
Pembangunan Sanitasi”. 
 

8. Konsultasi hasil penyusunan  program dan kegiatan dengan Pemangku Kepentingan 
- Susun agenda konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait (Provinsi dan Satker Kementerian)  dan 

tentukan penanggung jawab presentasi. 
- Siapkan hasil penyusunan  program dan kegiatan dan pastikan peserta telah menerima dan mempelajari 

materi sebelum Rapat Konsultasi dilaksanakan 
- Paparkan dan diskusikan bahan presentasi yang telah disiapkan. Catat masukan/input dengan seksama. 
- Lakukan perbaikan terhadap matrik Program dan Kegiatan berdasarkan masukan/input tersebut. 
 

9. Diskusikan dan rumuskan strategi Monev 
Diskusikan dan rumuskan kerangka Monev yang meliputi: 
- Siapa yang akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SSK 
- Proses dan mekanisme pendokumentasian atas kegiatan monitoring tersebut 
- Proses, mekanisme, serta jadwal pelaksanaan Evaluasi atas hasil Monitoring yang dilakukan 
- Pelaporan kegiatan Monev. 
- Pencapaian target dan sasaran sebagai indikator 
- Hasil dari proses ini menjadi input penulisan dokumen SSK “Bab 5: Kerangka Monev”. 

 
 

Instrumen 
 

1. Instrumen Penetapan Prioritas Program 
Dalam penetapan prioritas program, dapat digunakan tabel di bawah ini. 

 

Tabel Prioritasi Program 

Program 

Score (dan bobot) 

Score total Urutan 
prioritas 

Penerima 
manfaat 

Permasalahan 
mendesak 

Persepsi 
Pokja Pro-poor 

25% 25% 25% 25% 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Program 
pengembangan TPA 4 3 3 2 3 1 

Program 3R terpusat  2 4 2 1 2.25 2 
Dst       
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Cara pengisian tabel 
(1) Tabel ini disusun untuk membantu Pokja menetapkan prioritas program. Pokja dapat menggunakan metode lain dalam 

proses penetapan prioritas ini.  
(2) Untuk menyusun prioritas program tetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah: 

- Jumlah penerima manfaat (kolom 2) 
- Apakah menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten/Kota (kolom 3) 
- Apakah menurut Pokja program tersebut adalah prioritas (kolom 4), serta  
- Apakah program tersebut memihak pada masyarakat miskin – pro-poor (kolom 5). 

(3) Pokja dapat menetapkan kriteria lain serta mengurangi maupun menambahkan kriteria tersebut. 
(4) Selanjutnya, tetapkan bobot untuk masing-masing kriteria tersebut sehingga total bobot mencapai 100%. 
(5)  Berikan score untuk masing-masing kriteria 1 – 4, dengan 1 adalah tidak prioritas dan 4 adalah paling prioritas 
(6) Kalikan bobot dan score, selanjutnya jumlahkan untuk menghasilkan total score (kolom 6).  

 
 

2. Template Program Investasi Jangka Menengah SSK 
Instrumen ini berisi tabel-tabel program dan kegiatan serta indikasi program dan kegiatan sanitasi. Instrumen berisi Indikasi 
Program terkait sanitasi serta template tabel yang digunakan untuk menampilkan hasil program dan kegiatan 
pengembangan sanitasi yang berhasil diidentifikasi oleh Pokja. Instrumen disusun menggunakan Microsoft Excel dengan 
nama file “Template Program Investasi Jangka Menengah SSK.xls”. 

Screenshot Instrumen ini (untuk lembar kerja pertama) ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. 
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Proses-04 Finalisasi SSK 
 
Dokumen Referensi Terkait: 
Manual D: Rencana Tindak Sanitasi 

Pelaksana: 
Pokja Kabupaten/Kota difasilitasi Fasilitator 

Lama Kegiatan: 
40 hari kerja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujuan: 
- Tersusunnya dokumen SSK 
- Adanya kesepakatan diantara pemangku kepentingan terhadap dokumen SSK 
- Disahkannya SSK oleh Kepala Daerah 

 
 
Output: 
- Tersusunnya Draft SSK Kabupaten/Kota 
- Pengesahan SSK Kabupaten/Kota oleh Kepala Daerah yaitu Bupati/Walikot 

 
 

 

Deskripsi  
Finalisasi SSK merupakan Proses terakhir dari serangkaian proses penyusunan SSK. Hasil akhir dari Proses ini 
adalah disahkannya dokumen SSK oleh Bupati/Walikota.  
Bagian terpenting Proses ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal 
SKPD-SKPD tentang dokumen SSK yang telah disusun, terutama terkait dengan Program dan Kegiatan yang 
dirumuskan. Hal ini akan menjamin hasil dari SSK masuk di dalam proses penganggaran formal di masing-masing 
SKPD untuk memastikan implementasi dari strategi yang telah disusun. 
Selain pemahaman di lingkungan internal, Proses ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan 
persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program dan kegiatannya) dari 
Pemerintah Provinsi dan Pusat, meskipun proses ini secara lebih rinci akan dilakukan di tahapan Memorandum 
Program Sanitasi (MPS).  
Sebagai catatan, komitmen pemerintah Kabupaten/Kota yang dinyatakan oleh besaran anggaran yang dialokasikan 
di dalam APBD menjadi pertimbangan bantuan keuangan dari Provinsi, Pusat atau donor lainnya. 
Selain itu, dalam proses finalisasi ini, perlu didapatkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan di dalam 
pembangunan sanitasi. Oleh karena itu, salah satu langkah yang wajib dilakukan adalah menyelenggarakan 
konsultasi publik. Diharapkan dengan diadakannya konsultasi publik ini maka aspirasi dan masukan yang belum 
didapatkan sebelumnya dapat diakomodasi dan menjadi bagian dari strategi pembangunan sanitasi di 
Kabupaten/Kota. 
 
 

 

Penyiapan Kerangka 
Pengembangan Sanitasi 

Penetapan Strategi Percepatan 
Pembangunan Sanitasi 

Penyusunan Program dan Kegiatan Finalisasi SSK 

 



 

Langkah-Langkah Pelaksanaan 
 
 
1. Kompilasi dan periksa draf SSK  

- Kumpulkan semua output, baik berupa draf bab-bab SSK ataupun hasil-hasil lain, dari setiap Proses dalam 
proses penyusunan SSK.  

- Kumpulkan bahan tulisan dan mulai penulisan atau penyuntingan. Para penulis SSK tidak berangkat dari 
nol, karena pada setiap Proses sebenarnya Pokja sudah bisa menulis draf bab-bab. Karena itu, pada tahap 
ini para penulis lebih banyak menyunting dan menyelaraskan bahasanya saja. Yang perlu diperhatikan 
adalah:  
(i) Kesesuaian draf tersebut dengan penjelasan rinci outline SSK  
(ii) Konsistensi serta data/informasi minimum yang perlu dituliskan pada setiap bab berdasarkan 

Template SSK 
(iii) Pokja menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas 

- Jika penulisan selesai, sebelum menginformasikan draf awal SSK ke pihak-pihak lain, pastikan seluruh 
anggota Pokja membaca draf awal ini dan menyepakatinya. Penulis perlu memaparkan hasil kerjanya 
dalam sebuah rapat internal Pokja. 

 
2. Susun ringkasan SSK 

Pokja perlu menulis versi ringkas SSK untuk kepentingan advokasi dan komunikasi, khususnya bagi kelompok 
sasaran atau pemangku kepentingan eksternal. Karena itu, pastikan bahasa yang dipakai adalah bahasa yang 
populer agar lebih mudah dan cepat dipahami. Berikut adalah beberapa kegiatan yang disarankan: 
- Sepakati informasi yang perlu dituangkan dalam ringkasan SSK. Informasi minimal yang harus tersedia 

adalah (i) arah pengembangan sanitasi Kabupaten/Kota (ii) strategi untuk mencapainya   (iii) ringkasan 
program dan kegiatan utama. 

- Tulis dengan bahasa populer yang mudah dipahami khalayak awam, rancang tata letak (layout), kurangi 
teks, perbanyak diagram, peta, dan tabel.  

 
3. Konsultasikan draf SSK dengan Ketua Pokja  

- Susun agenda pertemuan dan tentukan penanggung jawab (biasanya tim penulis) presentasi. 
- Siapkan dokumen yng diperlukan: (i) draft SSK (ii) Ringkasan SSK, dan (iii) slide presentasi. Pastikan 

seluruh Ketua dan Wakil Ketua Bidang menerima draf dan ringkasan SSK satu pekan sebelum 
pelaksanaan Rapat Konsultasi. 

- Paparkan bahan presentasi yang sudah disiapkan dalam Rapat Konsultasi. Pastikan bahan tersebut 
diungkapkan dengan jelas, ringkas, dan hanya menyangkut substansi yang penting saja. Catat masukan 
dengan seksama. 

 
4. Lakukan perbaikan terhadap draf SSK berdasarkan masukan dari Ketua Pokja  

- Berdasarkan masukan tersebut, perbaiki draf SSK. Perbaiki pula ringkasan SSK jika memang diperlukan. 
Sesudahnya, cetak dan perbanyak dokumen-dokumen tersebut dan bagikan kembali kepada seluruh 
Bidang Pokja.  

 
5. Adakan Konsultasi Publik SSK 

- Persiapkan acara Konsultasi Publik dengan baik. Tentukan tanggal penyelenggaraan acara, bentuk 
kepanitiaan, dan sepakati susunan acara. 

- Siapkan materi yang akan dibagikan pada acara Konsultasi Publik, yang diantaranya ringkasan Strategi 
Sanitasi Kabupaten/Kota (untuk semua undangan), beberapa Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sebagai 
contoh, dan poster-poster yang terkait dengan sanitasi dan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. 

- Sepakati daftar pemangku kepentingan dan narasumber yang diundang dalam Konsultasi Publik. Yang 
diharapkan hadir setidak-tidaknya: (i) anggota DPRD (ii) para Kepala SKPD (iii) Camat (iv) Kepala 
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instansi/lembaga daerah (v) Perguruan Tinggi (vi) LSM/KSM terkait sanitasi (vii) Badan usaha/perorangan 
yang terkait sanitasi , dan media massa untuk kepentingan komunikasi dan pemberitaan. 
 

Materi Konsultasi Publik ada dua: (i) Pemaparan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (dan proses 
penyusunannya) oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota dan (ii) Tanya jawab dengan para pemangku kepentingan 
untuk menjaring masukan. Karena itu: 
- Pastikan Ringkasan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dibagikan kepada semua undangan  
- Pastikan Pokja mencatat semua masukan dari para peserta selama acara berlangsung 

 
6. Finalisasi SSK 

- Perbaiki draf SSK berdasarkan masukan dari berbagai konsultasi yang telah dilakukan 
- Rapikan tata letak atau lay out draf SSK 
 

7. Lakukan advokasi ke Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan atas SSK 
- Tuliskan Kata Pengantar dari Bupati/Walikota. Sampaikan kepada Sekretaris Bupati/Walikota untuk 

mendapatkan koreksi dan persetujuan. 
- Finalisasi draf SSK dan selanjutnya Ketua Pokja dan seluruh Ketua Bidang menghadap Bupati/Walikota 

untuk mendapatkan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan dokumen SSK.  
 
 
 
 

Instrumen 

Tidak ada instrumen yang digunakan
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Pedoman Penyusunan  
Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian 2 

Outline 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 
Tahun  ……… 

 
 
 
 
 
 

STRATEGI SANITASI 
KABUPATEN/KOTA (SSK) 
Kabupaten / Kota ……………… 
Provinsi …………………………... 

 
 
 
 
 
 

(bagian ini dapat diisi foto atau gambar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disiapkan oleh: 
POKJA SANITASI KABUPATEN / KOTA ………… 

 
 
 

(Logo Kabupaten/Kota) 
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Kata Pengantar 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Kata Pengantar memberikan penjelasan ringkas atas isi, makna, dan manfaat SSK. Kata pengantar disusun 

setelah semua materi dan isi SSK diselesaikan. 
 Bagian ini juga memuat harapan dan arahan Bupati/Walikota sebagai pemegang kebijakan tentang 

pembangunan sanitasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.  
 Perlu disebutkan juga komitmen Bupati/Walikota untuk menjalankan rencana strategis yang telah disusun di 

dalam SSK dengan jalan memasukkan/mengintegrasikan hasil dari SSK dalam proses pemograman dan 
penganggaran reguler di Pemerintah Daerah. 

 Kata Pengantar ditandatangani Bupati/Walikota.  
 
 
 Hapus seluruh teks ini pada saat Kata Pengantar siap disusun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……….., (tanggal) 
 
Bupati / Walikota 
 
 
 
(nama) 
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Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Ringkasan eksekutif berisi penjelasan ringkas mengenai isi dari SSK (pada umumnya tidak lebih dari 3 

halaman). 
 Hal-hal pokok minimum yang perlu dimuat di dalam ringkasan eksekutif ini adalah: 

- kerangka pengembangan sanitasi, termasuk identifikasi permasalahan di setiap komponen. 
- Strategi pengembangan sanitasi 
- Ringkasan program dan kegiatan 

 Gunakan bahasa yang populer dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. 
 
 Hapus seluruh teks ini pada saat Ringkasan Eksekutif sudah selesai disiapkan 
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Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) 
 
Daftar Isi 
 
Daftar Tabel 
 
Daftar Peta 
 
Daftar Gambar 
 
Daftar Istilah  
 
Bab 1: Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Maksud dan Tujuan 
1.3 Metodologi 
1.4 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain 

 
Bab 2: Kerangka Pengembangan Sanitasi 

2.1 Visi Misi Sanitasi 
2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi 
2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi 

 
Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi 

3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik 
3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan 
3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan 
3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi PHBS terkait Sanitasi 

 
Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi 

4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi 
4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik 
4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan 
4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan 
4.5 Program dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi 

 
Bab 5: Strategi Monev 
 
 
Lampiran 

Lampiran 1: Hasil analisis SWOT 
Lampiran 2: Tabel KKL 
Lampiran 3: Tabel program dan kegiatan rinci 
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Bab 1: Pendahuluan 
 

 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 

 
1.2 Maksud dan Tujuan 
 

 
 
1.3 Metodologi 
 

 
 
1.4 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain 
 

 

 Berikan penjelasan mengenai kesepakatan tentang posisi, fungsi, maupun peran SSK diantara dokumen 
perencanaan lain yang telah ada, yaitu: RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RTRW. Kesepakatan ini menjadi 
kebijakan Pemerintah Daerah mengenai dokumen SSK. 
 

 Hapus teks ini setelah sub-bab 1.4 selesai disusun 
 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai metode dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan SSK, proses 
penulisan/dokumentasi SSK, dan proses penyepakatannya.  
 

 Hapus teks ini setelah sub-bab 1.3 selesai disusun 
 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan disusunnya dokumen SSK. 
 

 Hapus teks ini dihapus setelah sub-bab 1.2 selesai disusun 
 
 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai pentingnya penyusunan SSK bagi Kabupaten/Kota.  
 Jelaskan pula konteks penyusunan SSK ini dengan pelaksanaan program nasional Percepatan 

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)  
 

 Hapus teks ini setelah sub-bab 1.1 selesai disusun 

Petunjuk Umum  
 
 Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud, serta tujuan penyusunan Strategi 

Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan SSK.  
 Penjelasan isi di setiap sub-bab adalah informasi minimum yang diharapkan. Pokja dapat menambahkan 

informasi yang dirasa relevan. 
 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 

 
 Hapus seluruh teks dan Box ini setelah Bab 1 selesai disusun 
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 Tuliskan hasil penetapan Visi Misi Sanitasi yang telah dilakukan Pokja. Sandingkan Visi Misi Sanitasi 
dengan Visi Misi Kabupaten/Kota yang tercantum dalam RPJMD. 

 Gunakan format Tabel 2.1 berikut untuk menampilkan Visi Misi Sanitasi: 
- Tabel 2.1:  Visi Misi Sanitasi Kabupaten/Kota 

 
 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 2.1 selesai disusun 

Bab 2: Kerangka Pengembangan Sanitasi 
 

 
 
 
2.1 Visi Misi Sanitasi 
 

 
2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi 
 

 

 Berikan gambaran secara ringkas arahan pengembangan sanitasi di kabupaten/kota, yang memberikan 
gambaran mengenai pengembangan sanitasi untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.  

 Arahan pengembangan ini dihasilkan dari “Instrumen Profil Sanitasi” (Lihat Petunjuk Teknis  di dalam 
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi tentang Instrumen ini) 

 Lengkapi dengan peta: 
- Peta 2.1:  Peta tahapan pengembangan air limbah domestik 
- Peta 2.2:  Peta tahapan pengembangan persampahan 
- Peta 2.3:  Peta tahapan pengembang drainase 

 
 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.2:  Tahapan pengembangan air limbah domestik kabupaten/kota 
Memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan air limbah domestik untuk jangka panjang (10 – 
15 tahun) serta pentahapannya untuk setiap lima (5) tahun 

- Tabel 2.3:  Tahapan pengembangan persampahan kabupaten/kota 
Memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan persampahan untuk jangka panjang (10 – 15 
tahun) serta pentahapannya untuk setiap lima (5) tahun 

- Tabel 2.4:  Tahapan pengembangan drainase perkotaan kabupaten/kota 
Memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan drainase perkotaan untuk jangka panjang (10 – 
15 tahun) serta pentahapannya untuk setiap lima (5) tahun 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 2.2 selesai disusun 
 
 
 

Petunjuk Umum 
 
 Bab ini menjelaskan arahan umum jangka panjang, menengah dan pendek mengenai pengembangan 

sanitasi Kabupaten/Kota serta kebijakan pendanaan yang diambil daerah untuk dapat mewujudkan arahan 
pengembangan tersebut.  

 Minimum informasi yang harus tersedia adalah tabel/peta/gambar yang tercantum di dalam Box. Pokja 
dapat menambahkan informasi yang relevan dan penting.  

 Berikan penjelasan ringkas untuk masing-masing tabel/peta/gambar dan informasi mengenai sumber data. 
 Apabila ada penjelasan atau data yang lebih rinci dapat dimasukkan di dalam Lampiran. 
 Cantumkan dengan jelas rujukan atau sumber data/informasi yang digunakan (dalam bentuk catatan 

kaki/foot note atau ditulis di bawah tabel).   
 
 

 Hapus seluruh teks dan Box ini setelah Bab 2 selesai disusun 
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2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi 
 

 
 

 Tulis dan beri penjelasan ringkas tentang perkiraan kemampuan pendanaan daerah untuk pendanaan 
sanitasi 

 Penjelasan rinci mengenai Perkiraan Kemampuan Pendanaan ini dapat dilihat di Bagian C: Lampiran dari 
Petunjuk Praktis ini.  

 Lengkapi dengan tabel: 
- Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Sanitasi  
- Tabel 2.6:  Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Ke Depan  
- Tabel 2.7:  Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk 

Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi  
- Tabel 2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Kebutuhan 

Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun …… 
- Tabel 2.9: Perkiraan Kemampuan APBD Kab/Kota dalam Mendanai Program/kegiatan SSK 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 2.3 selesai disusun 
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Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi 
 

 
 
 
3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik 
 

 
 
3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan 
 

 
 

3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan 
 

 
 
 

 Tuliskan pernyataan tujuan, sasaran, dan strategi yang dihasilkan berdasarkan hasil SWOT. Detail proses 
analisis SWOT dilampirkan di dalam Lampiran 1 SSK. 

 Masukkan tabel berikut: 
- Tabel 3.3:  Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase Perkotaan 

 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3 selesai disusun 
 

 Tuliskan pernyataan tujuan, sasaran, dan strategi yang dihasilkan berdasarkan hasil SWOT. Detail proses 
analisis SWOT dilampirkan di dalam Lampiran 1 SSK. 

 Masukkan tabel berikut: 
- Tabel 3.2:  Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan 

 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.2 selesai disusun 
 
 
 

 Tuliskan pernyataan tujuan, sasaran, dan strategi yang dihasilkan berdasarkan hasil SWOT. Detail proses 
analisis SWOT dilampirkan di dalam Lampiran 1 SSK. 

 Masukkan tabel berikut: 
- Tabel 3.1:  Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah 

Domestik 
 
 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.1 selesai disusun 
 
 
 
 
            

 
 
 

Petunjuk Umum 
 
 Bab ini menjelaskan pernyataan Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang ingin dicapai dalam pengembangan 

sanitasi jangka menengah (periode 5 tahun kedepan). 
 Minimum informasi yang harus tersedia adalah tabel/peta/gambar yang tercantum di dalam Box.  
 Pokja dapat menambahkan informasi yang dirasa relevan dan penting dalam penyusunan strategi 

pembangunan sanitasi.  
 Berikan penjelasan ringkas untuk masing-masing tabel/peta/gambar dan informasi mengenai sumber data. 
 Penjelasan atau data yang lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran 

 
 

 Hapus seluruh teks dan Box ini setelah Bab 3 selesai disusun 
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3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi PHBS terkait Sanitasi 
 

 
 

 Perlu diperhatikan bahwa PHBS terkait sanitasi terdiri dari tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. 
 Tuliskan pernyataan tujuan, sasaran, dan strategi yang dihasilkan berdasarkan hasil SWOT. Detail proses 

analisis SWOT dilampirkan di dalam Lampiran 1 SSK. 
 Masukkan tabel berikut: 

- Tabel 3.4:  Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Rumah 
Tangga 

- Tabel 3.5:  Tabel Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Sanitasi Sekolah 
 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.4 selesai disusun 
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Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan 
Sanitasi 

 

 
 
 
4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tuliskan ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi periode 5 tahun di Kabupaten/Kota, yang memuat: 
- Ringkasan indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun 
- Ringkasan indikasi sumber pendanaan dan/atau pembiayaan untuk 5 tahun 

 
 Lengkapi dengan tabel dan disertai diagram untuk menggambarkan persentasenya (pie chart atau bar 

chart) : 
- Tabel 4.1:  Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan 

Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun 
 
 
 
 
 
 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 4.1 selesai disusun 
 
 

Petunjuk Umum 
 
 Menyajikan hasil penetapan Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi untuk periode 5 tahun. Bab ini 

menampilkan daftar rinci Program dan Kegiatan yang disertai indikasi biaya, sumber pendanaan dan/atau 
pembiayaan, serta indikasi jadwal pelaksanaannya.  

 Minimum informasi yang harus tersedia adalah tabel/peta/gambar yang tercantum di dalam Box. Pokja 
dapat menambahkan informasi yang dirasa relevan dan penting. 

 Berikan penjelasan ringkas untuk masing-masing tabel/peta/gambar dan informasi mengenai sumber data. 
 Penjelasan maupun data yang lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 
 Di dalam Bagian 3: Petunjuk Teknis, dapat dilihat penjelasan rinci mengenai cara dan proses penetapan 

Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi, salah satunya adalah penggunaan dari Instrumen Program 
dan Kegiatan. 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah Bab 4 selesai disusun 
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4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik 
 

 
 
 
4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan 
 

 
 
 
4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan 
 
 

 
 
 
4.5 Program dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi 
 

 
 
 
 

 Tuliskan daftar Program dan Kegiatan untuk pengembangan pengelolaan PHBS terkait Sanitasi 
 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.5:  Tabel Program dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi 
 
 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 4.5 selesai disusun 
 
 
 
 

 Tuliskan daftar Program dan Kegiatan untuk pengembangan drainase  
 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.4:  Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan 
 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 4.4 selesai disusun 
 
 

 Tuliskan daftar Program dan Kegiatan untuk pengembangan persampahan  
 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.3:  Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan 
 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 4.3 selesai disusun 
 
 
 

 Tuliskan daftar Program dan Kegiatan untuk pengembangan air limbah  
 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.2:  Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik 
 
 

 Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 4.2 selesai disusun 
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Bab 5: Strategi Monev 
 
 

 
 
 

 

 Lengkapi dengan tabel: 
- Tabel 5.1:  Matriks Monitoring dan Evaluasi Implementasi 
- Tabel 5.2:  Mekanisme Monev Implementasi SSK 

 
 
 

Petunjuk Umum 
 
 Bab ini memberikan penjelasan rencana Strategi Monitoring&Evaluasi (Monev) yang akan dilaksanakan. 

Strategi Monev ini disusun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dari SSK.  
 Minimum informasi yang perlu disampaikan Pokja adalah Pelaksana dari Monev SSK, mekanisme Monev, 

dan bentuk pelaporan dari Monev ini.  
 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 

 
 Hapus seluruh teks dan Box ini setelah Bab 5 selesai disusun 
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Lampiran 
 
 
Gunakan untuk menampilan proses dan hasil analisis yang dilakukan (kertas kerja yang digunakan) maupun 
keterangan-keterangan sifatnya rinci. Informasi di dalam Lampiran ini merupakan informasi wajib yang harus 
ditampilkan. 
 
 
Lampiran 1:  Hasil analisis SWOT 
 
Cantumkan hasil analisis SWOT untuk perumusan strategi pengembangan sanitasi. Hal-hal yang perlu dicantumkan 
adalah: 

- Tabel scoring/pembobotan  
- Isu strategis yang disepakati 
- Hasil posisi pengelolaan sanitasi 

 
 
 
Lampiran 2:  Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) SSK 
 
Cantumkan tabel KKL yang digunakan di dalam Tabel QA ke dalam Lampiran 1.  

 
 

Lampiran 3:  Tabel program dan kegiatan rinci 
 
Cantumkan tabel program dan kegiatan rinci yang telah dihasilkan berdasarkan format tabel sebagaimana yang 
terdapat di Template Program Investasi Jangka Menengah SSK.xls.  
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Template tabel dan contoh peta/gambar  
Gunakan untuk mengisi tabel-tabel sebagaimana diindikasikan di dalam template SSK. Pokja dapat menambahkan tabel, 
peta maupun gambar apabila dirasa perlu untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Nomor tabel dan 
peta/gambar disini sesuai dengan nomor tabel dan peta/gambar di penjelasan terkait Pedoman Outline SSK. 

 
 

Bab 1: Pendahuluan 
 
Tidak ada tabel maupun peta/gambar yang perlu ditampilkan. 
 
 
 
Bab 2: Kerangka Pengembangan Sanitasi 
 
 
2.1 Visi Misi Sanitasi 
 

Tabel 2.1:  Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota 
 

Visi Kab/Kota Misi Kab/Kota Visi Sanitasi Kab/Kota Misi Sanitasi Kab/Kota 

 
[diambil dari dokumen 
RPJMD] 

 
[diambil dari 
dokumen RPJMD] 

 
Terwujudnya 
Kabupaten/kota ….yang 
bersih dan sehat melalui 
pembangunan dan 
peningkatan layanan 
sanitasi yang ramah 
lingkungan tahun 2014 

 
Misi Air Limbah Domestik: 
Meningkatkan kuantitas dan 
kualitas sarana dan 
prasarana pengelolaan air 
limbah rumah tangga yang 
berwawasan lingkungan 
Misi Persampahan 
……… 
Misi Drainase 
……… 
Misi PHBS terkait sanitasi 
……… 

Sumber:….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi 
 

Peta 2.1a:  Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Onsite 

 
 
 

Tabel 2.2:  Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kab/Kota 

No Sistem Cakupan layanan 
eksisting* (%) 

Target cakupan layanan* (%) 
Jangka 
pendek 

Jangka 
menengah 

Jangka 
panjang 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

A Buang Air Besar Sembarangan 
(BABS)** 5% 3% 0% 0% 

B Sistem On-site (setempat)     
1 Cubluk dan sejenisnya. 80% 70% 40% 0% 
2 Individual (tangki septik) 10% 20% 40% 60% 
C Sistem Komunal     
1 MCK/MCK++ 2% 4% 10% 20% 
2 IPAL komunal 0% 0% 0% 0% 
3 Tangki septik komunal 0% 0% 0% 0% 
D Sistem Off-site (terpusat) 3% 3% 10% 20% 

      

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Keterangan: 
*) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk. Untuk cakupan layanan eksisting 
(kolom c) silakan mengacu pada data yang telah dimasukkan dalam Instrumen Profil Sanitasi. 
**) Buang air besar di kebun, kolam, sawah, sungai dll. Termasuk di dalamnya adalah jamban yang tidak memiliki fasilitas pengolahan 
(dibuang langsung ke lingkungan) atau yang dikenal juga dengan istilah BABS terselubung.  
Isian di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh dan ilustrasi semata.  
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Cara Pengisian tabel: 
• Kolom (b): Diisi dengan sistem sanitasi yang berlaku di kabupaten/kota. Silakan dirubah (ditambahkan atau dikurangi) sesuai 

dengan hasil pemetaan profil sanitasi sebagaimana yang ada di Buku Putih Sanitasi Bab 3. Silakan ditambahkan atau dikurangi 
apabila diperlukan. 

• Kolom (c) : Diisi dengan prosentase cakupan layanan eksisting (penduduk terlayani dibagi total penduduk kabupaten/kota) untuk 
sistem sanitasi yang ada saat ini di kabupaten/kota. 

• Kolom (d): Diisi dengan target cakupan jangka pendek (1 – 2 tahun) untuk sistem sanitasi yang akan dikembangkan sesuai 
dengan hasil tahapan pengembangan yang ada sebagaimana ditampilkan di peta tahapan pengembangan 

• Kolom (e): Diisi dengan target cakupan jangka menengah (5 tahun) untuk sistem sanitasi yang akan dikembangkan sesuai 
dengan hasil tahapan pengembangan yang ada sebagaimana ditampilkan di peta tahapan pengembangan 

• Kolom (f): Diisi dengan target cakupan jangka panjang (10 - 15 tahun) untuk sistem sanitasi yang akan dikembangkan sesuai 
dengan hasil tahapan pengembangan yang ada sebagaimana ditampilkan di peta tahapan pengembangan 

 
 

Peta 2.2:  Peta Tahapan Pengembangan Persampahan 

 
 

Tabel 2.3:  Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota 

No Sistem Cakupan layanan 
eksisting(1) (%) 

Cakupan layanan (%) 
Jangka 
pendek 

Jangka 
menengah 

Jangka 
panjang 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

A  Prosentase sampah yang 
terangkut 50% 55% 75% 100% 

1 Penanganan langsung (direct)(2) 10% 10% 15% 25% 

2 Penanganan tidak langsung 
(indirect)(3) 40% 45% 60% 75% 

      

B 
Dikelola mandiri oleh 
masyarakat atau belum 
terlayani(5) 

50% 45% 25% 0 

      

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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Keterangan: 
1) Cakupan layanan dapat didekati dengan prosentase  sampah yang terkumpul dan terangkut atau jumlah penduduk yang 
mendapatkan layanan dibagi total penduduk administratif. Untuk cakupan layanan eksisting (kolom c) silakan mengacu pada data 
yang telah dimasukkan dalam Instrumen Profil Sanitasi. 
2) Penanganan langsung adalah pelayanan sampah berdasarkan sistem pengangkutan menggunakan truk langsung dari rumah ke 
rumah kemudian dibuang ke TPA. 
3) Penanganan tidak langsung adalah pelayanan sampah dimana sampah diangkut menuju TPS kemudian dari TPS akan diangkut ke 
TPA dengan truk. 
4) Apabila data terkait penanganan langsung dan penanganan tidak langsung tidak tersedia, maka silakan langsung diisikan di baris 
prosentase sampah terangkut (yang seharusnya adalah penjumlahan dari penanganan langsung dan tidak langsung). 
5) Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani adalah wilayah yang belum mendapatkan pelayanan sampah yang 
terlembaga sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat (dikubur, dibakar dll) maupun dikelola oleh KSM 
atau kelurahan.  
 
Cara Pengisian tabel: 
• Kolom (b): Sistem pengelolaan sampah yang ada. 
• Kolom (c) : Diisi dengan prosentase cakupan layanan eksisting. Instrumen profil sanitasi memberikan informasi ini untuk bagian 

persampahan di Form 2. 
• Kolom (d): Diisi dengan target cakupan jangka pendek (1 – 2 tahun) untuk sistem sanitasi yang akan dikembangkan sesuai 

dengan hasil tahapan pengembangan yang ada sebagaimana ditampilkan di peta tahapan pengembangan 
• Kolom (e): Diisi dengan target cakupan jangka menengah (5 tahun) untuk sistem sanitasi yang akan dikembangkan sesuai 

dengan hasil tahapan pengembangan yang ada sebagaimana ditampilkan di peta tahapan pengembangan 
• Kolom (f): Diisi dengan target cakupan jangka panjang  (10 - 15 tahun) untuk sistem sanitasi yang akan dikembangkan sesuai 

dengan hasil tahapan pengembangan yang ada sebagaimana ditampilkan di peta tahapan pengembangan 
 
 

Peta 2.3:  Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan 

 
Catatan: 
Penting untuk dipastikan bahwa daerah rawan genangan tergambarkan di dalam peta.  
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Tabel 2.4:  Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten/Kota 

No Kecamatan Luas genangan 
eksisting (ha) 

Luas genangan (ha) 
Jangka 
pendek 

Jangka 
menengah 

Jangka 
panjang 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 Kecamatan 1 100 50 25 0 
2 Kecamatan 2 50 25 15 0 
 Dst     
 Total 150 75 40 0 

Cara Pengisian tabel: 
• Kolom (b): Diisi nama kecamatan. 
• Kolom (c) : Diisi dengan luas genangan eksisting. Isikan seperti data yang telah dimasukan di dalam Instrumen Profil Sanitasi. 
• Kolom (d): Diisi dengan target wilayah genangan jangka pendek (1 – 2 tahun)  
• Kolom (e): Diisi dengan target wilayah genangan jangka menengah (5 tahun)  
• Kolom (f): Diisi dengan target wilayah genangan jangka panjang  (10 - 15 tahun)  

 
 
 

2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi 
 

Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi  

No Uraian 
Belanja Sanitasi (Rp.) Rata-rata 

Pertumbuhan n-4 n-3 n-2 n-1 n 
        

1 Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )       
1.1 Air Limbah Domestik       
1.2 Sampah rumah tangga       
1.3 Drainase lingkungan       
1.4 PHBS       
        

2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )       
2.1 DAK Sanitasi       
2.2 DAK Lingkungan Hidup       
2.3 DAK Perumahan dan Permukiman       
        

3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi       
        

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)       
        

Total Belanja Langsung       
        

% APBD murni terhadap Belanja Langsung       
       

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung  
ataupunpenetapan nilai absolut) 

 

 
 

Tabel 2.6:  Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan 

No Uraian 
Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) Total 

Pendanaan n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 
        

1 Perkiraan Belanja Langsung       
        

2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi       
        

3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi        
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Tabel 2.7:  Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi 

No Uraian 
Belanja Sanitasi (Rp.) Pertumbuhan rata-

rata n-4 n-3 n-2 n-1 n 
        

1 Belanja Sanitasi       
1.1 Air Limbah Domestik       
1.1.1 Biaya operasional / pemeliharaan (justified)       
1.2 Sampah rumah tangga       
1.2.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)       
1.3 Drainase lingkungan       
1.3.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)       
        

 

Tabel 2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan 
Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun …. 

No Uraian 
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) Total 

Pendanaan n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 
        

1 Belanja Sanitasi       
1.1 Air Limbah Domestik       
1.1.1 Biaya operasional / pemeliharaan (justified)       
1.2 Sampah rumah tangga       
1.2.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)       
1.3 Drainase lingkungan       
1.3.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)       

 

Tabel 2.9  Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK 

No Uraian 
Pendanaan (Rp.) Total 

Pendanaan n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 
        

1 Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan        
        

2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi       
        

3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi        
        

4 Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)       
        

5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)       
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Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi 
 
 
3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik 

 
Tabel 3.1:  Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran 
Tercapainya Standar Pelayanan 
Minimum (SPM) untuk layanan air 
limbah domestik tahun 2015 

Berkurangnya praktek 
Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS) dari 
10% menjadi 0% tahun 
2015 

Tidak ada penduduk yang 
melakukan praktek BABS 
di tahun 2015 

Meningkatkan akses 
layanan air limbah komunal 
bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah 
(MBR) perkotaan 

Dst    
Catatan: 
Isian di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh dan ilustrasi semata.  

 
3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan 

 
Tabel 3.2:  Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Persampahan 

Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran 
    
    

 
 
3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan 

 
Tabel 3.3:  Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Drainase Perkotaan 

Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran 
    
    

 
 

3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi 
 

Tabel 3.4:  Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS terkait sanitasi (tatanan rumah tangga) 

Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran 
    
    

 
 

Tabel 3.5:  Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS terkait sanitasi (tatanan sekolah) 

Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran 
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Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi 
 
 
4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi 
 

 
Tabel 4.1:  Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan     

Sanitasi untuk 5 tahun 

 
Catatan: 
Format tabet tersedia di dalam Instrumen Program dan Kegiatan (Template Program Investasi Jangka Menengah.xls). Gunakan 
template yang terdapat di dalam lembar kerja Bab 4.1 

 
 
 

4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik 
 

Tabel 4.2:  Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik 

 
Catatan: 
Format tabet tersedia di dalam Instrumen Program dan Kegiatan (Template Program Investasi Jangka Menengah.xls). Gunakan 
template yang terdapat di dalam lembar kerja Bab 4.2. 
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4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan 
 
 

Tabel 4.3:  Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan 

 
Catatan: 
Format tabet tersedia di dalam Instrumen Program dan Kegiatan (Template Program Investasi Jangka Menengah.xls). Gunakan 
template yang terdapat di dalam lembar kerja Bab 4.3. 

 
 
 

4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan 
 

Tabel 4.4:  Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan 

 
Catatan: 
Format tabet tersedia di dalam Instrumen Program dan Kegiatan (Template Program Investasi Jangka Menengah.xls). Gunakan 
template yang terdapat di dalam lembar kerja Bab 4.4. 
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4.5 Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS terkait Sanitasi 
 

 
 

Tabel 4.5:  Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS terkait sanitasi 

 
Catatan: 
Format tabet tersedia di dalam Instrumen Program dan Kegiatan (Template Program Investasi Jangka Menengah.xls). Gunakan 
template yang terdapat di dalam lembar kerja Bab 4.5. 
 
 
Bab 5: Strategi Monev 
 

Tabel 5.1:  Matriks Monev Implementasi  
Tujuan: …….. 

Sasaran Indikator 
Data Dasar 

Target 
Tahun n+1 Tahun n+...(hingga tahun ke 

5) 

Nilai Sumber & 
Tahun Rencana Realisasi Rencana Realisasi 

... ... ...       
         
         
 
 

Tabel 5.2:  Mekanisme Monev Implementasi SSK 

Obyek 
Pemantauan 

Penanggung Jawab 
Waktu 

Pelaksanaan 

Pelaporan 

Penanggung 
Jawab Utama 

Pengumpul 
Data dan 

Dokumentasi 
Pengolah 

Data/Pemantau 
Penerima 
Laporan Format 

       
       
       

Catatan Khusus: 
• Program dan kegiatan untuk PHBS terkait sanitasi harus meliputi program dan kegiatan untuk dua (2) tatanan, 

yaitu: rumah tangga dan sekolah. 
• Pembagian program dan kegiatan untuk kedua tatanan tersebut langsung dilakukan di dalam tabel program dan 

kegiatan menggunakan format tabel seperti di bawah ini.  
• Tidak perlu untuk menyusun dua (2) tabel yang berbeda untuk tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. 
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Lampiran  
 
Lampiran 1: Hasil analisis SWOT  
 
Masukkan hasil analisis SWOT ke dalam lampiran 1. Hal yang perlu ditampilkan adalah: 
 
- Tabel pembobotan (tampilkan untuk semua komponen) 

 

 
 
 

- Isu strategi yang disepakati (tampilkan untuk semua komponen) 
 

- Posisi pengelolaan: Komponen Air Limbah (ilustrasi. Komponen lain tidak ditampilkan) 
 

 

-  
 

 

1 2 

3 4 
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Lampiran 2: Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL)  
 
Masukkan tabel KKL sesuai dengan format QA-KKL. Lihat tampilan di bawah. 
 

 
 
 

Lampiran 2: Tabel program dan kegiatan rinci  
 
Masukkan tabel-tabel yang terdapat di Instrumen dalam format spreadsheet *.xls dengan nama file/judul  “Template 
Program Investasi Jangka Menengah SSK”. Terdapat 6 tabel yang harus dimasukkan ke dalam Lampiran 2 SSK, yaitu 
“Lamp 2.1 Ringkasan” s/d “Lamp. 2.6 MASY.” 
 

 
 Enam Lembar Kerja (worksheet) yang masuk di 

dalam Lampiran 2 SSK! 
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Apa itu APBD Murni untuk sanitasi? 
Untuk lebih valid, besaran APBD untuk belanja sanitasi 
yang telah diidentifikasikan (setiap tahunnya) akan 
dikurangi dengan besarnya DAK terkait sanitasi setiap 
tahunnya yang didapat oleh kabupaten/kota (DAK 
Sanitasi, DAK Lingkungan Hidup, maupun DAK 
Perumahan dan Permukiman) maupun pinjaman/hibah 
yang diteruspinjamkan/diterushibahkan ke 
kabupaten/kota.  Pengurangan ini akan menunjukkan 
belanja sanitasi yang murni didanai oleh APBD 
kabupaten/kota, sehingga estimasi besaran pendanaan 
yang dihasilkan dapat lebih rasional. 

 

Petunjuk Teknis-01 Perkiraan Kemampuan Daerah untuk Pendanaan Sanitasi  
 
Dokumen Referensi Terkait: 
- 

Pelaksana: 
Anggota Pokja penanggung jawab 
pemetaan keuangan dan 
perekonomian daerah dibantu oleh 
Fasilitator Kota 

Instrumen: 
 

Lama Kegiatan: 
15 hari kerja 
 

 
Tujuan: 
− Ditetapkannya komitmen besarnya pendanaan oleh kabupaten/kota melalui APBD kabupaten/kota untuk pembangunan 

sanitasi di daerahnya selama periode perencanaan SSK 
− Untuk menetapkan komitmen/kontribusi pendanaan kabupaten/kota secara logis (dibandingkan dengan kebutuhan 

pembangunan sanitasi dan perbandingan dengan sektor pembangunan lainnya) dan strategis (kecukupan sebagai bahan 
tawar yang memadai ke sumber-sumber pendanaan yang ada guna memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan 
pembangunan sanitasi sampai akhir periode perencanaan SSK) 
 

 
Output: 
- Terbentuknya gambaran yang logis dan rasional mengenai belanja sanitasi ke depan; 
- Perkiraan kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun; 
- Besaran komitmen pendanaan kabupaten/kota untuk sanitasi ke depan; 
- Gambaran kemampuan pendanaan APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sanitasi ke depan (kemampuan untuk 

mendanai program dan kegiatan SSK). 
 

Deskripsi 
Analisis perkiraan kemampuan daerah untuk pendanaan 
sanitasi dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran 
yang jelas mengenai kemampuan daerah dalam 
mendanai pembangunan sanitasi. Untuk mendapatkan 
gambaran ini, analisis difokuskan pada aspek belanja 
dalam APBD kabupaten/kota. Dari analisis belanja APBD 
kabupaten/kota akan terlihat trend pertumbuhan belanja 
sanitasi di kabupaten/kota dalam jangka waktu lima (5) 
tahun terakhir. Trend ini yang akan digunakan untuk 
memperkirakan besaran belanja sanitasi di 
kabupaten/kota hingga akhir periode perencanaan SSK.   
Untuk menetapkan besaran belanja sanitasi yang lebih 
terstruktur, maka selain hal-hal di atas perlu juga 
dilakukan identifikasi biaya operasional dan 
pemeliharaan untuk aset sanitasi yang telah terbangun.  Untuk itu analisisi perlu dilengkapi juga dengan identifikasi 
aset infrastruktur sanitasi yang ada di kabupaten/kota (aset sanitasi kabupaten/kota, aset sanitasi provinsi, maupun 
aset sanitasi pusat).  Lebih jauh lagi terkait biaya operasional/perawatan di atas, akan lebih baik jika bisa 
didapatkan gambaran pendanaan bersama dalam pelaksanaan operasional/pemeliharaan untuk setiap aset sanitasi 
provinsi dan aset sanitasi pusat, serta kapan aset akan diserahterimakan kepada kabupaten/kota sehingga pada 
tahun berapa biaya operasional/pemeliharaan atas aset terkait akan sepenuhnya ditanggung oleh kabupaten/kota.  
Dengan melakukan analisisi terhadap hal ini, maka akan bisa didapatkan tingkat pertumbuhan pendanaan untuk 
operasional/pemeliharaan di kabupaten/kota.  Dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan tersebut hingga akhir 
periode perencanaan SSK, maka secara logis dapat ditentukan perkiraan yang rasional mengenai besaran belanja 
APBD kabupaten/kota yang akan dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan SSK. 
 
 

 



 

Langkah-langkah Pelaksanaan 
 
 
1. Siapkan tabel analisis besaran pendanaan sanitasi selama 5 tahun terakhir (eksisting). 

Sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan analisis adalah untuk menetapkan perkiraan besarnya pendanaan 
sanitasi oleh APBD kabupaten/kota hingga akhir periode perencanaan SSK.  Untuk bisa mendapatkan besaran 
pendanaan APBD kabupaten/kota tersebut, maka perlu diperhitungkan besarnya belanja sanitasi dalam APBD 
dikurangi dengan DAK dan pinjaman/hibah untuk pembangunan sanitasi yang diterima oleh kabupaten/kota 
terkait dalam (lima) tahun terakhir.  Dalam hal ini, seluruh data yang digunakan dalam analisis ini bisa 
didapatkan di Buku Putih.  Selain itu penting juga untuk memasukkan besarnya komitmen pendanaan yang 
ditetapkan oleh kabupaten/kota sebagai pertimbangan lain dalam melakukan estimasi pendanaan sanitasi pada 
tahun-tahun hingga akhir periode perencanaan SSK.  Adapun analisis untuk melakukan perhitungan di atas, 
sekurangnya dapat mengikuti arahan seperti Tabel 1 di bawah. 

Tabel 1. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/kota untuk Sanitasi 

No Uraian 
Belanja Sanitasi (Rp.) Rata-rata 

Pertumbuhan n-4 n-3 n-2 n-1 n 
        

1 Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )       
1.1 Air Limbah Domestik       
1.2 Sampah rumah tangga       
1.3 Drainase lingkungan       
1.4 PHBS       
        

2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )       
2.1 DAK Sanitasi       
2.2 DAK Lingkungan Hidup       
2.3 DAK Perumahan dan Permukiman       
        

3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi       
        

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)       
        

Total Belanja Langsung       
        

% APBD murni terhadap Belanja Langsung       
       

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung  
ataupunpenetapan nilai absolut) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat ditetapkan perkiraan (estimasi) belanja APBD ke depan selama 
periode perencanaan SSK.  Tabel estimasi dapat mengikuti arahan Tabel 2 berikut : 

Tabel 2.  Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan 

No Uraian 
Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) Total 

Pendanaan n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 
        

1 Perkiraan Belanja Langsung       
        

2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi       
        

3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi        

Perkiraan besaran pendanaan APBD murni dan besaran komitmen pendanaan untuk sanitasi dapat 
diperbanding dan didiskusikan sebagai rentang logis pendanaan sanitasi hingga akhir periode perencanaan 
SSK.  Besaran pendanaan sanitasi yang disepakati minimal berada dalam rentang keduanya (dimana komitmen 
pendanaan seyogyanya lebih besar daripada APBD sanitasi murni). 

2. Siapkan tabel perhitungan perkiraan APBD kabupaten/kota untuk pendanaan operasional/pemeliharaan 
Mengingat pendanaan sanitasi dapat dibagi menjadi pendanaan operasional/pemeliharaan infrastruktur 
terbangun dan pendanaan untuk investasi baru, maka perlu dianalisis struktur pendanaan khususnya dalam hal 
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ini untuk pendanaan operasional/pemeliharaan.  Pendanaan invastasi ke depan, dalam analisis ini tidak 
didasarkan pada pertumbuhan pendanaan APBD kabupaten/kota untuk investasi sanitasi dalam 5 (lima) tahun 
terakhir, tetapi diperhitungkan berdasarkan hasil estimasi perencanaan teknis sebagaimana telah ditetapkan 
pada bagian terdahulu dalam SSK. Dengan melakukan perhitungan pertumbuhan untuk pendanaan 
operasional/pemeliharaan, maka perkiraan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi baru di tahun-
tahun mendatang akan dapat digambarkan selisih antara perkiraan total ketersediaan APBD murni sanitasi 
(berdasarkan estimasi pertumbuhan ataupun persentase komitmen kabupaten/kota) dengan perkiraan total 
kebutuhan operasional/pemeliharaan hingga akhir periode perencanaan SSK.  Dalam hal ini perkiraan besaran 
pendanaan operasional/pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun dapat dilakukan minimal melalui 2 cara, 
yaitu : 1) melalui estimasi pertumbuhan pendanaannya, atau 2) melalui perkiraan pembangunan infrastruktur 
setiap tahunnya hingga akhir tahun perencanaan SSK, kemudian diperhitungkan biaya oprasional/pemeliharaan 
berdasarkan standar biaya. 

Perhitungan pendanaan operasional/pemeliharaan harus berdasarkan inventarisir aset infrastruktur sanitasi 
terbangun yang dimiliki oleh kabupaten/kota, aset infrastruktur sanitasi provinsi maupun pusat yang didanai 
sebagian operasional/pemeliharaannya oleh kabupaten/kota, ataupun perkiraan aset infrastruktur sanitasi 
provinsi dan pusat yang akan diserahterimakan kepada kabupaten/kota.  Perhitungan ini seluruhnya secara 
detail dapat dilihat pada Buku Putih, dimana perhitungan biaya operasional/pemeliharaan telah dihitung dengan 
melakukan justifikasi terhadap perhitungan alokasi APBD kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun terakhir 
dengan pendanan yang seharusnya dikeluarkan sebagai dana operasional/pemeliharaan berdasarkan jumlah 
aset infrastruktur sanitasi terbangun yang telah diidentifikasikan dalam Buku Putih. 
Berdasarkan data Buku Putih dan data dari Tabel 1 di atas, maka tabel perhitungan pertumbuhan pendanaan 
sanitasi untuk operasional/pemeliharaan dapat dibuat dengan mengikuti arahan seperti Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan 
Investasi Sanitasi 

No Uraian 
Belanja Sanitasi (Rp.) Pertumbuhan rata-

rata n-4 n-3 n-2 n-1 n 
        

1 Belanja Sanitasi       
1.1 Air Limbah Domestik       
1.1.1 Biaya operasional / pemeliharaan (justified)       
1.2 Sampah rumah tangga       
1.2.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)       
1.3 Drainase lingkungan       
1.3.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)       
        

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan di atas, maka dapat dilakukan perhitungan perkiraan biaya 
operasional/pemeliharaan hingga akhir tahun perencanaan SSK dengan menggunakan angka pertumbuhan 
rata-rata yang dihasilkan.  Arahan perhitungan pendanaan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun 
dapat mengikuti Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan 
Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun …. 

No Uraian 
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) Total 

Pendanaan n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 
        

1 Belanja Sanitasi       
1.1 Air Limbah Domestik       
1.1.1 Biaya operasional / pemeliharaan (justified)       
1.2 Sampah rumah tangga       
1.2.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)       
1.3 Drainase lingkungan       
1.3.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)       
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3. Siapkan tabel perhitungan perkiraan besaran APBD kabupaten/kota untuk pendanaan program/kegiatan 
SSK 
Berdasarkan perhitungan perkiraan pendanaan APBD sanitasi murni kabupaten/kota, perhitungan perkiraan 
besaran komitmen pendanaan ke depan, serta perhitungan perkiraan pendanaan perasional/pemeliharaan, 
maka dapat diperhitungkan perkiraan ketersediaan ataupun perkiraan kemampuan APBD untuk mendanai 
program/kegiatan sanitasi sebagaimana diidentifikasikan dalam SSK. 
Perkiraan ketersediaan besaran APBD kabupaten/kota untuk mendanai program/kegiatan dalam SSK bisa 
didapat dengan cara : 1) mengurangi besaran APBD murni terhadap kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan, 
dan 2) mengurangi besaran komitmen pendanaan sanitasi terhadap kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan.  
Ilustrasi perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5.  Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK 

No Uraian 
Pendanaan (Rp.) Total 

Pendanaan n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 
        

1 Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan        
        

2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi       
        

3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi        
        

4 Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)       
        

5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)       
 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui apakah pendanaan yang diestimasikan ataupun 
dikomitmen-kan oleh kabupaten/kota melalui APBD hingga akhir tahun perencanaan SSK masih menyisakan 
dana investasi untuk mendanai program/kegiatan SSK atau malah hanya cukup untuk biaya 
operasional/pemeliharaan saja.  Kondisi terburuk/ekstrim adalah jika perhitungan menunjukkan bahwa APBD 
(apakah berdasarkan APBD murni untuk sanitasi ataupun berdasarkan Komitmen Pendanaan) malah tidak 
mencukupi walaupun untuk sekadar mendanai operasional/pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun.  
Dalam kondisi ekstrim tersebut akan menunjukkan bahwa APBD tidak mampu mendanai program/kegiatan SSK, 
sehingga hanya berharap dari pendanaan dari sumber lain. 

 

Instrumen 
Tidak ada instrumen 
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Petunjuk Teknis-02 Analisis SWOT  
 
Dokumen Referensi Terkait: 
- 

Pelaksana: 
Anggota Pokja penanggung jawab 
pemetaan keuangan dan 
perekonomian daerah dibantu oleh 
Fasilitator Kota 

Instrumen: 
Tabel pembobotan 

Lama Kegiatan: 
3 – 4 kali pertemuan/diskusi 
 

 
Tujuan: 
− Teridentifikasinya isu-isu strategis terkait, pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase dan PHBS terkait 

sanitasi.  
− Diketahuinya posisi pengelolaan sanitasi saat ini untuk sub sektor air limbah domestik, persampahan, drainase dan 

PHBS terkait sanitasi. 
− Dirumuskannya strategi percepatan pembangunan sanitasi untuk sub sektor air limbah domestik, persampahan, drainase 

dan PHBS terkait sanitasi.  
 
 
Output: 
- Isu strategis dan permasalahan mendesak pengelolaan air limbah domestik.  
- Isu strategis dan permasalahan mendesak pengelolaan persampahan.  
- Isu strategis dan permasalahan mendesak pengelolaan drainase lingkungan.  
- Posisi pengelolaan sanitasi saat ini untuk sub sektor air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan dan aspek 

PHBS terkait sanitasi.  
- Strategi percepatan pembangunan sanitasi untuk sub sektor air limbah domestik, persampahan, drainase dan PHBS 

terkait sanitasi 
 
 
 
Deskripsi 
Dalam bidang manajemen, definisi mengenai strategi cukup beragam dan bervariasi. Dalam konteks penyusunan 
SSK, strategi adalah rencana tentang serangkaian 
manuver, baik yang kasat mata maupun yang tak-
kasat mata, untuk lebih menjamin keberhasilan 
mencapai tujuan pembangunan sanitasi. Mengingat 
perumusan strategi adalah untuk mencapai tujuan 
organisasi, maka tentu saja sebelum merumuskan 
strategi harus dipahami dulu tujuan (termasuk 
sasaran) yang ingin di capai.  
 
Pemahaman akan tujuan pembangunan sanitasi akan menumbuhkan spirit “Shared Purposes” guna menyatukan 
kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Apabila sudah tumbuh spirit “Shared Purposes” 
maka diharapkan “ego sektoral” yang kadang muncul bisa diminimasi.  

 
Salah satu cara atau metode digunakan dalam perencanaan strategis adalah  SWOT. Metode ini mengkaji kondisi 
internal dan eksternal suatu oraganisasi/lembaga/entitas tertentu dari aspek empat (4), yaitu Strenght (Kekuatan), 
Weaknsess (Kelemahan), Opportunities (Peluang/kesempatan) dan Threat (Ancaman). Dalam penyusunan 
SSK, SWOT digunakan sebagai pilihan metode perumusan strategi dengan tiga (3) pertimbangan berikut: 
 Analisis SWOT ini sudah sering digunakan oleh SKPD dalam menyusun rencana strategisnya, sudah familier 

dengan anggota Pokja Sanitasi. 
 Merupakan cara yang paling baik, realistis dan dapat dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi. 
 Menumbuhkan semangat kebersamaan dan menyatukan kepentingan-kepentingan stakeholder dalam 

mencapai tujuan. 

Referensi utama dalam mengidentifikasi elemen SWOT 
bersumber dari draft Bab-1,2 dan 3 Buku Putih Sanitasi yang 
telah disusun, hasil-hasil studi/kajian yang telah dilakukan 
sebelumnya seperti; EHRA, SSA, PMJK, Pemetaan Media, 
Studi Kelembagaan, dll. Juga disarankan untuk menggunakan 
berbagai dokumen perencanaan yang sudah ada seperti; 
RPJMD, Renstra SKPD dan dokumen RTRW. 
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Langkah-langkah Pelaksanaan 
 
 
 
1. Identifikasi isu di dalam elemen SWOT 

- Lakukan proses curah pendapat (brainstorming) bersama seluruh anggota Poka untuk mengidentifikasi isu 
pengelolaan sanitasi untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi.  

- Kelompokkan isu-isu tersebut apakah termasuk Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang 
(Opportunity) dan Ancaman (Threath)  

- Proses curah pendapat ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau dibagi dalam 4 (empat) kelompok 
kecil yaitu; Kelompok sub sektor air limbah domestik, kelompok sub sektor persampahan, kelompok sub 
sektor drainase dan kelompok PHBS terkait sanitasi. Hasil diskusi kelompok kemudian dibahas dalam 
diskusi pleno untuk mendapat tanggapan dan kesepakatan bersama.  

- Cermati hasil proses curah pendapat ini dan periksa ulang hasil yang didapatkan dengan memperhatikan 
dua hal utama berikut: 
a. Kekuatan dan Kelemahan merupakan kondisi yang ada di dalam wadah pemerintah kabupaten/kota 

atau ada dalam kendali pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian hal yang diidentifikasikan 
adalah hal-hal yang melekat pada SKPD, peraturan, SDM, sarana dan prasarana yang ada dalam 
kendali pemerintah kabupaten/kota.  

b. Peluang dan Ancaman merupakan kondisi yang ada diluar pemerintah kota/ kabupaten atau ada di 
luar kendali pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu hal yang diidentifikasikan adalah aspek yang 
ada di luar SKPD, misalnya hal-hal yang ada di masyarakat, legislative, swasta, kondisi geografis, atau 
hal-hal yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi, Pemerintah Pusat, dll, kondisi social, budaya, 
ekonomi. 
 

 
 
2. Pembobotan atas isu di dalam elemen SWOT 

- Klasifikasikan isu yang dihasilkan di langkah 1 di atas sesuai dengan aspek-aspek yang terkait langsung 
dengan pengelolaan sanitasi baik aspek teknis maupun non teknis. Dalam analisis selanjutnya sudah harus 
diklasifikasikan sebagai berikut; Internal meliputi aspek: teknis opresaional, kelembagaan, keuangan, 
komunikasi dan suberdaya manusia. Sedangkan Eksternal meliputi aspek: teknis operasional (termasuk 
kondisi geofrafis), kelembagaan, keuangan, komunukasi, partisipasi masyarakat, swasta, praktik jender 
(sosial budaya) dan kemiskinan.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Tips dan saran 
 
Hati-hati dalam pengidentifikasian, karena yang harus diidentifikasikan adalah kondisi yang paling akar dan bukan symptom. 
Jika dalam survey ditemukan ada masalah dalam aspek yang kita kaji, agar dicermati lagi apakah hal tersebut memang 
betul masalahnya atau itu sebenarnya baru merupakan symptom-nya (gejala yang tampak dipermukaan). Hal ini penting 
karena yang harus dikemukakan adalah akarnya dan bukan gejalanya. 

 
Untuk itu harus diperhatikan seberapa besar dampak isu tersebut untuk mencapai tujuan. Contohnya: Belum semua ruas 
jalan terlayani jasa kebersihan.  Kalau layanan jasa kebersihan itu disediakan maka masalahnya akan terpecahkan. Jadi ini 
merupakan isu operasional bukan isu strategis.  Bedakan dengan ‘Usia pemanfaatan TPA akan berakhir’. Dalam hal ini 
dampak yang ditimbulkan oleh isu ini untuk mencapai tujuan terkait pengelolaan sampah kota cukup signifikan. Oleh sebab 
itu isu ini termasuk isu strategis.  
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Gambar 2-1 Contoh keterkaitan aspek  dalan elemen SWOT untuk pembobotan 
 

 
  
 

- Untuk mendapat hasil analisis yang baik dan mendalam, minimal 10 isu perlu diidentifikasi untuk masing-
masing aspek berdasarkan data dan fakta yang ada baik data sekunder maupun hasil-hasil studi yang telah 
dilakukan. Hal ini penting karena akan membantu dalam penentuan isu-isu stratagis dalam langkah berikut. 

- Lakukan pembobotan atas isu yang telah diklasifikasn tersebut. Gunakan instrumen pembobotan 
sebagaimana digambarkan berikut ini. Dalam diskusi, anggota pokja sebaiknya dibagai kedalam kelompok 
yang sama ketika megidentifikasi elemen SWOT.  

 
 

Komponen : ……………………………….. 
           No. Faktor Internal Skor Angka 1,00 2,00 3,00 4,00 

              
KEKUATAN (STRENGHTS)           

1 Aspek Kelembagaan           
1.1             
1.2             

              
2 Aspek Keuangan           

2.1             
2.2             

              
3 Aspek Teknis Operasional           

3.1             
3,2             

              
4 Aspek Komunikasi           

4.1             
4.2             

              
5 SDM           

5,1             
5,2             

             
JUMLAH NILAI KEKUATAN     0,00 
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- Pembobotan/skoring dilakukan dengan memberikan nilai masing-masing aspek yang telah diidentifikasi 
dari sisi penting dan pengaruhnya aspek tersebut. Nilai yang diberikan berkisar antara 1 sampai dengan 
4, dengan penjelasan masing-masing nilai adalah sebagai berikut: 
4 = sangat penting dan berpengaruh 
3 = penting dan berpengaruh 
2 = agak penting dan berpengaruh 
1 = tidak penting penting dan berpengaruh 

 
Maksud dari rentang nilai tersebut adalah apabila suatu aspek dipandang sangat penting dan berpengaruh 
untuk digunakan sebagai kekuatan (untuk mencapai tujuan), maka diberi nilai 4 dan bila isu tersebut sangat 
tidak penting dan tidak berpengaruh maka diberi nilai 1.  

 
- Lakukan pembobotan/scoring untuk Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman untuk semua 

komponen, yaitu Air Limbah Domestik, Persampahan, Drainase dan aspek PHBS terkait sanitasi. 
 

Berikut ini salah satu contoh hasil pembobotan sebagai ilustrasi saja. 
 

Komponen : PERSAMPAHAN 
     

       
No. Faktor Internal Skor Angka 

1,00 2,00 3,00 4,00 
              

KEKUATAN (STRENGHTS)           
1 Aspek Kelembagaan           

1.1 Perda mengenai Retribusi Daerah (sampah) 
sudah ada       v 4,00  

              

2 Aspek Keuangan           

2.1 
Tren pembiayaan/alokasi anggaran bagi 
pengelolaan sampah relatif mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun  

  v     2,00  
              

3 Aspek Teknis Operasional           

3.1 TPA Penujah memiliki 2 Bulldozer dan 1 
Excavator       v 4,00  

              

4 Aspek Komunikasi           

4.1 

Komunikasi di internal lembaga (DPU Bidang 
Taru PK) sudah relatif baik, dengan adanya 
rakor mingguan antara Kabid dengan operator 
armada sampah) 

      v 4,00  

              

5 SDM           

5,1 Jumlah tenaga kerja lepas untuk penyapuan 
jalan dan angkutan sampah cukup     v   

3,00 
              

JUMLAH NILAI KEKUATAN         17,00 
 
 
3. Tetapkan isu strategis  

- Lakukan proses penetapan isu strategis berdasarkan hasil langkah 2. Proses ini dilakukan dengan cara 
hanya memilih aspek-aspek yang memiliki bobot/skor dengan nilai 3 dan 4. Isu strategis didefinisikan 
sebagai isu yang paling relevan dan memberikan efek penyelesaian paling besar terhadap pencapaian 
tujuan.  

- Tetapkanlah isu strategis untuk setiap komponen. Jumlah isu strategis yang ditetapkan untuk masing-
masing komponen berkisar antara 5 sampai 7 isu. 

- Sepakati isu strategis ini diantara Pokja 
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4. Tentukan posisi pengelolaan sanitasi  
- Lakukan analisis untuk mendapatkan posisi kuadran pengelolaan sanitasi.  
- Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai Kekuatan dan Kelemahan serta selilisih 

antara Peluang dan Ancaman. Kedua selisih tersebut akan menentukan posisi kuadran pengelolaan 
sanitasi. Gambar berikut memberikan ilustrasi proses analisis untuk menentukan posisi pengelolaan 
sanitasi. 

 
 

Gambar-2 Cara menentukan posisi pengelolaan sanitasi 
 

 
 
 

- Kuadran dalam analisis posisi pengelolaan sanitasi digambarkan berikut ini. 
 

Gambar-3 Posisi Awal Pengelolaan Sanitasi 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Keterangan 

 Kuadran 1, menggambarkan bahwa selisih antara Kekuatan dan Kelematan menunjukkan nilai positif demikian 
juga selilisih antara Peluang dan Ancaman bernilai positif. 

 Kuadran 2, menggambarkan bahwa selisih antara Kekuatan dan Kelematan menunjukkan nilai negatif sedangkan 
selilisih antara Peluang dan Ancaman bernilai positif. 

 Kuadran 3, menggambarkan bahwa selisih antara Kekuatan dan Kelematan menunjukkan nilai negatif demikian 
juga selilisih antara Peluang dan Ancaman bernilai negatif. 

 Kuadran 4, menggambarkan bahwa selisih antara Kekuatan dan Kelematan menunjukkan nilai positif demikian 
juga selilisih antara Peluang dan Ancaman bernilai negatif. 

 

1 2 

3 4 
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5. Rumuskan strategi  
- Perumusan strategi dilakukan menggunakan matriks SWOT sebagaimana digambarkan berikut ini. 

 
Tabel -1 MATRIKS  SWOT untuk merumuskan strategi 

 
               

Faktor internal                                                                                                 
 
     Faktor eksternal  
 

KEKUATAN (S): 
1. Isu strategis 1 
2. Isu strategis 2 
3. ..... 
4. .... dst  

KELEMAHAN (W): 
1. Isu strategis 1 
2. Isu strategis 2 
3. ... 
4. dst.  

PELUANG (O):  
1. Isu strategis 1 
2. Isu strategis 2 
3. ...... 
4. Dst  

Strategi S-O :  
[menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang]  
1. Strategi 1 
2. Strategi 2 
3. dst 

Strategi W-O: 
 [mengatasi kelemahan untuk meraih peluang] 
  
1. Strategi 1 
2. Strategi 2 
3. dst. 

  
ANCAMAN (T):  
1. Isu strategis 1 
2. Isu strategis 2 
3. ….. 
4. ...dst  

Strategi S-T: 
[menggunakan kekuatan untuk mengatasi 
ancaman] 
1. Strategi 1 
2. Strategi 2 
3. dst. 
 

Strategi W-T: 
[mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi 
ancaman]  
1. Strategi 1 
2. Strategi 2 
3. dst  

 
 

- Tuliskan isu-isu strategis yang telah disepakati pada tempat yang sesuai dengan kategorinya yaitu 
Kekuatan-Strength (S), Kelemahan-Weakness (W), yang merupakan faktor-faktor internal atau Internal 
Factor Analysis Summary  (IFAS);  dan kemudian Peluang-Opportunity (O),  Ancaman-Threat (T) sebagai 
faktor-faktor eksternal atau External Factor Analysis Summary (EFAS).  

- Selanjutnya,  padukan kekuatan dengan peluang (Strategi S-O) , maupun kekuatan dengan ancaman 
(Strategi S-T) dapat dituliskan pada kisi-kisi yang tersedia. Demikian pula untuk strategi yang memadukan 
kelemahan dengan peluang (Strategi WO), dan kelemahan dengan ancaman (Strategi W-T).      

- Lakukan pencermatan terhadap rumusan strategi. 
Rumuskan terlebih dahulu strategi utama yaitu yang terkait langsung dengan Posisi Pengelolaan Sanitasi 
saat ini sesuai kuadran yang telah ditetapkan; apakah S-O, W-O, S-T atau W-T. Setelah itu baru 
merumuskan strategi pendukung yang akan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran. Teliti kembali 
rumusan strategi yang telah disiapkan:  
 Rumusan strategi yang benar adalah “perkawinan” antara dua elemen (S-O, W-O, S-T, W-T) 
 Rumusan strategis menggunakan kata kerja dalam kalimat aktif. Beberapa kata kunci yang umumnya 

digunakan adalah: 
 Meningkatkan,.... 
 Mendayagunakan,.... 
 Mengoptimalkan,..... 
 Mengefektifkan,.... 
 Memaksimalkan,.... 
 Mensinergikan,.... 
 Mengejawantahkan,....dll 

 Periksa kembali apakah pernyataan yang dihasilkan sudah benar merupakan rumusan strategi 
ataukah merupakan rumusan program atau kegiatan. 

 Melengkapi rumusan yang sudah ada dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, karena 
dalam menyusun strategi diperlukan data konkrit, yang diperoleh dari hasil kaji ulang Buku Putih 
(pembekalan 1), hasil pembekalan 2 - zona, sistem sanitasi dan opsi teknologi, serta  pertimbangan 
jangka panjang/pendek.  Untuk aspek non-teknis, yang meliputi kelembagaan, keuangan, komunikasi, 
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keterlibatan Bisnis,  dan PMJK perlu mempertimbangakan hasil studi yang telah dituangkan dalam 
Buku Putih dan pandangan dari masing-masing tenaga ahli bilamana diperlukan. 

 Evaluasi Strategi.  
Selama proses identifikasi isu strategis dan rumusan strategi, anggota Pokja Sanitasi harus selalu 
memperhatikan adanya pemikiran yang berorientasi kepada pencapaian tujuan. Pertanyaan-
pertanyaan berikut bisa membantu untuk menguji apakah strategi yang telah dirumuskan sudah 
relevan dengan pencapaian tujuan pembengunan sanitasi Kabupaten/kota: 
 Apakah strategi sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan? 
 Apakah strategi konsisten dengan lingkungan eksternal? 
 Apakah strategi sudah mendasarkan pada kekuatan dan didukung dengan sumber daya yang ada 

dalam kontrol Pemerintah Kabupaten/kota? 
 

 
 

 
Instrumen 
Instrumen pembobotan SWOT 
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Komunikasi adalah upaya manusia dalam 
menyampaikan isi pernyataan (pesan) kepada manusia 
lain dengan motif (tujuan) tertentu, baik melalui 
komunikasi langsung maupun melalui saluran/media 
tertentu pula. Simbol-simbol komunikasi dapat berupa 
mimik, gerak-gerik, gambar, warna, suara dan bahasa 
(lisan dan tulisan). Sedangkan saluran/media 
komunikasi dapat meliputi individu, lembaga, media 
massa, media luar ruang, media tradisional, media 
alternatif dll. 
 

Petunjuk Teknis-03 Merumuskan Strategi Komunikasi  
 
Dokumen Referensi Terkait: 
- 

Pelaksana: 
Anggota Pokja penanggung jawab 
pemetaan keuangan dan 
perekonomian daerah dibantu oleh 
Fasilitator Kota 

Instrumen: 
 

Lama Kegiatan: 
15 hari kerja 
 

 
Tujuan: 
− Menentukan tujuan komunikasi yang hendak dicapai. 
− Mengetahui prioritas khalayak sasaran. 
− Menentukan rumusan pesan yang kuat dan jelas untuk tiap tujuan komunikasi dan target audience. 
− Menentukan saluran komunikasi serta alat komunikasi yang sesuai dengan khalayak sasaran 

 
 
Output: 
Pendekatan komunikasi yang berbeda yang dapat diterapkan tergantung pada pesan, target sasaran dan rencana yang 
diperlukan sebagai bahan masukan di dalam dokumen SSK. 
 

 

Deskripsi 
Strategi komunikasi disusun untuk memastikan pesan-
pesan kunci yang dirumuskan dari hasil analisa situasi 
(dalam kaitan Buku Putih, berdasarkan data primer dan 
sekunder yang tertuang dalam rumusan isu-isu strategis), 
dikomunikasikan dengan benar, sehingga dapat mencapai 
tujuan komunikasi yang telah ditentukan sebelumnya.  
 
Sebagai bagian dari strategi, komunikasi yang baik dapat 
dilakukan dengan cara antara lain : 
• meningkatkan kesadaran perubahan di mana dan kapan yang tepat, di antara kelompok sasaran yang relevan. 
• menanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang cara kerja baru, proses, sistem, peran, tanggung jawab, 

dan sebagainya. 
• secara mandiri bertindak dalam cara-cara baru dengan memberikan contoh nyata, hingga memberikan 

penghargaan dan hukuman sebagai instrumen komunikasi yang diperlukan untuk kelompok sasaran tertentu. 
 
Strategi komunikasi diperlukan karena, informasi dan pengetahuan memiliki makna dan nilai yang berbeda bagi  
setiap individu. Komunikasi akan mempengaruhi orang yang berbeda pada waktu yang berbeda oleh karenanya: 
“strategi komunikasi memberikan arahan untuk menyampaikan informasi tertentu pada waktu, tempat dan cara yang 
tepat untuk menjangkau tiap target sasaran.” 
 
Ketika menerapkan strategi kompleks dan berkelanjutan, penting untuk menghindari 'overload inisiatif'. Individu 
dapat menjadi frustasi oleh komunikasi yang konstan dan berpotensi bertentangan. Hal tersebut dapat terjadi karena 
untuk sampai kepada perubahan perilaku, selain komunikasi diperlukan pula dukungan ketersediaan sarana-
prasarana dan lingkungan yang memadai. Oleh karenanya :“strategi komunikasi bukan hanya harus sejalan, namun 
harus mendukung dan menjadi bagian dari   arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi yang  akan 
dilakukan.” 
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Langkah-langkah Pelaksanaan 
 
 

1. Tetapkan Tujuan Komunikasi 
 Tujuan adalah kunci keberhasilan strategi komunikasi. Secara umum tujuan kegiatan komunikasi dalam 

pembangunan sanitasi adalah : ”Memperoleh dukungan yang memadai dari segenap pemangku kepentingan 
dalam tiap tahapan pembangunan sanitasi di  kabupaten/kota.” 

 
 Namun demikian, tujuan yang bersifat umum tersebut perlu dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus 

berdasarkan isu-isu strategis terkait komunikasi yang ditemukan dalam Buku Putih Sanitasi. Hal ini bertujuan 
agar memberi kemudahan dalam menentukan, khalayak (target sasaran), pesan dan kegiatan komunikasi yang 
akan dilakukan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut :  

 
a. Cermati isu strategis dalam Buku Putih  

Untuk dapat menetapkan tujuan komunikasi, langkah pertama adalah mencermati kembali dokumen Buku 
Putih kabupaten/kota, terutama terkait isu-isu strategis yang terdapat di dalam Bab 3. 

  
b. Rumuskan Tujuan Komunikasi berdasarkan Isu Strategis  

Tujuan komunikasi ditulis dalam bentuk kalimat aktif terkait dengan upaya untuk mempengaruhi tingkat 
kesadaran, pemahaman, keyakinan atau sampai pada perubahan perilaku/tindakan dari khalayak sasaran 
tertentu. Penentuan tujuan komunikasi harus realistis, sesuai dengan kondisi ‘ada dimana’ khalayak 
sasaran kita berada. Tujuan komunikasi hendaknya disusun sesuai dengan kaidah SMART: specific, 
measurable, achievable, realiastic dan time bound. Kalau saat ini kesadaran dinilai kurang, maka perlu 
ditingkatkan . Kalau saat ini kesadaran dinilai cukup, maka tujuan komunikasi bisa ditingkatkan menjadi 
memberi pemahaman, dan seterusnya. Contoh rumusan tujuan komunikasi berdasarkan isu strategis 
seperti Tabel 1. di bawah ini. 
 

Tabel 1: Rumusan Tujuan Komunikasi Berdasarkan Isu Strategis 
No. Isu Strategis Tujuan Komunikasi 
1. Contoh : Ada 80 persen rumah tangga memiliki 

jamban dan septic tank lebih dari 5 tahun, namun 
dari jumlah tersebut hanya 5% yang mengaku 
pernah menguras septic tank karena penuh. 

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
menggunakan septic tank yang tidak mencemari 
lingkungan. 

 dst   
Catatan :  
Tidak semua isu strategis memerlukan dukungan kegiatan komunikasi, bila demikian, maka tidak perlu dirumuskan tujuan 
komunikasi, atau ditulis : “tidak memerlukan dukungan kegiatan komunikasi.” 

2. Rumuskan, Khalayak Sasaran, pesan dan Rencana Kegiatan Komunikasi 
 Berdasarkan isu-isu strategis dan tujuan komunikasi, kita dapat merumuskan pesan, khalayak sasaran dan 

kegiatan komunikasi yang direncanakan.  Jka memungkinkan, akan lebih baik jika ditentukan khalayak 
sasarannya terlebih dahulu, baru tentukan pesannya. Setelah itu baru ditentukan rencana kegiatan 
komunikasinya. 

 
a. Merumuskan Pesan 

Dari sebuah tujuan komunikasi dapat disusun lebih dari 1 pesan, baik untuk khalayak sasaran yang sama, 
maupun khalayak sasaran yang berbeda. Secara umum, pesan yang dibuat harus jelas, mudah diingat dan 
menggugah. Sebagai contoh misalnya tujuan komunikasi : “Meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya menggunakan septic tank yang tidak mencemari lingkungan”. 
 
Pesan yang dapat dibuat antara lain : 
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- Pastikan septic tank tidak bocor, atau berarti anda biarkan keluarga anda mengkonsumsi kotoran 
sendiri ! 

- Jarak septic tank dan sumber air minimal 10 meter, kalau mau keluarga anda sehat ! 
- Kalau 5 tahun septic tank tidak disedot, kemungkinan bocor dan mencemari sumber air anda ! 
 
Pesan-pesan ini nantinya dapat dikemas dalam berbagai media/materi komunikasi sehingga penyampaian 
dapat berupa serial, atau sekaligus dimuat dengan pengaturan tertentu sesuai dengan karakter 
media/materi komunikasi yang digunakan. 
 
Tanpa mengubah esensi, pesan-pesan tersebut dapat dikembangkan ke dalam bentuk bahasa, gambar, 
suara dan simbol komunikasi lain dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan jender, keberpihakan 
kepada masyarakat miskin, dan sensitifitas budaya setempat. 

 
b. Menetapkan Khalayak Sasaran (Utama dan Antara) 
 Yang perlu diperhatikan dalam menentukan khalayak sasaran utama adalah siapa yang terkait langsung 

dengan tujuan komunikasi yang kita lakukan. Dalam kasus misalnya tujuan komunikasi : “Meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan septic tank yang tidak mencemari lingkungan”. 
Tentu saja khalayak sasaran utama adalah 75% penduduk yang dalam Buku Putih atau studi EHRA 
disebutkan memiliki septic tank lebih dari 5 tahun namun belum pernah disedot atau dikuras karena penuh. 
Semakin rinci kita memahami khalayak sasaran, akan sangat membantu dalam proses selanjutnya 
menentukan media/saluran komunikasi yang tepat. Selain ‘khalayak sasaran utama’, kita juga perlu 
mempertimbangkan sub-kelompok dari khalayak sasaran utama yang dapat mempengaruhi pendapat 
mereka. Dari hasil studi komunikasi dan media, kita dapat melihat siapa yang menjadi penyampai pesan 
paling efektif dan dipercaya oleh khalayak sasaran utama. Dalam kasus ini kita bisa rumuskan ‘khalayak 
sasaran antara’ misalnya; tokoh agama, tokoh masyarakat, kader (kesehatan, posyandu dan pkk) dan radio 
X. 

 
c. Merencanakan Kegiatan Komunikasi 
 Setelah jelas khalayak sasaran yang dituju, langkah selanjutnya adalah merencanakan kegiatan 

komunikasi yang akan dilakukan.  
 
 Dalam merencanakan kegiatan komunikasi hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah :  

• efektifitas dan efisiensi penyampaian pesan. 
• kombinasi kegiatan yang terintegrasi dan saling melengkapi antara satu kegiatan dengan kegiatan 

yang lain  
 
 Untuk dapat menjangkau 75% penduduk, tentu saja akan sangat perlu biaya besar bila kegiatan yang 

dipilih adalah  komunikasi langsung atau ‘tatap muka’ dengan seluruhan khalayak sasaran. Kalaupun hal 
tersebut dilakukan, sebaiknya hanya untuk sub–kelompok khalayak sasaran prioritas yang dapat ditentukan 
berdasarkan daerah, kondisi ekonomi dan atau lainnya. Untuk itu perlu dilihat kembali data-data Buku Putih 
yang menunjukkan dimana saja daerah prioritas yang harus segera dilakukan penyadaran masyarakat. 

 
 Kombinasi dari kegiatan komunikasi penyadaran dengan ‘tatap muka’, dapat saja dilakukan dengan  

komunikasi melalui media massa lokal (cetak dan elektronik) baik melalui periklanan maupun lewat 
pemberitaan, dapat pula melalui media luar ruang (pemasangan spanduk, billboard, standing banner dll) 
serta dapat pula melalui pembuatan dan penyebarluasan media/materi komunikasi standar seperti leaflet, 
booklet, sticker, poster dll. 

 
 Untuk menjangkau ‘khalayak sasaran antara’ yang terdiri dari tokoh masyarakat dan agama, kader 

(kesehatan, pkk dan posyandu), serta Radio X, dapat dilakukan kegiatan yang mengundang 
keseluruhannya dengan tema yang umum, atau secara terpisah dengan tema yang lebih khusus, baik 
dalam bentuk lokakarya, seminar, diskusi atau kunjungan dll.  
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Tabel 2: Rumusan Pesan, Khalayak Sasaran dan Kegiatan 
No. Pesan Khalayak Sasaran Kegiatan Komunikasi 
1. - Pastikan septic tank tidak 

bocor, atau berarti anda 
biarkan keluarga anda 
mengkonsumsi kotoran 
sendiri ! 
 

- Jarak septic tank dan 
sumber air minimal 10 
meter, kalau mau keluarga 
anda sehat ! 
 

- Kalau 5 tahun septic tank 
tidak disedot, kemungkinan 
bocor dan mencemari 
sumber air anda ! 

Utama : 
75% penduduk yang memiliki 
septic tank lebih dari 5 tahun 
namun belum pernah disedot 
atau dikuras karena penuh. 
 
Antara : 
Tokoh masyarakat dan agama, 
kader (kesehatan, pkk dan 
posyandu), serta Radio X. 

- Menyusun dan melaksanakan kampanye 
partisipatif di 8 RW prioritas. 
 

- Pembuatan dan penayangan iklan di surat 
kabar, radio dan tv lokal. 
 

- Pembuatan dan pemasangan spanduk, 
bilboard, standing banner di lokasi strategis 
dan daerah dimana khalayak sasaran 
berada. 
 

- Pembuatan leaflet, booklet, sticker, poster 
dll 

 
- Lokakarya pentingnya penyadaran 

masyarakat tentang septic tank yang baik 
bagi tokoh masyarakat dan agama, kader 
(kesehatan, pkk dan posyandu), serta Radio 
X. 

2. Dst   
 

Untuk memastikan rencana kegiatan komunikasi berjalan dengan baik dan sebagai alat pemantauan 
(monitoring), hal pertama perlu ditetapkan waktu pelaksanaan, petugas pelaksana dengan jelas dan biaya yang 
dibutuhkan oleh tiap kegiatan. 

  
Tabel 3:  Rumusan Perkiraan Biaya, Pelaksana dan Waktu Pelaksanaan untuk Tiap Kegiatan 

No. Kegiatan Perkiraan 
Biaya* 

Pelaksana* Waktu* 

1. - Menyusun dan melaksanakan 
kampanye partisipatif di 8 RW 
prioritas. 
 

- Pembuatan dan penayangan 
iklan di surat kabar, radio dan 
tv lokal. 
 

- Pembuatan dan pemasangan 
spanduk, bilboard, standing 
banner di lokasi strategis dan 
daerah dimana khalayak 
sasaran berada. 
 

- Pembuatan leaflet, booklet, 
sticker, poster dll 

 
- Lokakarya pentingnya 

penyadaran masyarakat 
tentang septic tank yang baik 
bagi tokoh masyarakat dan 
agama, kader (kesehatan, pkk 
dan posyandu), serta Radio X. 

Rp. 21.000.000,- 
 
 

Rp. 50.000.000,- 
 
 

Rp. 10.000.000,- 
 
 
 
 

Rp. 10.000.000,- 
 
 

Rp. 10.000.000,- 

Dinas Kesehatan, 
Humas, dan DinKoinfo 
 

Juni-Juli 2013 
 
 
April-Juli 2013 
 
 
April-Juli 2013 
 
 
 
 
April 2013 
 
 
Mei 2013 

3. Dst.    
*) Berdasarkan rumusan bersama sesuai kondisi yang ada.  
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3. Menentukan saluran media 
Proses penentuan saluran/media sebenarnya sudah dilakukan pada saat menetapkan ‘khalayak sasaran 
utama’ dan ‘khalayak sasaran antara’, serta pada saat menetapkan rencana kegiatan komunikasi. Dalam hal ini 
kita telah menentukan komunikasi ‘tatap muka’ dengan ‘khalayak sasaran utama’ dan ‘khalayak sasaran 
antara’, serta telah menentukan radio, tv, dan surat kabar lokal serta tokoh masyarakat dan agama, kader 
(kesehatan, pkk dan posyandu), serta Radio X saluran/media komunikasi sebagai ‘khalayak sasaran antara’. 
 
Hanya saja khusus untuk media massa, karena hampir 70% biaya komunikasi adalah untuk penempatan di 
media massa oleh sebab itu, permasalahan ini penting untuk diulas lebih jauh. Adapun langkah-langkah seleksi 
media sebagai berikut : 

 
a. Cari jenis media : Pada langkah awal proses seleksi media, akan mencari jenis media yang akan 

digunakan dalam kampanye dalam rangka strategi bauran media (media mix strategy), sebagai media 
komunikasi untuk mencapai tujuan. Dalam tahap ini dilakukan diskusi tentang karakteristik setiap alternatif 
media, kelebihan dan kekurangan, termasuk mencocokkan dengan kebutuhan konsumen/khalayak 
sasaran, keinginan, produk/ pesan dan kebiasaan dalam menggunakan media. 
 

b. Seleksi media : Pada tahap selanjutnya dari seleksi media adalah melihat lebih rinci ke dalam tiap jenis 
media. Jika majalah direkomendasikan, maka majalah apa yang dapat digunakan, jika televisi di 
rekomendasikan, maka stasiun televisi dan program tersebut dapat digunakan dengan durasi tertentu dan 
sebagainya. Pada tahap ini masuk pada perhitungan kuantitatif berupa rating, jangkauan, frekuensi, dan 
efisiensi, lebih baik lagi bila dilakukan analisis kualitatif pada tiap alternatif. 
 

c. Tentukan frekuensi, waktu, ukuran, lokasi dll : Langkah selanjutnya adalah masuk pada tindak lanjut lebih 
rinci dari media seleksi seperti keputusan seleksi program, waktu dan jadual (keberlanjutan), lokasi (untuk 
media cetak outdoor), dan penanganan khusus lain. 

 

4. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi 
Kegiatan komunikasi adalah proses yang dinamis, sifatnya yang melayani tujuan membuat kegiatan-kegiatan 
yang telah kita susun kadang harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada, tanpa harus merubah tujuan 
utama. Oleh karenanya diperlukan rencana pemantauan dan evaluasi untuk dapat melakukan kegiatan ini. 
Adapun alur proses kegiatan komunikasi, seperti diagram di bawah ini : 

 

 
 
 

Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan untuk proses kegiatan dan hasil kegiatan komunikasi. 
 

a. Pemantauan dan Evaluasi untuk Proses kegiatan Komunikasi  
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Memastikan bahwa rencana kegiatan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan 
mengacu pada rencana anggaran yang tersedia, waktu pelaksanaan, dan petugas pelaksana. Hasil 
pemantauan kemudian dievaluasi dalam rapat tim komunikasi dan atau rapat pokja sanitasi secara 
keseluruhan untuk menjadi masukan pelaksanaan kegiatan komunikasi selanjutnya.  

b. Pemantauan dan Evaluasi untuk Hasil kegiatan Komunikasi 
Untuk mengukur keberhasilan kegiatan komunikasi, tentu memerlukan waktu yang cukup dan tergantung 
dari intensitas dan keberlanjutan kegiatan kampanye. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa kegiatan 
komunikasi adalah bukan tujuan, tapi cara mencapai tujuan.  Oleh karenanya pemantauan dan evaluasi 
hasil kegiatan komunikasi, tidak lepas dan termasuk dari kegiatan pemantauan dan evaluasi dari 
penyusunan dan pelaksanaan SSK itu sendiri. Apabila ditemukan kendala komunikasi sehingga proses 
pembangunan sanitasi tidak berjalan sesuai dengan rencana, hal ini dapat menjadi masukan untuk 
penyusunan strategi dan kegiatan komunikasi selanjutnya. 
Secara makro, efektifitas kegiatan komunikasi dapat dipantau dan dievaluasi melalui kegiatan pre-test dan 
post-test kepada khalayak sasaran tertentu. Dalam kasus misalnya tujuan komunikasi : “Meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan septic tank yang tidak mencemari lingkungan”. 
Tentu saja khalayak sasaran utama adalah 75% penduduk yang dalam Buku Putih atau studi EHRA 
disebutkan memiliki septic tank lebih dari 5 tahun namun belum pernah disedot atau dikuras karena penuh. 
Kepada populasi tersebut, dapat dilakukan semacam survey dan atau Focus Group Disscussion (FGD), 
untuk melihat adakah peningkatan kesadaran seperti yang diinginkan sebelum dan setelah dilakukan 
kegiatan komunikasi tertentu. 
 

 

Instrumen 
Tidak ada instrumen 
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Petunjuk Teknis-04 Strategi Monitoring dan Evaluasi implementasi SSK  
 
Dokumen Referensi Terkait: 
- 

Pelaksana: 
Anggota Pokja oleh Fasilitator Kota 

Instrumen: 
Tabel 

Lama Kegiatan: 
3 hari kerja 
 

 
Tujuan: 
Menyiapkan strategi monitoring dan evaluasi (monev) implementasi SSK sebagai masukan untuk Bab 5 SSK, Strategi Monev. 
Hasil penyepakatan akan menjadi dasar pelaksanaan monev implementasi SSK dalam 5 (lima) tahun kedepan.  

 
 
Output: 
- Pernyataan dalam kerangka hasil/kerangka stratejik sesuai dengan kaidah spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik dan 

berjangka waktu.  
- Disepakatinya mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat pokja kab./kota. 
- Kerangka hasil terisikan ke dalam sistem monev berbasis web PPSP Nawasis.  
 

 

Deskripsi 
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK perlu dilakukan secara rutin oleh pokja Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan 
sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan 
dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. Selain 
itu, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja dan 
akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.  
 
Kegiatan dalam petunjuk praktis ini mencakup: 
- Menilai ulang kerangka hasil/kerangka stratejik SSK. Kerangka hasil seperti tujuan, sasaran, input, kegiatan dan 

output sesuai kaidah SMART (specific, measurable, attainable, realistic dan time-bound) serta memiliki indikator 
jelas. 

- Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat pokja. 
- Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis web Nawasis PPSP. 
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Langkah-langkah Pelaksanaan 
 
 
 
1. Nilai Ulang Kerangka Hasil Percepatan Pembangunan Sanitasi  

a. Lihat kembali kerangka hasil seperti tercantum pada Bab 3 dan Bab 4 SSK. Kerangkat hasil berisikan 
informasi visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, input dan output. Gunakan perangkat penilai 
kualitas (QA) untuk mengetahui bahwa kerangka hasil telah:   
- Spesifik 
- Terukur 
- Dapat dicapai 
- Realistik 
- Berjangka waktu 

 
b. Siapkan matrik seperti dibawah ini untuk subsektor Air Limbah Domestik, Persampahan, Drainase  dan 

PHBS terkait Sanitasi. 
 

Tujuan: 
... 

Sasaran Indikator 
Data Dasar 

Target 
Tahun n+1 Tahun n+...(hingga tahun ke 

5) 

Nilai Sumber & 
Tahun Rencana Realisasi Rencana Realisasi 

... ... ...       
         
         
         
         
         
 
2. Sepakati Mekanisme Monev Implementasi SSK 

a. Diskusikan dan tetapkan isian untuk tabel dibawah ini. 
Tabel disiapkan untuk membimbing pokja dalam menetapkan obyek pemantauan, penanggung jawab, 
waktu pelaksanaan, dan pelaporan. Obyek pemantauan terdiri dari capaian kegiatan dan capaian stratejik. 
Capaian kegiatan terkait dengan pelaksanaan Bab 4, Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan 
Sanitasi. Capaian stratejik terkait dengan capaian Bab 3, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Percepatan 
Pembangunan Sanitasi.  
 

Obyek 
Pemantauan 

Penanggung Jawab 
Waktu 

Pelaksanaan 

Pelaporan 

Penanggung 
Jawab Utama 

Pengumpul 
Data dan 

Dokumentasi 
Pengolah 

Data/Pemantau 
Penerima 
Laporan Format 

       
       
       
       

 
 
  

 
Bagian C|Petunjuk Teknis  
 

62 



 

b. Diskusikan dan tetapkan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil monev.  
 

3. Isikan Kerangka Hasil ke Dalam Sistem Monev Berbasis Web PPSP 
Sistem dapat diakses melalui http://ppsp.nawasis.info. Panduan pengisian dapat dilihat di 
http://ppsp.nawasis.info/panduan.  
 

 

 

Instrumen 
1. Instrumen Penilaian Kualitas (QA) SSK, utamanya lembar Bab 2, 3, dan 4. 
2. Instrumen sistem monev berbasis web http://ppsp.nawasis.info.  
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Alternatif Pilihan Kelembagaan Pengelola Layanan Sanitasi di Daerah 
 

 

1. Umum 
Alternatif pilihan kelembagaan pengelola layanan sanitasi di daerah ini merupakan salah satu bahan penunjang 
guna melengkapi Petunjuk Praktis Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat 
memberi arahan kepada kabupaten/kota peserta PPSP yang sedang menyusun SSK, sehingga rencana 
penyempurnaan bentuk kelembagaan/organisasi dalam melaksanakan layanan sanitasi di Kab/Kota ke depan 
berfungsi secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan sumber daya Kab/Kota.  
Kebijakan pengembangan kelembagaan berikut tahapan perubahan kelembagaan adalah sebuah konsekuensi 
logis, apabila daerah ingin tetap dapat memaksimalkan segala peluang untuk memastikan terjadinya 
kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Keberlanjutan layanan sanitasi bagi masyarakat di daerah dari sisi 
kelembagaan saat ini hingga mendatang akan sangat ditentukan oleh ketepatan pokja dalam memadukan 
kebutuhan pembangunan fisik berupa sarana sanitasi dengan ketepatan bentuk lembaga pengelola yang akan 
melakukan fungsi pengelolaan sarana tersebut.  
 

2. Pilihan kelembagaan 
Rujukan utama yang harus diperhatikan  dalam perubahan kelembagaan adalah PP 41 Tahun 2007 tentang 
“Organisasi Perangkat Daerah”, yang dalam pasal 14 dijelaskan sbb:  ayat (1) dinas daerah merupakan unsur 
pelaksana otonomi daerah, dst.. ayat (6) pada pasal  14 tersebut  menjelaskan pula bahwa; pada dinas daerah 
dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan 
/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 
Dari ketentuan pengaturan ini, dinyatakan kata “daerah”, dengan demikian Provinsi dapat membentuk UPTD, 
demikian pula Kabupaten/Kota juga dapat membentuk UPTD yang mana khusus untuk kabupaten/kota dapat 
menjangkau wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dari PP di atas, terlihat bahwa bentuk pengembangan 
pertama kelembagaan setelah “dinas dibentuk” adalah berupa “UPTD” dengan catatan bahwa guna melaksanakan 
pekerjaan secara lebih teknis. Untuk selanjutnya, dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan kegiatan teknis 
operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 
teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan teknis penunjang adalah 
melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. UPTD provinsi dan 
kabupaten/kota secara struktur berada di SKPD teknis dan dibawah kendali Kepala SKPD.  
Agar operasionalisasi PP No. 41 tahun 2007 dapat berjalan secara terukur dan seragam maka dikeluarkanlah 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 57 Tahun 2007 tentang “Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah”, menggaris bawahi bahwa daerah dalam rangka kebutuhan penataan kelembagaan di 
daerahnya diminta memperhatikan sbb :  
Pasal 1: Pembentukan perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, 
cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana.  
Pasal 2: Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.  
 
Dari PP No 41 2007 dan Permendagri No 57 Tahun 2007  di atas terlihat bahwa bentuk pengembangan pertama 
kelembagaan setelah “dinas dibentuk” adalah berupa “UPTD” dengan catatan bahwa guna melaksanakan pekerjaan 
secara lebih teknis dan langsung berhubungan dengan layanan kepada masyarakat. Pengembangan dapat 
dilakukan dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan daerah serta analisis jabatan dan beban kerja. 
Dua aturan di atas merupakan wujud kongkret dari usaha pemerintah untuk mulai memfokuskan kegiatan pelayanan 
pada masyarakat. Munculnya aturan di atas merupakan kebijakan untuk memisahkan fungsi regulator dengan 
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operator. Sehingga melalui pemisahan yang secara tegas dan dilakukan secara gradual maka telah terjadi 
pemisahan tugas dimana SKPD berlaku sebagai Pembina Teknis  dan diharapkan akan menjalankan fungsi 
regulator, sementara fungsi operator diserahkan ke unit lain meskipun masih dalam SKPD yang sama. 
 
2.1  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Dari PP 41 Tahun 2007 yang telah disebutkan di atas, dijelaskan bahwa melalui pembentukan UPTD secara 
bertahap pemerintah memisahkan dengan tegas peran antar unit kerja dimana peran regulor dilaksanakan tetap 
pada SKPD teknis sedangkan peran operator akan dijalankan oleh UPTD yang telah dibentuk tadi. Pembentukan 
UPTD adalah cikal bakal bagi sebuah upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan layanan sesuai dengan 
harapan  banyak pihak dalam kerangka mengisi otonomi daerah. 
Tujuan pembentukan UPTD adalah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan 
teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Salah satu karakter dari 
pengembangan kelembagaan adalah aspek keuangan dimana lazimnya pilihan pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) akan dipilih apabila diperkirakan tingkat pendapatan dari lembaga operator tersebut belum 
bisa mengkompensasi pengeluarannya. 
 
2.2  Badan Layanan Umum (BLU) dan BLUD 
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan dari 
pembentukan BLU adalah “untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Landasan hukum tentang BLU terdapat di dalam 
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada BAB XII tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
layanan Umum pasal 68 dan pasal 69. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005. 
Permendagri No 61 Tahun 2007 mendefinisikan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
pemerintah daerah.Tujuan Pembentukan BLUD adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  
 
2.3  Perusahaan Daerah (PD) 
Perusahaan Daerah adalah suatu institusi berbadan hukum berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
yang dibentuk untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat 
pembangunan daerah, meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan 
rakyat (PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah). Tujuan Pembentukan PD adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pula pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  
 
2.4  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan salah satu lembaga yang telah eksis di tingkat komunitas 
masyarakat dengan tugas dan peran yang diatur melalui AD dan ART serta rincian tugas yang telah ditentukan. 
Tujuan pendirian KSM sejalan dengan misi layanan dari sarana yang dibangun dimana masyarakat berperan aktif 
sejak merencanakan, membangun dan memanfaatkan layanan. Kebanyakan KSM dibentuk atas inisiatif masyarakat 
dan pertanggungjawabannya juga dilakukan oleh pengelola kepada masyarakat pengguna layanan. Lembaga ini 
bebas dari intervensi pihak manapun dan dapat mengembangkan layanannya sesuai keputusan yang telah diambil 
di tingkat masyarakat itu sendiri. Tujuan pembentukan KSM adalah untuk memberikan pelayanan kepada 
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masyarakat berupa penyediaan layanan jasa yang tidak mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pula pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  
 
2.5  Karakteristik  
Pilihan pengembangan kelembagaan dimana awalnya berasal dari SKPD/Dinas yang selanjutnya apabila tingkat 
kebutuhan layanan menjadi semakin tinggi maka tahapan pengembangan akan dipilih dimana salah satu 
pertimbangan adalah aspek pendapatan yaitu: pertama; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan dipilih apabila 
diperkirakan tingkat pendapatan dari lembaga operator tersebut belum bisa mengkompensasi pembiayaan dan, 
kedua; UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) apabila 
diperkirakan tingkat pendapatan dari lembaga operator tersebut mendapat pemasukan yang berimbang dengan 
pengeluaran (cost recovery). Ketiga; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Perusahaan Daerah (PD) apabila 
tingkat pendapatan dari lembaga operator tersebut mendapat pemasukan yang melebihi dengan pengeluaran 
(mendapatkan keuntungan). Keempat; disamping UPTD, BLUD dan PD- sebenarnya di tingkat masyarakat telah 
ada bentuk pengelola layanan berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khususnya yang berskala kecil 
setingkat RT/kelurahan/desa. KSM memiliki karakteristik khas dimana aspek keuntungan bukan menjadi tujuan. 
Layanan dilakukan dengan pertimbangan pendapatan sesuai dengan pengeluaran, dengan kata lain diusahakan 
pendapatan sama dengan pengeluarannya. 
 

3.  Proses Pengembangan 
3.1  UPTD 
UPTD dibentuk berupa pengembangan dari Dinas Teknis, dan didirikan agar pelaksanaan teknis pelayanan 
kepada masyarakat menjadi lebih fokus. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) 
untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dengan demikian, UPTD adalah tahapan pertama pengembangan 
kelembagaan yang mana pemisahan peran regulator dengan peran operator telah dilaksanakan secara lebih jelas. 
SKPD teknis melakukan pembinaan teknis dan bertindak sebagai regulator sedangkan fungsi layanan telah 
dilakukan oleh UPTD dan bertindak sebagai operator. Pemisahan ini, akan memberi penegasan bahwa aspek 
akuntabilitas penyelenggaraan layanan menjadi lebih dapat diringkatkan. 
 
Tata Cara  Pembentukan UPTD 
Pembentukan UPT pada daerah melalui Dinas dan penataan kelembagaan pengelola secara umumnya dilakukan 
secara selektif dengan kriteria sifat tugasnya teknis operasional. Ada 4 langkah utama yang harus dilalui yaitu (a) 
penentuan kebutuhan pengembangan organisasi (b) perhitungan besaran organisasi (c) analisis beban kerja; dan 
(d) pembentukan organisasi. 
Selanjutnya diikuti dengan beberapa kegiatan berupa rapat strategis dimana pada rapat teknis persiapan penataan 
kelembagaan di internal SKPD berisi paparan tentang (1) Identifikasi kebutuhan pengembangan/penataan 
kelembagaan menuju pembentukan pengelola layanan; (2) perkiraan kebutuhan lembaga pengelola berdasarkan 
kondisi pelayanan ke depan; (3) identifikasi kapasitas keuangan pemerintah daerah; (4) profil SKPD yang 
dikembangkan - identifikasi batas besaran organisasi pengelola sanitasi di masa depan (5) rekomendasi 
pengembangan dan bentuk badan pengelola; didalamnya disajikan alternatif struktur, penetapan tugas pokok rapat 
penyatuan persepsi untuk pembentukan pengelola layanan di Pemda.  
Pengaturan/regulasi tentang Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD)  mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, 
susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan/merujuk 
terlebih dahulu pada Perda  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku. Pejabat yang 
mengisi jabatan UPTD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga lain sesuai ketentuan berlaku. 
Adapun contoh Perda atas pembentukan UPTD dapat dilihat pada lampiran pedoman ini. 
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3.2.  Tata Cara Pendirian BLU/D 
Pendirian dari BLU/D meliputi syarat substantif, syarat teknis dan syarat administratif.  
1. Syarat substantif, meliputi: a. Penyediaan jasa dan atau barang layanan umum; b. Pengelolaan suatu wilayah 
dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian atau layanan umum; c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka 
meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. 
2. Syarat teknis, meliputi: a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan 
pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai 
dengan kewenangannya; dan b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat 
sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.  
3. Syarat Admistratif, meliputi: a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan 
manfaat bagi masyarakat; b. Pola tata kelola; c. Rencana strategis bisnis; d. Laporan keuangan pokok; e. Standar 
pelayanan minimum; dan f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Dari 
dokumen persyaratan di atas, disampaikan kepada Menteri Teknis/Gubernur, Bupati/Walikota untuk persetujuan 
dan diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh pengesahan.  
BLU/D dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas barang/layanan jasa yang diberikan. Imbalan 
yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per 
investasi dana. Menteri / Pimpinan Lembaga mengusulkan tarif layanan, dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, sesuai dengan kewenangannya. Penentuan tarif harus dengan pertimbangan kontinuitas dan 
pengembangan layanan; daya beli masyarakat; asas keadilan dan kepatutan; dan kompetisi yang sehat.  
BLU/D dapat menerima hibah yang tidak mengikat, dan diperlakukan sebagai pendapatan dari BLU/D. Begitu juga 
penerimaan anggaran yang diperoleh dari APBN/D diperlakukan sebagai pendapatan BLU/D. Sedangkan hibah 
terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai 
peruntukannya.  
Dana dari APBN/D, hibah tidak terikat, pendapatan dari pemberian layanan dan pendapatan hasil kerjasama 
dengan pihak lain dapat dikelola langsung untuk membiayai operasional dari BLU/D. 
BLU/D dapat memberikan piutang sehubungan adanya penyerahan jasa dan atau barang atau adanya suatu 
transaksi. Disamping itu BLU/D juga dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatannya. BLU/D juga dapat 
melakukan investasi jangka panjang dengan seizin Menteri/Kepala daerah. Keuntungan dari investasi menjadi 
pendapatan BLU/D.  
Pejabat pengelola BLU/D dan pegawai BLU/D dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga profesional 
non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU/D.  
Pengaturan/regulasi tentang BLU/Daerah  mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan/merujuk terlebih dahulu pada Perda  
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku. Adapun contoh Perda atas pembentukan BLUD 
dapat dilihat pada lampiran pedoman ini. 
 

3.3.  Tata Cara Pendirian Perusahaan Daerah (PD) 
Bagian ini akan dibahas secara tersendiri sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh Peraturan daerah (perda)dan 
dicantumkan dalam lampiran pedoman ini 
   

4.  Jangka Waktu Pengembangan  
Jangka waktu pengembangan kelembagaan sangat tergantung dari berbagai aspek, beberapa pertimbangan teknis 
dan non teknis seringkali digunakan dalam proses pengembangan tersebut.Tidak sedikit pula, pengembangan 
kelembagaan dilakukan karena dorongan politis serta alasan-alasan strategis terkait lainnya. Beberapa hal 
diantaranya sebagai contoh adalah efek dari pemekaran wilayah, dimana daerah yang dimekarkan- cenderung 
membuat lembaga tersendiri, yang kadangkala bertentangan dengan aspek efisiensi. 
Secara umum jangka waktu pengembangan kelembagaan memiliki pola dengan dasar; 
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1. Kebutuhan peningkatan cakupan layanan yang ditargetkan 
2. Kebutuhan efisiensi dan penataan organisasi /SDM 

 
Untuk pola pertama kebutuhan peningkatan cakupan layanan, maka bentuk kelembagaan dikembangkan  dengan 
langkah/ proses dan diperkirakan dengan jangka waktu sbb; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sedangkan untuk pola kedua, untuk kebutuhan efisiensi dan penataan organisasi /SDM, biasanya jauh lebih singkat 
dibandingkan perkiraan waktu diatas. Disadari pula karena kekhasan daerah amatlah beragam, maka proses dan 
jangka waktu diatas tidak serta merta dapat diseragamkan karena kompleksitas masalah yang terjadi di daerah. 
Berkaitan dengan pengembangan kelembagaan sebagaimana terlihat pada bagan di atas, ada beberapa aspek 
terkait hal itu perlu digarisbawahi. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis 
pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, disebutkan bahwa BLUD adalah satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberi 
pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Prinsip efisiensi dan produktifitas inilah yang membedakan BLUD 
dengan UPTD. Melalui Permendagri 61 tahun 2007, sekaligus semua UPTD telah didorong untuk segera 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD, yaitu Lembaganya masih berbentuk UPTD sedangkan 
pengelolaan keuangannya telah menganut asas korporasi dengan menerapkan PPK-BLUD. Kondisi ini sering pula 
disebut sebagai UPTD yang menganut PPK-BLUD. 
Tahapan pengembangan dari UPTD menjadi UPTD yang menerapkan PPK-BLUD ini, dianggap sebagai  salah satu 
proses antara untuk penerapan BLUD secara utuh. Proses itu apabila telah cukup matang akan dilanjutkan dengan 
membentuk BLUD.Melalui pembentukan BLUD akan berdampak positif antara lain: (1) Peningkatan pelayanan, (2) 
berkurangnya beban APBN/APBD, (3) meningkatnya kepercayaan atas pengelolaan layanan dan (4) mendorong 
peningkatkan perekonomian karena telah meningkatkan layanan sanitasi di daerah (misalkan di daerah wisata, 
kunjungan wisatawan menjadi lebih meningkat, dst). 
Konsekuensi dari proses pengembangan kelembagaan adalah ketersediaan dana untuk melaksanakan proses 
tersebut. Informasi dari beberapa daerah yang telah melalui proses pengembangan kelembagaan memberi contoh 
pos-pos yang harus dialokasikan pendanaannya jika hendak melaksanakan pengembangan kelambagaan 
dimaksud, antara lain meliputi; penyediaan dana untuk studi pengembangan kelembagaan, dana untuk penyusunan  
PERDA hingga tahapan sosialisasi Perda yang telah dihasilkan. Ke-3 (tiga) komponen dana tersebut akan 
memakan sebagian besar alokasi pendanaan, disamping dana rapat persiapan, rapat pembahasan hasil studi, serta 
rapat rapat teknis terkait lainnya. Pendanaan akan semakin besar, apabila dipandang perlu untuk melakukan studi 
banding yang dilakukan legislative/eksekutif terkait materi ini. 

5.  Kelebihan Pilihan Kelembagaan 
Pilihan kelembagaan membawa konsekuensi atas beberapa hal baik yang bersifat menguntungkan, maupun 
sebaliknya. Pilihan kelembagaan, akan memberi dampak terukur, yang semestinya telah diperhitungkan sebelum 
pengembangan kelembagaan dilakukan. Kerjasama atau pilihan tidak bekerjasama keduanya membawa 

Bentuk 
kelembagaan 

Lembaga :  
UPTD 

Lembaga: 
UPTD 
Pengelolaan 
Keuangan: 
PPK - BLUD 
 

Lembaga ; 
BLUD 

Lembaga : 
Perusahaan 
Daerah (PD) 
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konsekuensi baik teknis dan non teknis. Tabel berikut dibawah ini akan memberikan gambaran beberapa manfaat 
kelebihan atas pilihan kelembagaan tersebut. 
 
Tabel 1: Kelebihan dan kekurangan pilihan kelembagaan UPTD, BLUD, dan PD 

No Aspek UPTD 
Provinsi 

UPTD 
Kab/Kota BLUD Perusahaan 

Daerah 
1 Pembentukan Kelembagaan SK Gubernur SK Bupati/Wako SK KDH SK KDH 

2 Pembagian Resiko Ditanggung 
bersama 
kab/kota terlibat 

Ditanggung kab/kota 
sendiri 

Ditanggung 
sendiri 

Ditanggung Sendiri 

3 Proses pengambilan keputusan 
keputusan 

Lebih lama Lebih singkat  independen Sangat independen 

4 Kontinyuitas pelayanan Terjamin Tidak terjamin Kadang fluktuatif Terjamin 

5 Pembagian keuntungan Dibagi bersama 
sesuai 
kesepakatan 

penggunaannya 
diatur 

 penggunaanya 
secara bebas 

Penggunaannya 
bebas 

6 Biaya Investasi dan Operasi-
Pemeliharaan 

Pusat dan ada 
kewajiban 
provinsi 

Pusat dan Kab/kota  
sendiri 

Penyertaan Dana 
Pemerintah dan 
Sendiri 

Penyertaan Dana 
pemerintah dan 
Sendiri 

7 Dukungan dana pusat Sangat Tinggi Rendah Terbatas sekali Terbatas sekali 

8 Potensi kerjasama SDM Dari seluruh 
Kab/kota terlibat 

Dari kab/kota sendiri Dari PNSD + 
swasta 

Dari PNSD + 
profesiaonal 

9 Sumbangan Ke PAD Relative rendah Rendah Rendah-Sedang Sedang-Tinggi 

10 Kerjasama jaringan sejenis Sedang Rendah-sedang Tinggi Tinggi 

 

6.  Peraturan dan Aspek Legalitas 
Aspek Peraturan dan legalitas dalam melakukan pengembangan kelembagaan telah di singgung pada bagian 
terdahulu. Pada bagian ini akan diberikan contoh Perda yang telah ada terkait dengan Pembentukan Kelembagaan 
UPTD,BLUD dan PD (rincian dapat dilihat pada lampiran pedoman ). Perlu diperhatikan pula beberapa tahapan 
penting lainnya, agar pengembangan kelembagaan yang dilakukan senantiasa dapat dilanjutkan-karena telah 
tercantumnya asset yang akan dikelola sebagai asset daerah, sehingga APBD dapat dialokasikan untuk membiayai 
operasi dan perawatan sarana terbangun. Persyaratan tersebut adalah: Pertama; Penyerahan sarana terbangun ke 
pemerintah daerah  sesuai Permendagri No 9 tahun 2009 tentang “Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah  dan Kedua; pemutakhiran dan pencantuman sarana terbangun ke 
dalam daftar asset daerah. Beberapa peraturan yang dapat pula dijadikan rujukan untuk pengelolaan maupun 
pengembangan kelembagaan dari sarana yang terbangun tersebut antara lain sbb; 
 
Peraturan Terkait Isi dan substansi Instansi 
1.PP RI No 23/2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Presiden 
2.Permendagri No 61/2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Mendagri 
3.Permenkeu No 9/PMK-02/2006 Pembentukan Dewan Pengawas BLU Menkeu 

4.Permenkeu No 119/PMK-05/2007 
Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan 
dan penetapan Satuan kerja instansi pemerintah untuk 
menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan 
umum (BLU) 

Menkeu 

5.Permendagri No 33 tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Sampah Mendagri 
6.Permendagri No 57 tahun 2010 Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan Mendagri 
7. Petunjuk Teknis Organisasi Pengelola Bidang PLP pada pemerintah 

Kabupaten/Kota 
Ditjen Cipta karya 
Kem.PU 
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Bagan Alir Pembentukan BLU  -  Dinas PU 
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Persiapan Non Teknis dan Persiapan Teknis Pengembangan Kelembagaan 
 

              
           

            
 
 
 
 

Rapat Teknis 
a.Rapat teknis persiapan penataan 
kelembagaan di  internal SKPD 
b.Rapat penyatuan persepsi untuk 
pembentukan pengelola layanan sanitasi di 
Pemda 
 
 
 

Persiapan Teknis; 
 
Pertama ; Penyerahan sarana terbangun ke 
pemerintah daerah  sesuai Permendagri no 
9 tahun 2009 tentang Pedoman penyerahan 
prasarana,sarana dan utilitas perumahan dan 
pemukiman di daerah  
 
Kedua; Pemutahiran dan pencantuman 
sarana terbangun ke dalam daftar asset 
daerah 
 

Pengajuan Bentuk  
Kelembagaan/Pengembangan 

Kepada Kepala Daerah 

Persiapan Bahan 
 
 
(1) Identifikasi kebutuhan pengembangan/Penataan 
kelembagaan menuju pembentukan pengelola layanan 
sanitasi  
(2) perkiraan kebutuhan lembaga pengelola 
berdasarkan kondisi pelayanan sanitasi ke depan 
 (3) Identifikasi kapasitas keuangan pemeriuntah 
daerah  
(4)Profil SKPD yang dikembangkan-Identifikasi batas 
besaran organisasi pengelola sanitasi di masa depan 
 (5) rekomendasi pengembangan dan bentuk badan 
pengelola; didalamnya disajikan alternatif struktur, 
penetapan tugas pokok (kerangka regulasi) 
 
 

Penetapan Status Kelembagaan oleh Kepala 
Daerah (paling lambat 3 bulan) 
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