
 

 



 
‘Tata Kelola Sanitasi Komunitas’ adalah penelitian gabungan yang dipimpin oleh Institute for Sustainable Futures 
(ISF) di University of Technology, Sydney, yang mengkaji tata kelola efektif untuk keberhasilan penyelenggaraan 
jangka panjang sistem air limbah skala komunal di Indonesia. Tata kelola yang efektif merujuk pada dukungan 
keuangan, pemangku kepentingan, kelembagaan, regulasi, dan teknis yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan 
layanan jangka panjang yang baik. Penelitian ini dijalankan bekerja sama dengan BORDA Germany, the Overseas 
Development Institute (ODI), AKSANSI (Asosiasi KSM Sanitasi Indonesia) dan Center for Policy Regulation and 
Governance di Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKB). Penelitian ini didanai melalui hibah penelitian di bawah 
Australian Development Research Awards Scheme (ADRAS), prakarsa Australian Aid. 
 

TENTANG PENULIS 

The Overseas Development Institute (ODI) adalah lembaga think tank independen utama Britania Raya yang mengkaji 
berbagai persoalan pembangunan internasional dan humaniter. Misi ODI adalah untuk menginspirasi dan memberi masukan 
kebijakan dan praktik yang akan membantu mengurangi kemiskinan, meringankan penderitaan dan mewujudkan penghidupan 
yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. ODI melakukan hal ini dengan merangkai penelitian terapan berkualitas 
tinggi, saran kebijakan praktis, dan diseminasi serta perdebatan yang berfokus pada kebijakan. ODI bekerja dengan mitra-mitra 
di sektor publik dan swasta, baik di negara berkembang maupun negara maju. 

The Institute for Sustainable Futures (ISF) didirikan oleh University of Technology Sydney (UTS) untuk bekerja dengan industri, 
pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan masa depan yang berkelanjutan yang melindungi dan meningkatkan 
ketahanan lingkungan, kesejahteraan manusia dan keadilan sosial.  
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Latar belakang proyek  

Titik tolak kami untuk proyek ini adalahs ebagai berikut: Mengelola efluen di kawasan miskin perkotaan yang 
padat di Indonesiamerupakan tantangan. Sistem skala (komunitas) lokal menawarkan cara yang terjangkau 
untuk mengelola kesehatan masyarakat dan bahaya lingkungan air limbah yang tidak terolah di wilayah 
perkotaan. Namun, agar dapat berjalan dalam jangka panjang, sistem-sistem tersebut membutuhkan tata 
kelola yang efektif, yang didefinisikan sebagai (Ross et al., 2014):  

 

Kini adalah saat yang tepat untuk menentukan jalan menuju tata kelola yang efektif. Tinjauan atas sistem 
skala lokal yang sudah terbangun di Indonesia menunjukan bahwa tata kelola yang efektif tersebut sulit 
dicapai dan penyediaan layanan tidak bertahan selama yang direncanakan (Eales 2013). Selain itu, jumlah 
sambungan rumah hanya mencapai kurang dari setengah jumlah yang direncanakan (Mitchell et al., 2015). 
Terlepas dari itu, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjadikan sistem pengolahan air limbah 
skala lokal sebagai komponen utama dalam komitmennya untuk menyediakan akses sanitasi kepada 100% 
warga negara. Sejauh ini, sudah lebih dari 13,600 sistem telah terdanai untuk dibangun, dan masih akan ada 
100,000 lagi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran akses yang telah ditetapkan (Mitchell et al., 2015).  

Menanggapi situasi ini, Institute for Sustainable Futures (ISF) di University of Technology Sydney (UTS) 
mengembangkan suatu proyek penelitian aksi lintas disipliner yang bermaksud untuk berkontribusi bagi 
peningkatan tata kelola jangka panjang layanan pengolahan air limbah skala lokal di Indonesia.  

Proyek ini adalah kemitraan penelitian dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini BAPPENAS, dan 
dilaksanakan bersama AKSANSI, BORDA Jerman, Center for Policy Regulation and Governance di Universitas 
Ibnu Khaldun Bogor (UIKB) dan Overseas Development Institute Inggris (ODI). Kelompok Penasihat Proyek 
(beranggotakan perwakilan dari tujuh kementerian dan enam donor internasional) memberi panduan dan 
validasi bagi penelitian ini. Penelitian 2014-2016 ini didukung oleh Australian Development Research Awards 
Scheme (ADRAS).  

Empat lingkup penelitian proyek ini adalah:  

 

Dokumen ini adalah bagian dari keluaran penelitian tentang rerangka hukum. Dokumen ini merangkum 
analisis atas salah satu pemerintah daerah dari segi perannya dalam penyediaan layanan sanitasi skala lokal.  

Teknologi yang 
berfungsi: 
Memastikan sistem 
secara fisik berfungsi 
dengan baik

Pembiayaan yang 
berkelanjutan: 
Pemasukan rutin yang 
memadai untuk 
membiayai semua 
elemen biaya 
operasional jangka 
pendek dan jangka 
panjang

Tata kelola yang 
efektif: 
Sistem pengambilan 
keputusan dan 
administrasi yang 
akuntabel dan adil

Permintaan yang 
berkelanjutan: 
Mempertahankan 
permintaan efektif 
masyarakat terhadap 
layanan sepanjang 
waktu

Pengaturan hukum:  Apa saja 
aturan hukum dan informal untuk 
tata kelola sistem skala lokal, 
khususnya kepemilikan tanah dan 
aset; dan apa implikasi untuk 
O&M?

Skaladan distribusi biaya: Untuk 
berbagai model layanan sanitasi, apa 
sajakah skala dan distribusi biaya; 
dan apa saja implikasinya?

Pemantauan kinerja:  Berapa 
banyak dan sebaik apakah kualitas 
data mengenai kinerja sistem skala 
lokal? Bagaimanakah kinerja sistem?

Kemitraan pengelolaan:  Apa saja jenis-jenis perbaikan struktur dan pengaturan kelembagaan yang dapat membuat 
tanggung jawab atas pengelolaan sistem skala lokal berjalan?



 

Ringkasan eksekutif   

Sebagai bagian dari penelitian tiga tahun, analisis kontekstual ini mengkaji kendala bagi suatu pemerintah 
kota untuk mendukung sistem pengolahan air limbah skala lokal. Walau penelitian ini menemukan berbagai 
komponen positif bagi pemerintah daerah yang dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang, hal-hal 
berikut berpotensi menjadi tantangan bagi tata kelola sistem skala lokal: 

 Peraturan keuangan nasional yang kurang jelas mempersulit dukungan pendanaan untuk kegiatan 
operasional dan pemeliharaan (O&M) layanan pengolahan air limbah skala lokal.  

 Ketakutan akan sanksi atas penyalahgunaan keuangan publik membuat pemerintah enggan mendanai 
O&M sistem skala lokal. 

 Tidak memadainya informasi mengenai kinerja sistem skala lokal adalah indikasi lemahnya sistem 
pengawasan, sehingga pemerintah daerah tidak mampu a) mengidentifikasi sistem mana yang 
berkinerja di bawah standar atau sedang mengalami kegagalan, dan seberapa luas skala kegagalan 
tersebut; b) mengambil langkah korektif. Namun, patut dipertanyakan, apakah ketiadaan informasi ini 
juga menjadi suatu disinsentif bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasannya? Selama data 
belum dikonsolidasi, persoalan kegagalan sistem skala lokal akan terus tidak terlihat.  

 Pengaturan hukum yang tidak jelas bagi kepemilikan tanah dan sarana sanitasi menyulitkan KSM untuk 
mengakses pendanaan dan untuk tetap mempertahankan tanah mereka setelah konstruksi.  

 Norma pemberdayaan masyarakat yang begitu umum sering membuat pemerintah daerah cenderung 
menyerahkan sebagian besar atau bahkan seluruh tanggung jawab O&M kepada KSM.  

Dengan asumsi bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungannya secara sistematis untuk 
mewujudkan tata kelola yang efektif bagi layanan skala lokal, saran-saran berikut ini mungkin relevan:  

1. Mendorong pemerintah daerah untuk membentuk dan menugaskan bidang khusus dengan keahlian dan 
fungsi serta bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, pemantauan serta evaluasi sanitasi. 
Hal ini bisa dilakukan tanpa harus kaku – misalnya, dengan menekankan bahwa keahlian dalam prosedur 
tata kelola keuangan adalah kemampuan yang penting untuk bidang pendanaan dan harus ada dalam 
Pokja Sanitasi, baik dari itu staf BPKAD (atau lembaga setara) atau dari lembaga lain.  

2. Memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk bereksperimen dengan pendanaan pasca 
konstruksi untuk sistem skala lokal, yakni, dengan menyediakan panduan khusus untuk menjawab 
kekhawatiran pemerintah daerah tentang penyalahgunaan anggaran.   

3. Menerima bahwa terdapat dampak politis dari pemantauan kinerja sistem. Dengan kata lain, 
pemerintah daerah mungkin enggan untuk mengungkap sepenuhnya skala kegagalan yang akan menjadi 
kasat mata melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik karena hal itu akan meningkatkan 
tekanan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Di mana kondisinya demikian, perlu dibuat suatu 
skema insentif untuk kegiatan pemantauan, misalnya, membuat penghargaan (bisa dalam bentuk 
finansial) untuk kota dan kabupaten yang mencapai standar tinggi untuk efluen sistem skala lokal.  

4. Terdapat persoalan status hukum kepemilikan, baik KSM maupun pemerintah. Terlepas dari itu, 
pemerintah daerah harus menjajaki pilihan-pilihan untuk mengurangi risiko perburuan rente 
(menggunakan sistem skala lokal untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain ) akibat status 
kepemilikan fasilitas atau tanah yang belum jelas.  

5. Memahami asumsi pemerintah daerah tentang pemberdayaan masyarakat – mengenali bahwa 
walaupun pemerintah daerah mungkin terlihat menggunakan posisi normatif tentang pemberdayaan 
masyarakat (yang berakibat penghindaran dari tanggung jawab atas layanan skala lokal yang gagal), hal 
tersebut belum tentu merupakan keputusan yang diambil secara sadar oleh para pelaku yang terlibat. 
Dalam menghadapi norma yang sangat mengakar, suatu diskusi bersama yang terbuka dapat membantu 
menemukan keseimbangan tanggung jawab antara KSM, pemerintah daerah dan pihak lain yang terlibat 
dalam keberlanjutan sarana skala lokal.  
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Pernyataan: Dokumen kerja ini merangkum temuan dari kajian selama dua minggu di salah satu kota di 
Indonesia. Kami berutang budi kepada para peserta penelitian atas kemurahan hati mereka. Kami 
menyadari bahwa kajian singkat eksternal seperti ini besar kemungkinannya akan melewatkan 
beberapa hal dan mungkin kurang tepat memahami nuansa lokal. Kami juga mengakui bahwa satu kota 
hanya bersifat indikatif, bukan mewakili kondisi secara keseluruhan. Walau demikian, kami berharap 
wawasan yang kami paparkan di sini dapat menjadi masukan berharga bagi para peserta dan pihak-
pihak lain yang tertarik dalam bidang ini.   

 



1 

Tujuan komponen pengaturan hukum dalam penelitian  

Komponen pengaturan hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua bidang penyelidikan yang hendak 
mengidentifikasikan opsi-opsi tambahan untuk meningkatkan kerja sama tata kelola dan tata laksana untuk 
sistem skala lokal:  

1. Tinjauan dokumen mengenai rerangka hukum nasional dan lokal yang memengaruhi dan membatasi 
kegiatan tata kelola pemerintah daerah dan KSM yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan 
perawatan sistem sanitasi (dilakukan bersama Center for Policy Regulation and Governance di UIKB). 

2. Analisis kontekstual salah satu kota studi kasus untuk memahami batasan formal dan informal serta 
prospek bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk berperan dalam tata kelola sistem skala lokal.  

Makalah ini hanya menyoroti bagian kedua dari kajian tentang pengaturan hukum. Pembaca utama dari 
makalah ini adalah praktisi dan spesialis sanitasi yang bekerja di Indonesia. Namun, temuan dari penelitian 
ini juga dapat menarik bagi para pemangku kepentingan implementasi sanitasi skala lokal di negara lain.  

Laporan penyerta kami mengenai rerangka hukum nasional dan lokal menjelaskan lebih jauh tentang banyak 
topik yang diangkat di sini.  

Pertanyaan penelitian utama analisis kontekstual  

Pertanyaan menyeluruh utama adalah: Apakah pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mendukung 
keberlanjutan jangka panjang sistem skala lokal? Jika ya, mengapa?  

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, analisis dan diskusi ditempatkan dalam kerangka beberapa 
sub-pertanyaan yang membentuk struktur utama dokumen ini. 

RQ1: Penentuan kerangka/situasi: Sejauh manakah pemerintah daerah dalam studi kasus ini 
mendukung keberlanjutan jangka panjang layanan skala lokal?  

RQ2: Temuan tentang tata kelembagaan dalam studi kasus dimaksud: Tata kelembagaan apa yang 
ada (terutama pada tingkat pemerintah daerah) untuk mendukung layanan pengolahan air limbah 
skala lokal?  

RQ3: Diskusi dan sintesis lebih luas tentang tata kelembagaan untuk sistem skala lokal: Dinamika 
dasar apa saja yang mengkondisikan tata kelembagaan dan hasil potensial?  

RQ4: Merumuskan pertanyaan mengenai opsi‐opsi ke depan: Opsi apa saja yang dapat digunakan 
untuk bekerja dengan atau menyiasati dinamika ini untuk menghasilkan tata kelembagaan yang 
dapat mendukung layanan skala lokal yang berkelanjutan? 

Metodologi 

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber, baik secara pribadi maupun dalam kelompok-
kelompok kecil, pada bulan Februari 2015. Sebagian besar wawancara dilakukan di kota studi kasus dengan 
pejabat pemerintah daerah, anggota KSM, dan perwakilan masyarakat. Temuan lapangan direfleksikan, 
dibahas dan dilengkapi dengan narasumber terpilih dalam sesi diskusi bersama akhir. Selain itu, bukti 
dokumentasi disusun dan diulas sebelum dan sesudah kerja lapangan.  

Analisis ini bertumpu pada dua rerangka teoretis. Pertama, karakterisasi tata kelembagaan dilakukan 
menggunakan rerangka Pengembangan dan Analisis Kelembagaan (Institutional Analysis and Development, 
IAD) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom dan sejawatnya (Ostrom 2011). Kemudian, analisis atas insentif, 
hubungan dan dinamika kekuasaan dasar yang membentuk tata kelembagaan lebih jauh didukung oleh 
karya ODI mengenai Politik Barang dan Jasa Publik (The Politics of Public Goods and Services) (Harris dan 
Wild 2013) serta karakteristik khusus sektor-sektor yang memengaruhi hasil-hasil penyediaan layanan 
(Harris et al. 2013). 
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Temuan 

RQ1: Sejauh manakah pemerintah daerah dalam studi kasus ini mendukung 
keberlanjutan jangka panjang layanan skala lokal? 

Posisi mayoritas pemangku kepentingan pemerintah daerah adalah bahwa KSM memiliki tanggung jawab 
utama untuk seluruh rangkaian tugas pengelolaan pasca konstruksi dan O&M. Asumsi mengenai 
keswadayaan masyarakat (kemampuan untuk terus menjalankan layanan skala lokal tanpa dukungan 
apapun) tampaknya begitu mengakar dan luas. Sebagian besar tugas operasional diserahkan kepada KSM, 
baik secara eksplisit maupun implisit. 

Dalam hal sumber pendanaan dan pengetahuan teknis pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan 
operasional prioritas (pengurasan, optimisasi dan perbaikan besar): pengurasan dan optimisasi belum 
lama ini menerima sedikit dukungan pendanaan dan teknis. Selain pendanaan yang dialokasikan untuk 
gerobak dorong lumpur tinja (kedoteng), pada tahun 2015 kurang lebih 500 juta rupiah dialokasikan untuk 
mendanai ekstensi pemipaan utama untuk sistem skala lokal dalam upaya untuk mendorong optimisasi. 
Sedangkan UPTD, yang berada di bawah DKP, juga melaporkan bahwa mereka melakukan kegiatan fasilitasi 
sosial pasca konstruksi dengan empat KSM pada tahun 2014 dengan fokus pada perubahan perilaku serta 
meningkatkan jumlah sambungan rumah/optimisasi (tambahan lima lokasi direncanakan untuk tahun 2015). 

RQ2+3: Tata kelembagaan apakah yang ada (khususnya pada tingkat pemerintah 
daerah) untuk mendukung layanan pengolahan air limbah skala lokal? Dinamika 
dasar apa saja yang mengkondisikan tata kelembagaan dan hasil potensial? 

Tata kelembagaan dirangkum dalam bagian ini berdasarkan:  

A. Pelaku/aktor: Siapa saja yang terlibat dalam pengoperasian, pengelolaan, pembiayaan dan pemanfaatan 
sistem skala lokal di kota studi kasus?  

B. Hubungan pemerintah daerah: Apa saja posisi penting yang dapat diambil para pelaku, dan kewenangan 
serta otonomi apa yang dapat diberikan oleh posisi tersebut? Seperti apa silang hubungan antar posisi-
posisi ini?  

C. Informasi yang tersedia: Informasi apa yang tersedia bagi para pelaku untuk menjalankan kewenangan 
mereka? Asimetri informasi apa saja yang ditemukan?  

D. Tindakan yang diperbolehkan: Apa saja faktor formal dan informal yang menentukan kemampuan para 
pelaku untuk melaksanakan peran mereka berkaitan dengan layanan skala lokal?  

E. Manfaat dan biaya: Apa saja manfaat dan biaya bagi pemerintah daerah dalam situasi sekarang ini?  

F. Potensi hasil: Apa saja potensi hasil dari konfigurasi pelaku, posisi, informasi, tindakan, biaya dan 
manfaat yang ada sekarang?  

Catatan: wawasan yang didapat dari pertanyaan penelitian ketiga “Dinamika dasar apa yang mungkin 
mengkondisikan tata kelembagaan dan hasil potensial?” juga dibahas dalam bagian ini mengikuti topik yang 
tengah dijelaskan.  

A. Pelaku 

Terdapat banyak pihak yang berperan, dari tingkat nasional sampai pemerintah daerah sampai LSM. 
Sekretaris Daerah berperan, misalnya, sebagai ketua Pokja Sanitasi. Peraturan daerah yang sedang dirancang 
akan menjadi hal penting untuk menguji minat DPRD dalam bidang sanitasi, serta kesediaan untuk 
mendukung suasana legislatif yang lebih kondusif. Dua LSM, Forum Kota Sehat (FKS) dan AKSANSI, berperan 
aktif dalam mendukung, masing-masing, pembangunan dan pengelolaan sistem skala lokal.  
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B. Posisi pemerintah daerah 

Tiga posisi atau pengaturan penting untuk pemerintah daerah berkaitan dengan sistem skala lokal adalah 
hubungan antara:  

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain:  

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);  
 Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) 

2. Pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintah di atasnya 

3. Pemerintah daerah dengan LSM.  

Hubungan antar SKPD  

Untuk kota studi kasus, terlihat bahwa penentuan fungsi tanggung jawab (bidang) untuk Pokja Sanitasi 
menurut panduan Surat Edaran Nomor 660 dari Kementerian Dalam Negeri dalam batas tertentu sudah 
diikuti, termasuk untuk subsektor air limbah skala lokal di dalam bidang sanitasi secara umum.  

Khusus untuk layanan lokal, tampaknya tanggung jawab untuk beberapa bidang pada praktiknya dipegang 
bersama dan sedang dalam proses transisi. Yang lebih penting,  prosedur standar dan kriteria masih belum 
terlihat, terutama untuk menentukan kapan dan bagaimana setiap satuan kerja melakukan intervensi 
untuk memberi dukungan kepada KSM dalam menghadapi tantangan pasca konstruksi. Inilah hal yang 
paling kentara di Bidang Pemantauan dan Evaluasi, di mana setidaknya dua SKPD mengumpulkan data yang 
bisa digunakan untuk menilai kinerja sistem skala lokal, namun tampaknya belum ada pendekatan 
sistematis untuk analisis data keseluruhan kota dan penggunaannya dalam penentuan prioritas dukungan 
pasca konstruksi yang terbatas. Penelitian kami meliputi delapan kota dari Jawa sampai Sulawesi dan belum 
ada satu kota pun yang memiliki sistem data yang terkoordinasi, walau satu di antaranya telah menyadari 
adanya kebutuhan dan peluang tersebut.   

DINAMIKA DASAR: Ketidakjelasan pilihan untuk menyalurkan anggaran pemerintah dapat menghambat 
pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan sistem skala lokal.  

Di kota studi kasus, Pokja Sanitasi mereka tampak sudah cukup mapan. Terlihat sudah ada kapasitas untuk 
melaksanakan tindakan bersama untuk mengatasi masalah di daerah setempat, dicontohkan dengan 
prakarsa Pokja untuk merancang peraturan daerah baru tentang air limbah. Kepemimpinan Bappeda telah 
berperan penting, namun interaksi yang diamati dalam Pokja tidak terlihat terlalu hirarkis – hal yang 
mengindikasikan adanya kesediaan untuk bekerja sama melampaui apa yang diwajibkan. 

Namun ada satu aspek tertentu dari penataan Pokja yang sepertinya menghambat kemampuan pemerintah 
daerah untuk menjajaki inovasi finansial untuk dukungan pasca konstruksi bagi layanan skala lokal: 
terbatasnya keterlibatan BPKAD, sejauh ini, selaku dinas yang bertanggung jawab atas keuangan.  

Surat Edaran Kemendagri Nomor 660 mencoba memberi kejelasan mengenai perencanaan dan 
pengembangan layanan sanitasi dengan memperjelas pembagian peran, termasuk untuk pendanaan. Walau 
BPKAD tidak memiliki kewenangan alokasi anggaran, BPKAD‐lah dinas yang bertanggung jawab untuk 
pelaporan pengeluaran dan memberi masukan tentang aturan pengeluaran.  

BPKAD memainkan peran yang nyata dalam lokakarya terakhir penelitian ini, dengan memperjelas aturan 
resmi tentang jenis-jenis pengeluaran apa saja yang bisa dibiayai APBD – dalam cara yang menengarai 
bahwa wakil-wakil dari SKPD lain tidak yakin dengan ‘aturan main’ untuk pengelolaan dan pelaporan 
keuangan publik.  

Dengan begitu, tidak adanya Dinas utama dalam kelembagaan koordinasi sektor (Pokja Sanitasi) sepertinya 
menghalangi pemahaman penuh tentang apa yang boleh dan memungkinkan untuk merombak pendekatan 
pemerintah daerah terkait layanan skala lokal. Hal ini kemudian menghambat pemerintah kota studi kasus 
ini memanfaatkan peluang untuk memberi dukungan bagi keberlanjutan sistem skala lokal, bilamana 
peluang tersebut muncul.  
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Peluang untuk meningkatkan koordinasi:  

 Antara lembaga yang memiliki pengetahuan tentang pendanaan (misalnya, Bappeda kota sebagai 
badan perencana dan BPKAD sebagai badan pengatur pendanaan) dan lembaga pemerintah 
lainnya yang bertanggung jawab di bidang sanitasi untuk memastikan pengetahuan proses 
penganggaran dan opsi-opsi yang tersedia untuk dukungan pasca konstruksi bagi sistem skala lokal.  

 Antara lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemantauan dan evaluasi (Dinas Kesehatan, 
BPLH dan Bappeda) untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dievaluasi dan secara efektif 
digunakan dalam pengambilan keputusan (khususnya untuk menentukan fasilitas skala lokal mana 
yang paling membutuhkan dukungan)  

 Di berbagai lembaga dengan tanggung jawab teknis (misalnya Wasbangkim dan DKP) untuk 
memastikan bahwa dukungan untuk berbagai persoalan implementasi dan teknis pasca konstruksi 
sudah terhubung satu sama lain dan peralihan tanggung jawab terkonsolidasi.  

 Di berbagai lembaga dengan tanggung jawab pemberdayaan dan komunikasi (misalnya Dinas 
Kesehatan dan DKP) untuk memastikan dukungan pasca konstruksi yang konsisten dan sistematis 
dari sisi non-fisik. Sementara bidang tanggung jawab di bawah SE 660 ini sering dirujuk dalam 
wawancara, bidang ini masih merupakan yang paling sedikit dipahami. Upaya-upaya yang dilakukan 
sekarang tampaknya masih belum tertarget berdasarkan kebutuhan serta melibatkan banyak 
instansi yang terlihat lebih bersifat ad hoc terhadap terbatasnya jumlah KSM (yang berkinerja lebih 
baik).  

Catatan: Penelitian ini menemukan bahwa kota studi kasus ini sampai batas tertentu sudah menggunakan SE 
660 untuk proses perencanaan dan implementasi sanitasi, dan karena itu kami mencantumkannya di sini. 
Mengomentari tentang keunggulan SE 660 yang lebih luas sebenarnya ada di luar cakupan penelitian ini 
(misalnya untuk mengidentifikasi bidang-bidang tindakan, menawarkan kepemimpinan yang kuat dengan 
mengharuskan SEKDA untuk memimpin) dan tantangan SE 660 (misalnya, menimbulkan kebingungan antara 
Pokja Sanitasi dan Pokja AMPL) (Chong et al. 2015) dan bagaimana pemerintah pusat sedang 
mempertimbangkan untuk menyatukan air dan sanitasi, yang membawa perubahan pada berbagai Pokja 
tersebut di masa depan.  

Hubungan antara pemerintah daerah dan tingkatan pemerintah di atasnya 

Pemerintah provinsi pada saat ini sedang dalam proses untuk meluncurkan program SABERMAS (serupa 
SANIMAS) yang didanai dari APBD Provinsi. SABERMAS hendak melengkapi pembangunan sarana skala lokal 
untuk tingkat kota dan kabupaten dalam rangka memenuhi target pemerintah (termasuk target baru 2020 
‘100-0-100’1). Program ini memiliki anggaran yang cukup besar (Rp 2,4 triliun untuk tahun 2014, setara USD 
170 juta), dan kemungkinan akan meningkat menjadi Rp 3 triliun (USD 214 juta) tahun berikutnya, namun 
dibagi untuk berbagai kota dan kabupaten.  

Aliran dana yang terus meningkat ini kemungkinan akan semakin memperumit koordinasi dan wewenang 
bagi pemerintah kota/kabupaten yang akan harus mengelola SABERMAS bersamaan dengan program yang 
lain (kota studi kasus ini sudah menerima satu sarana SABERMAS sejauh ini)  

Hubungan antara pemerintah daerah dan LSM  

Baik FKS maupun AKSANSI berperan mendukung sistem skala lokal dalam operasional dan perawatan. FKS 
adalah perwujudan lokal dari program nasional yang berfokus pada kota sehat. AKSANSI adalah LSM 
nasional yang tujuan satu-satunya adalah untuk mendukung kegiatan operasional sistem air limbah skala 
                                                            

1  Sasaran ‘100 -0-100’ di Indonesia mengacu pada: 100 persen air minum, 0 persen pemukiman kumuh dan 100 
persen cakupan sanitasi sampai akhir 2019 – lihat lebih jauh di: 
http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/25/ri-calls-more-robust-efforts-tackle-settlement-
problems.html#sthash.DOkKKDT6.dpuf  
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lokal. AKSANSI sudah memiliki cabang resmi di lebih dari 25 kota dan kabupaten, termasuk di kota studi 
kasus ini. Dalam wawancara dengan narasumber sempat muncul kebingungan mengenai hubungan antara 
AKSANSI dan FKS, namun kedua organisasi tersebut berdiri sendiri-sendiri. Satu pertanyaan yang tersisa 
bagi pemerintah daerah adalah apakah bersedia dan, jika ya, bagaimana membantu menyediakan sumber 
daya, pembiayaan atau bermitra secara formal dengan AKSANSI atau organisasi relevan lainnya untuk 
menjalankan tanggung jawab tersebut.  

C. Informasi yang tersedia 

Sementara mekanisme pemantauan sudah ada dan dapat digunakan untuk melacak data tingkat keluaran 
(seperti pengujian kualitas efluen oleh BPLH dan pengumpulan data dampak kesehatan oleh Dinas 
Kesehatan melalui Puskesmas dan rumah sakit) tidak terlihat adanya konsolidasi dan evaluasi informasi 
yang sistematis untuk menentukan sasaran dukungan, perencanaan serta pemberian insentif berdasar 
kinerja (misalnya, KSM mana yang paling membutuhkah dukungan dan dukungan seperti apa yang 
diperlukan)  

D. Tindakan yang diperbolehkan 

Tampaknya terdapat tiga jenis faktor formal dan informal yang menentukan kemampuan para pelaku untuk 
menjalankan peran mereka dalam layanan skala lokal:  

1. Aturan dan sanksi tentang keuangan publik (lihat juga laporan penyerta mengenai rerangka hukum 
formal)  

2. Pengaturan hukum  

3. Norma sosio-kultural, misalnya, soal pemberdayaan.  

Pertanyaan soal 'apa yang diperbolehkan’ sepertinya penting di sini: terbatasnya langkah pemerintah daerah 
mungkin berhubungan dengan persepsi mereka tentang ruang gerak pada tingkat lokal. Status hukum 
kepemilikan, prosedur dan aturan keuangan, dan norma seperti ‘pemberdayaan masyarakat’ adalah 
persoalan sistem yang dapat terkesan terlalu berat untuk dapat diatasi oleh satu kota, apalagi hanya satu 
SKPD atau satu orang dalam SKPD.  

1. Aturan dan sanksi mengenai pendanaan publik menentukan kemampuan para pelaku untuk 
mendukung sistem berskala lokal.  

Pilihan prosedur untuk meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk mendanai pengoperasian dan 
perawatan sistem skala lokal terlihat rumit, sehingga kurang dijajaki. Disinsentif untuk ‘mencoba hal baru’ 
tampaknya bersumber dari kerumitan aturan penganggaran daerah, serta beratnya sanksi jika tidak 
mengikuti aturan-aturan (yang tidak jelas) tersebut.  

Hanya sedikit pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman yang jelas mengenai opsi birokratis 
untuk memanfaatkan anggaran pemerintah guna membiayai kegiatan pasca konstruksi, kecuali BPKAD, 
yang bertanggung jawab khusus untuk pelaporan dan penganggaran,  Proses pengelolaan anggaran adalah 
hal yang rumit, berat dan tidak terang (lihat laporan penyerta mengenai rerangka hukum formal) – termasuk 
proses APBD di mana anggaran tingkat daerah ditentukan. Diskusi mengenai opsi untuk menyalurkan dana 
APBD kepada sistem skala lokal dalam pertemuan konsultasi terakhir di lokasi studi kasus menengarai bahwa 
opsi prosedur dasar/birokratis belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar SKPD, kecuali oleh 
perwakilan BPKAD (keuangan) dan Bappeda (perencanaan) di Pokja Sanitasi.  

Inovasi keuangan lebih jauh dihambat oleh kekhawatiran akan sanksi yang berat atas ketidakpatuhan 
pada prosedur yang disyaratkan. Beberapa pejabat dari pemerintah daerah menyebutkan bahwa peraturan 
keuangan dan upaya melawan korupsi telah memupuskan motivasi untuk melakukan inovasi tata kelola 
keuangan untuk masa pasca konstruksi. Mengalokasikan anggaran untuk kategori yang dilarang dapat 
dianggap sebagai pelanggaran – contohnya, pengeluaran rutin untuk aset yang bukan milik pemerintah, 
seperti sarana skala lokal.  
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DINAMIKA DASAR: Kredibilitas komitmen politik terkait korupsi tampaknya mengalahkan komitmen 
terkait sanitasi. 

Meningkatnya kewenangan dan pamor KPK di Indonesia sepuluh tahun belakangan ini menjadi simbol 
komitmen politik para pemimpin negara untuk memberantas korupsi yang endemis di pemerintahan.  

Bagi pemangku kepentingan pemerintah daerah di kota studi kasus ini, kredibilitas komitmen politik ini 
sangatlah nyata – terdapat ancaman hukuman berat, termasuk hukuman penjara, jika terbukti 
menyalahgunakan keuangan publik. Beberapa responden mengidentifikasi hal ini sebagai disinsentif kuat 
bagi pendanaan aset yang belum jelas dimiliki oleh pemerintah, termasuk sarana skala lokal. 

Terdapat empat tantangan lain yang dapat digarisbawahi sehubungan dengan persoalan bagaimana 
menyalurkan anggaran untuk sistem skala lokal di tingkat daerah:  

Pertama, sebagai persoalan lintas sektor, sistem skala lokal akan membutuhkan koordinasi yang kuat 
antar SKPD yang terlibat jika akan menerima prioritas pendanaan. Perumusan ABPD melibatkan Bappeda 
yang menetapkan pagu anggaran untuk setiap SKPD (Cahyat 2011) (lihat juga laporan penyerta mengenai 
rerangka hukum formal). Hal ini menengarai situasi di mana sektor yang tidak dikelola oleh satu SKPD 
(contoh paling nyata, sanitasi) dapat kalah dalam urutan prioritas sektoral SKPD yang terlibat. Sebagai 
contoh, penanganan kesehatan kuratif akan lebih diprioritaskan oleh Dinas Kesehatan ketika menentukan 
opsi pengeluaran dalam pagu anggarannya dibandingkan sanitasi (catatan: persoalan ini tidak dibahas 
dengan pemangku kepentingan, melainkan disimpulkan dari kajian literatur).  

Kedua, prioritas pendanaan pada tingkat lokal saat ini tampak belum mengutamakan sanitasi, biarpun 
dapat dituangkan dalam APBD. Proses Musrenbang bertujuan untuk memberi masukan tentang pemilihan 
dan penentuan prioritas rencana kerja SKPD yang kemudian akan menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah), yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk menyusun APBD. Sejumlah narasumber dalam studi 
kasus ini menyebutkan bahwa sektor seperti pembangunan jalan akan lebih besar kemungkinannya untuk 
dianggarkan dan mendapat perhatian politik dibandingkan sanitasi – maka tidak dapat dijamin bahwa 
menggalang KSM untuk terlibat dalam proses Musrenbang akan berakibat mendapatkan anggaran yang 
lebih banyak untuk mendukung kegiatan pasca konstruksi. Cahyat (2011) juga skeptis tentang keterbukaan 
proses Musrenbang, dan apakah prioritas yang teridentifikasi selama proses Musrenbang akan dapat masuk 
ke dalam APBD   

Ketiga, informasi tentang transfer keuangan dari pemerintah pusat cenderung datang terlambat dalam 
proses penganggaran daerah, dan dapat mengakibatkan proses berjenjang dua di mana kerangka RKPD 
dapat berubah secara substansial.i Di mana ada ekspektasi untuk mendapatkan alokasi dana dari 
pemerintah pusat insentif pemangku kepentingan daerah untuk mengupayakan pendanaan dari APBD akan 
semakin menurun. Persoalan ini tidak dibicarakan dengan para pemangku kepentingan di kota studi kasus, 
namun melihat pentingnya dana pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan sarana skala lokal – di 
bawah DAK dan program-program yang didanai PU – mungkin ada baiknya hal ini diteliti lebih jauh.  

Terakhir, begitu disetujui, APBD menjadi instrumen yang cenderung statis dan linear. Revisi Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk SKPD mengharuskan perubahan seluruh APBD dan persetujuan oleh 
DPRD, walau perubahan dalam lingkup kategori pengeluaran yang sama dapat disetujui oleh Sekda (Cahyat 
2011). Makalah penyerta tentang rerangka hukum formal akan lebih menjelaskan hal ini.  

2. Pengaturan hukum menentukan kemampuan pelaku untuk mendukung sistem skala lokal. 

Kepemilikan tanah dan sarana skala lokal masih belum memiliki kejelasan dari sisi hukum; ketergantungan 
pada hibah dari pemilik tanah dengan disaksikan berbagi pejabat, termasuk lurah, kemungkinan masih dapat 
dipertentangkan secara hukum. Walaupun para narasumber tidak menyebut bahwa permasalahan 
kepemilikan tanah atau sarana pernah menjadi kasus, satu kasus uji yang akan terjadi dapat menjadi penting 
– yakni apakah pemilik awal lahan atau KSM patut diberi kompensasi ketika sarana skala lokal akan digusur 
untuk dibangun jalan umum.  
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Dokumentasi hukum formal atas kepemilikan (misalnya akta hibah) mengharuskan KSM terdaftar sebagai 
badan hukum dan biayanya bisa mahal (penelitian kami di kota lain memperkirakan biayanya sekitar Rp 5 
juta (USD 350)).  

Alih kepemilikan fasilitas secara hukum menjadi milik KSM dapat lebih jauh membatasi kemampuan 
pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk perbaikan besar pasca konstruksi. 

DINAMIKA DASAR: Pengaturan hukum tentang kepemilikan tanah yang bersifat ad hoc rentan terhadap 
perilaku perburuan rente. 

Persoalan kepemilikan secara hukum hanya dijajaki secara sepintas dalam penelitian ini, sebagian karena 
adanya sejumlah faktor lain yang juga penting. Namun, beberapa pengamatan dapat ditarik dari sini. 
Pendekatan yang ada saat ini membuat masyarakat menjadi pemilik de facto lahan yang khusus 
diperuntukkan bagi layanan air limbah skala lokal (sehingga secara de facto juga menjadi pemilik aset 
fasilitas skala lokal yang dibangun di atas lahan tersebut). Tanpa surat dari notaris dan akta hibah formal, 
masyarakat bukanlah pemilik secara hukum (de jure). Sepintas, tampaknya ada alasan yang masuk akal 
untuk kondisi ini: pengaturan informal seperti ini relatif lebih murah (menghindari biaya notaris untuk 
pembuatan akta hibah) dan lebih bisa diterima oleh pemilik lahan daripada harus melepaskan sepenuhnya 
kepemilikan secara hukum. Namun, di sini muncul dua risiko penting: pertama, bahwa keseluruhan sarana 
akan hilang jika, misalnya, pemilik lahan (atau mungkin ahli warisnya) berubah pikiran; kedua, hal ini dapat 
menimbulkan risiko perilaku perburuan rente, di mana nilai produktif lahan tersebut akan meningkat karena 
dibangunnya fasilitas skala lokal, yang pada gilirannya dapat disalahgunakan oleh pemilik lahan. Kasus 
seperti ini memang masih belum terjadi, namun munculnya pertanyaan tentang kompensasi bagi pemilik 
lahan awal atas lahan dan sarana yang akan digusur untuk membangun jalan menunjukkan adanya potensi 
persoalan ini bisa muncul di kemudian hari. Terlepas dari ini, mempercayakan kepemilikan lahan dan sarana 
skala lokal secara de jure kepada pemerintah tidak juga dianggap sebagai pilihan yang menarik bagi pemilik 
lahan; opsi untuk melegalkan kepemilikan secara hukum dengan KSM atau masyarakat juga terkendala oleh 
opsi pendanaan selama peraturan keuangan publik melarang pemerintah daerah mendanai operasional dan 
perawatan untuk aset yang tidak dimilikinya. Makalah penyerta mengenai rerangka hukum akan 
menjelaskan persoalan ini lebih lanjut. 

3. Norma sosial‐budaya menentukan kemampuan pelaku untuk mendukung sistem skala lokal. 

Pembangunan layanan skala lokal sering diidentikkan dengan gagasan ‘pemberdayaan masyarakat’. Konsep 
ini tampaknya tertanam cukup kuat dalam serangkaian norma tentang apa yang patut dan tidak patut 
didukung pemerintah.  

Konsep ‘pemberdayaan masyarakat’ dapat diterjemahkan dalam berbagai cara – sebagai cara untuk 
membangun keberlanjutan fasilitas dengan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat; sebagai cara untuk 
mengurangi biaya publik; sebagai cara untuk menguatkan struktur masyarakat/sosial.  

Menghubungkan sebuah program atau investasi dengan ‘pemberdayaan masyarakat’ memiliki konsekuensi 
praktis yang penting. Secara khusus, seperti kategori pembelanjaan, hal ini tampaknya dapat menghemat 
belanja anggaran rutin untuk biaya modal pasca konstruksi, seperti perbaikan besar untuk fasilitas skala 
lokal. Pada lokakarya umpan balik, ada kesepakatan umum antar SKPD yang hadir bahwa wajar apabila 
masyarakat mendapatkan dana untuk membiayai perbaikan besar secara ad hoc melalui bantuan sosial – 
yang akan mengharuskan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengartikulasi kebutuhan mereka sendiri. 
Namun demikian, diakui bahwa kondisi ini bisa menimbulkan persoalan karena bantuan sosial diajukan dan 
kemudian disalurkan pada tahun anggaran yang berbeda, sehingga bisa mengakibatkan situasi di mana 
masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah selama satu tahun atau lebih.  

DINAMIKA DASAR: Kuatnya norma pemberdayaan masyarakat. Bagian 1. 

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat bertahan berkenaan dengan layanan skala lokal karena persepsi 
tentang sifat barang yang umum ditemukan dalam sektor sanitasi.   

Layanan skala lokal, seperti layanan sanitasi di manapun, bersifat rival (misalnya, memiliki kapasitas 
rancangan yang tetap, sehingga penggunaan layanan oleh seseorang akan mengurangi ketersediaan layanan 
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tersebut bagi orang lain) dan mengecualikan (misalnya, sulit/tidak mungkin untuk terhubung dengan sistem 
tanpa persetujuan KSM). Dari sudut pandang murni ekonomis ini, wajar jika menganggap layanan skala lokal 
ini sebagai barang privat, yang kemudian memungkinkan KSM untuk membiayai pengeluaran O&M melalui 
iuran pengguna. Persepsi ini tentunya memilih untuk mengabaikan sifat layanan skala lokal tersebut, yakni 
bahwa mereka jarang beroperasi sesuai kapasitas rancangan (sehingga tidak bersifat rival) dan, yang 
terpenting, bahwa sanitasi yang memadai di daerah berpenduduk padat adalah suatu kebutuhan yang 
fundamental untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat  –  dengan kata lain, akan timbul biaya 
eksternalitas yang tinggi jika layanan skala lokal tersebut mengalami kegagalan. Semua faktor ini dapat 
digunakan sebagai dasar bagi intervensi pemerintah. Konsep-konsep ekonomi teknis tingkat tinggi ini tidak 
digunakan pada praktiknya untuk mengartikulasi gagasan bahwa masyarakat harus bertanggung jawab 
mengelola layanan skala lokal. Namun demikian, penting untuk mengenali bahwa ada aliran pemikiran di 
sektor pembangunan internasional, khususnya pada jenjang awal dari tangga sanitasi, yang memperlakukan 
sanitasi sebagai barang privat yang tidak seharusnya disubsidi – sebagaimana tampak dalam kebijakan CLTS, 
termasuk program STBM di Indonesia.  

 

DINAMIKA DASAR: Kuatnya norma pemberdayaan masyarakat. Bagian 2.  

Konsep pemberdayaan masyarakat mungkin bertahan karena karakteristik terkait tugas dan permintaan 
yang, pada prinsipnya, dapat memungkinkan terjadinya pengorganisasian mandiri.  

Bertahannya norma pemberdayaan masyarakat dapat juga berhubungan dengan bagaimana masyarakat 
pengguna mengalami layanan tersebut, dan adanya kebanggaan tersendiri dalam menjalankan tugas 
berkenaan dengan layanan tersebut. Kekuatan dan kesintasan norma pemberdayaan masyarakat ini juga 
memberi pemerintah daerah pembenaran untuk tidak melakukan apa-apa untuk menyikapi persoalan 
keberlanjutan layanan skala lokal.  

Pertama, layanan skala lokal menunjukan ciri teritorial yang tegas: layanan tersebut dimanfaatkan oleh 
kelompok pengguna tertentu yang tinggal berdekatan satu sama lain di sekitar fasilitas tersebut. Hal ini 
artinya bahwa dalam hal terjadi masalah, kemungkinan semua pengguna akan merasakannya (contoh, 
sebagian besar rumah tangga yang tinggal di daerah kecil yang dilayani oleh sistem skala lokal akan 
merasakan jika timbul bau atau jika pemipaan tersumbat). Ini kontras dengan, misalnya, layanan kesehatan, 
yang penggunanya memiliki kebutuhan yang beragam dan sedikit kesamaan kepentingan, yang mungkin 
juga datang dari lokasi yang jauh untuk menggunakan layanan klinik atau rumah sakit, sering secara ad hoc. 
Ketika pengguna mengalami masalah yang sama dan sering berinteraksi, kemungkinan besar mereka akan 
bersama-sama pula mencari cara untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.  

Karakteristik kedua adalah ketertampakan (lokal). Hal ini sangat beragam, tergantung jenis sistem dan status 
operasionalnya. MCK dapat sangat terlihat pada tingkat komunitas – dan ketika fasilitas itu berfungsi baik, 
KSM dan para tokoh lokal akan meningkat pamornya jika berhasil menjaga sarana tetap beroperasi. Sekali 
lagi, hal ini diharapkan dapat menjadi sesuatu yang kondusif untuk pengelolaan berbasis masyarakat. 
Namun, ketika terjadi kerusakan, akan terjadi suatu lingkaran setan. Untuk sistem air limbah lokal, tidak ada 
ketertampakan ini, sehingga tidak ada pemicu untuk kebutuhan pengelolaan oleh masyarakat  

Faktor-faktor di atas mulai memperlihatkan betapa rumitnya sistem sosial-teknis sanitasi skala lokal ini, serta 
mengapa anggapan umum di pihak pemerintah daerah – bahwa KSM harus dapat menanggung semua (atau 
hampir semua) biaya pasca konstruksi – adalah hal yang bermasalah ketika diterapkan sebagai pendekatan 
umum.  

 

E. Manfaat dan biaya 

Saat ini, pemerintah daerah tampaknya masih dapat mengabaikan biaya eksternal (dampak kesehatan dan 
lingkungan akibat pengolahan yang tidak efektif) yang muncul karena tidak berinvestasi pada layanan skala 
lokal. Skala kegagalan sistem masih belum terhitung dan umumnya belum terlihat secara nyata – 
terbatasnya sanksi dari atas serta sedikit pengaduan dari bawah. Akibatnya, tidak banyak insentif pribadi 
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maupun organisasi untuk melakukan investasi mengatasi permasalahan yang belum dirasakan secara luas. 
Dalam konteks ini, pemerintah daerah mungkin memandang bahwa mengalihkan sebagian besar tanggung 
jawab pasca konstruksi atas layanan skala lokal kepada KSM adalah pilihan yang ‘terjangkau’. Menanggapi 
faktor-faktor di atas (‘tindakan yang diperbolehkan, kendali daripada pilihan’) akan membutuhkan upaya 
individual yang signifikan, dan dalam sebagian besar kasus, upaya bersama yang melibatkan beberapa 
pemerintah daerah bekerja bersama organisasi masyarakat untuk merumuskan argumen yang kuat kepada 
pemerintah pusat untuk melakukan reformasi peraturan dan tambahan alokasi anggaran.  

Dalam jangka pendek (lihat Gambar 1), pemerintah daerah, di satu sisi, menghindari ‘posisi terjepit’ target 
sanitasi Indonesia, dan kemampuan masyarakat untuk mengelola sistem sanitasi skala lokal yang sudah 
dibangun, dengan mengalihkan sebagian besar tanggung jawab pasca konstruksi dan pembiayaan kepada 
KSM. Pengelakan pemerintah daerah dari ‘posisi terjepit’ dengan mengalihkan tanggung jawab atas 
keberlanjutan layanan skala lokal kepada KSM (dan LSM) mungkin bukanlah bagian dari suatu strategi yang 
disengaja oleh perorangan dalam sistem ini.  

Hal ini dapat terus berlangsung selagi ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola layanan skala lokal 
tetap tidak kentara – yang memang demikian selagi pemantauan kinerja masih lemah dan sistem masih 
relatif muda.  

 

Gambar 1 Pemerintah daerah mungkin dapat menghindar dari ‘posisi terjepit’ dalam jangka pendek  

Namun dalam jangka panjang, pemerintah akan terjebak dalam ekspektasi yang lebih luas (lihat gambar 2): 
kebijakan terdesentralisasi yang membuat pemerintah daerah dianggap sebagai penjamin layanan skala 
lokal, dan peran mereka yang jelas dalam pembangunan layanan skala lokal. Hal ini berarti bahwa 
pemerintah daerah akan sulit untuk menghindar dipersalahkan atas kegagalan sistem, dan harus berpikir 
strategis bagaimana mendukung sistem dalam jangka panjang. 

 

Gambar 2 Pemerintah daerah akan terjebak dalam ekspektasi yang lebih luas  

 

DINAMIKA DASAR: Kurangnya informasi dapat menjadi disinsentif untuk melakukan pengawasan. 
Informasi yang terserak tentang kinerja bukanlah sekadar gejala, namun juga penyebab lemahnya sistem 
pengawasan dari tingkat pemerintah daerah sampai tingkat operasional.   

Sepintas, defisit informasi mengenai tingkat kegagalan sistem skala lokal ini adalah gejala lemahnya sistem 
pengawasan, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengidentifikasi KSM mana yang sedang mengalami 
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kegagalan agar dapat segera mengambil langkah korektif untuk mendukungnya. Namun, ironisnya, defisit 
informasi ini juga bisa dilihat sebagai penyebab lemahnya sistem pengawasan, atau setidaknya disinsentif 
bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasannya. Selagi data masih tidak terkonsolidasi – 
dan praktis ‘hilang’ ditelan kerumitan birokrasi pemerintahan – masalah kegagalan sistem skala lokal akan 
tetap tidak kasat mata. Sistem pengawasan yang kuat berdasarkan pengumpulan data kinerja berkala 
kemungkinan besar akan meningkatkan tekanan tanggung jawab pada pemerintah daerah untuk bertindak 
aktif mendukung KSM, sementara dalam jangka pendek, defisit informasi ini memungkinkan mereka tetap 
berada dalam status quo. Karena itu, pemerintah daerah memilihi hanya sedikit dorongan untuk 
mengumpulkan dan menggunakan data pemantauan secara lebih sistematis.  

F. Hasil Potensial 

Seperti yang sudah dibicarakan di atas, apa yang ‘diperbolehkan’ menjadi penting disini: terbatasnya 
tindakan pemerintah daerah sejauh ini mungkin berhubungan dengan persepsi tentang terbatasnya ruang 
gerak pada tingkat lokal karena persepsi dan implikasi kepemilikan secara hukum, prosedur dan aturan 
anggaran pemerintah, serta norma seperti ‘pemberdayaan masyarakat’. Berkenaan dengan ini, dampak 
yang mungkin terjadi antara lain:   

• Pemerintah daerah tidak/sedikit menyediakan dukungan untuk keberlanjutan layanan skala lokal: 
Berlanjutnya keseimbangan minimal/memburuknya kinerja sistem skala lokal sampai titik gagal 
akan mulai terlihat (misalnya, dengan merebaknya wabah penyakit) dan tingkatan pemerintah lebih 
tinggi melakukan intervensi. Penelitian kami memperkirakan bahwa inilah situasi yang akan terjadi.  

• Pemerintah daerah menyediakan dukungan seadanya untuk hal-hal yang saat ini ‘diperbolehkan’: 
berkutat dengan status quo, dengan fokus pada tanggung jawab operasional spesifik. Penelitian 
kami memperkiraan hal ini akan terjadi di kota-kota dan kabupaten-kabupaten yang menerima 
dukungan dari IUWASH atau program sanitasi SAIIG yang didanai Australia. 

• Pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk memikirkan ulang apa yang ‘diperbolehkan’: 
mengambil peluang di tingkat lokal untuk mengatasi persoalan yang lebih sistemik dalam tata 
kelembagaan. Penelitian kami menemukan satu kota di Sulawesi yang sudah bergerak ke arah 
tersebut.  

RQ4: Opsi apa saja yang dapat digunakan untuk bekerja dengan atau menyiasati 
dinamika ini untuk menghasilkan tata kelembagaan yang dapat mendukung layanan 
skala lokal yang berkelanjutan? 

Tantangan-tantangan utama dalam tata kelembagaan untuk sistem skala lokal dapat dirangkum sebagai 
berikut: 

• Aturan keuangan publik yang tidak jelas  

• Kekhawatiran akan sanksi atas penyalahgunaan dana publik  

• Defisit informasi dan disinsentif untuk melakukan pengawasan  

• Rerangka hukum kepemilikan yang tidak jelas  

• Kuatnya norma pemberdayaan masyarakat 

Kajian atas faktor-faktor dasar menyiratkan bahwa rekomendasi-rekomendasi berikut dapat menjadi 
relevan, dengan asumsi bahwa peningkatan dukungan pemerintah daerah secara sistematis bagi layanan 
skala lokal dipandang sebagai prasyarat untuk tata kelola yang diajukan.  

1. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pengalokasian keahlian dan 
fungsi sebagaimana tercantum dalam panduan Surat Edaran Kemendagri Nomor 660 (lintas bidang). 
Hal ini bisa dilakukan tanpa perlu menjadi kaku – sebagai contoh, menekankan bahwa keahlian 
dalam prosedur pengelolaan anggaran pemerintah adalah suatu kemampuan yang penting bagi 
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bidang pendanaan dan perlu ada di Pokja Sanitasi, baik secara khusus dilakukan oleh BPKAD (atau 
lembaga setara) atau yang lain.  

2. Meningkatkan ruang bagi pemerintah daerah untuk bereksperimen dengan pendanaan layanan 
pasca konstruksi, misalnya, dengan menyediakan panduan khusus untuk menjawab kekhawatiran 
tentang sanksi atas penyalahgunaan anggaran. Perbandingan yang mungkin relevan disini adalah 
situasi sektor sanitasi dan air di Sri Lankai, di mana terjadi kecenderungan serupa untuk fokus pada 
pembangungan baru daripada melakukan O&M dan rehabilitasi. Di sini, terlepas dari keadaannya, 
para teknokrat sektor dan insinyur berhasil menggalang tekanan dan meyakinkan pelaku politik 
untuk mengadopsi strategi secara politis kurang kentara namun lebih rasional. (Mcloughlin dan 
Harris 2013). 

3. Mengakui adanya konsekuensi politik yang melekat pada pemantauan kinerja – bahwa pemerintah 
daerah mungkin enggan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang kuat, karena 
hal ini mungkin dapat mengungkapkan skala persoalan terkait kinerja sistem yang dapat menambah 
tekanan bagi mereka untuk bertindak. Jika memang demikian keadaannya, ciptakan insentif positif 
untuk kegiatan pemantauan, misalnya, membuat sistem penghargaan (dapat berupa penghargaan 
finansial) untuk kabupaten dan kota yang mencapai standar tinggi untuk efluen sistem skala lokal.  

4. Menjajaki pilihan untuk mengurangi risiko perilaku perburuan rente akibat kurang jelasnya aturan 
kepemilikan, sementara juga mengakui bahwa masih ada persoalan untuk mempercayakan 
kepemilikan secara hukum baik kepada KSM maupun pemerintah daerah.  

5. Mengambil pendekatan yang hati-hati ketika membahas asumsi pemerintah daerah tentang 
pemberdayaan masyarakat – mengakui bahwa walaupun pemerintah daerah tampak menggunakan 
posisi pemberdayaan masyarakat normatif yang berakibat penghindaran tanggung jawab atas 
kegagalan layanan skala lokal, hal tersebut mungkin bukanlah keputusan sadar para pihak yang 
terlibat. Ketika menghadapi norma yang sudah mengakar, diperlukan diskusi terbuka untuk 
menemukan keseimbangan yang tepat antara KSM, pemerintah daerah dan pihak‐pihak terkait 
lainnya dalam keberlanjutan layanan skala lokal. Ketika memulai proses ini, penting untuk 
mempertimbangkan besaran dan sebaran biaya eksternal untuk layanan yang mengalami kegagalan. 
Pengalaman ODI bekerja dengan kebijakan WASH yang sulit di Ethiopia, melalui fasilitasi pertukaran 
peneliti dan pembuat kebijakan, menunjukan bahwa perubahan mungkin dicapai bahkan dalam 
birokrasi yang relatif hirarkis. Hal tersebut dilakukan dengan bekerja secara transparan dan 
menggunakan dasar bukti yang kuat di berbagai tingkatan. Pencapaiannya antara lain, membuka 
anggaran yang meningkat secara signifikan untuk pengoperasian dan perawatan sumber-sumber 
air. Pendekatan-pendekatan ini, bagaimana pun juga, memerlukan investasi tenaga dan waktu yang 
besar serta fasilitasi yang kuat (ODI et al. 2011). 
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Lampiran 1. Rangkuman bidang‐bidang tanggung jawab 

Bidang perencanaan: Tanggung jawab bidang perencanaan dalam kota studi kasus ini jelas dipegang oleh 
Bappeda. Narasumber setuju atau tidak mempertanyakan otoritas de facto Bappeda dalam Pokja Sanitasi. 
Posisi berpengaruh yang diduduki Bappeda ini mengalir dari peran koordinasi umum untuk SKPD, 
sebagaimana disebut Cahyat (2011). 

Bidang Pendanaan: Untuk tanggung jawab pendanaan, panduan SE 660 mengatur peranan termasuk untuk 
memberi masukan kebijakan dan peraturan serta laporan keuangan terkait sanitasi (lihat laporan penyerta 
mengenai rerangka hukum). Pada praktiknya, di kota studi kasus, tampaknya Bappeda dan BPKAD berbagi 
peran yang berhubungan – Bappeda memimpin proses perancangan peraturan daerah mengenai sanitasi, 
sementara BPKAD melaksanakan tanggung jawabnya terkait pengelolaan pencairan dana dan pelaporan.  

Namun tampaknya BPKAD bukanlah anggota tetap Pokja Sanitasi. Sebagai contoh, lokakarya terakhir yang 
diadakan untuk kunjungan lapangan dianggap sebagai peluang langka bagi SKPD inti yang bekerja di bidang 
sanitasi untuk berkonsultasi dengan BPKAD mengenai batasan anggaran – misalnya, larangan menggunakan 
APBD untuk pemeliharaan sarana yang bukan milik pemerintah. Keterlibatan BPKAD dalam pertemuan 
umpan balik terakhir menengarai bahwa mereka dianggap sebagai pemangku kepentingan penting, 
khususnya oleh perwakilan dari Bappeda. Pemahaman BPKAD mengenai sistem keuangan, termasuk 
proses penganggaran, pencarian dana dan pelaporan, akan menjadi hal yang instrumental dalam 
menentukan pilihan yang sesuai untuk menggunakan anggaran pemerintah dalam pembiayaan layanan 
skala lokal. 

Bidang Teknis: tanggung jawab teknis untuk perencanaan dan pengembangan sanitasi di kota studi kasus 
baru-baru ini mengalami pergeseran, dengan dibentuknya divisi khusus bidang teknis, yakni Wasbangkim, 
yang bertanggung jawab dan memiliki anggaran untuk air dan sanitasi, termasuk layanan skala lokal. Hal ini 
sesuai dengan panduan SE 660, yang menyarankan bidang ini diketuai oleh SKPD yang bertanggung jawab 
untuk ‘permukiman atau pekerjaan umum’ (biasanya Dinas Cipta Karya atau DPU)  

Perwakilan dari UPTD-PAL yang berada di bawah DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) menyiratkan 
bahwa sebelumnya mereka lah instansi yang bertanggung jawab terhadap aspek teknis dari dukungan pasca 
konstruksi untuk sarana skala lokal, yang masuk dalam panduan SE 600 bidang Penyehatan, Penyuluhan dan 
Pemberdayaan. Sebagian besar narasumber secara terang maupun tersirat mendukung penataaan yang 
baru dan menganggap pembentukan bidang teknis di dalam Wasbangkim sebagai langkah positif. IUWASH, 
proyek pembangunan yang didanai Amerika Serikat, telah memberi dukungan yang substansial kepada 
UPTD-PAL dan menghasilkan kemajuan yang perlahan namun stabil dalam pengembangan kelembagaan dan 
kapasitas, khususnya berkaitan dengan sistem air limbah terpusat dan tangki septik.  

Mengingat terjadinya dinamika akhir-akhir ini di ‘posisi’ bidang teknis (dan menurut informasi terus 
berlanjut sejak studi kasus ini dimulai), koordinasi dan hubungan kerja positif antara Wasbangkim dan UPTD-
PAL akan menjadi hal yang penting. Tanggung jawab teknis untuk berbagai aspek berbeda saat ini praktis 
sudah dipisahkan. Sebagai contoh, UPTD-PAL mengelola proses optimisasi IPAL, sementara Wasbangkim 
kini diberi tanggung jawab dan anggaran terbatas untuk optimisasi sarana skala lokal. Yang lebih penting, 
IPLT, yang berada di bawah tanggung jawab UPTD-PAL, tetap menjadi tempat pembuangan lumpur tinja 
akhir dari sarana skala lokal.   

Setelah berkunjung ke kota lain yang dekat dengan kota studi banding, UPTD-PAL membeli beberapa kereta 
penguras (kedoteng). UPTD-PAL bermaksud untuk memberikan kereta ini secara gratis kepada KSM. 
Sementara kota yang dikunjungi tadi berada di dataran, kota peserta studi kasus terletak di perbukitan 
dengan curah hujan yang tinggi dan medan yang curam. Kedoteng ini konstruksinya kuat (baja) dengan 
tangki besar untuk lumpur tinja ditambah pompa sedot. Dalam keadaan kosong pun kereta ini sudah berat, 
dan akan lebih berat lagi dalam kondisi terisi. Akan sangat sulit untuk menggerakkan kedoteng ini karena 
beratnya. Pengaturan fisik, teknis dan keuangan mengenai penggunaan kedoteng ini masih belum jelas saat 
penelitian diadakan.  

Bidang Penyehatan, Penyuluhan dan Pemberdayaan: Menurut SE 660, penanggung jawab utama untuk 
penyuluhan dan pemberdayaan harus berada di bawah SKPD yang menangani kesehatan. Narasumber Dinas 
Kesehatan menegaskan bahwa peran mereka di bidang layanan skala lokal mencakup mobilisasi dan 
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perubahan perilaku, yang mereka kaitkan dengan kepemimpinan yang lebih luas untuk aspek promosi di 
bidang sanitasi (contoh, melalui sanitarian yang bekerja dalam program STBM – Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat) serta aspek sosial dan kesehatan lingkungan secara umum (Program PHBS - Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat untuk perubahan 10 perilaku). Beberapa narasumber lainnya juga menyebutkan peran 
besar dalam kaitannya dengan aspek perangkat lunak SANIMAS, termasuk KSM yang sudah berdiri, 
misalnya, perwakilan UPTD-PAL mengatakan bahwa mereka mengadakan kegiatan sosialisasi dengan empat 
KSM tahun 2014, dan berencana melakukannya lagi tahun 2015 untuk lima lokasi berikutnya. Ketika diminta 
menjelaskan proses seleksi KSM untuk kegiatan ini, perwakilan UPTD-PAL menyebutkan bahwa KSM dipilih 
berdasarkan ‘kesiapan’ mereka, bukan berdasarkan KSM yang paling membutuhkan. Patut dicatat bahwa 
implementasi dan norma dasar untuk bidang ini (dan tentunya untuk istilah ‘sosialisasi’ yang tampaknya 
umum dikaitkan dengan bidang ini) belum terlalu banyak diteliti dalam kajian ini. LSM seperti AKSANSI, BEST 
dan FKS juga tampak berperan, walau kami belum dapat menetapkan apakah koordinasi antar pihak yang 
terlibat ini bersifat ad hoc atau sudah diatur dan berada di bawah kepemimpinan satu institusi. Yang jelas, 
Dinas Kesehatan tidak mengklaim peran pemimpin, pun perwakilan dari organisasi lain tidak 
menyinggung hal ini.  

Bidang Pemantauan dan Evaluasi: SE 660 menyatakan bahwa peran pemantauan dan evaluasi harus berada 
di SKPD yang bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan – yang di kota studi kasus ini dipegang oleh 
BPLH. Wawancara memastikan bahwa BPLH memang melakukan pemeriksaan tahunan atas kualitas efluen 
dari sarana skala lokal dengan fokus pada KSM-KSM yang berfungsi. Namun, tanggung jawab untuk 
menindaklanjuti hasil pemantauan belum jelas, bahkan untuk BPLH sendiri. Menurut perwakilan BPLH, 
data kualitas efluen diteruskan ke Bappeda yang mungkin diteruskan lagi ke Wasbangkim untuk 
menindaklanjuti KSM yang tidak memenuhi persyaratan standar. Dalam pandangannya, hal ini 
mencerminkan senjang yang lebar dalam rerangka kelembagaan untuk memahami di mana letak 
tanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk mengatasi kegagalan sistem skala lokal: Di bawah 
Permendagri Nomor 54 tahun 2010 (yang mengatur tugas‐tugas wajib dan tidak wajib di tingkat 
pemerintah) kinerja air limbah disebutkan sebagai tanggung jawab PU atau SKPD yang setara, sementara 
pencemaran lingkungan adalah tanggung jawab dinas lingkungan hidup. Implikasi bagi BPLH adalah 
bahwa mereka dapat dijatuhkan sanksi atas kegagalan sistem skala lokal, namun mereka tidak punya 
kewenangan untuk mengatasi persoalan tersebut dengan bekerja langsung dengan KSM.  

Perwakilan Dinas Kesehatan juga menekankan bahwa mereka memiliki peran penting dalam pemantauan, 
baik untuk air Reverse Osmosis (yang disediakan oleh beberapa KSM dan dapat mejadi sumber pemasukan 
yang penting) dan pengumpulan data status kesehatan melalui Puskesmas. Hal ini tampaknya dianalisis dan 
dibagi dengan Bappeda, namun kami tidak menemukan bukti bahwa data tersebut digunakan untuk 
menentukan prioritas dukungan pasca konstruksi untuk KSM‐KSM.  

Lampiran 2. Daftar Istilah 

ABPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 
BPKAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Bappeda Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 

Bidang Bidang tanggung jawab (biasanya dalam laporan ini berkenaan dengan panduan 
SE 660 untuk perencanaan sanitasi)  

BPLH Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
KSM Kelompok Swadaya Masyarakat   
Cipta Karya Direktorat Jenderal Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum  
DAK Dana Alokasi Khusus 
Dinas Dinas pemerintah daerah  
DKP Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Dinas PU/DPU Dinas Pekerjaan Umum 
Dinkes Dinas Kesehatan 
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DPRD  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
FKS Forum Kota Sehat 
GoI Pemerintah Indonesia 
IPAL Instalasi Pengelolahan Air Limbah  
IPLT Instalasi Pengolahan Limbah Tinja 
IUWASH Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Program, didanai oleh USAID 
Kabupaten Pemerintah daerah tingkat kabupaten 
KSM Kelompok Swadaya Masyarakat  
Kota Pemerintah kota 
MoHA Kementerian Dalam Negeri  
LSM  Lembaga Swadaya Masyarakat  
O&M Operasional dan Perawatan  
PD-PAL Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah  
PDAM Perusahaan Daerah Air Minum  
Pemda Pemerintah Daerah 
Perda Peraturan Daerah  
Pokja Sanitasi Kelompok Kerja untuk Sanitasi 
PU Kementerian Pekerjaan Umum 
Provinsi Pemerintah provinsi 
RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
SAIIG Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation Programme  
Sanimas Sanitasi Berbasis Masyarakat  
SE660 Surat edaran Kemendagri No. 660/4919/SJ tentang panduan pengelolaan PPSP  
Sekda Sekretaris Daerah 
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah  
STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat  
UPTD Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 
UPTD-PAL Unit Pelaksanaan Teknis Daerah - Pengelolaan Air Limbah 
USDP Urban Sanitation Development Programme  
Wasbangkim Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman 
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i http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8174.pdf  

Temuan dari studi kasus ODI mengenai sektor sanitasi dan air bersih di Colombo mengindikasikan bahwa:  
“Penyediaan air dan sanitasi di Colombo dikarakterisasikan dengan ‘permukiman’ tingkat-rendah (low-level=Low 
income?), dimana tata kelola layanan cukup memberi keuntungan yang seimbang (ekonomi, pribadi dan 
profesional) bagi para pengguna, politisi dan birokrat, sehingga sistem menjadi relatif stabil dan mandiri...Suatu 
hal yang penting, bagaimanapun juga, tidak ada pelaku yang bebas dari keterbatasan dalam bertindak: pengguna 
mendapatkan ancaman pemutusan sambungan atau sanksi di tingkat masyarakat ketika CSO (organisasi 
masyarakat) dilibatkan dalam mobilisasi atau monitoring (sehingga membatasi penggunaan air gratis dan 
eksternalitas negatif dalam bidang sanitasi); penyedia layanan menghadapi ancaman munculnya persaingan dari 
sektor swasta (sehingga membatasi korupsi skala kecil); dan tekanan kinerja top-down (yang membatasi pelalaian 
tugas) dan pemerintah (yang relatif kuat, partai penguasa terpusat) menghadapi ancaman nyata terhadap 
legitimasi mereka (sehingga membatasi korupsi tingkat tinggi). Hasilnya, sektor-sektor ‘bekerja’ secara satu 
kesatuan karena terdapat keseimbangan yang cukup stabil, dimana kebutuhan setiap kelompok pelaku kunci 
terlayani dengan cukup oleh sistem sehingga dapat berlanjut dengan sendirinya, sementara ancaman-ancaman 
terhadap keseimbangan ini telah di kendalikan untuk menghindari kegagalan total.” (Mcloughlin dan Harris 2013, 
p18). Sejauh mana contoh ini bisa dibandingkan dengan sektor layanan berskala lokas di Indonesia masih perlu 
dipertimbangkan dalam diskusi. Bagaimanpun juga, tampaknya di Colombo, ruang gerak bagi staf teknis untuk 
melawan politisi atau atasan (yang mungkin tertarik mengambil keuntungan dari sarana baru) kurang lebih 
terbantu dengan adanya penataan monitoring yang kuat dan didukung oleh masyarakat umum, yang dapat 
menggaris bawahi biaya eksternal yang dibayarkan oleh masyarakat dan lingkungan.  


