‘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.
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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 Indonesia merupakan 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):
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

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

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?

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

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

Dokumen ini adalah bagian dari keluaran penelitian tentang aspek hukum. Dokumen ini merangkum analisis
atas kerangka regulasi bagi air limbah skala lokal.

Ringkasan Eksekutif
Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi pada tahun 2019.
Sistem berbasis masyarakat skala setempat diharapkan untuk berkontribusi penting dalam mencapai akses
universal tersebut. Dalam rangka menuju pengoperasian air limbah sistem setempat, diperlukan
pengelolaan yang efektif, didukung dengan kerangka pengaturan yang jelas, kepemilikan dan pendanaan
bagi kelangsungan pelayanan, dan bentuk organisasi pelaksanan di tingkat lokal. Sebagai layanan dasar,
wajib dan konkuren, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan pelayanan
sanitasi.
Dalam hal kerangka pengaturan, air limbah sangat kurang diatur. Tidak ada kerangka hokum yang
komprehensif untuk air limbah di tingkat nasional. Sanitasi hanya diatur secara sporadis pada peraturan
sistem penyediaan air minum yang saat ini sedang disusun (RPP SPAM). Di tingkat lokal, meskipun
kerangkanya lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional, peraturan daerah (Perda) belum
menyediakan solusi bagi persoalan mendasar terkait dengan pendanaan publik bagi skala lokal, masalah
pengawasan dan kepemilikan.
Pembangunan air limbah sistem setempat didanai dari berbagai sumber misalnya APBN, APBD atau melalui
program yang berbeda-beda (contohnya SANIMAS USRI, SANIMAS IDB dan DAK SLBM). Namun demikian, isu
mengenai keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan sistem untuk beroperasi untuk memberikan
pelayanan secara terus menerus. Pada riset ini, kami mengidentifikasi bahwa ada sumber-sumber yang
sifatnya terbatas untuk mendanai pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan atas sistem, khususnya bagi
sistem yang “dimiliki” oleh masyarakat. Ditemukan pula bahwa terdapat kekurangan pedoman dan
ketidakjelasan mengenai pembelanjaan anggaran pemerintah dalam keterkaitannya untuk mendanai
pengoperasian dan pemeliharaan air limbah sistem setempat.
Kebijakan Nasional tentang Air Minum dan Sanitasi Berbasiskan Masyarakat tahun 2003 menyatakan bahwa
aset-aset harus dimiliki oleh “masyarakat”. Akan tetapi, program sanitasi kebanyakan tidak memberikan
petunjuk yang jelas mengenai mekanisme pengalihan aset-aset seperti tanah, bangunan-bangunan, dan
inventaris yang ada pada proyek.
Selain itu, tidaklah mungkin bagi masyarakat untuk memiliki aset-aset secara sah, karena istilah
“masyarakat” bukanlah bagian dari Badan Hukum. Terdapat pula kebingungan mengenai bentuk badan bagi
masyarakat yang sesuai untuk pengelolaan sistem jangka panjang yang terkait dengan berbagai variabel
seperti kemampuan pengalihan asset, independensi, penggunaan keuntungan, dan lain-lain.
Kami meringkas permasalahan di atas dalam pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana kerangka
pengaturan memastikan pengelolaan yang efektif dalam rangka keberhasilan pengoperasian sistem air
limbah setempat jangka panjang? Setelah melakukan analisis sosial dan peraturan yang panjang dengan
fokus pada peranan masyarakat yang tetap memimpin tahapan operasional, kami menghasilkan
rekomendasi berikut ini:
[Catatan: Para penulis menyadari bahwa ada beberapa model manajemen untuk sanitasi setempat yang
mengakui peranan pemerintah daerah dalam memberikan layanan sanitasi sebagai layanan dasar, wajib,
konkuren, disamping model dimana komunitas memimpin tahapan operasional seperti yang sekarang
dominan. Misalnya, dapat saja ada model “co-management” antara komunitas dengan Pemda atau model
manajemen institusional (lihat “Guidance Materials”/Materi Guideline untuk jenis jenis dan spektrum model
layanan sanitasi)1. Beberapa rekomendasi dalam dokumen ini diberikan dalam konteks manajemen berbasis
masyarakat/komunitas. Rekomendasi ini perlu dipertimbangkan apabila program program SANIMAS mau
dialihkan kepada model “co-management” atau “berbasis institusi”]
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1. Kerangka Pengaturan
 RPP SPAM harus mencakup ketentuan mengenai sanitasi dan/atau memasukkan air minum (SPAM)
dan air limbah (SPAL) pada proporsi yang seimbang. Sebagai alternatif, peraturan nasional yang
fokus pada sanitasi dapat dibentuk untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab bagi
pemerintah nasional dan daerah untuk tahap pembangunan dan pengoperasian, termasuk standar
pelayanan standar minimal yang realistis.
 Draft Perda harusnya hanya merujuk pada badan hukum. Harus ada definisi yang jelas mengenai
istilah “Masyarakat” karena hal ini menjadi masalah dalam pengaturannya.
 Perda harus mengadopsi NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria) dan standar pelayanan
minimal yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan nasional.
 Ada kebutuhan untuk mengkonsolidasi dan mengkodifikasi seluruh peraturan yang terkait dengan
pelayanan air ke dalam satu Perda. Hal ini untuk menghindari fragmentasi peran pengaturan dan
tanggung jawab serta untuk memastikan koherensi kebijakan air dan sanitasi.

2. Pendanaan
 Ada kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi jenis-jenis
pembelanjaan pemerintah dan pedoman mengenai pembelanjaan yang diterbitkan dengan
koordinasi yang memadai antara Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Badan-Badan Audit Negara. Pedoman ini penting dalam rangka ambiguitas dan memberikan
kepastian bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran untuk mendukung operasi,
manajemen, optimisasi dan rehabilitasi sanitasi berbasis masyarakat skala lokal.
 Susunan kelembagaan di bawah pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan air limbah dapat
beragam (dalam hal pembiayaan dan independensi struktural) dari mulai Dinas, ke UPTD sampai
BLUD. Dukungan umum dan fungsi pemantauan bagi air limbah skala lokal dapat diberikan pada
SKPD/Dinas – atau Dinas juga dapat memiliki bagian khusus yang mendukung air limbah skala lokal.
Alternatifnya, UPTD dapat ditugaskan untuk menyediakan layanan air limbah sistem terpusat
maupun diberikan tugas tambahan tambahan untuk mendukung KSM dalam aspek teknis. BLUD
biasanya dipagari (ring‐fenced) bagi sistem terpusat. Pemerintah dapat memutuskan tariff
diferensial (bagi pengumpulan IPLT/sampah) oleh UPTD atau BLUD. Pemerintah daerah harus
mempertimbangkan bagaimana keberadaan dan masa depan pembentukan kelembagaan dapat
mendukung pelayanan sanitasi skala lokal.
 Perda atau Keputusan Walikota yang mengatur SKPD/UPTD hatus memuat penjelasan yang
terperinci mengenai tugas SKPD terkait dalam mendukung air limbah skala lokal.

3. Kepemilikan Aset
Apabila model pengelolaan masyarakat diputuskan untuk tetap menjadi model yang dominan maka:
 KSM harus dijadikan badan hukum karena nama yang terdaftar dalam sertifikat tanah hanya bisa
perseorangan atau badan hukum. [Dalam pengelolaan model lain, pemerintah mungkin sebagai
pemilik sistemnya.]
 Pengalihan asset-aset tanah harus dilakukan antara pemilik asli tanah dan KSM. Surat hibah tidak
mencukupi. Hal ini harus diproses lenih lanjut ke dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan ke
kantor pertanahan. Nama yang tertera pada sertifikat tanah harus KSM (telah disebutkan di atas)
 KSM harus mendapatkan izin bangunan, yang menjelaskan secara khusus baik bangunan dan
instalasi lain serta infrastruktur yang dimilikinya.

4. Bentuk Hukum yang Sesuai
Apabila model pengelolaan masyarakat diputuskan untuk menjadi model yang dominan:
 Salah satu pilihan bagi bentuk hukum adalah membuat badan dengan struktur multi-lapis. Dalam hal
ini, satu badan non profit memiliki “anak” yang berorientasi profit. Hal ini paling sesuai bagi
yayasan. Selain itu, yayasan juga mampu mendapatkan berbagai sumber dana. Dalam hal yayasan di
likuidasi, asset-aset harus ditransfer kepada organisasi lain yang memiliki kesamaan tujuan atau
kepada pemerintah. Hal ini akan menjaga kepentingan pengoperasian jangka panjang.
 Koperasi dapat menjadi pilihan lain meskipun kerangka peraturan tata kelola koperasi tidak sejelas
yayasan. Undang-undang Koperasi No. 25/1992 yang sekarang berlaku, tidak menetapkan secara
khusus apakah koperasi dapat membentuk perseroan terbatas. Akan tetapi, ada surat edaran dari
Menteri Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah yang dapat mendorong koperasi untuk
membentuk perseroan terbatas, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, khususnya bagi
koperasi yang memiliki asset lebih dari lima miliar rupiah.


Dapat dimungkinkan skenario dimana berbagai KSM (di desa atau kelurahan) untuk digabungkan
menjadi satu badan hukum di tingkat Kecamatan (atau bahkan tingkat kota), dalam rangka
menyederhanakan dokumen dan prosedur untuk mengelola badan hukum. Untuk ini, aspek hukum
bukanlah penghalang yang besar dibandingkan proses tata kelola internal kordinasi antara KSM dan
pengelolaan badan hukum sebagai pemilik asset.
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1. Regulasi Nasional Air Limbah Skala Lokal
a. Air Limbah Pada Konteks Otonomi Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota berada di garis terdepan dalam rangka penyediaan pelayanan publik semenjak
adanya otonomi daerah di tahun 1999. Untuk memahami bagaimana layanan air bersih, termasuk sanitasi
pada kerangka otonomi daerah, perlu dijelaskan beberapa konsep dasar undang-undang Pemerintahan
Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah
dijabarkan sebagai berikut:
(i)

Urusan pemerintahan absolut (urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,
misalnya hal yang terkait dengan pertahanan dan kebijakan luar negeri)

(ii) Urusan pemerintahan konkuren (urusan yang yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah)
(iii) Urusan pemerintahan umum (urusan yang menjadi kewenangan Presiden (dan dapat dulaksanakan
oleh kepala daerah) untuk hal terkait dengan kesatuan nasional, konflik sosial, serta urusan
pemerintahan lainnya yang bukan merupakan kewenangan daerah (peran sisa).2
Air limbah merupakan bagian dari urusan konkuren. Tepatnya, pada kategori ini, undang-undang
membedakan antara urusan wajib (dimana setiap daerah harus melaksanakannya) dan urusan pilihan
(misalnya hal terkait perikanan, pariwisata dan lainnya dimana tingkat kekuasaan dan peran setiap daerah
dinilai berdasarkan potensi, proyeksi masa depan dan tata guna lahan). Pada urusan konkuren wajib,
undang-undang membedakan antara layanan dasar, yang mencakup pendidikan, perencanaan umum/tata
ruang, dan urusan sosial serta layanan non dasar yang meliputi urusan tenaga kerja, pertanahan dan
lingkungan3 Layanan dasar tersebut harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Singkatnya, air limbah
merupakan urusan layanan wajib konkuren. Kategori ini menentukan kompetensi pengaturan pada setiap
tingkat pemerintah dan mekanisme pendanaan yang berlaku.
Apa peran pemerintah pusat dalam hal layanan air limbah? Untuk semua urusan konkuren, pemerintah
pusat berwewenang untuk memberlakukan norma, standar, prosedur, dan kriteria (Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria atau “NSPK”), yang harus diundangkan melalui undang-undang dan peraturan oleh
kementerian atau badan yang terkait, diikuti dengan diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur
hal tersebut. Pada prakteknya, NSPK biasanya diundangkan melalui peraturan menteri.4
Penting untuk ditekankan bahwa pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan daerah yang tidak
mengacu pada NSPK.5 Sebagai tambahan NSPK, untuk layanan dasar, pemerintah pusat memiliki
kewenangan untuk mengatur “standar layanan minimum” melalui peraturan pemerintah.6 Undang-undang
mendefinisikan standar layanan minimum sebagai “…ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimum.”7
Posisi air limbah pada konteks otonomi daerah diperjelas dengan lampiran undang-undang No. 23/2014. Air
limbah, disamping sumber air, air minum, limbah padat, drainase, permukiman dan bangunan, merupakan
bagian dari Lampiran C mengenai pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Peran pemerintah pusat adalah mengatur sistem air limbah nasional (dan ketentuan langsung mengenai
system tersebut untuk wilayah antar propinsi dan strategis nasional) kemudian, di tingkat daerah,
pemerintah propinsi membangun dan mengelolanya, sementara pemerintah kabupaten/kota mengelola dan
membangun di wilayah kewenangannya.
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Lebih lanjut, sebagai urusan layanan dasar wajib, pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota, memiliki
kewajiban untuk membangun infrastruktur (wajib). Namun demikian, karena hal tersebut juga merupakan
urusan “konkuren”, pemerintah pusat memiliki beberapa kompetensi (dalam hal menyusun standard dan
regulasi sektoral). Para pemangku kepentingan pada diskusi terfokus yang kami lakukan menyadari hal
penyusunan kebijakan tersebut dan mereka mengharap pemerintah lokal bertanggung jawab atas perihal
pasca konstruksi.8
Perlu dicatat bahwa meskipun “air limbah” disebutkan secara spesifik, namun kenyataannya beberapa
kerangka regulasi air limbah tersebar di berbagai aturan sektoral, seperti bangunan dan lingkungan, serta
sumber daya air, dimana setiap wilayah memiliki kompetensi yang berbeda-beda.

b. Implikasi atas Judicial Review Undang‐Undang Sumber Daya Air
Baru-baru ini, pemerintah telah mencanangkan pencapaian akses universal terhadap air dan sanitasi di
tahun 2019.9 Mengingat sarana penunjang air dan sanitasi sekala besar membutuhkan biaya investasi yang
besar, maka berdasarkan diskusi diharapkan sistem berbasis masyarakat skala lokal dapat berkontribusi
secara signifikan untuk memenuhi cakupan akses universal tersebut10, berdasarkan laporan kira-kira
mencapai 7.5%. Namun demikian, pada 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undangundang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (“Undang-undang Air”).11 Sebagai konsekuensi, hampir
seluruh kerangka regulasi yang terkait dengan sector air di Indonesia, yang berlandaskan pada UndangUndang Air, termasuk regulasi mengenai suplai air dan sanitasi, tidak lagi memiliki dasar hukum.
Keputusan ini tidaklah mengejutkan, mengingat Undang-undang Air berdasarkan hasil Judicial Review di
tahun 2005 dinyatakan “Konstitusional Bersyarat”.12 Konstitusional Bersayarat adalah undang-undang tetap
berlaku, namun dapat dibatalkan di masa mendatang apabila pemerintah gagal menaati ketentuan
mahkamah atas interpretasi dan implementasi undang-undang. 13
Inti dari permasalahan pada undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai privatisasi, komersialisasi
dan komodifikasi sumber daya air. Mahkamah Konstitusi telah dikenal dengan interpretasinya yang ketat
bahwa sumber daya alam vital tertentu harus tetap berada di bawah “kontrol negara” dan “dimanfaatkan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.14 Air merupakan salah satu dari sumver daya alam tersebut.
Mahkamah merasakan bahwa selah 10 tahun semenjak putusan pertama Judicial Review di tahun 2005,
Pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk memastikan bahwa persyaratan Mahkamah diperhatikan.
Setelah petisi diberikan oleh organisasi masyarakat, di tahun 2015, Mahkamah memutuskan untuk
membatalkan Undang-undang Air secara keseluruhan.
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Pada putusan Judicial Review di tahun 2015, Mahkamah menysaratkan “enam prinsip dasar pembatasan”
pengelolaan sumber daya air15:


Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan/atau meniadakan hak rakyat
atas tanah, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Sumber daya tersebut harus
dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;



Negara harus memenuhi hak rakyat atas air mengingat hak atas air merupakan hak asasi. Pasal 28 I (4)
UUD 1945 menentukan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negaram terutama pemerintah.”



Kelestarian lingkungan merupakan bagian dari hak asasi manusia; oleh sebab itu, Pasal 28H (1) UUD
1945 1945 menentukan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”



Berdasarkan Pasal 33 (3) UUD 1945, air, yang merupakan cabang produksi yang penting yang menguasai
hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnta kemakmuran
rakyat. Oleh sebab itu, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;



Mengingat pentingnya sumber daya air yang menguasai hajat hidup orang banyak, bentuk lain
pengendalian negara adalah memprioritaskan pemberian izin pengusahaan atas air kepada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);



Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas telah terpenuhi dan ternyata masih ada
ketersediaan air, Pemerintah dapat memberika izin kepada usaha swasta untuk melakukan
pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Salah satu bagian yang paling penting dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah “penguasaan negara”
sebagaimana disyaratkan oleh konstitusi (UUD 1945), hal tersebut harus diwujudkan melalui pengusahaan
oleh badan usaha milik negara (atau daerah). Mengenai bagaimana rumusan ketentuan Mahkamah ini harus
diterapkan masih menjadi perdebatan. Namun demikian, kemungkinan implikasinya adalah perusahaan air
minum harus dimiliki negara, dengan beberapa pembatasan dan bahwa perusahaan milik negara lebih
diutamakan untuk mengelola sumber daya air. Sementara itu, perusahaan swasta hanya dapat mengajukan
permohonan untuk mengelolanya dan tunduk pada persyaratan yang sangat ketat.
Mahkamah juga memutuskan bahwa untuk mengisi kekosongan hukum, Undan-undang No. 11/1974
mengenai Irigasi (Undang-undang Irigasi) diberlakukan kembali. Sebagai perbandingan, Undang-undang Air
terdiri atas 100 Pasal sementara Undang-undang Irigasu hanya terdiri atas 17 Pasal. Dari keseluruhan 100
Pasal pada Undang-undang Air yang telah dicabut, hanya terdapat satu pasal yang ditujukan untuk mengatur
air dan sanitasi secara spesifik.16 Pasal selebihnya mengatur air sebagai sumbet daya.
Meningat Undang-undang Air hanya memiliki satu pasal yang mengatur air dan sanitasi secara spesifik,
ketentuan lebih detil mengenai air minum dan sanitasi diatur melalui peraturan pelaksana yakni Peraturan
Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum atau “PP No. 16”)
yang kemudian dalam sektor ini menjadi peraturan kedua yang paling penting (setelah Undang-undang Air).
Namun demikian, dengan dibatalkannya Undang-undang Air dan diberlakukannya kembali Undang-undang
Irigasi oleh Mahkamah Konstitusi, PP No. 16 tidak berlaku lagi.
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Pada saat penulisan laporan ini, pemerintah dalam proses merancang peraturan pemerintah mengenai
Sistem Penyediaan Air Minum (Regulasi SPAM), yang akan mengatur penyediaan air dan sanitasi. Rancangan
regulasi tersebut dimaksudkan untuk menggantikan PP No. 16 dan akan ditempatkan sebagai peraturan
pelaksana atas Undang-undang Irigasi sehubungan dengan hal suplai air minum dan sanitasi.
Inisiatif ini terkendala dengan masalah hukum yang rumit. Tidak satupun dari 17 Pasal pada Undang-undang
Irigasi ditujukan untuk air minum dan sanitasi. Air minum hanya disebutkan pada penjelasan undangundang. Air minum hanya disebutkan tiga kali pada bagian penjelasan undang-undang, dalam hal ini
penjelasan tersebut tidak mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan dan hanya dapat
digunakan untuk membantu interpretasi. Sementara itu, sanitasi atau air limbah tidak disebutkan sama
sekali pada Undang-undang Irigasi. Hal ini berarti Undang-undang Irigasi tidak dapat menjadi dasar hukum
bagi sanitasi. Pada diskusi kelompok terfokus, beberapa pemangku kepentingan mengkonfirmasikan bahwa
kurangnya referensi bagi air limbah pada RPP SPAM disebabkan karena irigasi tidak memadai untuk
memberikan dasar hukum bagi layanan air limbah.17 Seperti halnya judulnya, Undang-undang Irigasi
dimaksudkan hanya untuk mengatur irigasi, bukan sumber daya air secara menyeluruh, dan khususnya tidak
mencakup layanan air minum dan sanitasi. Hal ini membawa kepada isu mengenai apakah Undang-undang
Irigasi bisa diposisikan menjadi peraturan payung bagi sumber daya air secara keseluruhan, termasuk sektor
air minum dan sanitasi. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum saat ini
mempersiapkan rancangan undang-undang mengenai sumber daya air yang mana dapat mencakup
ketentuan mengenai layanan air minum.
Namun demikian, draft tersebut tidak tersedia bagi publik dan bahkan beberapa narasumber pada
Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum tidak mengetahui isi dari draft
tersebut.18 Di negara lainnya, layanan air (baik persediaan air dan sanitasi) diatur secara terpisah (akan
tetapi sangat saling terkait) dengan undang-undang sumber daya air.19
Putusan Mahkamah menimbulkan ambiguitas terkait dengan ketentuan mengenai peran masyarakat.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Mahkamah lebih memilih Badan Usaha Milik Negara (atau Daerah)
untuk mengusahakan air. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan: : “…..prioritas utama yang
diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik
Daerah)”. Masyarakat bisa jadi tidak tergolong sebagai swasta maupun publik, tapi yang pasti bukan badan
usaha milik negara. Akibatnya, dengan memprioritaskan badan usaha milik negara pada ketentuan
mengenai layanan, peran dari masyarakat terpinggirkan.
Adalah masuk akal untuk menyatakan bahwa layanan sanitasi bukanlah “sumber daya air” semata,
mengingat sanitasi hanya menyambungkan pengelolaan dan pembuangan air limbah ke lingkungan. Apabila
demikian halnya maka semua perdebatan mengenai badan usaha milik negara kemungkinannya tidak
relevan bagi ketentuan terkait masyarakat. Di sisi yang lain, juga memungkinkan untuk berpendapat bahwa:
(i) layanan air limbah pada kenyataannya adalah penting dan vital bagi kehidupan rakyat (dan oleh
karenanya harus di kontrol oleh negara dan dikelola oleh badan usaha milik negara dan (ii) isu mengenai
“fosfor puncak” (Peak Phosporus)20 yang berarti sumber daya tersebut (yang terkandung dalam kotoran
manusia) harus “dikontrol negara”.
Disamping wacana di atas, jiwa dan sentiment setelah putusan judicial review adalah membatasi peran aktor
swasta dalam penyediaan layanan dan mengembalikan kontrol kepada badan usaha milik negara. Pada
siaran pers yang disampaikan Februari, Kementerian Pekerjaan Umum siap untuk melaksanakan ketentuan
Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan sektor air pada “kontrol negara”.21 Pada Maret 2015,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan opini hukum yang mengklarifikasi bahwa
pemerintah masih dapat menerbitkan izin bagi sektor swasta untuk pengusahaan air, dengan persyaratan
17
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dan kondisi yang sangat ketat.22 Beberapa hari kemudian, Menteri Pekerjaan Umum menerbitkan surat
edaran tang menyatakan bahwa seluruh izin dan kontrak yang melibatkan sektor swasta tetap berlaku dan
akan di tinjau ulang atau re-negosiasi dan seluruh proyek-proyek mendatang harus menaati putusan
Mahkamah Konstitusi.23
Perlu dicatat bahwa “masyarakat” bukanlah fokus dari beberapa Judicial Review yang telah diajukan. Namun
demikian, ketentuan mengenai masyarakat menjadi innocent bystander (pihak tak bersalah dan tidak
memiliki keterlibatan langsung dengan sistem) dari keseluruhan debat antara swasta versus publik
mengingat masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai bahan usaha milik negara dan sedikit lebih dekat
ke sektor swasta. Bagian berikut akan membahas rancangan peraturan mengenai layanan air dan
preferensinya atas badan usaha milik negara skala besar, atas aktor swasta atau aktor masyarakat

c. Rancangan Peraturan Mengenai Layanan Air
Pada saat penulisan laporan ini, rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyediaan
Sistem Air Minum (“RPP SPAM”, “draft” atau “draft peraturan”) berada dalam proses perancangan dan
pembahasan oleh komite antar kementerian. RPP SPAM relevant untuk dibahas disini, mengingat hal
tersebut merefleksikan pemikiran kontemporer para pembuat kebijakan regulasi mengenai air minum dan
sanitasi di Indonesia. Meski judul adalah SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), rancangan peraturan juga
mencakup aturan mengenai air limbah.
Untuk memperjelas penggunaan, istilah penyelenggara (undertaker) akan digunakan untuk menggambarkan
badan usaha mana yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan layanan air berdasarkan draft peraturan
atau peraturan terdahulu mengenai layaanan air minum, PP No. 16/2005, yang sudah tidak berlaku lagi
karena adanya judicial review sebagaimana telah dibahas selumnya. Istilah “penyelenggaraan” juga
digunakan untuk menggambarkan situasi yang serupa di Inggris dan jurisdiksi lain.

i. Air Limbah Kurang Diatur
Persediaan air minum mendominasi karakter peraturan RPP SPAM sementara sanitasi hanya sedikit diatur.
Hal ini dapat diharapkan dengan membaca judul rancangan peraturan: “Penyelenggaraan Sistem Penyediaan
Air Minum” (The Undertaking of Drinking Water Provision System).
Perlu disebutkan bahwa dalam konteks Indonesia, “sanitasi” mengacu pada limbah padat, drainase dan air
limbah. Limbah padat memiliki aturan yang detail melalui Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah.24
RPP SPAM sebenarnya membedakan secara jelas antara air minum dan air limbah dengan menggunakan
singkatan “SPAL” (Sistem Pengolahan Air Limbah) untuk menunjukkan berbagai macam infrastruktur air
limbah, baik fisik maupun non fisik. 25 Rancangan peraturan sebenarnya dapat memberikan air minum
(SPAM) dan air limbah (SPAL) pada bobot yang sama, namun tidak demikian halnya.

ii. Perbandingan Karakter Regulasi
Dari 55 pasal pada rancangan peraturan, hanya dua pasal yang ditujukan untuk mengatur SPAL secara
spesifik. Di beberapa pasal, SPAL diatur hampir bersamaan dengan ketentuan SPAM. Kemudian, pada pasalpasal tersebut, klausul tersendiri mengatur air minum dan air limbah. Namun demikian, hal ini tidak terjadi
pada mayoritas pasal, yang hanya mengatur air minum. Alasannya mungkin saja karena klausul tersebut
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tidak relevan apabila diterapkan pada air minum dan air limbah mengingat karakteristik keduanya berbeda.
Untuk perbandingan fitur regulasi secara detail, lihat Lampiran 6.b.
Tujuan Pengaturan
Rancangan peraturan secara jelas menyatakan tujuan layanan air minum yakni untuk memenuhi hak asasi
manusia atas air, kualitas, keterjangkauan, menciptakan keseimbangan antara penyelenggara dan
pelanggan, dan juga untuk memungkinkan terciptanya efektifitas, efisiensi dan ekspansi jaringan26
Sebailknya, tujuan pengaturan air limbah tidak dinyatakan dengan jelas. Rancangan peraturan hanya
menyarankan bahwa “ Penyelenggaraan SPAM harus terintegrasi dengan penyediaan sanitasi dalam rangka
mencegah kontaminasi air baku dan untuk menjamin kelangsungan system penyediaan air minum”.27
Di satu sisi, ketentuan ini muncul untuk memastikan bahwa seriap kali infrastruktur air minum dibangun,
infrastruktur sanitasi harus mengikuti, untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Di lain sisi, membaca
ketentuan kedua pasal (pasal 3 dan 13 pada rancangan peraturan) di atas, nampak bahwa tujuan peratura
air limbah sifatnya sekunder dan tunduk pada peraturan air minum.
Oleh karena itu, peraturan mengenai air limbah dianggap penting hanya sebatas tidak terjadi kontaminasi
dan keamana air baku untuk kepentiagan air minum terjamin. Tidak ada tujuan pengaturan spesifik untuk
memastikan bahwa sanitasi itu sendiri, sebagai layanan, akan berkelanjutan. Saat terkait dengan air minum,
rancangan peraturan dengan jelas menekankan pentingnya keseimbangan (ekonomi) antara penyelenggara
dan pelanggan. Tujuan ini tidak ditemukan pada air limbah.
Rantai Produksi dan Tahapannya
Bukti lain bahwa rancangan undang-undang bias terhadap air minum adalah spesifikasi pada rantai produksi
dan tahap-tahapnya serta implikasi hukumnya. Rancangan peraturan menspesifikasi rantai produksi dan
tahapan air minum menjadi dua kategori umum yakni: pembangunan dan pengelolaan.
Tahap pembangunan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan (konstruksi fisik), rehabilitasi, peningkatan
kapasitas dan perluasan.28 Sementara itu, tahap pengelolaan terdiri atas pengoperasian dan pemeliharaan,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemantauan dan
evaluasi.29
Namun demikian, tidak ada ketentuan terkait dengan rantai produksi dan tahapannya pada air limbah.
Rancangan peraturan sebenarnya dapat menguraikan rantai proses pelayanan air limbah seperti antarmuka
(user interface), penyimpanan/pengolahan primer, alat angkut/transportasi, pengolahan dan daur ulang
serta pembuangan.30 Spesifikasi mengenai tahap-tahap produksi sangat penting sebab hal tersebut akan
mempengaruhi peraturan mengenai bisnis proses layanan air secara keseluruhan.
Perencanaan
Hanya ada dua sub-klausul (dimana, secara terpisah mengatur kewajiban pemerintah provinsi dan kota)
yang mewajibkan mereka untuk menetapkan suatu perencanaan yang terintegrasi untuk air minum dan air
limbah.31 Sayangnya, tidak ada rincian yang mengatur kegiatan perencanaan. Sebagai catatan, perencanaan
air limbah diharuskan di dalam peraturan perundangan lain yakni Peraturan Presiden No. 185/2014, yang
memandatkan RISPAM (Perencanaan Air Minum) dan SSK (Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten). Perpres
tersebut akan dibahas pada bagian 1.d. di bawah ini. Untuk air minum, kegiatan perencanaan dibagi menjadi
tiga tahap yang melibatkan berbagai aktor: perancangan rencana induk, kelayakan dan rencana teknis yang
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terperinci. Dua hal yang terakhir dapat di rancang oleh utilitas/penyelenggara air. Hal ini tidak terjadi pada
air limbah.
Dengan menjelaskan secara spesifik bahwa mekanisme perencanaan untuk air minum harus dilakukan
melalui “RISPAM” (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) kegiatan perencanaan bagi air minum
menjadi wajib dan RISPAM menjadi suatu dokumen resmi yang harus ditaati untuk tujuan tersebut. Akan
tetapi, karena hal tersebut tidak ada pada air limbah, tidak disebutkan pada dokumen resmi apa yang harus
menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaannya serta tidak ada klarifikasi siapa yang berwenang untuk
menyusun dokumen perencanaan tersebut dalam rancangan peraturan. Namun demikian, SSK masih bisa
merujuk Perpres No. 185 sebagai dasar hukum.
Standar Layanan
Fitur penting lain pada rancangan peraturan adalah kurangnya spesifikasi mengenai standar layanan pada air
limbah dibandingkan dengan air minum.
Pemerintah menerbitkan PP No. 65/2005 tentang pedoman untuk menyusun standar layanan minimu
(SPM), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. PP tersebut memberikan kerangka dan prinsip umum untuk
standar minimum atas layanan pemerintah wajib, dimana sangat luas dan tidak secara spesifik mengatur
standar bagi sanitasi. Peraturan No. 01/PRT/M/2014 dan lampirannya memuat pedoman umum mengenai
standar teknis air limbah sebagai bagian dari sanitasi. Pedoman tersebut mencakup: a) definisi tekbis dan
operasional mengenai pengelolaan air limbah di daerah permukiman, b) target sanitasi c) rumus untuk
mengukur persentase penduduk yang dilayani layanan sanitasi, d) rumus untuk menghitung anggaran bagi
layanan sanitasi32. Namun demikian, hal ini tidak memenuhi syarat sebagai “standar layanan” (meskipun
judulnya adalah standar pelayanan) karena tidak menentukan kualitas layanan yang harus diberikan.
Dalam hal rancangan peraturan, rancangan tersebut menetapkan bahwa standar layanan bagi air minum
terdiri atas tiga kriteria utama: (a) kualitas, (b) kuantitas dan (c) keterjangkauan. Kriteria ini tidak memadai
bagi konsumen untuk menempuh aksi hukum dan jalur hukum bagi konsumen dan di negara lain ada cara
lain untuk menentukan standar layanan yang lebih terperinci.33
Bagi air limbah, ketentuan tersebut tidak ada. Rancangan peraturan mensyaratkan layanan air limbah untuk
memenuhi standar layanan, akan tetapi tidak menjelaskan detailnya.34 Perlu diulangi bahwa selain NSPK,
untuk pelayanan dasar, pemerintah pusat harus menetapkan “standar layanan minimum”, yang didefinisikan
sebagai “…. ketentuan tentang jenis dan mutu layanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal” melalui peraturan pemerintah.35 Kegagalan untuk
memperinci standar pelayanan minimum untuk air limbah agaknya merupakan kelalaian pemerintah.
Kurangnya standar pelayanan (Standar Pelayanan Minimum atau SPM) dan NSPK (Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria) dikonfirmasi pada diskusi kelompok terfokus.36 Faktanya, para pemangku kepentingan
mengungkapkan bahwa air limbah secara umum (baik yang tersentralisir maupun skala lokal/masyarakat)
tidak memiliki standar pelayanan dan NSPK yang spesifik. Selama diskusi kelompok terfokus berlangsung,
terdapat kesepakatan bahwa NPSK dan SPM untuk air limbah perlu segera dibahas oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri. for wastewater needs to be immediately addressed by
the Ministry of Public Works and the Ministry of Home Affairs.
Akan tetapi, pemangku kepentingan merasa tidak yakin apakah standar pelayanan dan NSPK antara yang
terpusat dan skala lokal/masyarakat harus dibedakan. Beberapa menganggap bahwa pengguna perlu
32
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mendapatkan standar yang sama terlepas dari penyedia layanan (terpusat/pemerintah atau berbasis
masyarakat) sementara beberapa peserta menyarankan bahwa ketentuan mengenai air limbah berbasis
masyarakat harus nmemiliki standar yang berbeda.37 Hal ini tidak terselesaikan saat diskusi kelompok
terfokus.
Mungkin dapat dikatakan bahwa ketentuan yang lebih rinci dapat diatur pada peraturan daerah. Akan
tetapi, pengundangan peraturan daerah memakan waktu dan sumber daya yang cukup intensif. Hanya ada
sejumlah daerah di Indonesia yang telah mengundangkan peraturan daerah tersebut, meskipun
kecenderungannya terus meningkat.38 Tanpa adanya peraturan daerah – dan tanpa pengaturan hal tersebut
di rancangan peraturan nasional, akan terdapat kekosongan peraturan mengenai standar pelayanan.
Kekosongan ini akan memiliki beberapa implikasi hukum: bagi pelanggan – mereka tidak memikiki dasar
untuk mengajukan keluhan; bagi pemerintah – mereka tidak memiliki patokan untuk pemantauan, evaluasi
dan pelaksanaan; serta bagi penyelenggara – mereka tidak memiliki target (standar layanan) yang harus
dicapai.
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah
Dalam rancangan peraturan, disebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah, provinsi,
kabupaten/kota sampai desa dilakukan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Ketentuan yang
menyebutkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah terkait dengan SPAM (air minum) juga valid untuk
SPAL (air limbah). Sehingga, fitur peraturan bagi kedua sektor tersebut untuk hal wewenang dan tanggung
jawab pemerintah cukup mirip, kecuali untuk beberapa fitur kecil yang ditulis dengan huruf miring di bawah
ini.
Peran pemerintah pusat adalah untuk menetapkan kebijakan dan Strategi Nasional; menetapkan norma,
standar, prosedur, kriteria; melakukan strategi nasional dan layanan anyat propinsi khusus; membentuk
Badan Usaha Milik Negara dan/atau UPT (Unit Pelaksana Teknis, yang secara langsung berada di bawah
badan pemerintah) untuk air minum dan limbah domestik, menerbitkan izin bagi badan usaha (untuk
memenuhi kebutuhannya terkait dengan SPAM dan SPAL), serta melakukan pemantauan, pengawasan
terhadap pemerintah daerah.39
Adapun bagi pemerintah propinsi, peranannya adalah untuk melaksanakan SPAM domestik antar kota;
menetapkan kebijakan SPAM dan SPAL bagi propinsi; menetapkan rencana induk bagi SPAM dan SPAL antar
kota; membentuk badan usaha milik daerah atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Propinsi;
menerbitkan perizinan bagi badan usaha (untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan SPAM dan SPAK);
memantau dan mengevaluasi SPAL dan SPAL di kota-kota dan melaporkannya kepada Pemerintah Pusat;
Melakukan Pembinaan (membimbing, membantu), mengontrol, mengawasi pemerintah kota.40
Bagi pemerintah kota, mereka harus menyelenggarakan SPAM dan SPAL domestik; menetapkan kebijakan
dan strategi SPAM dan SPAL; menetapkan rencana induk SPAM dan SPAL (tetapi tanpa menyebutkan sistem
dan dokumen perencanaan – SSK- meski hal ini dirujuk pada Peraturan Pemerintah No. 185/2014);
membentuk badan usaha milik daerah atau UPTD untuk air minum dan limbah domestik; melakukan
inventarisasi terhadap koperasi/kelompok/asosiasi SPAM yang menyampaikan laporan sebagai
penyelenggara air minum; memenuhi kebutuhan air minum bagi penduduk sesuai dengan standar
minimum; menerbitkan perizinan bagi badan usaha (untuk memenuhi kebutuhan mereka atas SPAM dan
SPAL); memenuhi akses atas pelayanan air limbah yang sesuai dengan standar minimum; menyediakan
“petunjuk”, pengendalian, pengawasan kepada pemerintah desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan
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SPAM dan SPAM; mengawasi dan mengevaluasi SPAM dan SPAL; melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi
kepada pemerintah propinsi.41
Terakhir, bagi pemerintah desa, perannya adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan SPAM dan
SPAL domestik di tingkat masyarakat; memfasilitasi pelaporan SPAM koperasi/kelompok/asosiasi untuk
diinventarisasi oleh Pemerintah Kota; melaporkan pengawasan atas SPAM dan SPAL di wilayahnya kepada
pemerintah kota.42
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Air Minum Rights
Berdasarkan rancangan peraturan, tugas dari “ penyelenggara air minum” adalah untuk membangun SPAM,
mengelola SPAM; mengawasi dan mengevaluasi penyediaan air minum; melaksanakan tata kelola perushaan
yang baik; merancang prosedur operasi standar; melaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan
tata kelola perusahaan yang baik dan melaporkannya kepada pemerintah pusat/pemerintah kota.43 Karena
adanya referensi mengenai Tata Kelola Perusahaan di pasal ini, nampaknya pemerintah bermaksud
mengartikan “Penyelenggara Air Minum” sebagai Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM.
Yang lebih penting, penyelenggara air minum berhak untuk mendapatkan tanah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; menerima bayaran berdasarkan tariff/retribusi; menentukan dan menerapkan biaya
keterlambatan; mendapatkan pasokan air baku secara spesifik (kualitas dan kuantitas) secara kontinyu
sesuai dengan perizinan; memutuskan pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban mereka dan menuntuk
masyarakat atau organisasi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur SPAM.44
Penyelenggara air minum berkewajiban untuk: (i) menjamin kualitas, kontinuitas, kuantitas; (ii) menyediakan
informasi yang dibutuhkan bagi pihak yang berkepentingan mengenai insiden/peristiwa yang berpotensi
mengakibatkan perubahan pada kualitasm kontinuitas dan kuantitas; (iii) mengoperasikan infrastruktur dan
menyediakan layanan kepada pelanggan kecuali apabila terjadi keadaan kahar (force majeure); (iv)
menyediakan informasi mengenai layanan, (v) menyediakan infrasturktur untuk keluhan pelanggan, (vi)
mengikuti dan mematuhi dengan upaya (yang sungguh-sungguh) untuk menyelesaikan sengketa and (vii)
mengambil bagian pada perlindungan dan konservasi sumber air.
Tidak ada ketentuan serupa bagi air limbah. Kenyataannya, penyelenggara air limbah hanya disebutkan tiga
kali pada rancangan regulasi dan hal ini ini tidak pernah dijelaskan.
Penyediaan Air Minum Masyarakat dan Air Limbah Skala Setempat
Tidak ada ketentuan spesifik mengenai air limbah skala setempat atau skala komunitas (masyarakat) pada
rancangan peraturan. Akan tetapi, ada klausul yang ditujukan secara khusus mengenai penyediaan
masyarakat atas air minum. Pengaturan penyediaan air minum sedikit lebih rinci dibandingkan dengan PP
No. 16 yang telah dicabut.45
Rancangan peraturan menyatakan bahwa kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri pada kawasan yang belum terjangkau
oleh “Pengelola Air Minum”.46 Tidak ada penjelasan apakah yang belum dijangkau di sini berarti “area
layanan” atau cakupan/jangkauan yang sebenarnya.
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Rancangan peraturan mengatur lebih lanjut bahwa kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/asosiasi/badan pengelola dan harus melapor ke Pemerintah Kota melalui Kepala Desa
agar terdaftar sebagai Pengelola Air Minum.47
Rancangan tersebut juga mengklarifikasi bahwa kelompok-kelompok tersebut berhak untuk mendapatkan
pendampingan dari pemerintah lokal dan nasional untuk menjamin kualitas SPAM sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Pemerintah nasional atau daerah dapat menyediakan dukungan finansial penyelenggaraan
SPAM kepada koperasi/kelompok/asosiasi(himpunan)/badan pengelola. Operasionalisasi/pelaksanaan
klausul ini dapat dilakukan melalui peraturan menteri atau peraturan daerah.
Kelalaian yang paling penting – selain sama sekali tidak ada peraturan mengenai masyarakat dan air limbah
skala setempat, rancangan peraturan tersebut tidak menjelaskan dari fitur regulasi di atas, yang mana yang
dapat diterapkan/sesuai untuk layanan skala lokal/berbasis masyarakat.
Telah dibahas di atas bahwa untuk layanan berbasis masyarakat (layanan penyediaan air minum) harus
melapor pada kepala desa untuk didaftarkan sebagai “Pengelola Air Minum”. Dua penafsiran hukum dapat
diturunkan dari ketentuan ini. Pertama, karena penyediaan air masyarakat dikategorikan sebagai
“Penyelenggaraan Air Minum” seluruh fitur regulasi berlaku untuk mereka. Akan tetapi, sudah pasti bahwa
ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, biaya keterlambatan, dan set fitur peraturan yang
lain di atas seperti pembuatan rencana induk, akan tidak sesuai dengan penyediaan air minum masyarakat.
Dengan demikian, penafsiran ini lemah.
Kedua, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pasal-pasal yang didiskusikan dalam bagian ini berlaku bagi
penyediaan air minum masyarakat. Apabila arah penafsiran ini yang dipilih, maka akan berarti bahwa semua
ketentuan yang di bahas di atas berlaku/sesuai bagi penyediaan air minum masyarakat, kecuali ketentuan
mengenai inventarisasi bagi pemerintah kota dan desa yang secara eksplisit. Hal ini berarti ada kekosongan
yang sangat besar dalam pengaturan penyediaan air minum masyarakat. Penafsiran ini lebih kuat
dibandingkan dengan penafsiran sebelumnya.
Rancangan peraturan seharusnya dapat mengatur air limbah skala setempat secara rinci seperti halnya
dengan pengaturan penyediaan air minum masyarakat, namun bukan ini yang terjadi saat sekarang. Oleh
karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa karena penyediaan air minum masyarakat mengalami
kesenjangan pengaturan yang besar, pengaturan bagi air limbah skala setempat mengalami kesenjangan,
bahkan lebih besar lagi.
Rancangan Undang‐Undang (RUU) Sanitasi
Pada saat diskusi kelompok terfokus, para peserta menyadari dan mengkonfirmasi akan kurangnya kerangka
pengaturan mengenai air limbah seperti yang telah dibahas di atas. Mereka menyebutkan bahwa telah ada
inisiatif untuk membentuk RUU Sanitasi, yang telah dimasukkan sebagai program legislasi nasional
(Prolegnas) DRP. Akan tetapi, dewan perwakilan rakyat (parlemen) tidak memprioritaskan pembahasan RUU
Sanitasi seingga status terakhir atas inisiatif ini tidak diketahui.48 RUU Sanitasi tidak diulas pada laporan ini
dan dokumen RUU tidak tersedia bagi publik. Namun demikian, salah satu peserta menyebutkan bahwa air
minum dan sanitasi berbasis masyarakat tidak disebutkan secara terperinci pada RUU Sanitasi.49
Para peserta menyebutkan bahwa proses rancangan undang-undang menjadi undang-undangan akan
membutuhkan sejumlah besar dana dan mungkin akan memakan waktu lama. Beberapa peserta
menyarankan untuk membawa fitur sanitasi untuk diatur di bawah rancangan peraturan pemerintah
mendatang yakni mengenai kesehatan lingkungan (RPP Kesehatan Lingkungan).
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d. Peraturan Presiden Mengenai Percepatan Air dan Sanitasi
Salah satu produk hukum yang paling awal di tetapkan oleh Presiden Joko Widodo adalah Keputusan
Presiden mengenai percepatan penyediaan air dan sanitasi (Perpres No. 185/2014).50 Apakah Perpres tetap
berlaku setelah Judicial Review merupakan subyek pembahasan bagi beberapa sarjana hukum, akan tetapi,
berdasarkan analisis kami, Perpres mendasarkan langsung pada Konstitusi (Pasal 4) yang memberikan
kekuasaan eksekutif kepada presiden untu menetapkan aturan yang berkekuatan sama dengan perundangundangan (Autonome Satzung).51 Jadi, mungkin hanya beberapa bagian dari Perpres akan dianggap tidak
sah (dengan penafsiran) tetapi Judicial Review tidak dengan sendirinya membatalkan Perpres karena
Perpres mendasarkan langsung pada Konstitusi.
Perpres memuat beberapa substansi penting yang relevan dengan diskusi kita: (a) hanya ada beberapa
referensi kecil untuk layanan air minum skala masyarakat/lokal, (b) beberapa referensi terkait standar
teknik, (c) menekankan pada perencanaan dan (d) pembentukan suatu kelompok kerja.
Perpres memuat sedikit referensi atas layanan komunal/skala layanan air minum masyarakat. Pasal 11 (a)
menunjukkan bahwa selain pemerintah dan pemerintah swasta (melalui kontrak kerja sama), semua orang
atau kelompok masyarakat dapat membangun dan menyediakan unit layanan individu dan/atau
pengelolaan skala lokal dan atau skala masyatakat. Sementara ketentuan tersebut tidak banyak mengatakan
hal lain, adalah penting sejak hal tersebut diketahui dan ditekankan bahwa individu dan masyarakat dapat
menyediakan layanan air minum, sebagai tambahan bagi pemerintah dan sektor swasata.
Kedua, Perpres menyebutkan tentang standar kualitas sanitasi. Hal tersebut mewajibkan pembangunan dan
penyediaan innfrastruktur untuk memenuhi standar teknis dan kualitas atas outputnya harus memenuhi
standar dimana akan diatur oleh “Menteri yang relevan.52 Apa yang dimaksud pada ketentian ini adalah
“standar teknis” dan output (keluaran) dari infrastruktur sanitasi. Output/keluaran harus taat dengan
efluent atau kualitas air ambien sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan. Pada hal tersebut
tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “standar teknis” atau apakah standar tersebut mengacu pada
desain teknik/disain antar muka (interface design) atau “kualitas layanan”.
Ketiga, perencanaan ditekankan pada Perpres – sebagai tambahan bagi tiga aspek lain: institusi,
implementasi dan pengawasan. Perpres menjelaskan beberapa kegiatan perencanaan: Roadmap/peta jalan
(pada tingkat Nasional dan Provinsi) begitupula RISPAM (bagi air minum) dan SSK (bagi sanitasi). Hal ini
didasarkan bahwa dokumen perencanaan terendah perlu untuk mengikuti kerangka perencanaan yang lebih
tinggi.
Akhirnya, fitur yang paling penting dan niat asli dari Perpres kemungkinannya adalah percepatan
pembentukan satuan tugas, diketuai oleh Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan
menteri-menteri lain yang tercantum sebagai anggota. Disebutkan juga bahwa pemerintah kota dan propinsi
membentuk kelompok kerja tersendiri untuk air minum dan sanitasi atau “kelompok kerja lain” (“Pokja”).
Perpres No. 185/2014 tidak menetapkan nama spesifik bagi Pokja, Pokja tersebut bisa saja dinamakan Pokja
Air Minum dan Sanitasi atau nama lain, tetapi disyaratkan bahwa urusan air minum dan sanitasi harus
memiliki Pokja.
Peran penting dari satuan kerja adalah melakukan pengawasan berlapis atas program percepatan, dari
Walikota/Bupati melalui Pokja kepada Gubernur. Di tingkat propinsi, laporan harus dikoordinasi oleh Pokja.
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Gubernur kemudian melaporkan kepada Ketua Pokja melalui Menteri Dalam Negeri. Kemudian, Ketua
melaporkan segalanya ke Prseiden.53
Perlu diperhatikan bahwa dua tahun sebelum Perpres No. 185/2014 diterbikan, Menteri Dalam Negeri
menerbitkan surat edaran No. SE-660, yang mengharuskan pembentukan Pokja Sanitasi. Akan tetapi, lama
sebelum diterbitkannya surat keputusan tersebut, Bappenas (yang didukung oleh institusi lain termasuk
Menteri Dalam Negeri) telah menginisiasi pembentukan Pokja AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan) yang juga berurusan dengan isu sanitasi. Pokja tersebut dipimpin oleh Bappenas di
tingkat nasional dan telah melahirkan Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis
Masyarakat 2003.54 Hal ini diikuti dengan dibentuknya Pokja yang mirip dengan AMPL di tingkat propinsi dan
daerah, dengan tujuan untuk melakukan koordinasi.
Kemudian, setelah SE-660 diterbitkan, terdapat kebingungan di daerah, apakah perlu memiliki dua Pokja
(Pokja AMPL dan Pokja Sanitasi). Beberapa daerah seperti Propinsi Nusa Tenggara Timur Some memutuskan
untuk tidak membentuk Pokja Sanitasi baru, tetapi mengambil peran dan fungsi Pokja Sanitasi menjadi
(terintegrasi dengan) AMPL.55 Dari sudut pandang hukum, SE-660 tidak mengikat sebagai peraturan, sebab
hal tersebut bentuknya edaran. Ini berarti daerah tidak memiliki kewajiban untuk membentuk “Pokja
Sanitasi” secara spesifik (atau sesuai dengan struktur yang ditentukan oleh SE-660). Daerah hanya diminta
untuk membentuk Pokja (yang namanya bisa apa saja), yang mencakup penyediaan air minum dan sanitasi.

e. Aturan‐aturan dan Standar‐Standar Sektoral
Bagian besar kerangka peraturan bagi air limbah tersebar pada aturan-aturan sektoral. Dari aturan-aturan
sektoral ini, sebagian besar tidak fokus mengatur air limbah, tapi mengandung beberapa klausul mengenai
pengelolaan air limbah. Aturan-aturan sektoral ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: peraturan gedung
dan permukiman, peraturan perencanaan, peraturan kesehatan dan peraturan keuangan. Kekuatan hukum
dan tingkat relevansi dari tiap aturan tersebut bagi air limbah skala lokal berbeda antara satu dengan yang
lainnya.
Beberapa dari peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya pembatalan Undang-undang
Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan
Sumber Daya Air (“PP No. 42”, yang sudah tidak berlaku lagi) mengatur bahwa jaringan drainase harus
dipisahkan dengan pengumpulan air limbah.56 PP No. 42 memandatkan pembangunan system air limbah
yang terpusat di setiap lingkungan dan/atau menerapkan system pengelolaan air limbah yang ramah
lingkungan. Hanya satu pasal dari PP No. 42, yakni Pasal 54, ditujulan untuk mengatur air limbah. Tidak ada
referensi khusus yang dibuat untuk system lokal atau skala masyarakat. Suatu peraturan pengganti saat ini
tengah disusun. Tidak diketahuo apakah peraturan baru ini juga rawan atas air limbah terpusat. Laporan ini
tidak membahas apakah standar yang digunakan pada peraturan dan Standar Nasional Indonesia (SNI) di
bawah ini sesuai dengan “praktek terbaik/best practice” yang terkini.

i. Peraturan Bangunan dan Permukiman
Undang-undang tentang Bangunan Gedung memuat dua ketentuan. Pertama mengharuskan “sanitasi”
sebagai salah satu aspek persyaratan kesehatan pada bagunang gedung.57 Ketentuan kedua mengklarifikasi
bahwa “sanitasi” mengacu pada, antara lain, dainase, penyediaan air, air limbah dan limbah padat.58 Yang
menarik, ketentuan kedua mengharuskan bahwa “sanitasi” diatur dalam peraturan pemerintah. Tidak ada
referensi khusus untuk air limbah skala setempat.
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Terdapat dua peraturan pelaksana bagi Undang-undang Bangunan Gedung, masing-masing diterbitkan oleh
Menteri Pekerjaan Umum di tahun 2006 dan 2007. Peraturan tahun 2006 utamanya mengatur pemisahan
antara limbah berbahaya dan no-berbahaya, serta penyaluran limbah tersebut di luar gedung. Peraturan
tahun 2006 mengharuskan air limbah domestik di proses sesuai dengan pedoman, bimbingan, dan standar
teknis, sebelum diteruskan ke saluran terbuka.59
Sementara itu, peraturan tahun 2007 mengatur syarat teknis untuk membangun bangunan (Izin Mendirikan
Bangunan atau IMB). Istilah “Sanitasi” pada peraturan tahun 2007 dibedakan dengan air bersih dan
drainase.60 Peraturan tahun 2007 mensyaratkan rencana pembangunan gedung yang dilengkapi dengan
disain gambar atas “sistem sanitasi yang terdiri dari rencana dan pilihan untuk menyalurkan air limbah
bersama dengan peralatan yang dibutuhkan dan rencana serta pilihan bagi pengolahan dan pembuangan air
limbah.61
Peraturan tersebut ambigu dengan mengharuskan setiap disain bangunan gedung untuk memiliki rencana
bagi pengolahan dan pembuangan air limbah sendiri. Istilah yang digunakan pada peraturan adalah
“bangunan gedung”, konsisten dengan istilah yang digunakan pada Undang-undang Bangunan Gedung.
Istilah tersebut mencakup semua jenis bangunan yang digunakan untuk kegiatan manusia termasuk rumahrumah, apartemen, atau kantor.62 Dilihat dari penggunaan istilah, nampaknya persyaratan tersebut berlaku
tidak hanya bagi bangunan gedung besar tetapi juga rumah-rumah. Pada prakteknya, hal tersebut dapat
berarti bahwa sanitasi di lokasi tersebut dengan rencana penyedotan biasa, kemungkinannya sudah
mencukupi.
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa akhir kekuatan perizinan (kecuali, pada kondisi yang jarang, untuk
bangunan gedung khusus) mendasarkan pada pemerintah daerah dan apakah pemerintah hanya
menyediakan pedoman teknis untuk izin bangunan.63 Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa pelaksanaan
selanjutnya diatur dalam peraturan daerah.64 Dengan demikian, peraturan tahun 2007 tidak memiliki
kekuatan penegakan hukum yang melekat, kecuali jika diadopsi oleh peraturan daerah. Peraturan tidak
berisi klausul yang memandatkan inspeksi, sehingga, pengawasan hanya dilakukan melalui dokumen.

ii. Standar Desain
Standar desain bagi infrastruktur terkait air limbah terdapat pada beberapa pedoman dan instruksi yang
diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Standar Nasional Indonesia (“SNI”). SNI yang relevan
dengan air limbah diantaranya SNI pada tangki septik (septic tank) sistem perpipaan, dan toilet umum.65
Sementara itu, untuk desain air limbah, pihak Pekerjaan Umum telah menerbitkan beberapa instruksi dan
pedoman. Relevansi khusus dari hal tersebut adalah pedoman teknis dan instruksi bagi IPLT dengan kolam,
prosedur untuk membangun instalasi pembuangan air limbah dan infrastruktur bagi pembuangan air
limbah.66 Standar-standar ini sesuai dengan utilitas skala besar/instalasi IPLT tetapi tidak terlalu relevan bagi
air limbah skala lokal atau skala masyarakat.

59

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Lihat
halaman III-64
60
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum. Lihat halaman 44
61
ibid. Lihat halaman 49
62
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (n 56). Pasal 5
63
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Lihat Pasal 1(2)
64
ibid. Lihat Pasal 8
65
Badan Standardisasi Nasional, ‘SNI 03-2399-2002: Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum’
<https://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20130214154630.pdf> Diakses 1 September 2015; Badan Standardisasi
Nasional, ‘SNI 03-2398-2002: Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan’; Badan Standardisasi Nasional, ‘SNI
03 – 6481 - 2000: Sistem Plambing.’
66
Petunjuk Teknis No. CT/AL/ReTC/001/98 about IPLT with Pond, Technical Instructions No. CT/AL/ReTC/003/98 about IPLT with
Pond, Technical Instructions No. CT/AL-D/Ba-TC/005/98 on Procedures for Wastewater Disposal
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Standar Nasional Indonesia (SNI) sifatnya sukarela, kecuali bila diadopsi oleh Peraturan Menteri atau
Peraturan Kepala Badan.67 Untuk memperumit masalah ini, terdapat padangan yang berbeda diantara para
ahli hukum Indonesia apakah Peraturan Menteri mengikat per-se, sebagai hukum dan peraturan perundangundangan.68 Akan tetapi, disepakati bahwa Peraturan Menteri dapat mengikat apabila berdasarkan delegasi
langsung dari aturan yang lebih tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun demikian,
pada prakteknya sering kali peraturan Menteri tidak diterapkan di daerah saat peratuan tersebut
bertentangan dengan Peraturan Daerah.

iii. Standar Baku Mutu Air Limbah (Effluent Standard)
Aturan payung bagi kualitas air adalah Peraturan Pemerintanh No. 82 yang diundangkan pada tahun 2001
(“PP No. 82”). PP No. 82 diundangkan tahun 2001 (sebelum diundangkannya UU No. 7 tahun 2004 yang kini
telah dicabut) dan berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup, yang masih berlaku sampai saat ini dan
tidak terpengaruh dengan Judicial Review. Kualitas air limbah yang dihasilkan industri/kegiatan (effluent)
dan badan air penerima (stream) diatur dalam PP No. 82.
Istilah yang digunakan PP No. 82 adalah “ Limbah Rumah Tangga”. Perlu ditekankan bahwa PP No. 82
mengaruskan pemerintah di seluruh tingkatan mengelola limbah rumah tangga secara terpadu.69
Baku mutu limbah cair (effluent standard) bagi air limbah domestik diatur lebih lanjut melalui dua produk
hukum di tingkat Kementerian, Peraturan Menteri No. 5 tahun 2014 (Permen No. 5) yang mengatur baku
mutu limbah cair secara umum dan Keputusan Menteri No. 112 tahun 2013 (Kepmen No. 112) yang
mengatur khusus standar effluent bagi air limbah domestik. Sebagai catatan bahwa sejak 2013, melalui
Kepmen No. 112, istilah yang digunakan adalah “air limbah domestik”.
Kepmen 112 mendefinisikan “air limbah domestik” sebagai air limbah yang dihasilkan dari usaha dan/atau
kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 70 Definisi ini tidak
berubah pada Permen No. 5.71 Kepmen ini menjelaskan lebih lanjut bahwa rumah makan dicakup dalam
keputusan ini apabila luas bangunannya lebih dari 1000 meter persegi dan untuk asrama berlaku bila
berpenghuni 100 orang atau lebih.72 Ketentuan yang sama dipertahankan oleh Permen No. 5. 73 Perlu
diperhatikan bahwa Kepmen 112 dianggap berlaku hanya untuk “pengolahan air limbah domestik terpadu”.
Disebutkan bahwa Kepmen tidak mencakup “ …air limbah domestik perumahan yang dioleh secara individu”
dimana hal ini akan diatur pada peraturan tersendiri (akan diatur kemudian). Apa yang dimaksud di sini tidak
terlalu jelas, sampai Permen No.5 berlaku, peraturan semacam itu tidak diundangkan. Apa yang dimaksud
dengan “pengelolaan terpadu” juga tidak terlalu jelas, tetapi Pasal 1 ayat 3 Kepmen 112 menyatakan bahwa
arti terpadu adalah sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum
dibuang ke air permukaan. Di lain sisi, Permen No. 5, tidak menentukan apakah standar tersebut hanya
berlaku bagi pengolahan yang “terpadu” atau juga mencakup saluran “individu”.

67

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Pasal 24
Undang Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Lihat juga SH JUNAIDI and others,
‘Analisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’ (2014) 3
Jurnal NESTOR Magister Hukum <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4445> accessed 1 September 2015;
‘Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan’ (hukumonline.com/klinik)
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturanperundang-undangan> accessed 1 September 2015; BIRO HUKUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS, ‘Kedudukan Hukum
Peraturan (regeling) Dan Peraturan Kebijakan (beleidregel) Di Bawah Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas’
<http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_kajian/KAJIANKEDUDUKANPERATURAN.pdf> accessed 1 September 2015; ibid.
69
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian
Pencemaran Air. Pasal 43(3)
70
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pasal 1(1)
71
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Pasal 1(30)
72
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (n 69). Pasal 4
73
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah (n 70). Pasal
3(1)(tt)
68
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f. Tiga Kewajiban Bagi Badan Usaha Yang Diatur
Ada tiga kewajiban bagi badan usaha yang diatur (dimana telah disebutkan di atas yakni: usaha dan/atau
kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama [bukan individu
seperti KSM] berdasarkan Kepmen 112, yakni (a) melakukan pengelolaan sehingga sesuai dengan standar
effluent (b) membuat saluran tertutup dan kedap air untuk mencegah perembesan dan kontaminasi dan (c)
membuat sarana pengambilan sampel pada unit pengolahan air limbah.74

g. Kesimpulan
Air limbah merupakan urusan konkuren wajib yang terkait dengan pelayanan dasar berdasarkan undangundang otonomi daerah, yang berarti bahwa pemerintah lokal memiliki tanggung jawab utama untuk
membangun infrastruktur di wilayahnya, dan pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menyusun
standar. Ada beberapa peraturan sektoral khusus yang mengatur mengenai bangunan gedung, permukiman,
standar effluent, dan standar desain yang berlaku bagi air limbah.
Namun demikian, bab ini menyimpulkan bahwa pengaturan air limbah tidak memadai dalam sistem hukum
nasional. Hal ini terjadi pada air limbah yang terpusat maupun masyarakat. Akan tetapi, bagi air limbah
masyarakat, kesenjangan pengaturannya lebih besar lagi. Hal ini disebabkan sejumlah alasan di bawah ini.
Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak menganggap masyarakat sebagai aktor yang berbeda dalam
pengelolaan layanan air. Dalam Judicial Review yang terbaru yang membatalkan UU Air, Mahkamah
berupaya untuk memaksimalkan peran dari negara dan badan usaha milik negara dan membatasi peran
aktor swasta di sumber daya air. Masyarakat tidak disebutkan secara khusus, tetapi karena masyarakat
bukanlah negara maupun perusahaan milik negara, secara implisit mereka dikategorikan sebagai sektor
“swasta”.
Kedua, undang-undang air yang sekarang berlaku, Undang-undang tentang Irigasi, tidak memuat ketentuan
mengenai air limbah. Sebagai konsekuensinya, saat ini tidak ada dasar hukum utama bagi sanitasi.
Berdasarkan beberapa pemangku kepentingan, ini merupakan alasan mengapa RPP SPAM (rancangan
peraturan mengenai sistem penyediaan air minum) hanya memuat sedikit ketentuan mengenai air limbah.
Beberapa bab memuat beberapa fitur peraturan umum dalam pelayanan air, seperti rantai produksi dan
tahapannya, perencanaan, standar pelayanan dan hak-hak serta kewajiban penyelenggara dan ditemukan
bahwa kerangka tersebut tidak memadai dan bahkan tidak ada bagi air limbah skala lokal. Melakui diskusi
kelompok terfokus, terungkap bahwa tidak ada NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) serta Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bagi air limbah baik untuk masyarakat mapun yang terpusat.
Kemudian, peraturan yang terperinci mengenai standar effluent air limbah domestik sebenarnya telah ada
sejak 2003. Permen No. 5 tahun 2014 hanya mengubah dan mengkonsolidasikan beberapa aturan standar
industri dan standar domestik menjadi satu peraturan. Akan tetapi, parameter effluent air limbah domestik
di kedua peraturan tetap sama:
Parameter
pH
BOD
TSS
Minyak dan Lemak

Satuan
mg/l
mg/l
mg/l

Kadar Maksimum
6-9
100
100
10

Sebagaimana disebutkan di atas, Kepmen menentukan bahwa standar di atas hanya berlaku bagi
“pengolahan air limbah terpadu” dan tidak berlaku bagi saluran individu, serta Pasal 1 ayat 3 dari Kepmen
menyatakan bahwa terpadu berarti sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama
(kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan. Karena ini adalah definisi yang diberikan dan Kepmen tidak
berbicara mengenai skala (system terpusat, lokal,masyarakat), maka seluruh system permukiman terlepas
dari skalanya-termasuk system masyarakat – harus sesuai dengan standar di atas.
74

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (n 69). Pasal 8
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2. Peraturan Daerah Mengenai Air Limbah Skala Lokal
a. Kompetensi Pengaturan Pemerintah Kota
Seperti telah dijelaskan di atas, berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah, kecuali dalam hal
kepentingan strategus nasional, pemerintah kota memiliki kewajiban untuk menjamin pelayanan dasar
termasuk pelayanan air limbah bagi warga negaranya, sedangkan pemerintah pusat memberlakukan norma,
standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bagi layanan tersebut. Pemerintah kota kemudian harus memastikan
adanya kerangka pengaturan yang tepat. Kerangka pengaturan juga diwajibkan dalam rangka penerapan
standar pelayanan minimum (SPM) dan NSPK.75
NSPK biasanya diberlakukan melalui Peraturan Menteri, sedangkan peraturan perundangan mensyaratkan
Standar Layanan Minimum untuk diberlakukan melalui suatu Peraturan Pemerintah.76 Penegakan standar
pelayanan minimum terikat pada Undang-undang tentang Pelayanan Publik yang memberikan sanksi bagi
penyedia jasa dan pejabat publik yang gagal memenuhi standar layanan.77 Undang-undang Pemerintahan
Daerah mengulangi Undang-undang Pelayanan Publik dengan menjamin hak warga negara untuk
mengajukan keluhan kepada Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah
Daerah. Kepala Daerah (Walikota, Bupati, Gubernur) yang gagal mematuhi ketentuan Ombudsman akan
diberi “pembinaan khusus” dari Menteri Dalam Negeri.78 Pada prakteknya, klausul ini belum benar-benar
dilaksanakan, tapi mengingat bahwa ini adalah undang-undang baru dan Nota Kesepahaman (MoU) baru
saja disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman, klausul ini mencukup untuk
mempermalukan kepala pemerintah daerah.79 Sayangnya, karena standar seperti ini tidak ada pada
rancangan terkini mengenai undang-undang mengenai system penyedia air minum, warga negara yang
dilayani layanan air limbah kemungkinannya tidak dapat mengajukan keluhan kepada Ombudsman, kecuali
jika standar tersebut tersedia dalam peraturan daerah. Peraturan Daerah diakui urutan terendah pada
hierarki tata urutan perundang-undangan di Indonesia.80 Di tingkat daerah, Perda merupakan alat pengatur
utama. Rancangan undang-undang disusun oleh Walikota atau Bupati dan harus disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah disetujui oleh DPRD, Walikota/Bupati dapat menetapkan aturan
tersebut..81
Isi Perda dapat memuat berbagai hal, diantaranya, pelaksanaan otonomi daerah (seperti pelayanan air
limbah) dan Medebewind (tugas pembantuan).82 Suatu peraturan daerah dapat memuat sanksi. Sanksi
pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50 juta rupiah atau pidana kurungan 6 bulan.83 Sanksi
administratif dapat berupa pencabutan sementara izin atau pencabutan izin.
Karena berada di anak tangga terendah pada tata urutan perundangan di Indonesia, suatu peraturan daerah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.84 Perda tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum dan kesusilaan. Penting untuk disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang
disebut bertentangan dengan kepentingan umum dapat berbentuk: (a) terganggunya kerukunan antar
warga masyarakat, (b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik (c) terganggunya ketentraman dan
ketertiban umum, (d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

75

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (n 1). Lihat Pasal 351 dan 357 serta penjelasan paragraf
3.
76
ibid. Pasal 18
77
ibid. Pasal 351 (3) Lihat juga Public Service Law, Undang Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
78
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (n 1). Article 351 (5)
79
‘Mayoritas Pengaduan Ke Ombudsman Terkait Pemda’ (hukumonline.com)
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54924edb9ef32/mayoritas-pengaduan-ke-ombudsman-terkait-pemda> diakses
3 September 2015.
80
Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan. Article 7
81
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (n 1). Pasal 65
82
ibid. Pasal 65 Pasal 235
83
ibid. Pasal 238
84
ibid. Pasal 250
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(e) menyebabkan diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender85
Perda-perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum dapat
dibatalkan oleh Gubernur atau Menteri, apabila Gubernur menolak untuk membatalkannya.86 Apabila
Walikota atau anggota DPRD bersikukuh untuk memberlakukan Perda yang sudah dibatalkan, mereka
dikenakan sanksi dalam berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan (gaji) selama tiga bulan.87
Sebagai kesimpulan, pemerintah kota memiliki mandat untuk menyediakan dan mengatur pelayanan air
limbah di wilayahnya. Perda merupakan mekanisme pengaturan utama untuk tujuan tersebut. Akan tetapi,
kekuasaan legislasi pemerintah kota dibatasi oleh kerangka peraturan nasional. Perda tidak dapat
bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Perda juga harus
memasukkan NSPK dan standar pelayanan minimum yang ada pada ketentuan nasional. Dalam istilah
praktisnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan dengan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan
mendatang, seperti mengenai SPAM atau peraturan lainnya yang melaksanakan PP tentang SPAM.

b. Perda Mengenai Pelayanan Air yang Berlaku
Pelayanan air di tingkat perkotaan di Indonesia biasanya diatur dalam beberapa jenis peraturan daerah.
Jenis yang paling umum adalah peraturan daerah yang mengatur pendirian Perusahaan Air Minum Daerah
or PDAM. Pemerintah kolonial Belanda membangun infrastruktur layanan air di kota besar, dikenal dengan
Waterleiding88 (diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi “Air Ledeng” atau air pipa). Setelah waktu
berlalu, pemerintah mengkorporatisasi perusahaan melalui Perda – berdasarkan Undang-undang 1962
tentang Perusahaan Daerah.89 Di beberapa kota seperti Jakarta atau Bogor, pemerintah daerah menetapkan
Perda lain selain yang telah di sebut sebelumnya, dikenal sebagai Perda Pelayanan Air.90 Perda pertama
tersebut membentuk PDAM sebagai korporasi, sementara Perda selanjutnya membangun standar
pelayanan yang harus dipenuhi oleh PDAM. Penting untuk diperhatikan bahwa Perda-perda ini secara ketat
mengatur perusahaan penyedia air milik daerah skala besar, dan monopoli-alami. Perda PDAM dan Perda
mengenai Pelayanan Penyediaan Air merupakan bagian dari agenda korporatisasi, dimana, penyediaan air
menjadi agak terpisah dari pemerintah daerah dan menjadi “independen”.
Sejak sekitar tahun 2010, kabupaten-kabupaten mulai menetapkan Perda AMPL (Peraturan Daerah Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Beberapa kabupaten yang telah menetapkan
perda tersebut diantaranya Aceh Besar (2010)91; Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Timur) pada 201192,
Sumba Timur93 dan Ende.94 Sementara itu, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan
Peraturan Gubernur mengenai air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di tahun 2012. Isi dari Perda
AMPL umumnya adalah pernyataan kebijakan dengan sedikit ketentuan yang sifatnya operasional. Perda
AMPL fokus pada tatanan perdesaan dengan menekankan dukungan bagi penyediaan air minum dan sanitasi
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total berbasis masyarakat.95 Hal ini menjelaskan mengapa seluruh pemerintahan kota tersebut di atas,
merupakan Kabupaten (regencies). Akan tetapi, ibu kota kabupaten seringkali kondisinya cukup urban dan
dengan demikian kemungkinannya perlu beberapa peraturan mengenai sanitasi urban – suatu hal yang
biasanya tidak dicakup oleh Perda AMPL. Sebagaimana di bahas oleh AlAfghani (dkk), tujuan dari Perda
AMPL nampaknya memastikan dukungan mekanisme yang kuat dari pemerintah daerah setelah berakhirnya
proyek donor.96 Walau demikian, kemungkinan ketentuan Perda-perda AMPL belum memungkinkan tujuan
tersebut.
Perda AMPL, Perda PDAM dan Perda Pelayanan Air adalah penting bagi inisiasi Perda Air Limbah, - bagi
wilayah yang telah menetapkannya – karena mereka akan menentukan ruang lingkup pengaturan bagi Perda
Air limbah.
Beberapa komplikasi kemungkinan akan muncul karena keberadaan Perda-perda tersebut. Sebagai contoh,
apabila satu wilayah telah menetapkan perda PDAM dan perda layanan penyediaan air minum, maka PDAM
tersebut mungkin terikat untuk mengkonsentrasikan penyediaan air minum saja dan harus menarik diri dari
penyelenggaraan bisnis air limbah. Hal ini akan bermasalah apabila diharapkan terjadi integrasi vertikal
antara layanan air dan air limbah. Di lain hal, bagi daerah yang telah menetapkan Perda AMPL, ketentuan
dari rancangan Perda Air Limbah mungkin perlu penyesuaian yang cermat sehingga tidak tumpang tindih
dengan Perda AMPL.
Ada resiko dalam memiliki berbagai Perda yang mengatur sektor yang sama. Di masa mendatang, mungkin
ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan dan mengkodifikasi seluruh peraturan perundangan yang terkait
dengan layanan air ke dalam satu Perda. Hal ini dilakukan untuk menghindari fragmentasi peran pengaturan
dan tanggung jawab, serta untuk memastikan kebijakan air dan sanitasi yang koheren. Hal ini dapat
dilakukan dengan menyatukan Perda Pelayanan Air and Perda Air Limbah ke dalam satu Perda. Sebagai
tambahan, Perda tentang PDAM bisa diamandemen untuk memungkinkan PDAM untuk menyelenggarakan
layanan air limbah, tapi kondisi ini mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

c. Ikhtisar Rancangan Perda Air Limbah
i. Institusi‐institusi Pengatur
Kami meninjau empat dokumen terkait dengan Perda Air Limbah: Rancangan Perda Bogor, Rancangan
Perda Makassar, Rancangan Perda IUWASH, Rancangan Perda dan Naskah Akademik bagi Perda Air Limbah
Medan. Untuk fitur perbandingan peraturan yang lebih lengkap pada Rancangan Perda Bogor, lihat
Lampiran 6.c.
Rancangan Perda lebih baik dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SPAM yang
saat ini sedang diperdebatkan di tingkat nasional. Namun demikian, Perda masih belum memberikan solusi
bagi isu mendasar terkait pembiayaan publik untuk skala lokal; masalah pengawasan dan pertanyaan terkait
kepemilikan.
Kami ingin menyoroti bahwa Rancangan Perda mengaki air limbah skala lokal. Sebagai contoh model Perda
IUWASH secara tepat menunjukkan bahwa ada dua sistem yang membutuhkan peraturan: skala lokal dan
sistem terpusat, dan merekomendasikan keduanya untuk diatur dalam satu Perda.97 Baik Rancangan Perda
Bogor dan Makassar juga mengakui air limbah skala lokal (sering bergantian disebut dengan istilah “skala
lokal”, “komunal” atau “sistem setempat”).
Lebih penting lagi, Rancangan Naskah Akademik Medan secara khusus menyebutkan adanya kebutuhan
untuk mengatur IPAL Komunal.98 Rancangan tersebut juga menyebutkan kompleksitas pengaturan air
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limbah, karena adanya perbedaan ide, skala dan pemikiran. Menariknya, peran PDAM Tirtanadi pada
layanan air limbah di Medan menambah kompleksitas ini, karena ini berarti Medan mungkin perlu
menyesuaikan Perda Air Limbahnya dan mengubah statuta PDAM Tirtanadi agar memungkinkannya untuk
menyelenggarakan layanan air limbah.
Situasi di Medan juga menimbulkan pertanyaan dalam hal penyusunan kelembagaan pada suatu kotamadya.
Misalnya, apabila PDAM menyelenggarakan air limbah, peran UPTD mungkin tidak diperlukan lagi. Peran
regulator merupakan pertanyaan lain yang penting. Studi gabungan mengenai penyusunan kelembagaan
yang dilakukan IUWASH, USDP, dan lain-lain, merekomendasikan bahwa SKPD utama (Satuan Kerja
Perangkat Daerah/birokrat wilayah di bawah Walikota/Bupati yang termasuk Dinas, Sekda, dll) menjadi
regulator dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) akan menjadi operator.
Meskipun susunan tersebut bukan merupakan peraturan yang ideal, dimana badan pengatur independent
dan hubungannya dekat dengan entitas yang diatur, hal ini masih tetap dapat berjalan karena UPTD agak
terpisah dari SKPD induknya.99 “Independensinya” dapat diperkuat melalui peraturan Walikota atau Bupati.
Perda Air Limbah harus menjelaskan secara rinci dalam setiap penyusunan peraturan dengan memasukkan
peran, fungsi, kekuasaan dan wewenang SKPD yang mengatur air limbah.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, fragmentasi kerangka regulasi di tingkat daerah: Perda AMPL, Perda
PDAM, Perda Pelayaan Air, akan memiliki implikasi terkait dengan cakupan, peran dan fungsi institusi
pengatur. Sebagai contoh: (i) SKPD mana yang akan mengatur air limbah? (ii) apakah SKPD juga akan
mengatur penyediaan air/PDAM? (iii) apakah SKPD yang sama mengatur air limbah dan penyediaan air skala
lokal? Kondisinya mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain.

ii. Sasaran dan Aktor yang Diatur
Dalam hal tujuan, sasaran difokuskan untuk melindungi lingkungan dan/atau air minum. Satu versi dari
Rancangan Perda Bogor yang kami pelajari, pada Pasal 2 menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk
“….mengendalikan pembuangan air limbah domestik; melindungi kualitas air tanah dan permukaan;
meningkatkan upaya konservasi, khususnya pada sumber daya air”.100 Klausul yang serupa ditemukan pada
Rancangan Perda Makassar dan template Perda IUWASH. Perlu disebutkan bahwa “subjugasi” sektor air
limbah ke air minum dan sasaran besar pengaturan air limbah merupakan tema yang berkelanjutan pada
peraturan perundang-undangan sektor air di Indonesia.
Menurut AlAfghani, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan apa yang disebut sebagai
“segi empat pengaturan”: tariff/biaya, perluasan, kualitas pelayanan dan lingkungan – sebagai sasaran
pengaturan – yang berarti bahwa ada multi sasaran pengaturan dan setiap sasaran dapat saling
bertentangan.101
Dalam hal legal drafting, salah satu kelemahan utama dari Perda adalah kurangnya ketegorisasi aktor yang
diatur dan siklus bisnis air limbah. Perda tidak membedakan secara khusus para aktor yang akan diatur;
misalnya, antara kelompok-kelompok masyarakat, perusahaan, perusahaan milik negara, individu,
pengembang perumahan dan aturan, standar serta kerangka evaluasi pemantauan yang mana yang berlaku
bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan definisi atas aktor yang diatur pada Pasal1.
Pola dan niat untuk membedakan aktor-aktor yang diatur cukup terlihat pada Perda, namun tidak
dimanifestasikan dengan jelas. Dengan demikian, ada kebingungan apakah ketentuan-ketentuan tertentu
berlaku hanya untuk aktor tertentu atau semua aktor – atau apakah standar tertentu hanya berlaku bagi
perusahaabn milik negara atau juga berlaku bagi masyarakat penyelenggara.
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Kurangnya spesifikasi dan ketegorisasi para aktor agaknya disebabkan, bukan hanya karena kebingungan
antara peran negara dalam air limbah skala masyarakat tetapi juga karena kurangnya wawasan mengenai
kerangka pengaturan dan fitur yang dapat diterapkan bagi mereka.

d. Mendefinisikan Para Aktor yang Diatur
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, rancangan perda membingungkan dan mengaburkan aktor yang
diatur. Ada beberapa aktor yang dimaksud untuk diatur oleh Perda:
Operator Air Limbah: Pada Rancangan Perda Bogor operator air limbah didefinisikan pada Pasal 1 meliputi
segala sesuatu dari UPTD, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi atau Kelompok Pengguna. Namun, pada Pasal
4, istilah Operator Air Limbah tidak digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat, hal yang sama
berlaku bagi Pasal 15, 16, 17. Pada Pasal 27, 28 nampak mengacu pada skala terpusat. Namun, pada Pasal
17, Operator Air Limbah nampak mengacu pada operator desludging. Di bagian lain pada Rancangan Perda
Bogor, istilah yang berbeda, yakni Lembaga Pengelola digunakan bagi operator penyedotan (lihat di
bawah ini). Karenanya, tidak diketahui apakah Lembaga Pengelola pada konteks ini serupa dengan Operator
Air Limbah. Sementara itu, Rancangan Perda Makassar secara jelas membedakan operator air limbah
menjadi dua: skala lokal (yang dapat berbentuk UPTD, Badan Usaha Milik Negara, dll) dan domestik yang
dapat berbentuk “kelompok masyarakat” (Lihat Pasal 1(26)).
Orang: Pada Pasal 1 Rancangan Perda Bogor dan Rancangan Perda Makassar didefinisikan sebagai individu
atau badan hukum.
Masyarakat (yang dapat berarti komunitas, masyarakat, kelompok pengguna, atau masyarakat luas): Pada
Rancangan Perda Bogor, istilah tidak didefinisikan pada Pasal 1 – tetapi digunakan pada beberapa konteks
dengan berbagai arti, sebagai contoh, pada Pasal 17 (3) disebut sebagai kelompok lokal pengguna yang
menyelenggarakan pengolahan dan pemeliharaan skala lokal, dan pada Pasal 16(3) disebut sebagai
kelompok pengguna bagi skala komunal. Namun demikian, pada konteks Pasal 24(1) yang mengatur
pendanaan, nampak bahwa istilah tersebut merujuk pada individu (bukan masyarakat secata keseluruhan)
sebab tidak cocok untuk ditafsirkan bahwa masyarakat secara kolehtif harus membayar pembangunan
layanan air limbah individu. Pada Pasal 32 (1) (a) dari “Masyarakat” nampaknya merujuk pada KSM. Istilah
Masyarakat Pada Pasal 40– yang mengatur mengenai kewajiban untuk membangun sistem skala lokal bagi
daerah yang tidak dijangkau oleh sistem terpusat – tidak terlalu jelas, apakah hal itu berarti individu atau
masyarakat (sebagai kelompok)? Pada Rancangan Perda Makassar istilah ini digunakan secara bergantian,
pada Pasal 11 dan 14 sebagai kelompok masyarakat, pada Pasal 15 sebagai kelompok pengguna, pada Pasal
25 dan 47 sebagai masyarakat secara luas.
Kebingungan seputar istilah “Masyarakat” ditemukan pada peraturan perundangan yang lain dan juga pada
dokumen kebijakan nasional mengenai air dan sanitasi berbasis masyarakat.102 Konsep “berbasis
masyarakat” itu sendiri telah dikritik karena kurang jelas.103 Penggunaan istilah “Masyarakat” menjadi
masalah dalam menyusun peraturan, misalnya, apabila peraturan tersebut menentukan bahwa –“aset-aset
harus dimiliki oleh Masyarakat” – seperti dalam dokumen kebijakan nasional, tidak jelas siapa yang benarbenar memiliki aset tersebut mengingat “Masyarakat” merupakan konsep yang sulit dipahami dengan
berbagai arti tergantung pada konteks.
Istilah Masyarakat juga membuat kelompok masyarakat pengguna seperti KSM kesulitan. KSM tidak cocok
dengan definisi masyarakat atau komunitas – sebab KSM sendiri merupakan entitas yang dapat dilegalisasi
melalui akta notaris. Sebagai penyelenggara air limbah, KSM dapat dikenakan hak-hak dan kewajiban
tertentu, termasuk mekanisme perizinan, kewajiban pelaporan dan standar kinerja. Ketika rujukan KSM
dilemahkan menjadi istilah “Masyarakat”, maka menjadi tidak jelas aktor mana yang harus akuntabel.
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Menunjuk “Masyarakat” itu seperti menunjuk kesemua orang tapi pada saat yang sama tidak ada orangnya.
Pada istilah hukum dan peraturan perundang-undangan, obyek dan aktor harus dispesifikasi karena aktor
yang diatur membawa kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu yang dapat dikenakan mekanisme
akuntabilitas (pertanggungjawaban), yang mencakup sanksi. Istilah “Masyarakat” harus dipecah menjadi
istilah yang khusus seperti pelanggan, kelompok pengguna, masyarakat, komunitas, orang, individu atau
tergantung pada konteks.
Lembaga Pengelola: Istilah ini dikenalkan oleh Rancangan Perda Bogor meskipun tidak didefinisikan pada
Pasal 1 tetapi nampak digunakan untuk operator desludging di Pasal 23 dan tidak terlalu jelas saat
digunakan di Pasal 37. Mengingat istilah tersebut digunakan pada konteks yang berbeda dengan operator air
limbah yang disebut di atas, rancangan Perda tersebut nampak dimasksudkan untuk mengatur operator
desludging. Istilah ini tidak ditemukan pada Rancangan Perda IUWASH dan Rancangan Perda Makassar.

e. Spesifikasi Karakter Peraturan Kunci
Sebagaimana telah dibahas diawal, karakter pengaturan layanan air terdiri atas standar pelayanan, hak-hak
pelanggan, pemantauan dan evaluasi, perizinan, pembiayaan, perencanaan dan penegakan hukum
(enforcement).104 Kerangka ini, bagaimanapun juga, lebih relevan bagi para penyelenggara air dan air limbah
skala besar.105 Terdapat kekurangan kerangka acuan untuk menerapkan kerangka ini bagi air limbah skala
lokal.

i. Perizinan
Kegagalan untuk membedakan dan menentukan aktor yang diatur membawa implikasi bagi mekanisme
perizinan yang berlaku bagi mereka. Untuk memperumit hal ini, sudah merupakan suatu kebiasaan bagi
peraturan perundangan di Indonesia untuk mensyaratkan izin untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak
menentukan jenis perizinan apa dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, dalam prakteknya, badan
bisnis atau swasta dapat menjadi subyek untuk berbagai perizinan yang sebenarnya tidak diatur sama sekali,
sehingga hal ini berkontribusi pada birokrasi yang panjang.
Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai apakah istilah KSM (Organisasi Berbais Masyarakat) bagi air
limbah skala kecil harus berizin. Perizinan bagi air limbah skala lokal tidak jelas dalam Rancangan Perda
Bogor (Pasal 30). Akan tetapi, Rancangan Perda Makassar (Pasal 51) secara jelas menetapkan bahwa
perizinan akan diwajibkan baik bagi skala lokal dan terspusat.
Rancangan Perda Bogor dan Makassar juga tidak jelas sehubungan dengan perizinan. Rancangan tersebut
seharusnya menyebutkan secara rinci setidaknya mengenai: (i) jenis perizinan pada sektor air limbah, (ii)
cara untuk mendapatkannya, termasuk syarat bagi perizinan tersebut, (iii) konsekuensi atas pelanggaran
syarat perizinan tersebut. Hal ini harus diatur di tingkat Perda, meskipun perincian khusus yang lain dapat
diatur pada peraturan Walikota.
Sebagai contoh, kerangka perizinan untuk skala lokal harus dibedakan dari IPLT atau operator penyedotan
(apabila hal ini disediakan oleh aktor non-negara) karena perihal substansi dan skalanya berbeda. Kerangka
perizinan juga harus memperhatikan kapasitas para KSM.
Rancangan Perda Bogor pada Pasal 30 menetapkan bahwa izin bagi skala air limbah domestik akan
diintegrasikan pada izin bangunan. Menyatukan perizinan dalam IMB (Izin Mendirikan Bangunan) akan
berarti bahwa izin dibatasi untuk hal-hal yang terkait dengan teknis bangunan. Hal-hal yang terkait dengan
operasional – seperti Operasi/Pemeliharaan, pengawasan/pemantauan, kewajiban pelaporan bagi
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KSM/penyelenggara lokal tidak disentuh dalam kerangka perizinan. Kerangka tersebut mungkin tepat bagi
individual/toilet perseorangan tetapi tidak tepat bagi fasilitas masyarakat atau skala lokal. Rancangan Perda
Makassar tidak memuat ketentuan serupa.
Perlu diperhatikan bahwa kerangka perizinan sangat terkait dengan pemantauan dan evaluasi (sebab syarat
perizinan dapat memuat kebijakan pelaporan), standar pelayanan, penegakan hukum dan mekanisme
sanksi, mekanisme ganti rugi.106 Kegagalan untuk menetapkan kerangka perizinan yang tepat berarti
mempengaruhi factor-faktor tersebut.

ii. Standar‐standar Pelayanan dan Penegakannya
Rancangan Perda Bogor dan Makassar keduanya beberapa kali membicarakan standar pelayanan dan juga
mengatur peran masyarakat dalam mengawasi standar pelayanan – termasuk mekanisme sanksi atas
pelanggaran pelayanan standar ( yang dapat menyebabkan pencabutan izin). Rancangan Perda-perda
tersebut mengulang template Perda IUWASH secara kata demi kata – yang mendefinisikan “standar
pelayanan” dengan benar sebagai “suatu parameter yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk
menyelenggarakan layanan publik dan sebagai rujukan bagi kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji
penyedia layanan terhadap masyarakat dalam rangka menyediakan layanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau dan dapat diukur”. Dari definisi ini, perancang perda mengerti tujuan memiliki standar
pelayanan: (i) sebagai instrument pengukur, (ii) sebagai instrument atas hak – dalam rangka menyediakan
dasar bagi klaim.
Yang menarik, template IUWASH dan rancangan perda tersebut tidak membunyikan isi dari standar itu
sendiri. Dengan ketiadaan standar air limbah pada rancangan Peraturan Pemerintah tentang SPAM, maka
timbul, celah hukum nasional bagi standar air pelayanan air limbah. Kemungkinan, standar tersebut dapat
diatur secara terperinci melalui peraturan Walikota (sebab lebih fleksibel dan dapat diubah dari waktu ke
waktu) tapi paling tidak, rancangan tersebut harus menyebutkan jenis dan standard an menentukan standar
yang paling mendasar. Sebagai perbandingan, standar bagi pelayanan penyediaan air, memuat mekanisme
kompensasi yang dengan jelas telah ditetapkan oleh Perda lain di Bogor.107 Perda ini diinisiasi dengan
keterlibatan Bank Dunia.
Perlu disebutkan bahwa di Indonesia, standar pelayanan tidak selalu diterapkan. Namun demikian, tanpa
adanya standar yang diberikan, berarti masyarakat tidak memiliki hak untuk menuntuk kompensasi dan hal
ini dapat dianggap melanggar hak asasi manusia. Dari sudut pandang lain, kegagalan menyediakan standar
merefleksikan keengganan pemerintah untuk menjamian pelayanan yang fungsional dan berkelanjutan
dimana ketiadaan standar berarti masyarakat tidak berhak untuk mengharapkan apapun dan tidak ada
instrument untuk mengukur pemerintah.
Standar layanan yang berbeda berlaku bagi aktor yang berbeda – namun karena aktor yang diatur tidak
jelas, standarnya juga tidak jelas. Pada Rancangan Perda Bogor, sebagai contoh standar yang disebutkan
pada Pasal 28 ditujukan bagi Operator Air Limbah (lihat paragraf 3). Sekali lagi, tidak jelas apakah hal
tersebut mengacu pada “operator air limbah” skala komunitas/masyarakat atau skala terpusat atau
operator penyedotan. Namun, karena paragraph (2) mengacu pada retribusi, nampaknya hal tersebut
ditujukan bagi sistem terpusat (bagi skala komunitas/masyarakat, istilah yang dipakai bukan retribusi tetapi
iuran).
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah itu berarti skala masyarakat tidak memilki standar sama sekali?
Bagaimana dengan truk-truk penyedotam, apakah mereka tunduk pada standar tertentu? Perlu diperhatikan
juga hubungan antara fitur-fitur peraturan yang disebutkan di atas: perizinan, standar layanan, penegakan
hukum/sanksi, ganti rugi. Tanpa standar tententu, tidak ada mekanisme ganti rugi bagi pelanggan dan tidak
ada sanksi bagi penyelenggara.

106
107

Al'Afghani, ‘The Role of Legal Frameworks in Enabling Transparency in Water Utilities Regulation’
Lihat Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Pakuan Kota Bogor, yang mengatur pelayanan jasa pasokan air

22

iii. Pemantauan dan Evaluasi
Terlihat adanya perbedaan antara pemantauan dan evaluasi. Pada Rancangan Perda Bogor Pasal 20(4) –yang
mengatur skala setempat – tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemantauan yang dilakukan oleh
badan pemerintah; sebaliknya, hal tersebut harus dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri dengan
dukungan “…pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.” Ketentuan yang sama ditemukan pada Pasal 24
Perda Makassar.
Tidak jelas apakah kalimat ini dimaksudkan bagi pemerintah untuk mengawasi pengawasan yang dilakukan
oleh masyarakat. Istilah “pembinaan” pada peraturan perundang-undangan di Indonesia biasanya tidak
dapat diandalkan kecuali apabila disebutkan secara terperinci melalui mekanisme tertentu.
Rancangan Perda Bogor menambahkan klausul Pasal 20(1) yang menyarankan bahwa pemantauan harus
dilakukan terhadap “keseluruhan kinerja” dari sistem air limbah domestik. Hal ini dapat diinterpretasikan
sehingga mencakup skala lokal. Namun demikian, keberadaan Pasal 20(4) membatalkan interpretasi
tersebut.

iv. Pendanaan
Pada Pasal 24 (6) Rancangan Perda Bogor jelas menetapkan bahwa pendanaan sistem lokal, air limbah skala
masyarakat bagi anggota masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari anggaran daerah (APBD) atau
sumber yang sah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada maksud untuk menggunakan anggaran daerah
untuk mendanai skala lokal. Rancangan Perda tersebut tidak menentukan apakah pendanaan tersebut
hanya untuk tahap pembangunan atau juga mencakup operasi/ pemeliharaan. Dalam hal apapun, ketentuan
Perda tidak bisa menyimpang dari peraturan keuangan nasional. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 3.
Hanya ada satu klausul pada Pasal 39 (e) yang mengatur iuran. Klausul ini tidak cukup karena isu pungutan
liar juga mempengaruhi KSM di sektor air. Diperlukan otorisasi lebih untuk mengumpulkan bayaran. Dengan
demikian, mungkin perlu disebutkan komponen biaya/bayaran (biaya pemulihan/cost recovery, dll) seperti
halnya mengatur retribusi untuk operator air limbah berdasarkan Pasal 26. Ada kebutuhan untuk mengatur
secara lebih rinci, siapa yang menentukan biaya tersebut dan mekanisme untuk merumuskan biaya.
Pembahasan mengenai pembayaran ini tidak memungkinkan apabila dilakukan tanpa membahas
mekanisme tata kelola internal KSM secara menyeluruh. Dengan demikian, KSM perlu secara khusus diatur
dalam Perda dan diakui sebagai entitas yang tersendiri, berbeda dari “Masyarakat”.

f. Kesimpulan
Bab ini menggali kemampuan pengaturan di setiap daerah dalam hal air limbah skala masyarakat. Bab ini
mengevaluasi rancangan perda mengenai air limbah dengan menggunakan perangkat kerangka analisa:
perizinan, standar pelayanan, penegakan hukum, pemantauan, evaluasi, dan pembiayaan. Berdasarkan
analisa disimpulkan bahwa rancangan yang ada mengalami kekurangan atas fitur-fitur tersebut, yang berarti
bahwa rancangan hanya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait air limbah terpusat, tetapi
tidak untuk air limbah masyarakat.
Lebih lanjut, ketidaktersediaan standar pelayanan bagi air limbah masyarakat berarti bahwa pengguna
menerima layanan tanpa adanya jaminan apapun, tanpa adanya mekanisme pengaduan/keluhan dan ganti
rugi. Hal ini juga berarti bahwa pengatur tidak memiliki parameter khusus untuk memantau dan
mengevaluasi keberlanjutan air limbah masyarakat.
Direkomendasikan bahwa seluruh kerangka bagi peraturan di atas dipenuhi pada agenda terkait pembaruan
pengaturan apapun di masa depan.
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3. Pendanaan Publik dan Implikasinya
a. Kerangka Umum Pendanaan
Keuangan negara untuk sanitasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun bab ini hanya focus pada peran pemerintah
lokal (Kota/Kabupaten) dalam hal pendanaan sanitasi, bagian dari APBN yang dialokasikan untuk sanitasi di
daerah (misalnya, melalui mekanisme dana alokasi khusus atau “DAK”) sering kali harus melalui kerangka
APBD Kabupaten/Kota. Pembahasan mengenai APBN dan APBD Propinsi diperlukan, sebelum analisis dapat
difokuskan pada pendanaan lokal. Apabila anggaran berasal dari APBN, skemanya sebagai berikut: 108

Catatan:
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Pemda
K/L : Kementerian/Lembaga
DBH: Dana Bagi Hasil
DAU:Dana Alokasi Umum
DBH:Dana Bagi Hasil

Transfer ke daerah (lihat pada skema di atas) saat ini merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi
sanitasi yang dialokasikan dari APBN ke APBD Kabupaten/Kota, misalnya, melalui Program DAK SLBM yang
akan dibahas secara terperinci di bawah ini. Dari APBD Kabupaten/Kota, anggaran akan digunakan oleh
setiap Dinas/SKPD di tingkat daerah.
Pada contoh lain, pendanaan sanitasi di Kabupaten/Kota berasal langsung dari APBN ke Kementerian di
tingkat nasional, sebagai contoh (dari APBN) ke Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan, sebagaimana halnya pada Program Sanimas-USRI atau Program Sanimas IDB.
Pendistribusian dilakukan oleh Satker PPK pada Kabupaten/Kota dibawah otorisasi pemerintah pusat.
Sebagaimana akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini, sumber-sumber pendanaan program-program
ini berasal dari pinjaman ADB (atau IDB).
Harus ditekankan bahwa pada program sanitasi tertentu, pendanaan tidak berasal dari sumber tunggal
(misal dari APBN atau APBD) tetapi dari berbagai sumber. Bahwasannya, dokumen program (dan perjanjian
hutang dengan lembaga asing, apabila dana berasal dari hutang) biasanya menetapkan bahwa pendanaan
yang berasal dari hutang atau DAK hanya dapat digunakan untuk konstruksi atau infrastruktur fisik (atau
training – tergantung dari kebijakan setiap program), dimana pendanaan dari APBD biasanya digunakan
untuk membayar gaji TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) dan lain-lain.

108

Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber Akses Pendanaan Sanitasi
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Di tahun 2013, pemerintah menerbitkan pedoman bagi pendanaan sanitasi – yang harus dirujuk di setiap
dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK).109 Karena beberapa kementerian telah digabung sejak 2013, demikian
pemerintah harus merevisi pedoman tersebut. Pedoman 2013 menyebutkan pendanaan bagi sistem skala
lokal, yang terbagi menjadi beberapa bagian, khususnya untuk bagian fisik dan non-fisik.
Sebagai contoh (lihat tabel di bawah ini), sambungan rumah tangga (yang merupakan bagian dari segmen
fisik) akan dibiayai melalui DAK Sanitasi/Hibah atau dari sumber-sumber non-pemerintah (“Masyarakat” itu
sendiri atau CSR) tetapi bukan dari APBD. Sementara itu, APBD (Kabupaten/Kota atau Provinsi) harus
digunakan untuk (mendanai) jaringan perpipaan dan unit-unit pengelola (meski keduannya bisa diambil dari
DAK Sanitasi). Sementara itu (pendanaan) MCK komunal/masyarakat diharapkan berasal dari APBD atau
dari DAK Perumahan. Perlu dijelaskan bahwa pedoman ini merupakan kertas kebijakan yang tidak mengikat
secara hukum. Dengan kata lain, pemerintah daerah masih bisa menyimpang dari pedoman ini.
Akhirnya, penting untuk ditekankan bahwa pendanaan bagi peoperasian dan pemeliharaan setelah masa
konstruksi pada sistem skala lokal jarang sekali di sebut pada Pedoman 2013 (lihat pada table di bawah ini).
Nampak bahwa tabel ini dimaksudkan untuk mengatasi pendanaan selama tahap konstruksi (dan
persiapannya). Pedoman 2013 tidak menyinggung mengenai bagaimana seharusnya pemerintah daerah
mengalokasikan penggunaan (dana bagi) apapun (keperluan) pengoperasian dan pemeliharaan sanitasi. Hal
ini mungkin karena – sebagaimana ditemukan di berbagai dokumen kebijakan dan dibahas nanti –
pemerintah mengharapkan masyarakat untuk mendanai operasi dan pemeliharaan aset-aset.
Pedoman Pendanaan bagi Sanitasi (2013) 110:

109

Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber Dan Akses Pendanaan Sanitasi (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri 2013).
110
Petunjuk tidak menyebutkan bahwa program SAIIG mengharuskan alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan pengoperasian,
akan tetapi tidak menyebutkan mengenai bagaimana hal tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah
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Kegiatan

Pemerintah

Non Pemerintah
APBN

Masyarakat

Sektor Swasta

Ministry of Environment
DAK Lingkungan Hidup**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Ministry of Housing*

Ministry of Fisheries
Pusat

DAK Perumahan **

Ministry of Housing *
Pusat

Ministry of Public Work*

Ministry of Environment
Dekonsentrasi

DAK Sanitasi**

Kementerian PU*

Anggaran Belanja dan
Pembiayaan

RPIJM

Tugas Pembantuan

Dekonsentrasi

APBD Propinsi

APBD Kabupaten/Kota

Kementerian Kesehatan

Anggaran Belanja Pusat
melalui K/L

Penerusan Hibah ***

APBD

A. AIR LIMBAH
I.

Non Fisik

I.1

Pemicuan/pemberday
a-an masyarakat
Pendampingan/pelatihan/Bantuan Teknis

II.2
I.3

I.5

Fasilitasi pembentukan
organisasi pengelola
Fasilitasi penyiapan
Perda
Master Plan/DED

II.

Fisik

II.1

Sistem setempat:

II.1.1.

Sambungan rumah

II.1.2

Jaringan pipa

II.1.3

Unit Pengolahan

II.1.4

MCK Komunal

II.2.

Sistem Terpusat

II.2.1

Sambungan rumah

I.4

II.2.2

Jaringan pipa
- Jaringan pipa primer
- Jaringan pipa
sekunder
- Jaringan pipa tersier

II.2.3

Unit Pengolahan

II.2.4

Alat angkut
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B. PERSAMPAHAN
I.
Non Fisik:
I.1.
I.2
I.3
I.4

Pemicuan/pember
daya-an
Pendampingan/pe
latihan/Bantuan
Fasilitasi
pembentukan
Penyiapan Perda

I.5

Penyusunan
Master Plan/DED
II.
Fisik:
I.1
Pewadahan
I.2
Pengumpulan
I.3
Pengangkutan
I.4
Pengolahan akhir
setempat
I.5
Pengangkutan dari
TPS ke TPA
I.6.
Daur
ulang/pengolahan
I.7.
Alat berat di TPA
I.8.
Proses Akhir
C. DRAINASE
I.
Non Fisik:
I.1.
Pemicuan/pemberd
ayaan masyarakat
I.2.
Pendampingan/ban
tuan
I.3
Penyusunan Master
Plan/DED
II
Fisik
1.
Pembangunan/pen
gembangan/rehabil
itasi prasarana dan
2
Pembangunan/pen
gembangan/rehabilitasi
3
Pembangunan/pen
gembangan/rehabilitasi
prasarana dan
Catatan:
* Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum telah digabung menjadi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak 2014
** Disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Sanitasi, DAK Perumahan, dan DAK Lingkungan
Hidup
*** Disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Hibah dari Donor
Bagian berikut ini akan membahas dua topik utama pendanaan sanitasi yakni (i) sumber anggaran dan (ii)
bagaimana anggaran dapat digunakan, dengan fokus pada pemerintah daerah. Sebagaimana telah
disebutkan di atas, sumber dana bagi sanitasi biasanya berasal dari APBN, APBD dan sumber non
pemerintah.
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b. Sumber‐sumber APBN
Pendapatan APBN secara umum terbagi menjadi tiga yakni: pendapatan pajak, pendapatan non pajak dan
hibah. Pendapatan non pajak berasal dari berbagai pos: pungutan bukan pajak, pendapatan dari hasil
penjualan sumber daya alam (industri ekstraktif), dan, apabila defisit pada APBN, terdapat pinjaman luar
negeri.
Pinjaman luar negeri perlu mendapat perhatian khusus, karena pinjaman tersebut biasanya dialokasikan
secara khusus (sebagai contoh, untuk sanitasi atau program pemberantasan kemiskinan) dan ada dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh pihak peminjam. Persyaratan tersebut akan membentuk pembuatan
kebijakan sampai di tingkat teknis. Sanimas ADB dan Sanismas IDB merupakan dua program yang melekat
di bawah PNPM Nasional.
Sumber-sumber pendanaan lain bagi pemerintah daerah untuk sanitasi adalah DAK (programnya terkenal
dengan sebutan DAK Sanitasi atau DAK SLBM atau Sanimas DAK). DAK ditransfer oleh pemerintah pusat ke
daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk menentukan aturan atas
penggunaan dana tersebut.

i. Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman luar negeri merupakan hutang keuangan yang diperoleh Pemerintah Pusat dari pemberi pinjaman
luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus
dibayar kembali111 dengan persyaratan tertentu. Pinjaman dapat digunakan untuk membayar defisit APBN,
kegiatan prioritas kementerian/lembaga, mengelola portofolio uang, diteruspinjamkan kepada pemerintah
daerah, diteruspinjamkan kepada BUMD+N, dan/atau dihibahkan kepada pemerintah daerah.112
Baik Sanimas ADB USRI dan Sanimas IDB merupakan pinjaman luar negeri. Nampaknya pemerintah tidak
meneruspinjamkan atau menerushibahkan dana kepada pemerintah daerah dan dana tetap dikelola oleh
pemerintah pusat dengan beberapa kewenangan langsung untuk pendistribusian dari pemerintah pusat ke
PPK sanitasi (ditingkat kabupaten/Kota).
Dukungan SANIMAS ADB USRI untuk PNPM Mandiri merupakan kelanjutan dari RIS-PNPM-2 dan kegiatan
sanitasi urban. Program tersebut dilaksanakan pada 2011-2014113 serta bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat baik secara individu maupun kelompak dan memungkinkan mereka untuk
berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang tekait dengan perbaikan kualitas hidup, independensi dan
kesejahteraan masyarakat.114 Program ini didanai oleh pinjaman Asian Development Bank kepada
Pemerintah Indonesia (Pemerintah Pusat) Pinjaman No. 2760-INO, ditandatangani pada 30 September 2011.
Jumlah pinjaman tersebut sebesar 100,000,000 USD dan periode pembayaran pokok pinjaman 20 tahun,
termasuk bunga. Pinjaman ADB untuk membantu proyek yang tercermin pada DRPHLNJM (Dokumen
Rencana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri Jangka Menengah) 2011-2014 yakni: a) Dukungan Infrastruktur
Pedesaan – Program Pemberdayaan Komunitas Nasional (Rural Infrastructure Support‐National Community
Empowerment Program), Fase 3 dan b) Proyek Penyediaan Air dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Community Based Water Supply and Sanitation Project), Fase 1.

111

Pemberi pinjaman luar negeri mencakup kreditor multilateral, kreditor bilateral, kraditor swasta asing, lembaga penjamin
kredit ekspor. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 10/2011 tentang Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 1
number 1 Pasal 6
112
Peraturan Pemerintah No. 10/2011, Pasal 7
113
Urban Sanitation and Infrastructure Project (USRI) Support to PNPM Mandiri Project, Loan No. 2768-INO, Kementerian
Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta Indonesia
114
Latar Belakang SPBM USRI, http://ciptakarya.pu.go.id/spbm-usri/index.php?page=sanitasi/tentang
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Proyek-proyek tersebut dicakup oleh pinjaman yang meliputi Urban Sanitation and Rural Infrastructure
(USRI) – jadi tidak hanya untuk Sanimas, tetapi juga infrastuktur lain seperti jalan – sebagai berikut:115:


Hibah pengembangan masyarakat (Community development grants). Digunakan untuk mendanai
bantuan bagi masyarakat untuk melakukan pemetaan kemiskinan, mengidentifikasi masalah dan
kebutuhan, mengevaluasi kemampuan pelaksanaan oleh masyarakat (evaluate community
implementation capacity), membangun dan mengelola organisasi masyarakat pelaksana (establish and
manage community implementing organisations), menyusun dan melaksanakan rencana operasi dan
pemeliharaan untuk menjamin keberlanjutan fasilitas yang telah selesai dibangun, dan lain-lain116;



Pembangunan infrastruktur perdesaan (Rural infrastructure development). Digunakan untuk mendanai
konstruksi infrastruktur dasar (jalan, infrastruktur irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi umum,
rehabilitasu infrastruktur sosial dasar seperti fasilitas penyediaan air dan sanitasi, dan lain-lain 117;



Pembangunan sanitasi perkotaan (urban sanitation development). Digunakan untuk mendanai
konstruksi fasilitas mandi, cuci, kakus, meningkatkan sistem air buangan (sewerage system), pengolahan
limbah dan pembuangan/sistem guna ulang118;



Pelatihan dan workshop;



Layanan konsultasi dan biaya tak terduga;

Untuk sanitasi, perjanjian pinjaman menetapkan bahwa “…Proyek harus menyediakan blok hibah (block
grant) bagi Participating Neighborhoods untuk meningkatkan pelayanan sanitasi berbasis masyarakat”.119
Mekanisme pendistribusian ini dikenal dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) atau “Blok Hibah”
(Block Grant). Istilah yang digunakan dalam perjanjian pinjaman adalah “Participating Neighborhood” atau
“Masyarakat” (Community). Perjanjian pinjaman tersebut tidak menyinggung status hukum “Masyarakat”,
tetapi mensyaratkan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
BLM merupakan “trust fund/dana perwalian” dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menstimulasi
independensi yang diberikan kepada kelompok masyarakat (mungkin itu berarti KSM) untuk mendanai
aktivitas yang telah mereka rencanakan untuk meningkatkan kesejahteraan, khusunya bagi mereka yang
miskin.120 BLM dapat didanai oleh APBN, APBD, atau keduanya. Pada Program Sanimas USRI, pemerintah
tidak menggunakan penerusan pinjaman (subsidiary loan) atau mekanisme hibah bagi pemerintah daerah
tetapi melakukan transfer dana secara langsung melalui BLM, meskipun beberapa otoritas untuk pencairan
diberikan pada pejabat lokal (PPK Sanitasi). Kita telah membahas di bab yang lain mengenai peraturan
terbaru yang mewajibkan penerima harus berbentuk badan hukum untuk menerima dana apapun. Dengan
demikian, masa depan mekanisme BLM tidak diketahui.
Program pinjam lain mencakup SANIMAS IDB (Islamic Development Bank) yang hampir sama dengan
SANIMAS USRI. Program ini juga pinjaman luar negeri (didanai IDB) dan dikelola di bawah skema APBN.
Dana didistribusikan kepada anggota masyarakat melalui mekanisme BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
dan juga serupa dengan mekanisme Sanimas ADB.121

115

ADB Loan Agreement Schedule 1
Ibid Schedule 5
117
Ibid
118
Ibid
119
Ibid Schedule 1
120
Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Klaster II - Tanya Jawab : Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K,” accessed November 17, 2015, http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klasterii/kelompok-program-berbasis-pemberdayaan-masyarakat-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri/.
121
Sanimas IDB Untuk Indonesia Lebih Sehat, Direktorat Jendral Cipta Karya, Direktorat Pengembangan PLP,
http://ciptakarya.pu.go.id/plp/index.php/blog/baca/97
116
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ii. Dana Alokasi Khusus/DAK
Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan. DAK secara khusus ditujukan untuk
pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur fisik bagi layanan dasar masyarakat dengan rentang
waktu ekonomi yang lama.122 Peraturan menetapkan bahwa DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, pelatihan, penelitian dan perjalanan dinas.123 DAK berasal
dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan (pembangunan) khusus
yang merupakan urusan pemerintah di bawah kewenangan daerah.124 DAK disalurkan ke APBD
Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas
Umum Daerah.125
Berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan, tidak ada persyaratan apakah DAK harus dialokasikan
secara khusus untuk jenis sektor atau pengeluaran tertentu, yang disyaratkan hanya teknis proposal
penggunaan DAK. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengawasi DAK pada infrastruktur
secara menyeluruh, termasuk untuk jalan, penyediaan air dan air limbah. Karena DAK menggunakan
mekanisme APBD (anggaran daerah), memungkinkan terjadi perbedaan antara realisasi dengan
perencanaan awal. Menanggapi hal ini, dalam diskusi terfokus, pejabat Kementerian Pekerjaan Umum
menyebutkan bahwa pemerintah memerlukan/mewajibkan adanya pernyataan tertulis dari Walikota/Bupati
bahwa sedikitnya 3% dari DAK akan digunakan untuk sanitasi.126 Pekerjaan Umum kemudian akan
memantau hal ini melalui perencanaan anggaran dan pelaksanaan setiap Dinas/SKPD (bagian dari birokrasi
daerah). Apabila hal ini tidak dialokasikan pada RKPD di setiap Dinas, pemerintah pusat dapat mengancam
untuk tidak menyediakan dana DAK127 Pemerintah daerah biasanya taat dengan skena ini. Sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya, pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk mengatur penggunaan DAK.
Dalam hal proyek sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan
No. 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
(“Petunjuk 2015”). Petunjuk 2015 tidak hanya mengatur DAK untuk air limbah tetapi juga infrastruktur lain.
Berdasarkan Petunjuk 2015, Pasal 5 (2), Sanitasi dan Air Minum termasuk dalam prioritas nasional untuk
didanai oleh DAK. Lampiran 2 dari peraturan memberikan pedoman untuk proyek sanitasi yakni DAK SLBM
(Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat). Prioritas utama DAK SLBM adalah membangun fasilitas dan
infrastruktur “air limbah komunal berbasis masyarakat” dalam rangka menghilangkan kebiasaan masyarakat
Buang Air Besar Sembarangan/BABS. Pilihan-pilihan bagi pengelolaan air limbah rumah tangga adalah IPAL
komunal dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat, sambungan rumah pada system pengelolaan air
limbah terpusat skala kawasan berbasis masyarakat, IPAL komunal dengan MCK Plus, MCK plus yang dapat
melayani minimum 100 kepala keluarga (KK) dan tangki septik komunal melayani 10 KK (khusus untuk
wilayan Indonesia Timur). Apabila status stop buang air sembarangan telah dicapai, maka prioritas kegiatan
selanjutnya adalah pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R
(Reduce, Reuse, Recycle).128 Kriteria lokasi untuk menerima DAK SLBM adalah:
1. Kepadatan penduduk di atas 150 jiwa/ha (pemakai tetap);
2. Tersedia air bersih;
3. Memenuhi kriteria kawasan pemukiman padat dan “rawan sanitasi” (pada dasarnya, terancam
kontaminasi), rawan sanitasi (harus mengacu pada data Biro Pusat Statistik/BPS/rekomendasi Dinas
Kesehatan) atau kawasan pasar dan pemukiman di sekitarnya sesuai dengan peruntukannya dalam
RTRW Kabupaten/Kota;

122

Usman Syaikhu dkk, The Specific Allocation Fund (DAK) Mechanisms and Uses, SMERU, April 2008,
http://www.eaber.org/sites/default/files/documents/SMERU_Usman_2008.pdf
123
GR No. 55/2005 Pasal 60 (3)
124
Law No. 23/2014 Pasal 1 nomor 48
125
PP No. 55/2005, Pasal 62
126
AlAfghani dan Paramita (n 7).
127
Ibid.
128
Pasal 11(1) d
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4. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak sesuai data BPS/atau dokumen PPSP;
5. Tersedia lahan yang cukup; 50 m2 untuk 1 (satu) unit bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL),
100 m2 untuk 1 (satu) unit MCK plus (fasilitas mandi, cuci, kakus umum), atau 200 m2 untuk
infrastruktur 3R (Reduce, Reuse, Recycle) limbah padat;
6. Tersedia sumber listrik;
7. Adanya saluran untuk menampung efluen hasil pengolahan air limbah.

Institusi-institusi yang bertanggung jawab bagi implementasi DAK SLBM adalah sebagai berikut129:

129

Tingkat

Institusi

Pemerintah Pusat

Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Propinsi

Unit kerja/Satker PPLP Propinsi, badan-badan terkait

Kabupaten/Kota

SKPD Teknis

Masyarakat

KSM

Ibid, halaman 1-4
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Petunjuk 2015 juga menetapkan mekanisme pendanaan bagi proyek-proyek yang didanai oleh DAK.
Pendanaan kegiatan-kegiatan program DAK SLBM adalah sebagai berikut130:
No

Komponen Kegiatan

I

Persiapan

II



Sosialisasi Kab/Kota



Workshop Regional



Pelatihan TFL

APBN

DAK

APBD

Masyarakat



√

Seleksi Kampung


Daftar Panjang



Daftar Pendek



Sosialisasi



√


 Kajian Cepat
Partisipatif
III

Penyusunan RKM


Penentuan Pengguna



Pilihan teknologi



DEB + RAB



KSM



√

√


 Rencana Kerja
Masyarakat
 Dokumentasi dan
legalisasi RKM
IV

V

VI

Pemberdayaan Masyarakat


Pelatihan KSM



Pelatihan Bendahara



Pelatihan Mandor



Pelatihan Pengelola



Kampanye Kesehatan



√

√

Konstruksi


Material



Upah pekerja



Lahan


√



√

Pendampingan
 TFL masyarakat
(Sosial)





TFL Pemda (Teknis)

VII

Pengoperasian dan
Pemeliharaan

VIII

Monitoring & Evaluasi

130



√
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Dana SLBM bersumber dari APBN, APBD dan anggota masyarakat. Pada prinsipnya, berdasarkan Peraturan
Pemerintan No. 55/2005, DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administratif, penyiapan
kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas131. Oleh karenanya, berdasarkan Petunjuk 2015,
DAK SLBM digunakan untuk mendanai fase konstruksi dan memberikan pendampingan (lihat tabel di atas).
Di bawah ini adalah sumber-sumber dana SLBM secara terperinci dan transfernya berdasarkan Petunjuk
2015:132


Dana APBN. Dana ini ditransfer melalui Satker Provinsi yang terkait dengan pekerjaan umum dan
perumahan rakyat yang bertanggung jawab untuk sanitasi.



DAK dan APBD. Setelah RKM disusun, dana (DAK dan APBD) di transfer melalui Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) berdasarkan prosedur yang berlaku. Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk
menganggarkan dana pendamping sebagai pendamping fisik DAK yang diambil dari APBD sekurangnya
sebesar 10% dari total besaran DAK yang diterima 133 (dalam hal ini 10% untuk DAK Reguler, dan 0-3%
untuk DAK SLBM Tambahan), dan untuk mengalokasikan 10% yang juga diambil dari APBD untuk dana
pendamping non fisik.



Kontribusi dari masyarakat. Masyarakat memberikan kontribusi in-kind seperti tenaga kerja, material,
tanah dan kontribusi in‐cash untuk fase operasi dan pemeliharaan. Dana yang berbentuk tunai harus
dimasukkan ke rekening bersama atas nama Ketua KSM, SKPD Kabupaten/Kota dan Fasilitator.



Dana dari swasta atau badan donor (jika ada). Dana dari institusi swasta (misalnya perusahaan, badan
donor) dapat ditransfer secara langsung ke rekening bersama KSM.

Dalam hal pembentukan KSM, Petunjuk 2015 tidak secara khusus mewajibkan adanya badan hukum.
Disebutkan bahwa KSM dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat oleh calon penerima manfaat.
Pembentukan KSM minimum terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris staff teknis dan anggota. DAK SLBM
dilaksanakan secara swakelola yang dikelola oleh KSM berdasarkan Peraturan Presiden No. 54/2010 dan
perubahannya yakni Peraturan Presiden No. 70/2012 tentang Penyelenggaraan Barang dan Jasa.
Sebagaimana terlihat pada tabel, masyarakat diharapkan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan
Program DAK SLBM. Apa yang dimaksud dengan operasi dan pemeliharaan itu sendiri tidak dispesifikasi
pada Petunjuk 2015.

iii. Belanja Kementerian
Pembangunan proyek sanitasi dapat didanai oleh dana Belanja Kementerian berdasarkan kebijakan,
rencana/program dan anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian134. Pada umumnya,
sumber dana bagi Kementerian/Lembaga berasal dari pendapatan negara, hibah dan pinjaman. K/L
Pekerjaan Umum dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai konstruksi fisik bagi proyek sanitasi.
Sebagai tambahan, K/L yang relevan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Lingkungan dan Bappenas dapat mendanai hal yang bersifat non fisik yang terkait dengan
proyek sanitasi.135

iv. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Prinsip dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau Gubernur dan Walikota sebagai
pihak yang bertanggung jawab untuk urusan pemerintahan umum.136 Dana dekonsentrasi harus merupakan
dana dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang mencakup seluruh
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penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang
dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah 137. Dana dekonsentrasi harus digunakan hanya untuk
kegiatan yang bersifat non fisik138, sebagai contoh: perencanaan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian
untuk mendukung program sanitasi. Pada dasarnya, dana dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fisik
program sanitasi asalkan tidak lebih dari 25% total anggaran. Dana harus dialokasikan setelah wewenang
diserahkan oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur (Gubernur sebagai wakil
pemerintah di daerah).139
Di lain sisi, prinsip tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
untuk melaksanakan tugas tertentu yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat atau penugasan
dari Pemerintah Provinsi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tertentu yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.140 Pihak yang diberikan tugas berkewajiban untuk melaporkan
dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada pihak yang memberikan tugas. Dana tugas
pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang kemudian dilaksanakan oleh daerah dan desa,
termasuk seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan141. Dana
tersebut hanya dapat dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik,142 sebagai contoh: membeli tanah,
mesin dan peralatan, dan lain-lain. Pendanaan bagi tugas pembantuan harus dialokasikan setelah
pemerintah memberi penugasan melalui kementerian/lembaga kepada gubernur/walikota/bupati dan/atau
kepala desa.143 Sebagai tambahan, dana dapat digunakan untuk mendukung sanitasi untuk program
kegiatan non fisik selama tidak melebihi 10% dari total anggaran.
Barang-barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
menjadi milik negara.144 SKPD harus mengelola barang milik negara tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan145. Barang milik negara tersebut dapat dihibahkan kepada daerah.146 Dalam
hal barang milik negara diberikan kepada daerah, penatausahaan dan pemanfaatan barang tersebut harus
dikelola oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan diperlakukan sebagai barang milik daerah.147
Penghibahan, penatausahaan, dan pemanfaatan barang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaan barang milik negara/daerah.148

c. Sumber‐sumber APBD
i. Hibah kepada Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat dapat memberikan hibah kepada pemerintah daerah. Dilihat dari perspektif daearah,
hibah ini menjadi penerimaan. Hibah dapat berasal dari pendapatan asli pemerintah pusat atau dari
pinjaman luar negeri.
Pinjaman Pemerintah Pusat dapat didistribusikan kepada Pemerintah Daerah sebagai hibah berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah. Hibah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai kegiatan yang
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ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.149 Hibah harus diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.
INDII SAIIG dikelola berdasarkan hibah kepada Pemerintah Daerah. Dana disalurkan melalui mekanisme
penerusan hibah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/2008 tentang Hibah Daerah dan
Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.07/2012.
Karena dana berasal dari luar negeri, Pemerintah Pusat dan lembaga donor harus menandatangani
perjanjian. Setelah itu, pemerintah pusat melakukan transfer dana ke pemerintah daerah (APBD). Hibah dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah lain atau sebaliknya, harus terintegrasi dan dikelola berdasarkan
mekanisme APBN dan APBD.
Kriteria bagi penerima INDII SAIIG adalah: a) memiliki strategi sanitasi (SSK/Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota), b) memiliki RPIJM Cipta Karya yang masih berlaku, c) memiliki program yang sesuai
dengan jenis infrastruktur, d) tersedia lahan untuk pelaksanaan program yang diajukan, e) memiliki institusi
yang disiapkan untuk mengelola program150. Sebagai tambahan, persyaratan bagi penerima adalah:
menyusun rencana komprehensif mengenai sanitasi tahun 2012-2014, menganggarkan program yang akan
diajukan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) selama 2013-2014, bersedia untuk memperluas
cakupan pelayanan dan meningkatkan kinerja sanitasi, bersedia untuk melakukan sosialisasi mengenai
peningkatan kesetaraan gender dan sanitasi, dan bersedia untuk memperbaiki peraturan perundangan
mengenai sanitasi dan limbah. SAIIG mendukung pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat
untuk 200-400 rumah dan untuk skala komunitas (50 rumah) yang akan dihubungkan dengan sistem air
limbah terpusat.
Karena hibah pertama kali diberikan ke pemerintah pusat, SAIIG mensyaratkan beberapa formalitas dari
Menteri Keuangan yakni dalam bentuk penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH), kemudian
penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah/PPH. Dalam hal ini, Menteri Keuangan dan Kepala
Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah menandatangani PPH tersebut.151

ii. Pinjaman Daerah
Pinjaman daerah adalah seluruh transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.152 Pinjaman daerah bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain,
lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan anggota masyarakat.153 Kami belum melihat
contoh penggunaan pinjaman daerah dalam konteks sanitasi, akan tetapi ada kemungkinan bahwa hal ini
telah diguakan atau akan digunakan di masa mendatang.

iii. Retribusi Daerah
Pengelolaan limbah cair dan pelayanan bagi penyediaan/penyedotan kakus merupakan contoh jenis
retribusi jasa umum.154 Retribusi jasa umum adalah biaya sebagai pembayaran atas pelayanan yang
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kemanfaatan orang pribadi atau badan. Obyek
retribusi adalah pelayanaan dan/atau penyedotan kakus/tanki septik oleh pemerintah daerah (Pemda).
Pelayanan yang disediakan/penyedotan oleh, dimiliki/dikelola oleh BUMN, BUMD, atau sektor swasta
dikecualikan dari obyek retribusi. Hal ini berarti bahwa pelayanan oleh KSM tidak dapat didanai melalui
skema retribusi.
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Dalam hal pengelolaan limbah cair, obyek bagi retribusi adalah pelayanan bagi pengelolaan limbah cair
untuk rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus
oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.155 Apabila pelayanan diberikan oleh
pemerintah pusat, BUMD, sector swasta, dan limbah cair secara langsung dibuang ke sungai, drainase
dan/atau sarana pembuangan lainnya, dikecualikan sebagai obyek retribusi.156 Pelaksanaan retribusi di
tingka lokal diatur berdasarkan Perda. Di Yogyakarta contohnya, retribusi limbah cair diatur dibawah Perda
Kota Yogyakarta No.5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Obyek retribusi adalah fasilitas dan/atau
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan air limbah domestic, yang berupa
penggunaan/pemanfaatan jaringan dan instalasi pengolah air limbah domestik.157
Jumlah tarif retribusi dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasi
dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Sebagai tambahan, perhitungan tersebut juga
memperhatikan kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan158. Berdasarkan Perda, tarif bagi individu yang
menggunakan fasilitas/pelayanan pengelolaan limbah cair adalah sebagai berikut 159:
Retribusi Limbah Cair di Yogyakarta
No

I

II

III

Jenis
Pelayanan

Tarif

Keterangan

(Rp/Bulan)

Rumah Tangga
1. RT 1

3000

Jumlah penghuni 1-5 orang

2. RT 2

9000

Jumlah penghuni 6-10 orang

3. RT 3

16000

Jumlah penghuni 10-15 orang

4. RT 4
Sosial

22000

Jumlah penghuni lebih dari 15 orang

1. S1

6000

Tempat ibadah, panti sosial, museum;

2. S2

9000

Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang, sekolah
dengan jumlah guru, murid, kurang dari 180 orang

3. S3

22000

Kantor dengan jumlah pegawai 25 sampai 50 orang, sekolah
dengan jullah guru, murid 180 sampai dengan 240 orang.

4. S4

37500

Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang, sekolah
dengan jumlah guru, murid lebih dari 240 orang

Komersial
1. K1

9000

2. K2

22000

3. K3

45000

Usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang, dengan
kriteria:
Pengguna fasilitas/pelayanan limbah cair sampai dengan 10
orang dan atau modal kurang dari Rp. 50,000,000
Pengguna fasilitas/pelayanan limbah cair 11 sampai dengan 50
orang dan atau modal Rp. 50,000,000 sampai dengan Rp.
100
000 000
Pengguna
fasilitas/pelayanan limbah cair 50 sampai dengan
100 orang dan atau modal Rp. 100,000,000 sampai dengan Rp.
500,000,000
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No

IV

Jenis
Pelayanan

Tarif

Keterangan

4. K4

75000

Pengguna fasilitas/pelayanan limbah cair 100 sampai dengan
150 orang dan atau modal Rp. 500,000,000 sampai dengan Rp.
1,000,000,000.

5. K5

125000

Pengguna fasilitas/pelayanan limbah cair lebih dari 50 orang
dan modal lebih dari Rp. 1,000,000,000.

(Rp/Bulan)

Hotel atau
Penginapan

The hotel and lodging are charged based on tariff per room in
monthly basis.

Bintang 4 dan
5
Bintang 1, 2
dan 3

4500

Per kamar per bulan

3500

Per kamar per bulan

Melati
(hotel/penginapan kelas
menegah)

2000

Per kamar per bulan

Losmen
(penginapan
kelas bawah
sampai
menegah)

1000

Per kamar per bulan

Jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pengguna ditetapkan SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan (misalnya berupa karcis, kupon dan kartu langganan).160 Penerimaan
disimpan pada kas daerah. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.161 Alokasi dan pemanfaatan
penerimaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Perda.

iv. Sumber Dana dari Pihak Lain (Lembaga Non Pemerintah)
Hibah dari Lembaga Swasta
Anggaran bagi operasi dan pemeliharaan bisa didapat dari lembaga swasta atau individu (misalnya
perusahaan, sumbangan dari individu, dan kelompok) dalam bentuk hibah dengan diberikan langsung
(transfer dana langsung) kepada KSM.
Iuran dari Anggota Masyarakat
Anggota masyarakat dapat memberlakukan bentuk pembayaran yang kurang formal atau kurang terstruktur
(iuran) yang didasarkan pada konsensus (musyawarah mufakat) dan dana dikelola untuk operasional dan
pemeliharaan infrastruktur. Hal ini diterapkan di hampir semua program, yang terbaru adalah DAK
Sanitasi.162
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KSM menetapkan anggaran dan rencana mengenai operasi dan pemeliharaan (hal ini bisa dimasukkan dalam
RKM/Rencana Kerja Masyarakat dan diawasi oleh SKPD). Rencana tersebut harus dibahas bersama anggota
masyarakat (sebagai pengguna). Rencana tersebut harus mencakup jumlah uang, periode pengumpulan,
orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan pengelolaan dana. Setelah kesepakatan tercapai,
hal tersebut harus ditulis dalam AD/ART KSM. Sanksi sosial (yakni berupa larangan untuk menggunakan
fasilitas, atau mempermalukan) biasanya dikenakan bagi mereka yang tidak membayar iuran. Mekanisme ini
diluar mekanisme APBD.

d. Belanja Daerah
Salah satu cara untuk melihat pembiayaan sanitasi adalah dengan mengevaluasi sumber pembiayaan (sisi
pendapatan) – sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya – akan tetapi hal ini tidak lengkap tanpa
evaluasi mengenai bagaimana pemerintah daerah membelanjakan yang mereka (sisi
pengeluaran/pembelanjaan). Siklus anggaran daerah di Indonesia sangat rumit, namun, dalam padangan
kami, ada tiga kategori dokumen yang sangat penting dalam mengevaluasi pengeluaran yakni: (a) RKA-SKPD
/ PPKD (dokumen masing-masing SKPD/PPKD pada tahap perencanaan – apa yang akan dibiayai dan
dibelanjakan), (b) DPA-SKPD (rencana anggaran yang disetujui untuk setiap SKPD) dan akhirnya (c) laporan
dertail realisasi anggaran dari masing-masing SKPD. Meskipun pengeluaran sanitasi berada pada beberapa
SKPD, adalah mungkin untuk mengalisis anggaran “inti” beberapa SKPD yang berfungsi di bidang pekerjaan
umum, permukiman, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.
Sayangnya, dokumen-dokumen di atas biasanya tidak terbuka bagi publik. Pemerintah daerah (dan pusat)
biasanya hanya membuka ringkasan total dari keseluruhan anggaran. Dengan tampilan dalam jumlah besar
seperti itu, tidak mungkin mengidentifikasi item baris anggaran (untuk mengetahui) untuk apa (anggaran)
digunakan. Diskusi kami dengan beberapa pejabat mengungkapkan bahwa pembukaan anggaran yang
terperinci secara per baris item merupakan “rahasia dapur” yang sangat sensitif bagi masing-masing
kementerian/dinas.163 Dengan demikian, bagian ini akan menggunakan informasi hasil wawancara dan
dokumen yang terbuka, seperti DPA-SKPD Jakarta, yang telah dibuka pada situs pribadi gubernurnya.164
Belanja Daerah digunakan oleh Kabupaten/Kota untuk mendanai urusan wajib (dan pilihan). Hal tersebut
(berdasarkan aturan 2006165) terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dimana masingmasing dipecah menjadi beberapa kategori sebagaimana dibahwa di bawah ini.

i. Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan jenis belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.166 Belanja langsung terdiri dari beberapa kategori: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal.167
Belanja Pegawai
Jenis belanja ini digunakan untuk membayar honorarium/upah dalam melaksanakan program atau kegiatan
pemerintahan daerah.168 Pada kategori ini, pemerima harus ikut serta atau terlibat dalam kegiatan tertentu.
Sebagai contoh, satu daerah memenfaatkan item baris ini untuk membayar honorarium pertemuan sanitasi
(dibayar pada kehadiran di setiap pertemuan) dan untuk membayar honorarium para pelaksana teknis. 169
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Penggunaan lain yang menarik dan “inovatif” atas mata anggaran ini ada di Jakarta, dimana digunakan untuk
membayar honor KSM yang terlibat dalam pengelolaan limbah padat.170 Jenis belanja ini menggunakan kode
akun 5.2.1.02.02 (catatan: kode akun dapat berubah dengan peraturan terbaru). Di bawah aturan tentang
keuangan daerah, kode ini digunakan untuk pengeluaran bagi remunerasi karyawan non-negara (nonpermanen) di Indonesia dikenal senagai pegawai honorer.171 Menariknya, di Jakarta, kode ini digunakan
untuk membayar karyawan non negara, bekerja di lembaga non-negara, dalam hal ini, KSM yang
mengoperasikan bank sampah.
Kami berpandangan bahwa kode tersebut juga dapat berpotensi untuk membayar remunerasi petugas KSM
yang mengoperasikan air limbah. Argumen bahwa mereka tidak bekerja untuk institusi pemerintah – tetapi
untuk KSM, suatu entitas non pemerintah – kurang berbobot dibandingkan dengan argumen bahwa mereka
melayani beberapa fungsi pemerintah dimana pengelolaan limbah padat dan limbah cair merupakan bagian
dari urusan pemerintahan wajib dibawah undang-undang otonomi daerah. Namun, hal ini akan memerlukan
analisis dan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Audit Negara.
Belanja Barang dan Jasa
Jenis pengeluaran ini dapat digunakan untuk membayar barang yang nilai manfaarnya kurang dari 12 bulan,
seperti barang pakai habis, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, sewa alat berat dan peralatan
kantor.172 Peraturan menetapkan bahwa jenis belanja ini dapat digunakan untuk membayar barang dan jasa
yang akan diserahkan atau dijual kepada “masyarakat” (tidak ditetapkan individu atau badan hukum) atau
pihak ketiga.
Berbagai jenis pengeluaran pada kategori ini hanya dapat digunakan untuk penggunaan internal, misalnya,
pengeluaran untuk perlengkapan kantor (pakai habis), material, jasa kendaraan dan suku cadang pengganti,
sewa, perjalanan dinas, pemeliharaan aset, dan lain-lain. Pengeluaran-pengeluaran ini dapat digunakan
untuk mempertahankan nilai aset-aset pemerintah, seperti fasilitas pengolahan air limbah dan mesin-mesin.
Dengan demikian, pengeluaran ini dapat digunakan untuk mendukung sanitasi skala lokal pada pasca
konstruksi secara tidak langsung, contohnya, memfasilitasi logistik SKPD atau badan lain yang bertugas
mengawasi air limbah masyarakat skala lokal. Di satu Kabupaten, anggaran ini untuk barang habis pakai,
makanan dan belanja bahan makanan, “layanan bagi pihak ketiga”, dan lain-lain, telah digunakan untuk
memfasilitasi pertemyan dan kordinasi Bappeda untuk menyusun Buku Putih Sanitasi dan membeli
peralatan yang terkait dengan tujuan tersebut.173
Sub kategori pengeluaran yang digunakan untuk secara langsung mendukung sanitasi masyarakat skala lokal
adalah belanja barang untuk diserahkan (diberikan) atau dijual kepada pihak ketiga. Melalui wawancara
kami menerima informasi – tetapi tidak dapat untuk divalidasi – bahwa pada satu kota, item baris ini
digunakan untuk merehabilitasi (mengecat) dan memperluas jaringan rumah tangga.174 Asumsinya, jenis
belanja ini digunakan untuk pengadaan pipa dan cat yang kemudian diberikan ke KSM melalui skema hibah
(perlu dicatat bahwa ada baris anggaran lain untuk skema hibah, yang disebut dengan belanja bantuan
sosial dan hibah – akan dibahas pada d.ii di bawah ini). Di bawah aturan akuntansi 2011, kode akun yang
dipergunakan adalah 5.2.2.23.01.175
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Aturan mengenai hibah kontradiktif dan ambigu, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Ambiguitas ini
memupuk berkembangnya korupsi dan di saat yang sama juga memupuk keenganan dari SKPD untuk
menggunakan mekanisme hibah.
Peraturan tahun 2007 mengenai aset-aset daerah – yang tidak secara khusus membahas jenis belanja
“belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau dijual kepada pihak ketiga” mengatur kriteria
bagi pemberian barang kepada “masyarakat”. Berdasarkan aturan, barang yang akan dihibahkan tidak boleh
berhubungan dengan rahasia negara/daerah, bukan barang yang dianggap menguasai hajat hidup orang
banyak, dan barang (barang-barang) yang tidak digunakan lagi untuk menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi pemerintah daerah.176 Ada juga persyaratan bahwa setiap hibah yang nilainya melebihi Rp 5 miliar
harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Meskipun aturan ini tidak secara khusus membahas jenis
belanja tersebut, berdasarkan definisi hibah dalam aturan tersebut, kami percaya bahwa jenis belanja ini
bisa dicakup.
Agaknya, klausul ini digunakan untuk mengatur bahwa hanya barang-barang yang tidak lagi digunakan bagi
tugas dan fungsi tertentu dapat dihibahkan kepada “masyarakat”. Misalnya, apabila pemerintah membeli
pipa dan cat untuk bangunan mereka, dan pekerjaan perbaikan telah selesai, dan ada kelebihan barang,
mereka dapat memberikannya kepada masyarakat. Tujuan awal atas hal ini adalah bahwa pemerintah yang
akan memiliki barang.
Namun demikian, dalam klausul lain pada aturan 2007, ditetapkan bahwa ada dua jenis barang yang dapat
dihibahkan yakni (i) barang yang diberikan ke kepala daerah (artinya, barang yang telah tersedia) dan (ii)
barang yang perlu dibeli dengan maksud untuk diberikan kepada pihak ketiga atau “masyarakat” (yang
artinya, tidak seperti contoh pipa dan cat di atas, barang tidak tersedia selama tahap perencanaan dan perlu
untuk dibeli).177 Kategori kedua memungkinkan SKPD untuk merencanakan terlebih dahulu untu hibah, tapi
agaknya tidak konsisten dengan klasul tidak lagi digunakan sebagaimana di atas. Pembahasan selanjutnya
akan menjadi agak rumit bagi non-pengacara, akan tetapi ada cara lain untuk menyajikan analisis:
Selain aturan 2007, ada aturan 2011178 tentang hibah dan bantuan sosial dan undang-undang baru
mengenai Pemerintahan Daerah yang juga mengatur hibah dengan mensyaratkan penerima untuk menjadi
badan hukum. Apabila kalimat “tidak digunakan lagi” (lihat penjelasan di atas) dipakai dalam penafasiran
hukum, maka akan nampak bahwa aturan 2007 dan 2011 mengatur dua hal yang berbeda. Sebagai
tambahan, berdasarkan aturan 2007, barang-barang (atau aset-aset lain) harus dihapus terlebih dahulu dari
daftar aset pemerintah sebelum dapat dialihkan (melalui hibah, penjualan, atau mekanisme lain) kepada
“masyarakat” atau pihak ketiga.179 Persyaratan ini juga membuat kalimat “tidak digunakan lagi” menjadi
lebih masuk akal, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa barang-barang tersebut, sebelum dialihkan,
merupakan milik pemerintah daerah.
Di sisi lain, apabila kita melihat lampiran III B pada aturan 2011, yang menetapkan bahwa belanja barang dan
jasa – hibah barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga dan “masyarakat” – nampak cukup kuat terlihat
bahwa item baris anggaran yang dibahas dicakup oleh aturan.180 Lebih lanjut, Pasal 11 dari aturan 2011
menyatakan bahwa “…hibah barang termasuk sebagai bagian dari belanja langsung, diformulasikan dalam
program dan kegiatan, lebih lanjut diperinci dalam (akun) belanja barang dan jasa…”. Berdasarkan aturan
akuntansi, kode akun bagi belanja barang dan jasa adalah 5.2.2.xx.xx sedangkan kode akun bagi belanja
hibah adalah 5.1.5.xx.xx – kode yang terpisah. Ini menandakan bahwa aturan 2011 dimaksudkan untuk
mengatur akun kode/baris anggaran.
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Penafsiran ini wajar karena aturan 2007 tidak secara ketat mengatur penerima hibah, yang berarti adalah,
apabila aturan ini diterapkan sendiri tanpa aturan 2011, SKPD dapat memberikan hibah kepada pihak
manapun yang mereka sukai (sejauh yang disetujui) – hal ini dapat menjadi resep bagi terjadinya korupsi.
Oleh karena itu, aturan 2001 pasti telah dimaksudkan untuk juga mencakup transfer (pemberian) barang
kepada “masyarakat” berdasarkan aturan 2007. Jika penafsiran ini yang diambil, maka, pemanfaatan baris
anggaran ini akan menjadi sangat ketat: hal tersebut diatur oleh persyaratan yang ditetapkan oleh dua
aturan: aturan tahun 2007 dan 2011. Kita akan membahas aturan 2011 secara lebih detail pada Belanja
Hibah di bawah ini.
Belanja Modal
Kategori anggaran lain yang penting adalah Belanja Modal. Berdasarkan peraturan 2006, kategori ini
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap berwujud dengan nilai
penggunaan lebih dari 12 bulan.181 Kategori ini dibagi menjadi beberapa item baris misalnya belanja tanah,
belanja mesin dan peralatan, dan belanja bangunan. Aturan 2011 memberikan kode akun 5.2.3.23.xx untuk
belanja modal jaringan air.182
Barang – barang yang dimaksudkan untuk dialihkan (diberikan) ke pihak ketiga atau “masyarakat” tidak
dapat dikategorikan sebagai belanja modal. Barang-barang tersebut harus dikategorikan sebagai belanja
modal yang akan diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagai mana dibahas pada bagian d.i di atas.
Barang-barang atau aset-aset yang dikategorikan sebagai belanja modal tetapi kemudian dialihkan kepada
“masyarakat”, pada prakteknya, telah mendorong adanya investigasi terhadap korupsi.183
Kategori belanja modal tentu dapat digunakan untuk infrastruktir air limbah, seperti fasilitas pengolahan,
bangunan dan peralatan, termasuk pemeliharaan, sejauh aset-aset tersebut dimuiliki pemerintah. Bagi
pemerintah pusat, item baris anggaran “ belanja jalan, irigasi dan jaringan” misalnya, tidak hanya mencakup
pemeliharaan jaringan tetapi juga penggantian dan peningkatan yang menambah kapasitas jaringan tersebut

ii. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan. Belanja ini dibagi menjadi beberapa kategori: belanja pegawai, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan kepada
pemerintah daerah lain atau pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Beberapa dari kategori ini, yang
relevan dengan sanitasi skala lokal masyarakat, akan dibahas secara lebih terperinci.
Belanja Pegawai
Tipe belanja ini tidak terkait dengan kegiatan atau program tertentu, sehingga, tipe belanja ini berbeda dari
jenis belanja honorarium pada belanja langsung (lihat bagian d.i. di atas). Belanja pegawai membayar gaji
pegawai negeri (yang dapat tergantung dari level mereka), kepala daerah, anggota parlemen, dan lainlain.184 Hal tersebut dibayar terlepas dari produktivitas atau tujuan organisasi. Sejauh bahwa hal ini
digunakan untuk membayar bagi SKPD atau unit yang bertugas untuk mendukung sanitasi skala lokal
masyarakat, anggaran item baris ini dapat mengindikasikan dukungan negara kepada pemerintah lokal bagi
sanitasi skala lokal.
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Belanja Subsidi
Belanja ini bertujuan untuk mensubsidi biaya-biaya produksi sehingga harga jual menjadi terjangkau oleh
“masyarakat”.185 Anggaran ini utamanya ditujukan bagi “Kewajiban Pelayanan Publik” dimana pemerintah
mengintervensi harga jual.
Biasanya, subsidi diberikan hanya untuk mendukung perusahaan milik negara atau perusahaan milik daerah.
Namun, aturan 2006 mengatur keuangan daerah untuk tidak mewajibkan penerima subsidi menjadi
perusahaan milik daerah, aturan tersebut hanya mensyaratkan perusahaan/institusi (yang akan disubsidi)
menghasilkan pelayanan barang dan jasa.186 Aturan tersebut juga mensyaratkan penerima untuk di audit
terlebih dahulu, dan kemudian selanjutnya, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala
daerah. Skema subsidi ini merupakan bagian dari APBD dan dengan demikian akuntabilitas merupakan
bagian dari prosedur akuntabilitas APBD.
Aturan tahun 2006 memberikan wewenang kepala daerah (walikota/bupati) untuk mengatur hal tersebut
secara lebih pada peraturan walikota/bupati187. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi kepala daerah dalam
mengatur subsidi di wilayahnya..
Karena aturan tahun 2006 memberikan kewenangan pada kepala daerah untuk mengatur lebih rinci,
praktek pengaturan subsidi berbeda-beda dari daerah satu dan daerah lainnya. Di Natuna, subsidi harus
diusulkan oleh SKPD/Dinas yang relevan, yang menentukan pertimbangan teknis bagi usulan tersebut
termasuk penyajian laporan audit dan persyaratan lainnya.188 Hal ini diawali dengan usulan dari calon
penerima dan pernyataan tanggung jawab pada saat akhir. Di Palembang, peraturan Walikota khusus
diterbitkan untuk subsidi transportasi bagi perusahaan angkutan (yang bentuknya perusahaan milik
daerah).189 Di Pekanbaru, peraturan subsidi juga mengatur mengenai hibah dan bantuan sosial.190
Skema subsidi berpotensi digunakan untuk memberikan dukungan langsung kepada sanitasi masyarakat
skala lokal karena peraturan tidak secara ketat mengatur jenis penerima. Fakta bahwa KSM memberikan
fungsi pelayanan public harusnya memberikan justifikasi yang memadai bagi subsidi. Skema subsidi ini juga
dapat digunakan untuk memberikan dukungan tidak langsung apabila dialokasikan untuk mensubsidi
instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) sehingga biaya yang dipungut dapat lebih terjangkau bagi KSMs.
Jika subsidi akan digunakan untuk mendukung sanitasi skala lokal, ada beberapa isu yang perlu mendapat
perhatian: (i) peran SKPD dalam mengusulkan dan kemudian mengawasi subsidi, (ii) penyertaannya dalam
siklus anggaran/APBD dan (iii) kapasitas pelaporan KSM penerima.
Belanja Hibah
Belanja hibah dan belanja bantuan teknis merupakan jenis item baris anggaran yang seringkali memicu
terjadinya investigasi korupsi sebab hal tersebut rentan dipolitisasi atau digunakan sebagai alat kampanye.
Dengan demikian, di tahun 2014, undang-undang baru tentang pemerintahan daerah menetapkan bahwa
hanya organisasi dengan status badan hukum yang dapat menerima hibah).191 Undang-undang tersebut
tidak secara langsung mensyaratkan penerima bantuan sosial untuk memenuhi persyaratan ini (sebagai
badan hukum) karena penerima bantuan sosial biasanya inividu atau keluarga.
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Aturan tahun 2011 tentang hibah dan bantuan sosial mengatur mekanisme yang rinci atas ketentuan
pemberian hibah dan bantuan sosial.192 Aturan tahun 2011 mendefinisikan hibah sebagai transfer uang atau
barang dan jasa kepada pihak lain, yang telah secara khusus ditentukan, sifatnya tidak wajib, tidak
“mengikat” (bagi penerima), sementara dan bertujuan untuk “mendukung” program dan kegiatan
pemerintah.193 Aturan tersebut juga menetapkan bahwa hibah harus bersifat sekunder, setelah pemerintah
mengutamakan pemenuhan “urusan wajibnya”.194
Hal ini berarti bahwa mekanisme hibah dianggap sebagai “membantu” program pemerintah; hal tersebut
hanya untuk “mendukung” pencapaian fungsi inti pemerintah. Sifat sementara berarti bahwa hibah tidak
dapat diandalkan terus menerus untuk keberlanjutan dukungan bagi KSM tetapi akan cocok bagi tujuan
insidental dan satu kali tujuan seperti pada fase konstruksi. Penyediaan material atau dana yang terus
menerus bagi KSM selama pasca konstruksi akan bertentangan dengan peraturan tahun 2011.
Penerima hibah berdasarkan aturan tahun 2011 dikategorikan menjadi dua: “masyarakat” dan/atau
organisasi masyarakat. Hibah yang diberikan kepada “masyarakat” harus memiliki struktur (organisasi) yang
jelas dan memiliki kedudukan pada wilayah wewenang (yurisdiksi) pemerintah daerah yang memberikan
hibah. Hibah bagi organisasi masyarakat mensyaratkan bahwa organisasi harus telah terdaftar selama 3
tahun dan memiliki sekretariat tetap.195 Peraturan ini tidak mewajibkan penerima berbentuk badan hukum.
Namun, dalam hal ini, undang-undang tahun 2014 mengesampingkan peraturan 2011. Menteri Dalam
Negeri telah menerbitkan surat edaran196 yang menyatakan bahwa persyaratan bagi badan hukum tidak
akan diberlakukan untuk hibah yang telah disetujui dan hanya akan berlaku bagi hibah yang akan
datang.Tidak ada jaminan bahwa aturan ini pada prakteknya akan ditegakkan karena surat edaran tidak
mengikat seperti halnya undang-undang.
Fitur lain yang penting dari peraturan tahun 2011 adalah kewajiban bagi penerima hibah (bersama-sama
dengan para kepala daerah) untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NHPD), yang
menetapkan pemberi dan penerima hibah, tujuan hibah, jumlah dan rincian penggunaan hibah, hak dan
kewajiban para pihak, tata cara penyeluran atau penyerahan dana dan mekanisme pelaporan.197
Pemerintah harus menyediakan bukti transfer (bagi hibah yang berbentuk uang) atau Berita Acara Serah
Terima bagi barang/jasa. Mekanisme hibah telah digunakan bagi sanitasi skala lokal berdasarkan skema DAK.
Kami menerima contoh NHPD bagi SLBM di Temanggung untuk hibah uang..198
Perlu diperhatikan bahwa sebelumnya (pada bagian d.i di atas) telah dibahas bahwa aturan tahun 2011 juga
dapat berlaku bagi kode akun belanja barang dan jasa yang akan diserahkann atau dijual kepada
masyarakat. Aturan tahun 2011 menetapkan bahwa ketika hibah dalam bentuk uang, maka harus
dikategorikan sebagai belanja tidak langsung, jenis belanja hibah. Di sisi lain, apabila hibah dalam bentuk
barang dan jasa, maka harus dikategorikan sebagai belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, dengan
kode akun 5.1.5.xx.xx – sesuai dengan aturan akuntansi, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

192

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (n 178).
193
Ibid. Pasal 1 (14)
194
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
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Tentang Pemerintahan Daerah’. Pasal 7
197
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (n 178).Pasal 13
198
Naskah Perjanjian Hibah Daerah, SLBM, Temanggung, 2015

43

Bantuan Sosial
Aturan tahun 2011 juga mencakup belanja bantuan sosial. Aturan tersebut menetapkan bahwa pemerintah
dapat memberikan bantuan sosial bagi anggota (perseorangan) atau kelompok masyarakat sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.199
Bantuan sosial dapat berbentuk uang atau fisik (barang). Sebagai bagian dari APBD, bantuan sosial tidak
dapat didistribusikan dengan cepat, harus melalui beberapa tahap: pengajuan proposal secara tertulis dari
individu/”masyarakat” kepada kepala daerah, evaluasi dari SKPD terkait, rekomendasi dari SKPD, pelibatan
pada RKA-SKPA (dokumen perencanaan anggaran SKPD) dan lain-lain hingga pada akhirnya APBD disetujui,
dilaksanakan dan dilaporkan.
Salah satu bagian penting pada peraturan tahun 2011 adalah aturan tersebut menetapkan200 bahwa
bantuan sosial dalam bentuk uang harus masuk ke dalam akun belanja sosial (kode akun belanja sosial
adalah 5.1.5.xx.xx berdasarkan aturan akuntansi201), sementara apabila bantuan sosial diberikan dalam
bentuk barang, harus dimasukkan sebagai belanja barang dan jasa (khususnya “belanja barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat” dengan kode akun 5.2.2.23.xx berdasarkan aturan akunting).
Hal ini berarti bahwa pemberian barang kepada “masyarakat” harus masuk ke dalam akun “belanja barang
yang akan diserahkan kepada masyarakat” (5.2.2.23.xx). Dengan demikian, akun ini dapat digunakan untuk
tiga jenis pembelanjaan: pemberian “biasa” berdasarkan aturan 2007, hibah barang dan jasa berdasarkan
aturan tahun 2011, dan bantuan sosial dalam bentuk barang berdasarkan aturan tahun 2011. Sebagaimana
telah dibahas sebelumnya (pada bagian d.i di atas), ada ketidaksepakatan mengenai apakah transfer “biasa”
berdasarkan aturan tahun 2007 juga di cakup (sebagai tambahan) oleh aturan tahun 2011.
Kriteria bagi penerima juga diperinci oleh peraturan tahun 2011. Pada umumnya ada dua kategori penerima:
“individu/”masyarakat” dan organisasi. Kategori pertama adalah inividu-individu, keluarga, dan/atau
“masyarakat” dengan kondisi yang tidak stabil karena keadaan sosial, ekonomi, politik, bencana atau krisis
fenomena alam, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minum mereka. 202 Dengan demikian,
Peraturan tahun 2011 mewajibkan syarat yang lebih ketat, yakni krisis untuk menggunakan jenis belanja ini.
Namun demikian, jenis-jenis krisis cukup luas, mencakup ekonomi sampai bencana alam, dan juga frase
“syarat hidup minimum” yang berberpotensi mencakup kepentingan dasar yang berbeda mulai dari
makanan sampai kepada kesehatan dan sanitasi. Dengan demikian, pembelanjaan ini telah digunakan untuk
berbagai jenis “program pengentasan kemiskinan”. Kategori kedua, organisasi non-pemerintah, di bidang
pendidikan, agama atau atau bidang lain yang melindungi individu/kelompok/”masyarakat” dari “resiko
sosial” 203.
Lebih lanjut, peraturan mensyaratkan pemenuhan kriteria tambahan untuk menggunakan kategori
pembelanjaan jenis ini. Kriteria pertama adalah selektif yang berarti bahwa penerima harus menghadapi
“resiko sosial”. Kriteria kedua adalah identitas yang jelas (si penerima) dan berdomisili di wilayah yurisdiksi
pemerintah daerah. Bantuan harus bersifat sementara dan tidak terus menerus, yang berarti bahwa tidak
ada kewajiban bahwa bantuan akan terus dianggarkan setiap tahun anggaran, tapi hal tersebut dapat
dianggarkan setiap tahun hingga penerima bebas dari “resiko sosial”. 204
Peraturan tahun 2011 juga menetapkan bahwa penggunaan pembelanjaan ini harus digunakan untuk tujuan
yang telah ditetapkan secara ketat. Tujuan tersebut sebagai berikut: rehabilitasi sosial (ditujukan untuk
mengatasi disfungsi sosial; memperbaiki dan membangun fungsi sosial perserorangan); perlindungan sosial
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(ditujukan untuk mencegah dan memitigasi kerentanan sosial sehingga individu/kelompok masyarakat
dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum mereka); pemberdayaan sosial (ditujukan untuk
memungkinkan individu/kelompok memiliki kemampuan memenuhi kepentingannya sendiri); jaminan sosial
(skema yang melembaga yang menjamin pemenuhan kehidupan yang layak bagi si penerima);
penanggulangan kemiskinan (program bagi individu/keluarga/kelompok yang tidak memiliki sarana untuk
hidup berkelanjutan atau pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup) dan
penanggulangan bencana (ditujukan untuk rehabilitasi). 205
Sanitasi dasar perkotaan bisa masuk dalam berbagai kriteria yang ditetapkan di atas. Dengan demikian, jenis
pembelanjaan ini cocok untuk fase konstruksi dan sanitasi masyarakat skala lokal, atau dalam hal terjadi
kerusakan struktural yang besar karena bencana. Batasan pada jenis pembelanjaan ini serupa dengan
pembelanjaan hibah, yaitu harus bersifat sementara. Lebih lanjut, pembelanjaan ini tidak dapat digunakan
untuk mendanai perawatan dan operasi yang sedang berjalan atau berlangsung terus menerus sebab hal ini
hanya dapat didistribusikan apabila ada “krisis”. Jenis belanja ini telah digunakan oleh pemerintah pusat
untuk SANIMAS –USRI (berdasarkan metode akunting yang sedikit berbeda dan tidak dicakup oleh peraturan
tahun 2007 dan 2011 di atas).

e. Pembentukan Kelembagaan dan Konsekuensi‐konsekuensi Anggaran
i. UPTD
UPTD (Unit Pelaksanan Teknis Daerah) merupakan sub unit pada dinas. UPTD dibentuk untuk pengoperasian
(bidang teknis) di wilayah tertentu. UPTD PAL (Pengelola Air Limbah) pada prinsipnya adalah institusi yang
bertanggung jawab bagi pengolahan lumpur tinja, air limbah dan sistem pembuangan pada Kabupaten/Kota,
dan juga pemantauan/pengawasan sistem. 206 UPTD bertanggung hawab kepada kepala SKPD yang
bertanggung jawab di bidang sanitasi. Sebagai operator, UPTD PAL memiliki kewenangan untuk menerapkan
tarif bagi pelayanannya. Dana (hasil pungutan tarif) akan di transfer ke pemerintah daerah (pemda) 207. UPTD
menerima anggaran operasian dari pemerintah Kabupaten/Kota (APBD). Dimungkinkan bagi pemerintah
daerah untuk merumuskan tarif yang berbeda-beda bagi KSM.

ii. BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
BLUD adalah suatu unit kerja pada unit dalam SKPD yang dibentuk untuk menyediakan jasa/barang yang
dijual kepada masyarakat tanpa mempertimbangkan keuntungan namun mempertimbangkan prinsip
produktifitas dan efisiensi. 208 Sumber-sumber penerimaan BLUD berasal dari 209:


Imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal BLUD
sanitasi, imbalan dapat berbentuk pendapatan dari tarif dan pengenaan biaya-biaya (charges);



Hibah dari pihak ketiga;



Kerjasama denga pihak-pihak lain seperti akuisisi dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan
usaha lain yang mendukung tugas- dan fungsi BLUD;



APBD dalam bentuk pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daearah
(bukan dari pembiayaan APBD);
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APBN, dalam bentuk pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan lain-lain;



Penerimaan BLUD lain seperti: a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, b) pendapatan
dari hasil pemanfaatan kekayaan, c) jasa giro, d) bunga, e) keuntungan selisih tukar rupiah
terhadap mata uang asing, f) komisi, g) potongan atau bentuk lain sebagai hasil dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh BLUD, h) hasil investasi.

BLUD hanya mengelola pelayanan publik sementara aset-asetnya dimiliki oleh Pemda. Kemampuan BLUD
mengelola pendapatannya merupakan aspek yang penting bagi kelangsungan pelayanan. Operator sanitasi
dapat berbentuk BLUD berdasarkan Peraturan Menteri No. 16/PRT/M/2008 mengenai Strategi Kebijakan
Nasional mengenai Pembangunan Sistem Air Permukiman. BLUD Sanitasi, sebagai operator air limbah dapat
memperbaiki pipa yang rusak, mendanai biaya operasi kendaraan meskipun apabila ada keterlambatan pada
proses anggaran tahunan pemerintah. BLUD Sanitasi dapat membeli peralatan secara langsung tanpa
adanya prosedur yang kompleks.
Lebih lanjut, operator dapat memperkerjakan dan menawarkan insentif bagi staf profesional yang terlatih
dengan baik dan bukan pegawai negeri. Kemunduran model BLUD adalah fleksibilitasnya yang dapat
disalahgunakan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa BLUD dapat terlalu otonom dan bertindak melampaui
mandatnya. Intervensi dari unit pengawas juga beresiko bagi BLUD. Akan tetapi, resiko-resiko ini dapat
dikurangi apabila pelayanan/jasa yang dijual dapat memenuhi proporsi pendapatan BLUD secara
signifikan210. Biaya operasional BLUD dapat dialokasikan dari belanja daerah (misalnya belanja barang dan
jasa, belanja modal tetap).
Perbandingan antara BLUD dan UPTD adalah sebagai berikut211:
Sumber: Presentasi Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri
Aspek

UPTD Propinsi

UPTD Kabupaten/Kota

BLUD

Pembantukan
kelembagaan

Berdasarkan
Peraturan
Gubernur

Berdasarkan Peraturan
Bupati/Walikota (PerWali
or PerBup)

Berdasarkan Peraturan
Kepala Daerah

Pembagian resiko

UPTD Provinsi dan
Kabupaten/Kota
yang terlibat
menanggung
resiko bersama

Resiko ditanggung sendiri
oleh Kabupaten/Kota

Resiko ditanggung sendiri
oleh BLUD

Proses pengambilan
keputusan

Proses
pengambillan
keputusan lama

Proses pengambillan
keputusan relatif lebih
singkat dibandingkan
dengan proses pada
tingkat provinsi

Proses pengambillan
keputusan dilakukan
secara independen oleh
BLUD

Kuntinuitas pelayanan

Terjamin

Tidak terjamin

Fluktuatif

Pembagian keuntungan

Keuntungan dibagi
bersama sesuai
dengan

Penggunaan keuntungan
di atur

BLUD memiliki kebebasan
untuk menggunakan
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Aspek

UPTD Propinsi

UPTD Kabupaten/Kota

kesepakatan

BLUD
keuntungan

Biaya investasi dan
operasi pemeliharaan

Biaya investasi dan
operasi
pemeliharaan
ditanggung oleh
pemerintah pusat
dan provinsi

Biaya investasi dan operasi
pemeliharaan ditanggung
oleh pemerintah pusat
dan Kabupaten/Kota

Biaya investasi dan operasi
pemeliharaan ditanggung
oleh BLUD tetapi ada dana
penyertaan dana dari
pemerintah

Dukungan dana pusat
(Subsidi: Produksi
dan/atau tarif)

Tinggi

Rendah

Sangat Terbatas

Sumber Daya Manusia
(potensi untuk
kerjasama)

Ada potensi
kerjasama dengan
sumberdaya
manusia dari
seluruh Kab/kota
terlibat

Kerjasama dengan
sumberdaya manusia yang
ada pada Kabupaten/Kota

Potensi kerjasama dengan
PNSD (Pegawai Negeri Sipil
Daerah) dan sector swasta

Sumbangan ke PAD

Relatif rendah

Rendah

Rendah - Sedang

Kerjasama jaringan
sejenis

Sedang

Rendah sampai Sedang

Tinggi

iii. SKPD
SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang dalam hal anggaran – diperlakukan selaku pengguna
anggaran/pengguna jasa APBD. 212 SKPD yang bertugas dalam hal sanitasi dapat berbeda-beda antara
daerah satu dengan daerah lain. Di Jakarta, Dinas Kebersihan bertugas untuk memantau dan membangun
tangki septik dan karenanya dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung fungsi ini. 213 Di Kabupate
Bone, SKPD yang bertanggung jawab adalah Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan. Di Bogor, Dinas
Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim) Kota Bogor pada prakteknya bertugas untuk
mendukung sanitasi masyarakat skala setempat. Akan tetapi, berdasarkan Perda No, 3/2010, Wasbangkim
tidak bertugas untuk air limbah. Selain itu, UPTD sanitasi Bogor terletak di bawah Dinas Kebersihan, tidak
dibawah Wasbangkim214.
Wasbangkim Bogor dibentuk berdasarkan Perda No. 3/2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Bogor. Tugas utama Wasbangkim adalah untuk melakukan sebagian dari wewenang daerah yang terkait
dengan pengawasan bangunan dan permukiman. Wasbangkin didanai oleh APBD dan/atau sumber lain
yang sah215. Fungsi dari Wasbangkim adalah:


Perumusan kebijakan teknis terkait dengan pengawasan bangunan dan permukiman;
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Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan bangunan
dan permukiman;



Membantu dan melaksanakan tugas-tugas mengenai pengawasan bangunan dan permukiman;



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor yang terkait dengan tugas dan
fungsi Wasbangkim;



Membimbing unit pelaksana teknis pada dinas yang berada dalam lingkup Wasbangkim.

Kejelasan atas peran dan fungsi setiap SKPD di dalam Perda sangatlah penting karena Undang-undang
Keunagan Negara Indonesia berpegang pada prinsip “uang mengikuti fungsi”. Hal ini berarti anggaran hanya
dapat dan harus dialokasikan kepada SKPD yang secara spesifik ditugaskan sesuai dengan tujuan tersebut.
Penelitian AIIRA kami sebelumnya mengungkap bahwa organisasi berbasis masyarakat (pada fungsi
penyediaan air di pedesaan) seringkali dibingungkan dengan SKPD mana yang ditugaskan untuk mengawasi
dan membantu mereka216. Nampaknya, ini terjadi karena Perda tidak secara spesifik menjelaskan SKPD yang
bertanggung jawab bagi penyediaan air atau air limbah masyarakat.

f. Kesimpulan dan Rekomendasi
Bab ini telah membahas pendanaan air limbah yang berasal dari berbagai sisi: penerimaan (sumber
anggaran) – yang pada umumnya berasal dari APBN, APBD atau sumber swasta dan dari sisi pembelanjaan.
Anggaran yang berasal dari APBN (DAK atau pinjaman luar negeri) biasanya dialokasikan dengan penatapan
spesifik bahwa dana tersebut harus digunakan terutama untuk konstruksi fisik dan pada batas tertentu
untuk melakukan pelatihan dan fasilitasi. Sumber pendanaan APBN juga memiliki persyaratan yang
membentuk pembuatan kebijakan di tingkat yang paling teknis. Misalnya, ada persyaratan bahwa dana
pengoperasian dan perawatan harus berasal dari “masyarakat”. Namun demikian, petunjuk jarang sekali
menyebut apa yang dimaksud dengan perawatan dan pemeliharaan. Selain itu, pemerintah daerah juga
masih memiliki kebijsanaan yang cukup terkait dengan pemanfaatan anggaran, yang tunduk pada
pembatasan dan syarat tertentu.
Beberapa pedoman mengenai identifikasi sumber-sumber pendanaan telah dibuat oleh pemerintah, akan
tetapi studi mengenai bagaimana pemerintah membelanjakan uang (sisi pembelanjaan) masih kurang.
Analisis ini sangat penting karena analisis pembelanjaan akan mempengaruhi seberapa banyak dukungan
dapat disediakan untuk air limbah skala setempat vis a vis KSM. Hal ini juga penting karena sisi
pembelanjaan seringkali menjadi subyek investigasi korupsi yang pada banyak hal yang kemudian mendiscourage (menekan) penggunaan anggaran.
Dalam hal pembelanjaan dan hubungannya dengan air limbah masyarakat skala setempat, kami
mengkategorisasikan jenis pembelanjaan menjadi dua: berpotensi sebagai dukungan langsung dan
berpotensi sebagai dukungan tidak langsung. Dukungan langsung merupakan jenis pembelanjaan yang
mengalokasikan sumber (barang, jasa, atau keuangan) secara langsung untuk aktor eksternal, termasuk
KSM.
Jenis-jenis pembelanjaan yang kami masukkan sebagai “berpotensi bagi dukungan langsung” adalah sebagai
berikut: (i) belanja pegawai; honorarium (berpotensi digunakan untuk gaji bagi pengurus KSM), (ii) belanja
barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau dijual kepada pihak ketiga (dapat digunakan untuk
pengalihan inventory/persediaan bagi pemelihataan dan tujuan pengoperasian), (iii) belanja subsidi
(berpotensi untuk digunakan untuk mensubisi biaya operasi KSM), (iv) belanja hibah (berpotensi untuk
digunakan untuk konstruksi atau perbaikan besar – apabila dalam bentuk barang) dan (v) bantuan sosial
(belanja bantuan sosialm yang juga dapat digunakan untuk perbaikan dan konstruksi besar). Beberapa jenis
dari pembelanjaan ini memiliki prayarat yang seringkali ambigu.
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Jenis lain pembelanjaan dikategorikan sebagai “ berpotensi untuk memberi dukungan tidak langsung”
sejauh pembelanjaan ini digunakan untuk mendanai SKPD yang diberi tugas untuk sanitasi. Sebagai contoh,
belanja pegawai dapat digunakan untuk membayar gaji insinyur SKPD yang bertugas untuk memberi
bantuan teknis kepada KSM, atau bertanggung jawab untuk perbaikan.
Kami merekomendasikan dilakukannya studi lebih lanjut untuk mengevaluasi jenis-jenis pembelanjaan dan
pedoman mengenai pembelanjaan yang akan diterbitkan dengan koordinasi yang cukup dengan Bappenas,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Audit Negara. Pedoman ini sangat
penting dalam rangka untuk menghilangkan ambiguitas dan menyediakan jaminan bagi pemerintah daerah
dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung sanitasi masyarakat skala lokal.
Analisa pembelanjaaan dapat digunakan sebagai syarat bagi pendanaan sanitasi, dimana, pemerintah
daerah harus berjanji dan membuktikan dalam dokumen perencanaan anggaran (RKA SKPD/RKA PPKD) yang
akan mengalokasikan anggaran dan pos belanja khusus bagi air limbah skala lokal, sebelum menerima dana.
Akhirnya, kami mengindentifikasi susunan kelembagaan di bawah pemerintah daerah, mulai (dalam hal
independensi anggaran dan struktural) dari Dinas – UPTD –ke BLUD. Dukungan umum dan fungsi
pemantauan bagi air limbah skala lokal dapat dialokasikan untuk SKPD/Dinas – atau Dinas juga dapat
memiliki tugas khusus yang mendukung air limbah skala lokal, alternatifnya, UPTD dapat berpotensi
bertugas, baik untuk sistem air limbah terpusat dan fungsi tambahan untuk dukungan teknis bagi KSM. BLUD
biasanya “dipagari” (ring‐fenced) untuk sistem terpusat. Pemerintah dapat memutuskan tarif diferensial
(bagi IPLT/pengumpulan sampah) oleh UPTD atau BLUD.
Karena undang-undang anggaran patuh pada prinsip “uang mengikuti fungsi”, kami merekomendasikan
Perda atau keputusan Walikota untuk mengatur SKPD/UPTD yang mencakup dekripsi yang jelas mengenai
tugas SKPD terkait dalam mendukung air limbah skala lokal.
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4. Kepemilikan Aset
a. Kepemilikan Aset dalam Dokumen Program
Analisa pengaturan kepemilikan pada dokumen program adalah penting dalam rangka mendeskripsikan
donor dan kebijakan pemerintah terkait dengan kepemilikan aset unfrastruktur sanitasi skala lokal. Ada
beberapa program yang sedang atau telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, yakni SANIMAS
DAK SLBM, SANIMAS IDB, SANIMAS ADB (USRI) dan SANIMAS Reguler, dan INDI SAIIG (sistem kawasan).
Setiap program mungkin memiliki skema yang berbeda, jenis pendanaan dan pendekatan kepemilikan.
Namun demikian, ujian akhir mengenai siapa yang memiliki aset sanitasi pada prakteknya tergantung pada
empat dokumen hukum yang dijabarkan dalam tabel “Test Kepemilikan” pada bagian berikut di bawah ini.
Dengan demikian, terlepas dari adanya perbedaan pada dokumen program, pada akhirnya apa yang
menentukan kepemilikan aset tanah dan bangunan adalah apa yang tercantum pada daftar Test
Kepemilikan.
Dari keempat program sanitasi di atas, kami hanya berhasil mendapatkan secara penuh dokumen –dokumen
SANIMAS ADB (USRI). Dokumen-dokumen dari program lainnya hanya bisa kami dapatkan sebagian, atau
tidak bisa di dapatkan sama sekali.

i. Siapa yang harus memiliki, merawat dan mengoperasikan aset?
Kebijakan Nasional tentang Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun 2003 menetapkan bahwa
aset-aset harus dimiliki oleh “masyarakat”. Untuk tujuan tersebut, mekanisme pengalihan (transfer) asetaset kepada “masyarakat” harus dibentuk.217
ADB‐USRI
Perjanjian pinjaman ADB hanya menitikberatkan pada empat hal: lingkungan, relokasi (resettlement), gender
dan isu tata kelola pemerintahan/anti korupsi218 yang didasarkan pada Pernyataan Kebijakan Usaha
Perlindungan ADB tahun 2009 (ADB Safeguard Policy Statement) atau “Safeguard”.219 Pembahasan
mengenai aset-aset merupakan bagian dari item relokasi safeguard ADB. Tujuan dari safeguard relokasi
adalah untuk menjamin bahwa akuisisi tanah menjamin hak-hak orang yang memiliki tanah atau yang
menempati tahan. Oleh karena itu, penekanan dari safeguard adalah untuk melindungi mereka yang akan
terkena dampak dari akuisisi tanah, namun tidak pada penggunaan jangka panjang dari infrastruktur yang
dibangun.
Perjanjian pinjaman ADB dan safeguard diimplementasikan lebih lanjut oleh pemerintah. Keempat item di
atas dilaksanakan dengan memasukannya di dalam daftar dokumen yang menjadi bagian dari proposal
proyek masyarakat. Item mengenai relokasi (resettlement) dilaksanakan dalam bentuk kerangka kerja
Akuisisi Lahan dan Relokasi (Land Acquisition and Resettlement Framework atau LARF). Hal-hal yang lebih
detil mengenai LARF akan dibahas pada bagian berikutnya.
Program dokumen USRI menetapkan bahwa setelah konstruksi selesai dan infrasturktur menjadi
operasional, aset harus di transfer (dialihkan) kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau “KPP”.220
Aset-aset dialihkan ke KPP melalui suatu rangkaian transfer aset. Kebijakan USRI konsisten dengan Kebijakan
Nasional mengenai Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun 2003 yang menetapkan bahwa aset—
aset harus dimiliki oleh “masyarakat”.
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Menurut dokumen USRI, keanggotaan KPP memperioritaskan anggota KSM (Kelompok Swadaya
Masyarakat) Sanitasi, yang telah terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur sanitasi.221
Dokumen USRI juga menyebutkan bahwa AD/ART KSM Sanitasi harus telah mencakup ketentuan mengenai
pengoperasian dan pemeliharaan. Tidak ada perincian lebih lanjut mengenai pendanaan pengoperasian dan
pemeliharaan. Dalam hal ini, tidak terlalu jelas apakah KPP secara hukum merupakan organisasi yang
berbeda dari KSM atau jika mereka sebenarnya organisasi yang sama tetapi disebut dengan istilah yang
berbeda.
Dilihat dari pembentukannya, KSM dibentuk selama Rembug Warga II– dengan tujuan mengkoordinasikan,
mengawasi dan melaporkan kemajuan konstruksi bangunan, sedangkan KPP dibentuk dengan selama
Rembug Warga III dengan tujuan untuk pengoperasian dan pemeliharaan aset-aset. Menurut salah satu
sumber, KSM pada program USRI tidak dinotariskan.222
Peran KPP (vis a vis masyarakat) pada pengoperasian dan pemeliharan aset-aset sanitasi secara jelas
ditetapkan pada dokumen program USRI. Berdasarkan dokumen, KPP ditugaskan untuk: (1) biaya (pungutan)
pengguna: merencanakan jumlah biaya pengguna; mengumpulkan biaya pengguna, merancang rencana
pembelanjaan, mencatat dan melaporkan transaksi; (2) pengoperasian dan pemeliharaan: pengoperasian
dan pemeliharaan infrastruktur fisik; mengontrol pipa infrastruktur secara rutin; meningkatkan kualitas
pelayanan dan memperluas jaringan; (3) melaksanakan pendidikan dan kampanye bagi masyarakat
mengenai kesehatan sanitasi.223
Kebijakan di atas, dimana masyarakat bertugas untuk pengoperasian dan pemeliharaan aset sanitasi sesuai
dengan dan bukti pelaksanaan praktis syarat pinjaman ADB schedule 5 sebagai berikut224:
“11. Peminjam harus menjamin bahwa setiap lingkungan yang berpartisipasi (participating
neighborhood) memenuhi kriteria sebagai berikut:
(a) lingkungan harus berada di kota yang strategi sanitasi kota‐nya disetujui;
(b) anggota masyarakat di lingkungan harus telah sepakat untuk merancang dan
mengimplementasikan infrastruktur sanitasi;
(c) CIO untuk lingkungan harus telah membangun mekanisme akuntabilitas dan tata kelola;
(d) anggota masyarakat pada lingkungan harus menunjukkan kesediaan mereka untuk
meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan secara menyeluruh di lingkungan;
12. Peminjam harus melibatkan fasilitator masyarakat untuk membantu anggota masyarakat untuk:
(a) mengidentifikasi isu‐isu dan kebutuhan terkait dengan kesehatan, kebersihan dan sanitasi;
(b) merumuskan rencana sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan dengan rencana investasi khusus
yang akan didanai oleh blok hibah;
(c) mempersiapkan desain teknis;
(d) mengimplementasikan subproyek; dan
(e) merumuskan dan melaksanakan rencana pengoperasian dan pemeliharaan untuk menjamin
keberlanjutan infrastruktur sanitasi yang telah selesai dibangun.”
Paragraf di atas, khususnya 12 (e), menjelaskaan posisi ADB dalam hal pihak mana yang harus bertanggung
jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan aset infrastruktur: masyarakat itu sendiri. Perjanjian tidak
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menjelaskan secara spesifik bahwa masyarakat harus bertanggung jawab atas pengoperasian dan
pemeliharaan, tetapi mensyaratkan pemerintah untuk melibatkan fasilitator, yang bersama dengan
masyarakat, bertugas untuk menyusun rencana pengoperasian dan pemeliharaan. Namun demikian, kami
dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan skema ADB-USRI, masyarakat diharapkan untuk memiliki,
memelihara dan mengoperasikan aset sanitasi.
Perlu untuk diingat bahwa program USRI merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri. Pedoman nasional sangat menekankan ‘pemberdayaan’ dan ‘kemandirian’ masyarakat,
yang harus diwujudkan dalam setiap tahap mulai dari perencanaan sampai pemanfaatan dan perawatan.225
Paradigma pemberdayaan masyarakat PNPM juga sesuai dengan Kebijakan Nasional tentang Air Minum dan
Sanitasi Masyarakat tahun 2003, yang menekankan bahwa peran masyarakat harus dibatasi sebagai
“fasilitator”.226
DAK SLBM
Program DAK SLBM diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk
Teknis bagi DAK Infrastruktur (“Petunjuk tahun 2015”). DAK SLBM didefinisikan oleh peraturan sebagai:
“….kegiatan‐kegiatan untuk membangun perilaku “masyarakat” dan mengorganisir “masyarakat” secara
mandiri dalam kerangka untuk menyediakan sanitasi komunal berbasis “masyarakat” melalui penyediaan
dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan limbah padat dengan pola 3R.” Penting dicatat
bahwa berdasarkan Petunjuk tahun 2015, salah satu prinsip DAK SLBM adalah “…”masyarakat” menentukan,
merencanakan, membangun dan mengoperasikan sistem yang mereka pilih, difasilitasi oleh TFL (Tenaga
Fasilitator Lapangan)” dan bahwa “pemerintah daerah adalah (tidak diposisikan sebagai) operator
infrastruktur tetapi hanya memfaslitasi inisiatif kelompok “masyarakat” untuk memungkinkan mereka
mengelola dan mengoperasikan infrastruktur yang telah dibangun”. 227 (ditekankan oleh penulis).
Pernyataan bahwa “masyarakat” – dan bukan pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan
pengoperasian insfrastruktur adalah penting karena hal ini berasal dari peraturan tingkat kementerian dan
mengikat sebagaimana hukum, meskipun judulnya “Petunjuk Teknis”.
Bagian yang paling penting dari peraturan adalah, penetapan mengenai aset yang telah dibangun harus
dialihkan (di transfer) kepada “Masyarakat”. Menurut peraturan: “Infrastruktur DAK SLBM yang telah
terbangun, harus segera diserahterimakan kepada KSM Pengelola untuk dapat dioperasikan dan
dipelihara dengan bimbingan teknis dari SKPD Teknis Kabupaten/Kota dalam rangka keberlanjutan.”
Pada kutipan tersebut, Petunjuk tahun 2015 tidak menetapkan pihak mana yang harus menyerahkan dan
menerima aset, akan tetapi bagian dari petunjuk tersebut memuat beberapa klarifikasi sebagaimana dibahas
di bawah ini.

ii. Rantai Transfer (Penyerahterimaan)
Aliran Dana: USRI
Pendanaan bagi proyek USRI-SPBM berasal dari berbagai sumber. Pinjaman ADB (sebagai pinjaman
pemerintah pusat) digunakan sebagai blok hibah (Bantuan Langsung Masyarakat atau BLM), biaya konsultan,
pelatihan dan workshop.228 Berdasarkan salah seorang pejabat pemerintah, pos anggaran yang digunakan
untuk penyaluran adalah bantuan sosial atau bansos.229 Hal ini konsisten dengan program-program PNPM
yang memanfaatkan bansos sebagai pos anggaran. Sementara itu, dana APBN lainnya digunakan untuk gaji
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fasilitator, pemantauan dan pengawasan sedangkan dana APBD (provinsi, setidaknya 1% dan
Kabupaten/kota setidaknya 5%) digunakan untuk dana operasi dan mendukung program.230
Dana disalurkan melalui rekening khusus. Setiap petugas Satker (satuan kerja – dalam hal ini pada tingkat
Kabupaten/Kota) termasuk PPK harus menyediakan nama dan contoh tanda tangan mereka kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat (KPPN– bagian dari Kementerian Keuangan). Kuasa Pengguna
Anggaran (anggota Satker) kemudian menerbitkan perintah pembayaran (berdasarkan rekomendasi dari
TFL) kepada KPPN setempat.231 Dana kemudian disalurkan secara langsung ke rekening bank milik Badan
Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). Perlu dicatat bahwa sebelum
prosedur ini dilakukan, PPK Sanitasi harus menandatangani kontrak terlebih dahulu 232 dengan BKM/LKM.
Berdasarkan pedoman USRI, (ringkasan) kontrak tersebut dan rekening bank BKM/LKM beserta tambahan
dokumen-dokumen lain seperti perintah pembayaran harus diserahkan kepada KPPN.233 Satker dan PPK
dapat memutuskan untuk menahan pencairan dana jika ada penipuan pada pelaksanaan proyek sampai
status “dibersihkan” oleh inspektorat jenderal atau lembaga audit negara.
Aliran Dana: DAK SLBM
Sebagaimana di program yang lain, dana DK SLBM berasal dari berbagai sumberm termasuk posting
anggaran APBN lainnya (yang dialokasikan untuk Satker P2LP/ Satker Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman) serta DAK inti dan APBD. Dana DAK itu sendiri hanya dapat digunakan untuk
membiayai pembangunan fisik.234 Tidak terlalu banyak informasi mengenai penyaluran dana pada petunjuk
DAK SLMB. Petunjuk tahun 2010 menyebutkan bahwa dana DAK akan disalurkan secara langsung ke
rekening bank milik KSM.235 Pada petunjuk tahun 2013, disebutkan bahwa dana tersebut diposting sebagai
Dana Hibah Bantuan Sosial (bansos) dengan demikian, mirip dengan pos penganggaran untuk USRI di
atas.236 Untuk penyaluran, DAK SLBM mewajibkan rekening bank bersama atas nama Ketua KSM, TFL dan
PPK Sanitasi.237 Agaknya, metode transfer dana tidak terlalu rumit dibandingkan USRI, karena tidak
melibatkan dana luar negeri. Pedoman mensyaratkan KSM untuk membuat kontrak dengan PPK Sanitasi.238
Ada perangkat kontrak lain (berbeda dari yang sebelumnya) yang disyaratkan bagi penyaluran dana hibah
oleh peraturan nasional, yang disebut dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD). Kami menerima
contoh kontrak tersebut yang ditandatangani oleh penjamin (atas nama pemerintah), kepala dinas
pekerjaan umum setempat, penjamin dan koordinator KSM.239
Penyerahterimaan (Transfer) Aset: USRI
Menurut pedoman USRI, serah terima infrastruktur akan dilakukan setelah konstruksi dan operasionalisasi
sanitasi dan fasilitas dianggap benar-benar berfungsi dan berguna maksimum 60 hari setelahpembangunan
selesai.240 Penyerahan dan penerimaan infrastruktur dilakukan dari KSM kepada koordinator BKM/LKM, dan
kemudian dari kordinator BKM/LKM kepada PPK Sanitasi Kabupaten/Kota dengan sepengetahuan unit
pelaksana proyek kabupaten (DPIU/District Project Implementation Unit) dan lurah pada Rembug Warga IV.
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Lebih lanjut, PPK Sanitasi Kabupaten/Kota kemudian menyerahkan infrastruktur kepada KPP untuk
digunakan.241
Pedoman USRI juga mencakup tiga format standar atas penyerahterimaan infrastruktur (i) dari KSM kepada
BKM/LKM, (ii) dari BKM/LKM kepada Satker PPK, dan (iii) dari Satker PPK kepada KPP.242 Kami mendapatkan
salinan dokumen yang telah ditandatangani dan dilaksanakan atas penyerahterimaan yang pada prakteknya
telah terjadi.243 Bentuk standard maupun salinan dokumen pelaksanaan yang kami terima tidak
mengidentifikasi aset apa yang diserahterimakan.
Kami tidak dapat menjelaskan mengapa rangkaian serah terima ini diwajibkan karena – sebagaimana telah
dibahas di atas – KPP dan KSM bisa saja merupakan badan yang sama dengan nama yang berbeda. Pedoman
bahkan menyebutkan bahwa pengurus KPP harus dipilih dari KSM. Dengan demikian, KSM sudah menjadi
pengampu bagi aset secara de facto.
Agar menjadi sah, semua pihak yang terlibat dalam serah terima aset harus berupa badan pemerintah atau
badan hukum. Hal ini karena setidaknya ada tiga jenis aset yang dicakup dalam proyek: (i) tanah, (ii)
bangunan atau instalasi, (iii) inventory. Aset lahan dan tanah hanya dapat diserahterimakan kepada
individu, badan pemerintah atau badan hukum (penjelasan lebih lanjut ada di bawah ini). Pedoman tidak
menyebutkan persyaratan bahwa KSM, BKM/LKM dan KPP berbentuk badan hukum.
Lebih lanjut, penyerahterimaan infrastruktur kepada PPK Sanitasi mungkin dapat memiliki beberapa
konsekuensi hukum. Contohnya, peraturan memandatkan bahwa aset lahan dan bangunan yang diterima
oleh pemerintah harus disertifikatkan (nama pemilik tanah pada sertifikat harus diubah menjadi
pemerintah) dan pemerintah kemudian harus bertanggung jawab atas keamanan dan pemeliharaannya.244
Apabila aset perlu diserahterimakan dari pemerintah kepada pihak lain, ada aturan tertentu bagi hibah
daerah (dibahas pada bab sebelumnya). Saat pemerintah tidak lagi menguasai aset, aset tersebut akan
dihapus dari buku inventaris dan pemerintah tidak lagi bertanggungn jawab atas pemeliharaannya. Agaknya,
rantai serah terima ini hanya untuk formalitas dan tujuan pelaporan serta tidak untuk tujuan hukum, yang
berarti bahwa saat PPK menerima aset, mereka tidak menuliskannya pada daftar buku invetraris aset
pemerintah. Hal ini dikonfirmasikan dengan dokumen-dokumen yang kami terima dari lapangan yang
menunjukkan bahwa penyerahan dari BKM kepada PPK dan kemudian dari PPK ke KPP berlansung di hari
yang sama. Dengan demikian, tidak mungkin aset tersebut diinventarisasi. Namun jika ini terjadi, tidak ada
serah terima yang terjadi secara hukum. Pemilik aset secara hukum akan dibahwa pada bagian 4.d (bab
kesimpulan).
Serah Terima Aset : DAK SLBM
Menurut pedoman SLBM, setelah selesai, aset infrastuktur perlu diserahterimakan dari KSM kepada PPK
Sanitasi dan kemudian PPK Sanitasi harus menyerahkan kepada KSM untuk pengoperasian infrastruktur.245
Hal ini tidak terlalu rumit dibadingkan dengan mekanisme serah terima aset USRI di atas, karena serah
terima ini tidak melibatkan LKM/BKM. Namun demikian, pedoman hanya menyediakan satu bentuk standar
kontrak yang menetapkan penyerahan dari KSM kepada PPK Sanitasi (“Format-8”).246
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Kami menerima dua dokumen yang belum ditandatangani dari lapangan: (i) Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan bagi Program SLBM dan (ii) Berita Acara Pengelolaan MCK ++ Program SLBM.247 Dokumen
pertama serupa dengan Format-8, karena penyerahaterimaan aset infrastruktur dari KSM kepada PPK
Sanitasi, sementara, dokumen kedua menetapkan serah terima dari PPK Sanitasi kepada KSM – suatu hal
yang disyaratkan oleh pedoman SLBM tetapi tidak ada format standarnya yang lebih rinci. Dengan begitu,
analisa mengenai legalitas serah terima antara KSM dan pemerintah mirip dengan USRI di atas.

b. Pengaturan Hukum/Legal Arrangement bagi Kepemilikan Sistem Skala Setempat
i. Pengaturan Kepemilikan Tanah dan Bangunan
Telah dijelaskan pada bagian lain dari penelitian bahwa pada umumnya, aset bagi sistem skala local dapat
dibagi menjadi tiga: aset tanah/lahan, bangunan/instalasi/infrastruktur dan inventories. Untuk inventory,
kami tidak melihat adanya masalah hukum. Siapapun yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai
pemilik sah, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Sementara itu, tanah dan bangunan dikategorikan sebagai
barang tidak bergerak berdasarkan hukum perdata Indonesia, dimana pengalihan kepada pihak lain harus
dilakukan melalui proses notaris dan pendaftaran248.
Bagi tanah, bukti kepemilikan yang paling valid adalah sertifikat tanah beserta buku tanah.249 Hanya orang
dan badan hukum yang dapat memiliki tanah melalui Hak Guna Bangunan atau HGB. Hal ini berarti bahwa
organisasi berbasiskan masyarakat (KSM) perlu dijadikan badan hukum apabila hendak memiliki tanah. HGB
diberikan selama 30 tahun ditambah 20 tahun perpanjangan (dan biasanya dapat diperbarui untuk 30 tahun
lagi).250
Bukti kepemilikan bagi gedung dan infrastrukur lain berdasarkan hukum Indonesia tidak terlalu jelas. Baik
gedung dan infrastruktur harus mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan kepada
bangunan (konstruksi yang digunakan untuk pemukiman atau kegiatan manusia pada umumnya) dan “bukan
gedung” (konstruksi lain seperti menara telepon selular, instalasi listrik atau sarana pengolahan air limbah).
Kebanyakan aset sanitasi yang berupa “bukan gedung” masuk kategori ini, mungkin terkecuali ruang kantor.
Beradasarkan satu peraturan (PP No. 36/ 2005), bukti kepemilikan bagi gedung adalah Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung atau SBKBG yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.251 Hal ini biasanya
berlaku bagi seluruh gedung tinggi, sementara bagi rumah ber-IMB, sertifikat tanah dan akta notaris
biasanya dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan yang memadai.
Peraturan tersebut (PP No. 36/2005) tidak menetapkan apapun yang berupa “bukan gedung”. Praktek
pengaturan di setiap daerah mengenai “bukan gedung” inkonsisten. Pada satu daerah, menara telpon
selular dan papan reklame diberikan sertifikat tersendiri.252 Namun demikian, tidak disebutkan mengenai
konstruksi lain seperti kolam renang, instalasi listrik, atau infrastruktur air. Dalam hal ketiadaan peraturan
mengenai sertifikat bukan gedung di satu daerah, IMB masih dapat digunakan untuk menunjukkan
kepemilikan atas bangunan bukan gedung.
Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan sistem di Indonesia, kepemilikan atas tanah dapat dipisahkan dari
kepemilikan atas sesuatu di atasnya, seperti bangunan, sarana dan konstruksi lain. Dalam hal seseorang
(individu atau badan hukum) yang membangun bangunan tidak memiliki tanah, maka diwajibkan untuk
mengamankannya melalui “perjanjian pemanfaatan tanah” dengan pemilik yang sebenarnya, yang harus
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memuat ketentuan mengenai hak-hak, kewajiban dan masa perjanjian. 253 Hanya organisasi berbasis
masyarakat (KSM) berbadan hukum yang dapat melakukan perjanjian ini. Apabila KSM tidak berbadan
hukum, maka perjanjian akan dianggap sebagai “perseorangan” mengikat hanya pada seseorang (atau
pengurus KSM) yang menandatanganinya, tidak pada KSM sebagai badan.

ii. Praktek KepemilikanTanah dan Bangunan Pada Sanitasi Skala Lokal
Kecuali tanah yang digunakan bagi fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh pemerintah, legalitas kepemilikan
tanah, bangunan dan infrastruktur merupakan pertaanyaan yang penting. Kebanyakan pada program yang
berorientasi pada masyarakat, seperti ADB-pendukung SANIMAS USRI, mengharap tanah didapatkan dari
kontribusi masyarakat.254
Sebagaimana disebutkan pada bagian di atas, ada tiga jenis dokumen yang merupakan bukti kepemilikan
atas tanah dan bangunan atau aset infrastruktur lain: sertifikat tanah (hak atas bangunan atau hak guna
bangunan), izin bangunan (IMB) dan sertifikat kepemilikan bangunan, yang relevan. Perjanjian pemanfaatan
tanah juga dapat relevan dalam hal KSM tidak memiliki tanah. Empat dokumen yang paling penting dalam
menentukan kepemilikan adalah sebagai berikut:
Test Kepemilikan
No.

Dokumen Legal

Tujuan

1.

Sertifikat tanah (hak atas
bangunan atau hak guna
bangunan)

Bukti kepemilikan tanah

2.

Izin mendirikan bangunan
(IMB)

Izin untuk membangun suatu bangunan; dapat juga digunakan
sebagai bukti kepemilikan suatu bangunan

3.

Sertifikat kepemilikan
bangunan (SBKBG/Surat
Bukti Kepemilikan Bangunan
Gedung)

Buktu kepemilikan bangunan. Biasanya hanya berlaku bagi
gedung tinggi. Peraturan mungkin berbeda antara satu daerah
dengan daerah yang lain. Daerah dapat memberikan sertifikat
bagi “bukan gedung” seperti menara telepon selular, atau
papan pengumuman.

4.

Perjanjiaan pemanfaatan
tanah

Perjanjian untuk memanfaatkan petak tanah dimana pemilik
bangunan berbeda dengan pemilik tanah.

Kami melakukan survei secara acak dengan lima kontak kami di beberapa daerah dengan tujuan untuk
mendapatkan salinan dokumen legal KSM (lihat Lampiran 6.e. Checklist Dokumen Akuisisi), termasuk di atas.
Kami memperoleh 55 dokumen sebagaimana tertera pada Lampiran (lihat Lampiran 6.d Inventaris Dokumen
Lapangan).
Sebagaimana tertera pada Lampiran, kami tidak menemukan dokumen di atas pada daerah yang di survei.
Hal ini tidak mengindikasikan bahwa tidak satupun KSM memiliki tanah, bangunan dan infrastruktur lainnya,
tetapi mengindikasikan bahwa dokumentasi atas hal ini merupakan kondisi yang jarang terjadi. Kesimpulan
ini konsisten dengan berbagai diskusi kelompok terfokus dan penelitian lapangan yang dilakukan pada riset
AIIRA kami. 255 Dokumen terdekat yang kami temukan pada beberapa lokasi, yang mengidikasikan beberapa
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bukti serah terima kepemilikan adalah surat hibah dari pemberi kepada penerima256. Surat-surat hibah ini
tidak dinotariskan. Kita perlu membahas legalitas atas surat hibah di bawah ini.
Pedoman pemerintah resmi hanya mensyaratkan surat hibah bagi proyek USRI. Tidak ada dokumen lain yang
disebutkan, agaknya karena dokumen lain akan memerlukan waktu dan biaya lebih.
Perjanjian pinjaman ADB (bagi Proyek USRI) yang ditandatangani pemerintah Indonesia mensyaratkan
proyek untuk membentuk Land Acquisition and Resettlement Framework (LARF) – sesuai dengan kebijakan
ADB.257 Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan membentuk LARF yang digunakan sebagai salah satu
persyaratan penyaluran.258
Satu formulir LARF mencakup pernyataan mengenai pertemuan masyarakat, yang ditandatangani oleh
berbagai pemangku kepentingan, menyatakan kebutuhan untuk memperoleh tanah bagi infrasruktur
sanitasi, menentukan lebar dan lokasi tanah tersebut serta pemilknya. Formulir LARF lainnya adalah Surat
Hibah dari pemberi hibah yang menyatakan bahwa pemilik tanah akan memberikan tanahnya untuk
digunakan bagi fasilitas sanitasi.259 Kami telah memperoleh tiga contoh surat hibah yang didasarkan pada
LARF ini; beberapa diantaranya dengan format yang dimodifikasi. 260
Berdasarkan hukum Indonesia, surat hibah merupakan perjanjian, dimana penjamin masih hidup dan
menyerahkan obyek secara suka rela dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan penerimanya. 261
Secara definisi, penjamin tidak menerima apapun dari transaksi. Surat Hibah adalah valid dan berlaku bagi
para pihak, apabila penjamin telah menerima pernyataan yang kuat (dalam bentuk akta dari Pejabat
Pembuat Akta Tanah/PPAT dari pemberi hibah) 262. Di daerah yang tidak memiliki kantor notariat, kepala
kecamatan (Camat) dapat bertindak sebagai Pejabat Akta Tanah. Pemberian yang tidak dilegalisir melalui
Pejabat Akta Tanah dianggap tidak valid.263
Apa yang menjadi konsekuensi hukum ketika hibah tidak di proses dengan tepat? Meskipun hibah tidak
dapat dicabut atau ditarik kembali, ada beberapa pengecualian:264


Persyaratan tidak dipenuhi saat memproses hibah, misalnya, apabila tidak dilakukan melalui akta
otentik/resmi;



Penerima hibah bersalah karena melakukan atau membantu orang lain melakukan kejahatan
dengan tujuan menghilangkan nyawa si pemberi hibah;



Apabila penerima hibah menolak untuk memberikan tunjuangan hidup bagi pemberi hibah,
apabila nantinya pemberi hibah dalam keadaan miskin;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/1997, pemberi hibah dan penerima hibah harus
menandatangani akta di hadapan PPAT dan pemberi hibah harus membuktikan bahwa ia berwenang untuk
memberikan hibah tersebut. Hal ini disebut sebagai Akta Hibah. Tidak seperti Surat hibah, Akta Hibah valid
secara hukum. Tidak lebih dari tujuh hari kerja dari tanggal penandatanganan akta, PPTA berkewajiban
untuk menyerahkan akta beserta dokumen-dokumen untuk didaftarkan ke kantor pertanahan.265 PPAT
kemudian berkewajiban untuk menginformasikan para pihak bahwa akta telah diserahkan kepada kantor
pertanahan.
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Dengan demikian, meskipun pemberi hibah telah menandatangani surat bahwa ia memberikan hibah tanah
kepada pihak lain untuk kepentingan sanitasi sesuai dengan format LARF pada Lampiran Pedoman USRI
SPBM266, ia masih dapat mencabut hibah karena hibah tanah yang dibuat tanpa akta otentik/resmi dianggap
batal. 267 Hal ini berarti bahwa surat hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
Perlu disebutkan bahwa sebagai tambahan bagi hibah yang di buat berdasarkan hukum perdata
sebagaimana dijelaskan di atas, hibah juga dapat dibuat melalui Wakaf (pemberian donasi secara Islam).
Wakaf merupakan tindakan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan tanah atau aset hak milik untuk
digunakan baik secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu untuk tujuan ibadah atau tujuan
kesejahteraan sosial.268 Aset apapun yang dimaksudkan untuk kesejahteraan umum tidak dapat dijual atau
diambil alih kepemilikannya.269 Sistem wakaf dikelola oleh Kementerian Urusan Agama dan Badan Wakaf
Indonesia untuk hak milik/benda yang bergerak.
Wakaf dilakukan oleh Wakif (kira-kira setara dengan pemberi amanat berdasarkan sistem common law)
kepada Nadzhir (kira-kira setara dengan wali anmanat) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW –pada Kementerian Urusan Agama) yang harus disaksikan oleh dua orang saksi. Akta Wakaf harus
dikirim oleh PPAIW kepada kantor pertanahan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah akta dibuat.270
Sistem Wakaf ini hampir sama dengan sistem hibah yang dibuat berdasarkan hukum perdata Indonesia
dalam hal prosedur. Beberapa perbedaannya adalah barang wakaf tidak dapat dijadikan jaminan,
diwariskan, dihibahkan ke pihak lain atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 271
Perbedaan lain adalah pengelola wakaf (Nadzhir) dapat merupakan individu, organisasi (yang akta
pembentukannya harus dinotariskan) atau badan hukum. Setiap entitas ini secara teori dapat mengelola
aset wakaf, termasuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah. Dengan demikian, dengan membaca teori
aturan wakaf di atas, akan nampak bahwa tidak ada kepentingan yang mendesak bagi organisasi untuk
dijadikan sebagai badan hukum dalam rangka untuk menerima dan mengoperasikan aset wakaf. Apabila hal
ini terjadi, maka kemungkinan badan hukum tidak penting bagi KSM untuk menerima aset-aset. Namun
demikian, peraturan pendaftaran tanah (yang dikelola oleh Kementerian Agraria – berbeda dengan sistem
Wakaf) hanya memperbolehkan individu atau badan hukum untuk mendapatkan sertifikat tanah. Akibatnya,
pada prakteknya, KSM mungkin harus tetap diharuskan berbentuk badan hukum untuk mengontrol asetaset wakaf.

c. Kesimpulan dan Rekomendasi
Jadi pada akhirnya, siapa yang sebenarnya memiliki aset-aset sanitasi skala lokal?
Pada bagian 1 kami menganalisa dokumen dan program dan menyimpulkan bahwa berdasarkan dokumendokumen tersebut aser-aset harus dimiliki, dioperasikan dan dikelola oleh masyarakat. Bab 1a telah
menjelaskan bahwa pada istilah otonomi daerah, air limbah merupakan urusan pemerintah konkuren wajib
yang terkait dengan pelayanan dasar. Urusan wajib berarti bahwa pemerintah daerah tidak dapat menarik
diri untuk menyediakan layanan. Namun demikian, sama sekali tidak ada larangan bagi masyarakat
(masyarakat lokal, pengembang bangunan atau komplek industri) untuk melayani dirinya sendiri. Saat
pelayanan disediakan sendiri, mereka diharapkan untuk memiliki, mengelola dan mengoperasikan aset
mereka. Masalahnya adalah, ketika pelayanan didelegasikan kepada badan non pemerintah, ada berbagai
batasan oleh aturan keuangan apabila pemerintah memilih untuk campur tangan secara finansial
sebagaimana di jelaskan pada Bab 3.
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Kami menganalisa petunjuk USRI dan protokol serah terima dan berkesimpulan bahwa rantai serah terima
dari KSM ke BKM/LKM ke PPK dan kemudian kepada KPP tidak berdasarkan hukum. Perlu dicatat bahwa
apabila KSM, BKM dan KPP bukanlah badan hukum (yang mana ini hal biasa) mereka tidak dapat, pada
kesempatan apapun, memiliki aset tanah dan bangunan.
Dalam hal ini terjadi maka ada dua kemungkinan. Apabila aset tanah telah diserahterimakan secara tepat
kepada KSM maka aset tersebut akan dimiliki oleh KSM. Jika aset tanah diserahterimakan secara tidak tepat
kepada KSM maka aset tersebut akan tetap dimiliki oleh pemilik tanah yang asli. Aset bangunan dan instalasi
mengikuti legalitas aset tanah, sedangkan inventory dapat secara fisik diserahterimakan tanpa kendala. Hal
ini berarti bahwa di banyak situasi (kecuali pada hal dimana perjanjian penggunaan tanah berlaku) aset
bangunan dan instalasi adalah sah apabila kepemilikan tanah sah secara hukum.
Bagian dua menganalisa kepemilikan aset secara faktual dengan melakukan survey dokumen-dokumen
hukum. Bukti kepemilikan akhir dielaborasikan pada tabel “Test Kepemilikan”. Hasilnya adalah kami tidak
mendapatkan contoh sertifikat tanah maupun izin bangunan. Dokumen hukum yang kami temukan adalah
surat hibah dimana hal tersebut bukan bukti kepemilikan dan masih memerlukan beberapa proses sebelum
hibah yang sebenarnya diselesaikan. Apabila organisasi berbasiskan masyarakat (KSM atau KPP) tidak
memiliki sertifikat tanah, mereka tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Apabila legalitas
tanah tidak jelas (terjadi perdebatan atas legalitas tanah), maka pemerintah mungkin tidak menerbitkan
izin bangunan (IMB).
Konsekuensi atas hal di atas adalah sebagai berikut:
1. Aset tanah masih dimiliki oleh pemilik yang asli. Ketika terjadi sengketa (antara pemilik awal dengan
yang menerima aset) maka di masa depan, posisi KSM sangat lemah.
2. Aset bangunan dan instalasi yang di atas di atas tanah bisa saja tidak legal, khususnya apabila aset
tersebut tidak memiliki izin bangunan. Aset tersebut bisa menjadi subyek untuk dihancurkan oleh
pemerintah atau pihak ketiga.
Pemangku kepentingan telah mengkonfirmasikan bahwa kebanyakan sistem sanitasi masyatakat tidak
memiliki jaminan kepemilikan yang tepat/memadai.272 Akan tetapi, apa penjelasannya bahwa kekurangan
syarat dan pengaman bagi jaminan kepemilikan dalam dokumen program? Mengapa dokumen program
tidak mensyaratkan semua KSM menjadi badan hukum dan mereka harus memiliki bukti hak atas tanah
melalui sertifikat yang valid?
Berdasarkan diskusi kelompok terfokus, nampak bahwa kemungkinan ada dua alasan yang menjadi latar
belakang (a) proses badan hukum dan sertifikat tanah akan membutuhkan waktu yang banyak dan alasan
yang lebih penting adalah (b) bahwa masyarakat diharapkan untuk melakukannya sendiri.273 Pada awalnya,
sebelum program ini direplikasi menjadi ribuan sistem seperti saat ini, keseluruhan program dirancang
berdasarkan prinsip “pendekatan responsif atas kebutuhan/demand responsive approach” (yang sesuai
dengan paradigma “pemberdayaan masyarakar”). Dengan demikian, menurut beberapa partisipan dalam
diskusi kelompok terfokus, pemerintah sebagian besar harus hanya memfasilitasi dan menyediakan material
yang tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan menyediakan tanah yang akan
digunakan untuk infrastruktir dan selain itu juga proses formalitas yang terkait dengan hal tersebut.
Namun demikian, pemangku kepentingan juga menyadari bahwa saat ini pada kenyataannya, KSM tidak
dapat menanggung biaya proses legalisasi. Sehingga, beberapa pihak menganjurkan agar pemerintah harus
menjadi pihak yang menanggung biaya, akan tetapi pihak lain merespon bahwa dengan melakukan hal
tersebut berarti mengabaikan paradigma awal yakni “pemberdayaan masyatakat”/pendekatan yang
responsif atas kebutuhan”. Pada tahap ini, partisipan merefleksikan konsep pemberdayaan masyarakat dan
secara kritis mengutarakan apakah harus ada SANIMAS 2.0 (Sanimas adalah nama untuk program sanitas
berbasis masyarakat) dimana ide yang lawas kemungkinan tidak sesuai dengan realita saat ini.
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Akhirnya, sebagaimana terefleksikan pada analisis kami di atas, dalam rangka memperkuat posisi KSM
dalam hal kepemilikan aset, formalitas legal sebagai berikut ini harus diselesaikan:
1. KSM harus berbentuk sebagai badan hukum (lihat Bab 5 mengenai “Bentuk Hukum”). Apabila KSM
bukan badan hukum, KSM tersebut tidak dapat memiliki aset karena nama yang terdaftar pada
sertifikat tanah harus atas nama individu atau badan hukum.
2. Aset serah terima tanah harus dilakukan antara pemilik asli tanah dan KSM. Surat hibah tidak
mencukupi. Hal ini harus diproses lebih lanjut dengan akta notaris (Akta Hibah) dan kemudian
didaftarkan pada kantor pertanahan. Nama yang tercantum pada sertifikat tanah harus KSM (selain
dari yang disebutkan pada nomor 1 di atas)
3. KSM harus mendapatkan izin bangunan, menetapkan bangunan serta instalasi lain dan infastruktur
yang dimiliki.
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5. “Bentuk Hukum” yang Tepat bagi Penyediaan Skala Lokal
a. Asosiasi (Perkumpulan)
Asosiasi (atau Perkumpulan) merupakan jenis yang paling umum bagi “bentuk hukum” yang digunakan
organisasi non pemerintah. Menurut Antlov, asosiasi didirikan atas dasar keanggotaan sekelompok orang
yang berbagi biaya untuk tujuan pelayanan sosial dan tidak untuk membuat keuntungan.274 Beberapa
alasan mengapa asosiasi dipertimbangkan sebagai “bentuk hukum” yang umum adalah fakta bahwa (i)
legislasi perkumpulan telah ada sejak masa kolonial dan belum pernah di ubah dan (ii) pemohon dapat
memilih apakah akan membentuk badan hukum (asosiasi berbadan hukum– perlu dilakukannya tahap yang
lebih untuk diselesaikan) dan badan non hukum (asosiasi biasa). Asosiasi dapat dibentuk sebagai badan non
hukum dan kemudian diformalisasikan sebagai badan hukum. Pilihan-pilihan ini memberikan fleksibilitas
bagi pemohon. Asosiasi dalam bentuk badan hukum harus dibentuk melalui akta notaris sesuai dengan
undang-undang hukum perdata Indonesia dan Staatblad 1870 No. 64. Kemudian akta harus disetujui oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.275
Undang-undang baru mengenai organisasi massa mensyaratkan semua “organisasi massa” untuk
didaftarkan setelah dibentuk (hak ini di kritik sebagai mekanisme kontrik pemerintah terhadap organisasi
masyarakat sipil).276 Bagi asosiasi dengan badan hukum, pendaftaran dianggap telah selesai dengan
disetujuinya akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan di atas sementara
asosiasi biasa perlu untuk di daftarkan secara terpisah pada pemerintah daerah (Gubernur/Walikota/Bupati)
dan nasional (tergantung dari skala asosiasi tersebut).277
Asosiasi yang berbentuk badan hukum diizinkan untuk menandatangani perjanjian dengan bank atau pihak
lain. Asosiasi yang tidak berbadan hukum tidak dapat melakukan tindakan sebagaimana badan hukum dan
tindakan apapun yang dilakukan atas nama asosiasi akan dipertimbangkan sebagai tindakan individu
anggota asosiasi.278 Selain itu, badan yang badan yang tidak berbadan hukum tidak dapat memiliki properti
(tanah/bangunan). Hal ini membahwa implikasi bagi akses terhadap keuangan, dimana, badan yang tidak
berbentuk badan hukum mengalami kesulitan untuk memberikan jaminan sebagai prasyarat pinjaman.
Dengan demikian, badan non badan hukum sering kali dipertimbangkan tidak cukup layak bagi institusi
keuangan.
Baik asosiasi berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dapat menerima dana dalam bentuk
iuran (pembayaran dari masyatakat yang kurang terstruktur dan kurang formal), infaq (pemberian amal
dalam Islam), hibah dan sumbangan dari masyarakat dan/atau pemerintah. Namun demikian, KSM tidak
dapat menandatangani akta hibah (NHPD) apabila KSM tersebut tidak berupa badan hukum.
Staatsblad 1870-64 tidak mengatur kepentingan kepemilikan pada aset atau pendapatan asosiasi, namun
demikian berdasarkan Pasal 7 Staatsblad 1870-64, aset yang ada setelah likuidasi dapat dimiliki oleh anggota
atau dibagi kepada anggota berdasarkan kontribusinya.
Asosiasi (berbadan hukum) berhak untuk memiliki tanah/bangunan berdasarkan Gak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai.279 Anggota memiliki hak suara yang setara. Aturan dalam pengambilan suara pada
asosiasi tidak dijelaskan pada peraturan tetapi diatur secara privat dalam AD/ART. Seperti halnya badan
privat lainya, pengelolaan asosiasi ditentukan oleh AD/ART dan peraturan internalnya. Pengurus yang
ditunjuk diberi wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama asosuasi sesuai dengan ketentuan pada
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AD/ART dan memiliki tanggung jawab sebagaimana dinyatakan di dalamnya). Dengan demikian, anggota
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kontrak/perjanjian yang dibuat oleh asosiasi.280
Dalam hal adanya keuntungan yang dihasilkan, Staatblad 1870 No. 64 (peraturan jaman kolonial yang
mengatur asosiasi dan masih berlaku sampai sekarang) tidak melarang asosiasi untuk menghasilkan
keuntungan. Akan tetapi, undang-undang baru mengenai organisasi massa dan peraturan pelaksananya
mengenai asosiasi yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,281 mencegah hal tersebut.
Asosiasi (baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum) merupakan subyek bagi pajak pendapatan
berdasarkan Undang-undang No. 36/2008 Pasal 2 (1)b dan Pasal 4 dan harus mendaftar untuk memperoleh
NPWP (Nomor PokokWajib Pajak).

b. Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas adalah salah satu jenis bentuk badan usaha di Indonesia yang paling umum. Sementara
kami belum menemukan KSM yang berbentuk perseroan terbatas, kemungkinan bahwa KSM dibentuk
sebagai perseroan terbatas atau KSM akan berubah menjadi perseroan terbatas tidak dapat dianggap
enteng.
PT mendapatkan status badan hukum pada saat diterbitkannya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia atas akta pendirian PT282.
Berdasarkan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang
merupakan penggabungan modal yang dibentuk berdasarkan kontrak untuk melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang semuanya terbagi dengan kepemilikan saham. Hak suara pada PT tergantung
pada kepemilikan saham. Mekanisme bagi proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham dikenal
dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). RUPS memegang kekuasaan tertinggi pada PT. Dalam hal
kepentingan kepemilikan, pemegang saham memiliki hak untuk menerima dividen dan sisa kekayaan apabila
PT dilikuidasi.283 Apabila PT dilikuidasi dan terdapat hutang yang harus dibayar kepada kreditor, pengadilan
akan memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayanan yang telah diberikan kepada
pemegang saham, dan pemegang saham harus mengembalikannya.284
Kepentingan PT biasanya terbatas pada kepentingan ekonomi; dengan demikian PT cenderung untuk fokus
kepada hal terkait ekonomi dibandingkan dengan aspek pemberdayaan masyarakat. Aktivitas PT terbatas
pada kegiatan ekonomi sesuai dengan izin operasional yang mereka miliki. Di sisi lain, asosiasi terbatas pada
bidang non-profit dan kegiatan sosial.
PT merupakan suatu subyek hukum yang independen yang merupakan badan hukum dengan fitur utama
pemisahan aset antara perusahaan dan pemegang saham. Dengan demikian, pemegang saham tidak
bertanggung jawab secara pribadi bagi kegiatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas dan juga tidak
bertanggung jawab lebih dari jumlah saham yang dimiliki secara penuh sebagaimana disebutkan dalam Pasal
3 paragraf 1 Undang-undang No. 4 tahun 2007.
Direksi, di bawah pengawasan Dewan Komisioner, merupakan organ perusahaan yang berwenang penuh
untuk mengelola perseroan dalam segala hal yang terkait dengan kepentingan perseroan sesuai dengan
tujuan dan sasaran perseroan. Para Direksi secara perseorangan juga bertanggung jawab atas segala
kerugian yang dialami perseroan jika mereka bersalah dan lalai dalam melaksanakan tugas mereka. Dalam
hal Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka pertanggung jawaban hukum akan ditanggung secara renteng
oleh angotanya.285 Para Direktur akan mempersiapkan laporan tahunan berdasarkan standar akuntansi
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keuangan dan kemudian melaporkannya kepada Dewan Komisioner untuk ditinjau, dan kemudian laporan
tersebut akan diserahkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Undang-undang No.
40 tahun 2007, perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih di setiap tahun
keuangan sebagai cadangan. Namun demikian, kewajiban hanya efektif apabila perusahaan memiliki saldo
laba yang positif. Dalam hal distribusi dividen, sebagaimana disebutkan pada Pasal 71 paragraf 2 UU No. 40
of 2007, pemanfaatan laba bersih termasuk penyisihan cadangan diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih
setelah dikurangi dengan penyusihan cadangan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
Dengan demikian, PT merupakan bentuk badan yang paling sesuai untuk organisasi profit. PT sebagai badan
hukum diterima oleh masyarakat luas, khususnya di dunia bisnis sebagai salah satu badan hukum yang
professional dan berorientasi profit. Jarang ditemukan adanya konsep berbasiskan masyarakat dalam bentuk
PT.
Suatu PT (Perseroan Terbatas) akan menjadi bentuk yang paling ideal untuk melakukan pinjaman keuangan.
Di satu sisi, PT tidak dapat dengan mudah memanfaatkan hibah pemerintah seperti halnya yayasan atau
asosiasi atau keuangan desa seperti halnya BUMD atau Wakaf seperti yang dilakukan oleh yayasan/asosiasi.
Pada umumnya, PT dapat memiliki aset berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), hak
pakai atas tanah286. PT tertentu mungkin dapat memiliki tanah apabila PT tersebut bergerak di bidang
perbankan dan dimiliki oleh negara287.
PT merupakan subyek pajak, PT harus membayar Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan /PPh Badan dan
kemudian menyerahkan laporan tahunan atas pendapatan yang diterima selama tahun fiskal.

c. BUM Desa
Tingkat birokrasi terendah di Indonesia, kecamatan, terbagi antara Kelurahan (urban) dan Desa (pedesaan).
Sementara desa memiliki otonomi dari Kecamatan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan
tersendiri, 288 Kelurahan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kecamatan. Desa memiliki independensi
dalam menentukan anggaran dan memilih kepala desanya sendiri, akan tetapi anggaran Kelurahan
merupakan bagian dari Kecamatan dan Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai pemerintah.
Meskipun proyek sanitasi perkotaan nampaknya akan dilaksanakan di wilayah perkotaan, batas antara desa
dan kota sering kali tidak jelas dan ditentukan hanya berdasarkan status administrasi. Dengan demikian,
mungkin ada situasi dimana proyek sanitasi masyarakat perkotaan sesuai untuk “pedesaan”, dimana
disamping status hukum sebagai desa, adalah pemukiman padat penduduk. Desa dapat menciptakan badan
usaha tersendiri, disebut dengan BUMDes atau BUM Desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh
desa.289 Meskipun BUMDes merupakan entitas usaha, tujuan dari pendiriannya adalah tidak hanya untuk
mengejar keuntungan tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat (pelayanan sosial). Berdasarkan
peraturan menteri, tujuan BUMDes antara lain adalah untuk290: meningkatkan perekonomian desa,
mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola
potensial ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.
BUMDes dapat membentuk PT (dengan BUMDes sebagai pemegang saham utama) atau institusi keuangan
mikro.291 Kerugian yang dialami BUMDes akan menjadi tanggung jawab BUMDes itu sendiri. Dalam hal
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BUMDes mengalami kebangkrutan (gulung tikar), keputusan harus dibahas dan dinyatakan dalam
Musyawarah Desa. Sementara BUMDes harus ditetapkan melalui Peraturan Desa berdasarkan Peraturan
Menteri Desa292, peraturan menteri tersebut tidak menjelaskan apakah AD/ART BUMDes dan aturan
internalnya juga harus ditetapkan melalui Peraturan Desa atau melalui Kepala Desa atau melalui Peraturan
Kepala Desa.
BUMDes dapat mengumpulkan modal dari anggaran desa, sumbangan masyarakat, hibah pemerintah dan
badan swasta sebagaimana aset desa lain.293 BUM Des dapat memanfaatkan sumber keungan dari aset desa
atau dana desa. Apabila BUMDes tidak membentuk badan hukum (PT/Perseroan Terbatas) maka, akses
pendanaan terbatas, serupa dengan asosiasi yang tidak berbadan hukum.
Organ BUMDes teridiri atas penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.294 Susunan kepengurusan
dipilih oleh masyarakat berdasarkan musyawarah desa295. Pengurus melaporkan pertanggungjawaban
pelaksanaan BUMDesa kepada penasihat.296 Kepala desa merupakan penasihat BUMDes, dalam
kapasitasnya secara ex‐officio.297 Hak penasehat sangat luas, termasuk memiliki keputusan final atas
modifikasi AD/ART dan aturan internal BUMDes, dan juga melindungi BUMDes dari kegiatan yang mungkin
dapat menyebabkan BUMDes mengalami kerugian.
Pengawas mewakili kepentingan masyarakat298 dan memiliki tanggung jawab untuk mengadakan rapat
umum, setidaknya sekali dalam setahun untuk membahas kinerja BUMDesa. Disampng itu, pengawas juga
berwenang untuk mengadakan rapat umum pengawas dalam rangka memilih anggota tim pengawas,
menetapkan kebijakan mengenai kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa, mengawasi dan
mengevaluasi kinerja anggota pelaksana operasional299.
Pada BUMDes, seluruh keputusan strategis harus dikonsultasikan melalui Musyawarah Desa.300 Namun
demikian, pada BUMDes, kepala desa memiliki beberapa wewenang dalam menetapkan Peraturan Desa
yang mungkin dapat mempengaruhi independensi BUMDes.
Apabila BUMDes berbentuk PT, BUMDes memiliki hak untuk memiliki aset berdasarkan Hak Guna Bangunan
(HGB), Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai dan hak sewa. Sebagai tambahan, BUMDes harus membayarPajak
Penghasilan WP Badan /PPh Badan dan menyerahkan laporan tahunan mengenai pendapatannya selama
tahun fiskal.

d. Yayasan
Sebagai tambahan Asosiasi, Yayasan juga merupakan bentuk badan yang paling umum untuk tujuan amal
dan sosial. Yayasan mendapatkan status badan hukum setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah
menyetujui akta pembentukannya (akta notaris) 301.
Berdasarkan undang-undang yayasan tahun 2001, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan.302
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Yayasan tidak memiliki keanggotaan seperti halnya “asosiasi” dan hanya terdiri dari badan pengawas, badan
penasehat, dan pengurus yang memiliki otoritas penuh untuk mengurus yayasan.303 Meskipun yayasan tidak
memiliki anggota, yayasan dapat memiliki pegawai yang digaji untuk mendukung kegiatan operasional
yayasan.
Yayasan, walaupun dirancang untuk tujuan sosial, tidak dianggap bersifat komunitarian. Hal ini karena tidak
ada kesetaraan dalam hal pemungutan suara. Badan penasihat, yang merupakan organ tertinggi, memiliki
kekuasaan untuk memilih dan menghentikan anggota pengurus dan badan pengawas.304 Sebagai gantinya,
badan pengurus memutuskan secara internal, setiap aspek mengenai yayasan. Pihak ketiga di luar yayasan
tidak dapat campur tangan langsung dengan proses pembuatan keputusan. Menurut AlAfghani dkk, undangundang yayasan modern merancang yayasan sebagai murni model “amal pribadi”.305
“Kekayaan awal” yayasan dipisahkan dari pendiri (yang berarti bahwa para pendiri dapat memberikan modal
yang menjadi modal yayasan). Sumber-sumbet modal yayasan yang lain adalah donasi, wakaf, hibah, hibah
wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART yayasan dan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.306
Yayasan juga kemungkinan dapat ikut serta dalam kegiatan yang berorientasi profit selama profit
(keuntungan) digunakan untuk kegiatan utama yayasan. Bentuk kegiatan yang diperbolehkan adalah
membentuk entitas bisnis. Namun demikian, undang-undang membatasi partisipasi modal yayasan
maksimum 25% dari keseluruhan nilai aset.
Anggota dewan yayasan, bertanggung jawab secara renteng untuk segala kerugian yayasan apabila yayasan
belum dibentuk secara sah. Apabila yayasan mengalami kebangkrutan, yang disebabkan karena kelalaian
dan kesalahan yang dilakukan oleh pengurus, dewan pembina dan pengawas, aset-aset yayasan tidak
mencukupi untuk membayar segala tanggungannya, maka anggota pengurus dan pengawas bertanggung
jawab secara tanggung renteng dalam hal ini.307
Sebelum era reformasi, yayasan seringkali digunakan sebagai alat untuk pencucian uang atau
penyembunyian aset. Atas hal tersebut, tiga tahun setelah reformasi, di tahun 2001, undang-undang
yayasan melarang serah terima aset dari yayasan kepada pengurusnya, termasuk melarang pembayaran gaji
kepada pengurus yayasan.308 Hal ini menimbulkan kontraversi karena banyak pengurus yayasan bergantung
pada gaji. Pada tahun 2004, perubahan atas undang-undang yayasan melonggarkan ketentuan ini. 309
Yayasan diperbolehkan membayar gaji kepada pengurusnya, tetapi tidak kepada badan penasehat dan
pengawas.310 Pengurus dan dewan tidak diperbolehkan menggunakan kekayaan yayasan untuk kepentingan
lain, seperti sebagai penjamin hutang, untuk mengalihkan kekayaan yayasan atau membebani aset yayasan
untuk kepentingan pihak lain.311
Apabila yayasan dilikuidasi, aset-aset harus diberikan kepada yayasan lain/badan hukum yang memiliki
kegiatan/tujuan serupa atau diberikan kepada negara.312 Dalam hal ini, aset-aset tidak dapat dibagikan
kepada Dewan yayasan dan/atau pada tim manajemen (penasihat, pengurus).
Berdasarkan PP No.38/1963, badan hukum untuk tujuan sosial dapat memiliki hak untuk memiliki tanah.
Akan tetapim badan tersebut perlu ditunjuk oleh Menteri Agraria/Menteri Pertanian setelah mendengar
pendapat dari Menteri Urusan Sosial.313 Namun demikian, pada umumnya, yayasan memiliki hak atas tanah
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berdasatkan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak pakai tanah.314 Dalam hal yayasan dihibahkan
tanah/bangunan berdasarkan wakaf, yayasan tersebut dapat memproses dan memiliki sertifikat hak milik
atas tanah/bangunan.
Yayasan dapat menghasilkan keuantungan, tetapi hanya apabila keuntungan tersebut digunakan untuk
amal. Pengurus yayasan yang mengurus harian yayasan tidak memiliki wewenang untuk membuat yayasan
menjadi penjamin hutang, atau bahkan menyerahterimakan (transfer) aset.315 Akses terhadap keuangan
juga akan menjadi terbatas apabila aset yayasan berasal dari wakaf, karena aset wakaf tidak dapat
digunakan sebagai jamunan atau dijual.316 Apabila sumber pemasukan yayasan adalah sumbangan atau
wakaf, maka hal tersebut tidak dapat dikenai pajak. Akan tetapi apabila sumber pemasukan yayasan berasal
dari operasi yayasan sebagai badan usaha, yayasan harus membayar pajak terkait.317

e. Koperasi
Menurut undang-undang No. 25/1992 tentang Koperasi,318 Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari
individual yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan
dan demokrasi ekonomi.319 Berdasarkan konstitusi Indonesia, koperasi disebtkan sebagai bentuk badan
yang dianggap mencerminkan ideologi ekonomi bangsa.
Koperasi memiliki karakter yang paling “komunitarian”. Hal ini dibuktikan dengan prinsip koperasi yang
berdasarkan “asas kekeluargaan yang mendukung jiwa kebersamaan dan demokrasi ekonomi”. Alasan yang
paling mencolok mengapa koperasi dianggap “komunitarian” adalan dari proses pengambilan keputusan,
yang mana, setiap anggota memiliki satu suara secara setara.
Dalam rangka untuk mendapatkan status hukum, akta pendirian koperasi yang dirumuskan notaris harus
disetujui oleh instansi pemerintah terkait (Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau pejabat
pemerintah lain yang ditugaskan oleh Menteri). 320
Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi. Keaanggotaaan tidak dapat
dipindahtangankan.321 Para anggota koperasi merupakan pemilik koperasi.322 Sebagai badan, koperasi
memisahkan kekayaannya dengan aset anggota. Hal ini berarti, koperasi dianggap sebagai subyek hukum
dan memiliki independensinya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri. Setiap
perbuatan hukum yang dilakukan atas nama koperasi adalah tanggung jawab koperasi itu sendiri sebagai
suatu entitas dan pertanggungjawaban yang timbul daripadanya dibatasi hanya sebatas aset koperasi –
bukan anggotanya.323
Organ koperasi adalah rapat anggota, pengurus dan badan pengawas.324 Rapat anggota memiliki kekuasaan
tertinggi pada koperasi.325 Para pengurus juga secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami
oleh koperasi apabila mereka melakukan tindakan yang menyimpang dan lalai dalam melaksanakan
tugasnya.326 Para pengurus berwenang untuk meminjam uang dari bank atas nama koperasi. Dalam hal ini,

314

PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 2 (b), 19 (b), 39(b)
UU Yayasan, Pasal 37
316
UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40
317
Peraturan Menteri Keuangan No 234/PMK.03/2008
318
UU 12/2014 dibatalkan MK, UU 25/1992 diundangkan kembali, Lihat ‘UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi Hukumonline.com’ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatalkan-karenaberjiwa-korporasi> diakses 21 September 2015.
319
UU 25/1992 Pasal 1
320
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 01/Per/M.KUKM/2006
Pasal 6
321
UU 25/1992 Pasal 19
322
UU 25/1992 Pasal 17
323
Putusan MK No.28/PUU-XI/2013 Judicial Review UU No. 17/2012, halaman 60
324
UU No. 25/1992 tentang Koperasi, Pasal 21
325
UU No. 25/1992 tentang Koperasi, Pasal 22 (1)
326
UU No. 25/1992 tentang Koperasi, Pasal 34(1) dan (2)
315

66

harus mengacu pada ketentuan pada AD/ART apakah perlu persetujuan dari badan pengawas atau rapat
anggota. Selain itu, koperasi dapat menerima bantuan sosial dan hibah dari pemerintah. Harus ada laba yang
diumumkan setiap akhir tahun yang disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU), SHU dibagi rata kepada anggota
berdasarkan kontribusi mereka terhadap koperasi setelah dikurangi dengan dana cadangan dan
didistribusikan melalui rapat anggota tahunan.327 Rapat anggota harus berlangsung setahun sekali dan pada
waktu itu pembagian SHU harus diputuskan.328 Masih ada kemungkinan bagi rapat anggota untuk
mengurangi pembagian SHU melalui pengambilan suara tetapi, AD/ART koperasi dapat mengatur dana
cadangan dan distribusi SHU, dan memutuskan sebaliknya.329
Apabila koperasi dibubarkan, aset koperasi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang tersisa dan
para anggota menanggung kerugian terbatas pada kontribusi mereka (simpanan wajib, simpanan pokok, dan
modal penyertaan).330
Hak Guna Bangunan), Hak Guna Usaha dan hak pakai atas tanah dapat diberikan kepada Koperasi.331
Koperasi dapat menghasilkan keuntungan. Namun demikian, usulan untuk menahan keuntungan
berdasarkan undang-undang tahun 2012 yang baru telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.332
Akibatnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku, anggota koperasi dapat memilih untuk
mendistribusikan keuntungan yang mereka peroleh (dan dalam praktek, hal ini menyebabkan koperasi tidak
berkelanjutan). Selain itu koperasi merupakan subyek pajak. Koperasi perlu mendaftar untuk memperoleh
NPWP setidaknya satu bulan setelah pembentukannya dan membayar pajak penghasilan/PPh sesuai dengan
penghasilan yang diterima selama tahun fiskal.

f. Kesimpulan
Sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada badan yang sempurna secara hukum. Dalam yurisdiksi asing,
mungkin ada badan seperti “perusahaan terbatas dengan jaminan tidak untuk profit” yang menggabungkan
model hukum yang kuat antara perusahaan dengan tujuan non profit dan social. Badan seperti itu tidak
memungkinkan di Indonesia.
Persyaratan badan hukum dianggap mutlak dalam hal ini, karena memiliki implikasi terhadap kepemilikan
aset dan batasan pertanggungjawaban. Selain itu, undang-undang tentang pemerintahan daerah baru-baru
ini mengharuskan penerima hibah agar berbentuk badan hukum. Dengan demikian, hal ini menolak bentuk
asosiasi biasa. Namun, asosiasi biasa nantinya bisa ditingkatkan menjadi asosiasi yang berbadan hukum.
BUMDes dapat dibentuk sebagaimana adanya atau bisa juga dibentuk sebagai koperasi dan perseroan
terbatas (PT) – meskipun proses untuk hal ini belum jelas. Dengan demikian, dalam banyak hal, penerapan
kerangka di atas bagi BUMDes tergantung pada pembentukan institusi. Dari semua badan yang tercantum
pada tabel di bawah ini, asosiasi berbadan hukum dan koperasi memiliki prasyarat yang paling dasar yang
diperlukan untuk KSM untuk beroperasi dan meningkatkan dirinya.
Alternatif lain yang memungkinkan adalah menciptakan struktur dengan berbagai lapis badan. Artinya, satu
badan non –profit memiliki anak badan (subsidiary) yang profit. Yang paling sesuai dengan hal ini adalah
Yayasan, sebagaimana menurut Undang-undang Yayasan, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dengan membentuk badan hukum dan/atau berpartisipasi

327

UU No. 25/1992 tentang Koperasi, Pasal 45
Ibid, Pasal 45
329
Ibid, Pasal 8j
330
UU No. 25/1992 tentang Koperasi, Pasal 54, 55
331
PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 2 (b), 19 (b), 39(b)
332
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian.
328
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dalam badan usaha.333 Akan tetapi, struktur ini membutuhkan beberapa susunan dan dengan demikian
dapat menjadi rumit bagi KSM.
Bagi koperasi, undang-undang koperasi No. 25/1992 saat ini, tidak menentukan apakah koperasi dapat
membentuk perseroan terbatas. Namun, telah ada surat edaran dari Menteri Koperasi yang mendorong
koperasi untuk mendirikan perseroan terbatas, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN mendatang,
khususnya bagi koperasi yang telah memiliki aset-aset lebih dari lima miliar rupiah.334
Kedua, dapat dimungkinkan bagi berbagai KSM (di desa atau kelurahan) untuk digabung menjadi satu badan
hukum di tingkat kecamatan (atau mungkin kota), dalam rangka menyederhanakan dokumen dan prosedur
bagi kelangsungan badan hukum. Atas hal ini, kendala pada aspek legal lebih kecil daripada proses tata
kelola kordinasi antara KSM dan pengelolaan badan sebagai pemilik aset.

333

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lihat Pasal 3(1)
334
Lihat ‘Syarief Hasan: Saya Luruskan, Koperasi Bukan Jadi PT, Tapi Mendirikan Badan Usaha - RMOL.CO’
<http://www.rmol.co/read/2012/09/21/78907/Syarief-Hasan:-Saya-Luruskan,-Koperasi-Bukan-Jadi-PT,-Tapi-MendirikanBadan-Usaha-> diakses 29 September 2015.
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Ringkasan Pilihan-pilihan Hukum bagi KSM dan Keuntungannya:

Parameter

Tujuan

Profit?

Asosiasi yang
berbentuk
badan hukum

Asosiasi Biasa

Perseroan
Terbatas

Bum Des

Yayasan

Koperasi

TIDAK

TIDAK

YA

Tergantung

TIDAK

YA

Dapat menahan
profit/Can retain profit?
Pendirian

YA

Akta Notaris

YA

YA

YA

Persetujuan Pemerintah

YA

TIDAK

YA

Apakah bentuk ini umum ? (bagi KSM)/
Is it a common legal form? (for CBO)

YA

YA

TIDAK

Badan Hukum*

YA

TIDAK

Pendanaan Pemerintah

YA

Tergantung
Tergantung

YA

YA

YA

YA

Tidak (Belum)

TIDAK

YA

YA

Tergantung

YA

YA

TIDAK

TIDAK

YA

YA

YA

YA

YA

TIDAK

YA

YA

YA

Independensi

YA

YA

YA

Tidak

YA

YA

Kesetaraan dalam pengambilan
suara/Equal Voting Power

YA

YA

TIDAK

Tergantung

TIDAK

YA

Kepentingan hak milik (contohnya: aset,
saham)/Proprietary Interest (e.g assets,
shares)

YA

TIDAK

YA

YA

TIDAK

YA

Menghasilkan keuntungan/Profit
Generation

TIDAK

TIDAK

YA

YA

TIDAK

YA

Pengecualian pajak penghsilan/Income
Tax Exempt

TIDAK

YA

TIDAK

TIDAK

Tergantung

TIDAK

Pendanaan masyatakat (iuran)

*kemampuan untuk memiliki aset tanah/bangunan (“ HGU, HGB”); keterbatasan pertanggungjawaban anggota/pendiri
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Lampiran
a. Kerangka Peraturan Air Limbah
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b. Analisa Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Air Minum
Versi April 22, 2015

No.

Fitur Peraturan

Penyediaan Air (SPAM)

Catatan

Air Limbah (SPAL)

1.

Judul

Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

2.

Kategorisasi

SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)

SPAL (Sistem Penyediaan Air Limbah)

3.

Prinsip-prinsip

Kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan publik, keterpaduan dan keserasian,
keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, akuntabilitas (Pasal 2).

Istilah yang digunakan bukan “prinsip-prinsip” tetapi “harus
mempertimbangkan” upaya untuk melindungi lingkungan,
meningkatkan standar kesehatan dan memenuhi standar
pelayanan (Pasal 11(3))

4.

Tujuan

Memenuhi hak asasi manusia atas air, kualitas, keterjangkauan, keseimbangan antara
pengelola dan pelanggan, efektifitas, efisiensi, perluasan (Pasal 3, Pasal 13)

Catatan

Penyelenggaraan SPAM harus diintegrasikan dengan
penyediaan sanitasi dalam rangka mencegah pengotoran
air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air
minum (Pasal 11(1))

Pencegahan kontaminasi air

5.

Pengatur kualitas

Kementerian Kesehatan

6.

Rantai produksi

pengambilan (air baku),
produksi/unit pengolahan,
distribusi,
unit pelanggan (Pasal 4.2).

Harus memberikan
keberlanjutan/kontinuitas (24h),
kuantitas dan kualitas (Pasal 4.2).

7.

Tahapan

Pengembangan
(Pasal 15-19)

RISPAM ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat atau Daerah (Pasal 16b).
Studi Kelayakan dan Perencanaan
Teknis Terperinci di rancang oleh
Pemerintah (Pusat/Daerah)
dan/atau Penyelenggara

Perencanaan (misalnya melalui RISPAM)

Pelaksanaan (konstruksi fisik)
Rehabilitasi
Uprating (kapasitas meningkat)
Perluasan
Pengelolaan
(Pasal 21-25)

Pengoperasian dan Pemeliharaan
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

Meningkatkan kapasitas institusi

Pemantauan dan Evaluasi

Umumnya, pengelolaan SPAM
dilakukan oleh pengelola dan dapat
melibatkan masyarakat (Pasal
21(4)).
Operasional & Pemeliharaan harus
memperhatikan keadilan,
konservasi, keberlanjutan
pelayanan air, meningkatkan
kesehatan masyarakat,
meningkatkan kesejahteraan,
efektivitas, efisiensi (Pasal 21(2),(3))
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8.

Wewenang dan Tanggung
jawab

Pertanggungjawaban SPAM berada pada Pemerintah Pusat dan Daerah. Prioritas utama
bagi penyelenggaraaan SPAM adalah pada Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Saat
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah tidak dapat menyediakan air minum,
Pemerintah Pusat dan Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD (Unit Teknis) (Pasal
26)

Wewenang dan Tanggung
jawab Pemerintah Pusat

Menetapkan kebijakan dan strategi nasional; menetapkan norma, standar, prosedur
dan kriteria; melakukan strategi nasional dan pelayanan lintas provinsi khusus;
membentuk BUMN dan/atau UPT bagi pengelola air minum dan/atau pengelola limbah
domestik; memberi izin bagi badan usaha (untuk memenuhi kebutuhan SPAM dan
SPAL-nya), melakukan pemantauan, pengawasan kepada pemerintah daerah (Pasal 27)

Menetapkan kebijakan dan strategi nasional; menetapkan
norma, standar, prosedur dan kriteria; melakukan strategi
nasional dan pelayanan lintas provinsi khusus; membentuk
BUMN dan/atau UPT bagi pengelola air minum dan/atau
pengelola limbah domestik; memberi izin bagi badan usaha
(untuk memenuhi kebutuhan SPAM dan SPAL-nya),
melakukan pemantauan, pengawasan kepada pemerintah
daerah (Pasal 27)

Wewenang dan Tanggung
Jawab Pemerintah Provinsi

Melaksanakan SPAM dan SPAL domestik lintas perkotaan; menetapkan kebijakan SPAM
dan SPAL bagi provinsi; menyusun rencana induk bagi SPAM dan SPAL lintas perkotaan;
membentuk BUMD atau UPTD Provinsi; memberikan izin bagi badan usaha (untuk
memenuhi kebutuhan SPAM dan SPAL-nya); memantau dan mengevaluasi SPAM dan
SPAL di perkotaan dan melaporkannya kepada Pemerintah Pusat, melakukan
pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pasal 28).

Melaksanakan SPAM dan SPAL domestik lintas perkotaan;
menetapkan kebijakan SPAM dan SPAL bagi provinsi;
menyusun rencana induk bagi SPAM dan SPAL lintas
perkotaan; membentuk BUMD atau UPTD Provinsi;
memberikan izin bagi badan usaha (untuk memenuhi
kebutuhan SPAM dan SPAL-nya); memantau dan
mengevaluasi SPAM dan SPAL di perkotaan dan
melaporkannya kepada Pemerintah Pusat, melakukan
pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap
pemerintah daerah (Pasal 28).

Wewenang dan Tanggung
Jawab Pemerintah Kota

Menyelenggarakan SPAM dan SPAL domestik; menyusun kebijakan dan strategi SPAM
dan SPAL domestik; menyusun rencana induk SPAM dan SPAL; membentuk BUMD atau
UPTD untuk air minum dan limbah domestik; melakukan pencatatan untuk
koperasi/kelompok/himpunan badan pengelola SPAM yang menyerahkan laporan
sebagai pengelola air minum; memenuhi kebutuhan air minum bagi penduduk sesuai
dengan standar minimum; menerbitkan izin bagi badan usaha (untuk memenuhi
kebutuhan SPAM dan SPAL -nya); memenuhi akses terhadap pelayanan air limbah
sesuai dengan standar minimal; menyediakan “pembinaan”, pengendalian, pengawasan
terhadap pemerintah daerah dan masyarakat didalamnya dalam penyelenggaraan
SPAM dan SPAL; mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL;
melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah provinsi (Pasal 29)

Menyelenggarakan SPAM dan SPAL domestik; menetapkan
kebijakan dan strategi SPAM dan SPAL domestik; menyusu
rencana induk SPAM dan SPAL; membentuk BUMD atau
UPTD untuk air minum dan air limbah domestik; melakukan
pencatatan untuk koperasi/kelompok/himpunan badan
pengelola SPAM yang menyerahkan laporan sebagai
pengelola air minum; memenuhi kebutuhan air minum bagi
penduduk sesuai dengan standar minimum; menerbitkan
izin bagi badan usaha (untuk memenuhi kebutuhan SPAM
dan SPAL -nya); memenuhi akses terhadap pelayanan air
limbah sesuai dengan standar minimal; menyediakan
“pembinaan”, pengendalian, pengawasan terhadap
pemerintah daerah dan masyarakat didalamnya dalam
penyelenggaraan SPAM dan SPAL; mengawasi dan
mengevaluasi penyelenggaraan SPAM dan SPAL;
melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada
pemerintah provinsi (Pasal 29)

Wewenang dan Tanggung
Jawab Pemerintah Desa

Melakukan pembinaan (fostering/guidance) dan pengawasan SPAM dan SPAL
domestik di tingkat masyarakat; memfasilitasi pelaporan SPAM
koperasi/kelompok/himpunan untuk dicatatkan ke Pemerintah Kota; Melaporkan
pengawasan SPAM dan SPAL di wilayahnya kepada Pemerintah Kota (Pasal 30)

Melakukan pembinaan dan pengawasan SPAM dan SPAL
domestik di tingkat masyarakat; memfasilitasi pelaporan
SPAM koperasi/kelompok/himpunan untuk dicatatkan ke
Pemerintah Kota; menyampaikan laporan hasil pengawasan
SPAM dan SPAL di wilayahnya kepada pemerintah. (Pasal
30)

Penyelenggara Air Minum
(Pasal 31)

Fungsi

Menyediakan air minum kepada (anggota) masyarakat
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Hak dan Kewajiban (Pasal 34)

Tugas

Mengembangkan SPAM; mengelola SPAM; monitoring dan
mengevaluasi penyediaan air minum; menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik; menyusun prosedur operasional
standar; melaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai
dengan tata kelola perusahaan yang baik; melaporkan kepada
pemerintah pusat/daerah

Hak

Memperoleh lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
menerima pembayaran berdasarkan tarif/retribusi;
menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambaan;
memperoleh air baku secara khusus (kualitas dan kuantitas)
secara kontinu sesuai dengan izin; memutus sambungan
pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; menggugat
masyarakat atau organisasi lainnya yang merusak infrastruktur
SPAM

Kewajiban

Menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
Memberika informasi yang diperlukan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan atas kejadian yang bersifat
khusus/insiden yang kemungkinan bepotensi mempengaruhi
kualitas, kuantitas dan keberlanjutan pelayanan
Mengoperasikan sarana dan menyediakan pelayanan kepada
pelanggan kecuali dalam keadaan memaksa
Menyediakan informasi terkait pelayanan
Menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan/masyarakat
Mengikuti dan mematuhi upaya-upaya penyelesaian secara
hukum apabila terjadi perselisihan
Berpartisipasi dalam perlindungan dan pelestarian sumber
daya air

Pemenuhan Kebutuhan
Sendiri

Pemenuhan
Kebutuhan Sendiri
Oleh Masyarakat
(Pasal 35)

Kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam
penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
pada kawasan yang belum terjangkau oleh Pengelola Air
Minum
Kelompok masyarakat dapat membentuk
koperasi/kelompok/asosiasi/ badan pengelola
Koperasi/kelompok/asosasi/badan pengelola harus
melaporkan kepada Pemerintah Kota melalui Kepala Desa
untuk mendapatkan pencatatan sebagai Pengelola Air Minum
Kelompok tersebut berhak untuk mendapatkan pendampingan
(petunjuk, dukungan, mentoring) dari pemerintah daerah dan
nasional untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPAM
sesuai dengan peraturan yang berlaku
Pemerintah Nasional dan/atau Daerah dapat memberikan
dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan SPAM kepada
koperasi/kelompok/himpunan/badan pengelola

BPPSPAM (Badan
Peningkatan Pengelolaan
SPAM)

Umum (Pasal 37)

BPPSPAM dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja
(kesehatan dan kualitas) penyelenggaraan air minum

Status dan Kedudukan
(Pasal 38); Susunan
Organisasi (Pasal 39)

BPPSPAM merupakan badan non-struktural dibentuk oleh
Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri. Keanggotaannya terdiri atas pemerintah pusat, unsur
pengelola dan unsur masyarakat.
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Hak dan Kewajiban Pelanggan
(Pasal 42)

Hak

Memperoleh pelayanan air minum sesuai dengan kualitas,
kuantitas dan kontinuitas yang telah ditetapkan (Pasal 42.1.a)

Mendapatkan layanan sehubungan dengan pembuangan air
limbah atau penyedotan lumpur tinja (Pasal 42(1)(c))

Mendapatkan informasi terkait dengan struktur dan besaran
tarif dan tagihan (Pasal 42.1.a)
Kewajiban

Membayar tagihan layanan (Pasal 42(2)(a)
Menghemat penggunaan air (Pasal 42(2)(b))
Menjaga dan memelihara infrastruktur SPAM (Pasal 42 (2) (c))
Mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh
pengelola air minum (Pasal 42(2)(d))
Mengikuti dan menaati proses penyelesaian secara hukum
apabila terjadi perselisihan (Pasal 42(2)(e))

Tarif, Retribusi, dan Iuran

Pembinaan dan Pengawasan
(Pasal 50)

Pengawasan

Definisi

Tarif air minum merupakan biaya atas jasa pelayanan air
minum/air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk
setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh pengelola air
minum (Pasal 46(1))

Tarif air minum adalah biaya pelayanan air minum/air
limbah yang harus dibayar pelanggan untuk setiap
pemanfaatan air minum yang ditetapkan oleh
penyelenggara air minum (Pasal 46(1))

Prinsip

Dapat dijangkau; keadilan; kualitas pelayanan; pemulihan
biaya (cost recovery); efisiensi; transparansi dan akuntabilitas;
perlindungan air baku

Keterjangkauan; keadilan; kualitas pelayanan; pemulihan
biaya(cost recovery); efisiensi; transparansi dan
akuntabilitas; konservasi air baku

Komponen

Pengoperasian dan pemeliharaan; depresiasi dan amortisasi;
bunga pinjaman; biaya-biaya lain; keuntungan “yang wajar”.
Struktur tarif harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat
berpenghasilan rendah untukmemenuhi kebutuhan pokok
harian mereka; struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam
rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan

UPT/UPTD (Pasal 47
dan 48)

Ketika SPAM dilakukan UPT, tarif ditentukan melalui
Keputusan Menteri. Ketika SPAM dilakukan UPTD, retribusi
ditetapkan dengan peraturan daerah

Masyarakat (Pasal 49)

Anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran
berdasarkan kesepakatan bersama, pengelolaan iuran tersebut
dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan

“Pembinaan” bagi
Pemerintah Daerah
(Pasal 50(1))

Kordinasi dalam pemenuhan air minum; pemberian norma,
standar, kriteria; pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
bantuan teknis dan bantuan program; pendidikan dan
pelatihan

“Pembinaan”terhadap
pengelola Air Minum
dan kelompok
masyarakat yang
melaksanakan
penyelenggaraan
SPAM (Pasal 50(2))

Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria; pemberian
bimbingan; bantuan teknis dan bantuan program; pendidikan
dan pelatihan

Masyarakat (Pasal 51
(2))

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD dan UPTD
pengelola air minum, dan terhadap penyelenggaraan SPAM
yang dilakukan oleh kelompok masyarakat

Kualitas Air Minum
dan Effluen (Pasal
51(3))

Pengawasan dilakukan oleh badan yang tepat
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Aksi Hukum

Pengaduan/Keluhan

Pengawasan harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat (Pasal 51(4)); partisipasi tersebut dilakukan
dengan menyerahkan laporan dan keluhan kepada pengelola
air minum (Pasal 51(5). Penyelenggara Air Minum harus
menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan kepada
Pemerintah. Pemerintah kemudian harus mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau
pengaduan dari masyarakat yang dilakukan pengelola air
minum.

Masyarakat (Pasal52)

Dapat mengajukan gugatan perwakilan (class action) saat
mereka mengalami kerugian sebagai akibat penyelenggaraan
SPAM

Organisasi (Pasal 53)

Dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha
yang menyebabkan kerusakan infrastruktur SPAM. Gugatan
tersebut terbatas pada tindakan tertentu terkait dengan
kelangsungan SPAM atau terkait dengan biaya riil.
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c. Analisa atas Rancangan Perda Bogor tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Versi rancangan tanggal 8/14/2015
No.

Fitur

Terpusat

Skala Setempat

1.

Prinsip

Keadilan, kehati-hatian, manfaat, kelestarian dan keberlanjutan (Pasal 2(1))

Tujuan/Sasaran

Mengendalikan pembuangan air limbah domestik; melindungi kualitas air tanah dan air permukaan; meningkatkan upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air (Pasal 2(2))

Peran dan Wewenang
Pemerintah Daerah

Perencanaan menyeluruh;

Komentar

Tidak ada tujuan pengaturan yang spesifik pada air limbah sebagai
“layanan” .

pembangunan dan/atau pengembagan infrastruktur air limbah domestik; pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, pembinaan
dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
fasilitasi, pengembangan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan pemanfaatan air limbah domestik;
koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan operator air limbah domesik;
penetapan standar pelayanan;
pemantauanikualitas lingkungan (Pasal 3)
Menetapkan kebijakan dan strategu bagi pengelolaan air limbah domestik;
memberi perizinan dan rekomendasi;
Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan masyarakat dan/atau
operator air limbah;
Melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah, kerjasama antar daerah, kemitraan, jejaring di tingkat kabupaten/kota;
Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik;
Melakukan pengawasan terhadap kelayakan sarana pengelolaan air limbah (Pasal 4)
Memungut retribusi (Pasal 5(1))

Ruang Lingkup

Air limbah disalurkan ke pipa untuk
pengolahan (Pasal 7(2))

Individu/komunal dimana pipa mungkin dapat atau tidak dapat digunakan untuk
menyalurkan air limbah untuk pengolahan air limbah (Pasal 7(2))

Diterapkan pada skala daerah, provinsi,
atau perkotaan (Pasal 7(4))
Keputusan untuk menerapkan sistem
harus memperhatikan rencana
pengelolaan air limbah domestik; rencana
tata ruang; kondisi geohidrologis dan
topografi dan pertimbangan sosial
ekonomi (Pasal 7(5))
Pipa penyalur, pengumpul air limbah dan
peralengkapannya; IPLT dan/atau sistem
daur ulang (Pasal 8(2))

Mencakup toilet, tangki septik individu dengan resapan atau upflow filter dan
komunal dengan jaringan perpipaan;
Penyedotan dan transportasi;
Pengolahan air limbah di IPLT (Pasal 8(1))

Meskipun toilet pada sistem terpusat tidak disediakan oleh
pemerintah, hal ini masih merupakan bagian dari sistem –setidaknya
dalam rancangan antar muka (interface design) dan standar kualitas
sistem terpusat tidak disediakan oleh pemerintah, hal ini masih
merupakan bagian dari system– setidaknta dalam hal design interface
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Fitur

Terpusat

Skala Setempat

Institusi

Pemerintah daerah menunjuk organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pekerjaan umum untuk
melaksanakan fungsi regulator pengelolaan air limbah domestik (Pasal 9(1))

Komentar
Otomatis, hal ini akan memiliki fungsi pengaturan. Lebih penting
untuk menentukan fungsi dan kekuatan regulasinya.

Pemerintah daerah dapat membentuk
UPTD atau perusahaan daerah atau
menunjuk perusahaan daerah yang
telah ada (Pasal 9(2))
UPTD atau perusahaan daerah tersebut
harus diberi wewenang untuk
mengelola sistem pengolahan air
limbah terpusat skala kota dan
kawasan; untuk mengelola IPLT; untuk
mengelola layanan lumpur tinja dan
untuk memungut biaya retribusi
Perencanaan (Pasal 10)

Perencanaan harus terpadu antara fisik (infrastruktur) dan non fisik (pelatihan, isu institusi, dan lain-lain); rencana tersebut harus
ditetapkan pada Recana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Rencana induk tersebut harus memuat (a) rencana area
pelayanan system setempat dan terpusat, (b) rencana perpipaan pengumpul limbah, (c) pengembangan IPAL terpusat, daerah
dan komunal (d) rencana pengembangan IPLT, (e) rencana pengembangan pelayanan, (f) penetapkan kriteria standar dan standar
pelayanan minimal, (g) pembiayaan dan rencana investasi, (h) pengembangan kelembagaan dan (i) peningkatan peran serta
masyarakat danbadan usaha/ swasta. Rencana tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Ketentuan ini berisi praktek perencanaan baik untuk skala lokal dan
sistem terpusat tetapi tidak membedakan apabila kika ada perbedaan
tahap atau metode perencanaan antara skala lokal dan skala
terpusat.

Perencanaan bagi infrastruktur fisik harus memperhatikan ketersediaan air bersih, kondisi hidrogeologi dan topografi,
karakteristik air limbah domestik, pilihan teknologi dan kondisi social, ekonomi dan budaya. Perencanaan kawasan perkotaan
diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat. (Pasal 11)

Istilah “untuk kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap
menggunakan sistem terpusat” nampaknya menunjukkan bahwa
tujuan akhir adalah keseluruhan koneksi menuju sistem terpusat.
Dengan demikian, sistem skala lokal nampay dimaksudkan untuk
tujuan sementara. Interpretasi ini perlu dikonfirmasik kepada pejabat
terkait.

Perencanaan bagi infrastruktur non fisik ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia,
meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pengembangan air limbah domestik dan pemenuhan tujuan pendanaan bagi air
limbah domestik
Pembangunan (Pasal 13(2))

Meliputi pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur baru; harus sejalan dengan “prinsip berwawasan lingkungan”
Pembangunan infrastruktur harus dilakukan berdasarkan Rencana Induk Air Limbah Domestik
Pembangunan sistem terpusat harus
dilakukan oleh: (a) individu/kelompok
masyarakat dalam hal membangun
jamban dan sambungan rumah tangga
(pipa tersier), (b) pemerintah kota atau
sektor swasta untul membangun
jaringan perpipaan dan instalasi
pengolahan air limbah terpusat (Pasal
14 (3))

Pembangunan sistem setempat harus mengikuti persyaratan berikut: individu atau
kelompok masyarakat membangun jamban yang dilengkapi dengan “unit
pengolahan”; pemerintah kota atau sektor swasta menyediakan sarana transportasi
dan membangun IPLT (Pasal 14 (2))
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Terpusat

Operasi dan Pemeliharaan

Sistem skala terpusat, kawasan dan
kota meliputi: (a) pengolahan air
limbah, (b) pemeriksaan rutin jaringan
perpipaan, (c) perawatan instalasi
pengolahan air limbah, (d) fasilitas
penunjang dan bangunan pendukung
lainnya. Aktivitas tersebut dilakukan
oleh operator air limbah (Pasal 15)

Skala Setempat
Bagi sistem setempat skala komunal: (a) penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja,
(b) pengolahan pada IPLT dan (c) fasilitas penunjang dan pendukung lainnya Kegiatankegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna (Pasal 16);
Bagi sistem setempat: (1) (a) pengolahan air limbah domestik; (b) pemeliharaan
sarana dan prasarana air limbah berdasarkan metode penerapan lokal;
(2) Jika fasilitas pada 1 (b) menggunakan tanki septik , harus ada penyedotan berkala
atau terjadwal; pengangkutan lumpur tinja ke IPLT dan pengolahan lumpur tersebut
pada IPLT;
Kegiatan pada (1) dilakukan oleh kelompok masyarakat pengguna sedangkan kegiatan
(2) dilakukan oleh operator air limbah yang berwenang atau orang lain yang berizin
(Pasal 17)

Komentar
Perbedaan antara skala setempat (Pasal 17) dan sistem setempat
skala komunal (Pasal 17) adalah menarik, dengan mempertimbagkan
bahwa ketentuan keduanya hampir sama. Perbedaannya hanya saat
merujuk pada skala komunal (pasal 16) ada rujukan untuk dukungan
fasilitas dan bangunan lain dimana hal tersebut tidak ada bagi nonsistem komunal setempat (Pasal 17) dan bahwa pada Pasal 17 ada
rujukan bagi operator air limbah untuk melakukan penyedotan dan
pengangkutan.
Hal ini merefleksikan bahwa ada aktor lebih yang diatur dalam hal
sistem setempat: komunal dan non komunal. Perbedaan ini
seharusnya di definisikan pada Pasal 1

Setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha harus mendapatkan izin dari Walikota. Izin tersebut akan diatur pada
Peraturan Walikota.

Ketentuan ini harus digabung dengan bagian perizinan

Pemanfaatan (Pasal 19)

(1) Setiap orang dapat memanfatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk kebutuhan tertentu sepanjang baku mutu
dipenuhi; (2) hasil air limbah domestik pada (1) di atas harus memenuhi baku mutu air limbah domestik; (3) Hasil pengolahan air
limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik yang tidak dimanfaatan dapat dibuang ke saluran
drainase

Istilah baku mutu perlu klarifikasi, apakah berarti standar effluen?
Juga sebagai catatan bahwa ketentuan ini akan membatasi
pemanfaatan air limbah “baku” atau kotoran/lumpur

Pemantauan dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan bagi kinerja
pengelolaan air limbah domestik
keseluruhan; evaluasi dilakukan
terhadap hasil perencanaan,
pembangunan dan operasional
pengelolaan air limbah; evaluasi
dilakukan sebagai dasar untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
pengelolaan air limbah (Pasal 20, 1-3)

Tidak jelas apakah (1) sampai (3) dapat diterapkan pada skala
setempat; sementara paragraf (4) dengan jelas menyebutkan bahwa
hal tersebut berlaku bagi kelompok masyarakat

Pemantauan air limbah domestik sistem setempat dilakukan oleh individu atau
kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah
(Pasal 20(4))

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan air limbah domestik (Pasal 21
(1));
Pemantauan dan evaluasi dalam
pengelolaan air limbah domestik sistem
terpusat skala kota dilakukan oleh
organisasi perangkat daerah terkait
atau operator limbah (Pasal 21 (2))
Pemantauan Kualitas
Lingkungan (Pasal 22)
Penyedotan Lumpur Tinja
Terjadwal (Pasal 23)

Nampak ada perbedaan dalam hal pemantauan dan evaluasi karena
tidak ada ketentuan lokal mengenai pemantauan oleh pemerintah
daerah setempat; sebagai gantinya hal tersebut dilakukan oleh
kelompok masyarakat sendiri (Lihat Pasal 20(4)) dimana peran
pemerintah tidak hanya melakukan pembinaan

(1) Pemantauan kualitas lingkungan akibat pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait;
(2) Pemantauan kualitas lingkungan akibat pengolahan lumpur tinja dilakukan oleh operator; (3)operator air limbah pada (2)
harus melaporkannya kepada organisasi perangkat daerah terkait secara berkala.
Penyedotan terjadwal dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan infrastruktur
yang dimiliki oleh lembaga pengelola; (2) penyedotan harus dilakukan minimum satu
dalam dua tahun pada tiap pelanggan; (3)lembaga pengelola mengumpulkan database
pelanggan bagi penyedotan lumpur tinja terjadwal; (4) jumlah retribusi dan
mekanisme pembayaran jasa bagi penyedotan lumpur tinja terjadwal harus diatur
lebih lanjut pada peraturan walikota

Ketentuan ini memperkenalkan aktor lain yang diatur: lembaga
pengelola. Hal ini tidak didefinisikan pada Pasal 1.Apakah Lembaga
Pengelola sama dengan “Pengelola Air Limbah Domestik”. Asumsinya
tidak, karena lembaga tersebut tidak ditujukan untuk pelayanan
penyedotan.
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Pembiayaan (Pasal 24)

(1) pembiayaan pengelolaan air limbah domestik skala individu bersumber dari “masyarakat”; (2) bagi skala terpusat didanai dari
anggaran daerah, subsidi pemerintah pusat atau provinsi atau sumber lain yang sah; (3) orang atau badan yang terjangkau
sistem pengolahan air limbah terpusat wajib menyambungkan air limbah domestiknya ke sistem terpusat; (4) biaya bagi
penyambungan harus ditanggung oleh “masyarakat” [-- mengapa tidak secara langung merujuk kepada Orang atau Badan?]; (5)
pemerintah daerah akan membantu biaya sambungan, secara penuh atau sebagian bagi “masyarakat” [komunitas]
berpenghasilan rendah/tidak mampu; (6) pembiayaan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat (skala komunal) di
kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

Komentar
Masyarakat dapat berarti kelompok, komunitas atau individu (setiap
orang, semua orang). Istilah “masyarakat” seringkali didefinisikan
secara tidak memadai pada legislasi Indonesia. Kepada siapa maskud
ditukukannya, kelompok secara keseluruhan, komunitas (yang hidup
di tempat tertentu) atau individu?
Pasal ini juga merujuk kepada orang atau badan – apa arti badan tidak
jelas.Apakah berarti badan hukum atau badan usaha?Fokus regulasi
harus didetailkan dengan jelas. Haruskan kewajiban melekat pada
pemiliki bangunan atau penyewa?
Lagi-lagi, hal ini merefleksikan pentingnya aktor yang diatur secara
detail dan jelas.

Retribusi

Biaya retribusi harus memperhatikan
volume air limbah domestik, jenis usaha
dan usaha, pemulihan biaya operasi dan
pemeliharaan, prinsip subsidi silang dan
daya beli “masyarakat”. Keterlambatan
pembayaran dapat dikenakan denda
(Pasal 26)
Pemerintah daerah dan/atau operator air
limbah domestik dapat menyediakan
insentif kepada setiap orang yang telah
melakukan pengelolaan air limbah yang
dapat berupa: pengurangan retribusi;
penghapusan denda; penyambungan
sistem terpusat ke rumah tangga. (Pasal
27)
(1) Setiap orang yang mendapatkan
pelayanan air limbah domestik tetapi
tidak sesuai dengan standar yang
telah ditentapkan dapat mengajukan
‘keberatan’
(2) Apabila keberatan tersebut terbukti;
operator air limbah domestik
memberikan kompensasi berupa
pengurangan retribusi
(3) Apabila kompensasi tersebut tidak
diberikan, pemerintah daerah dapat
menjatuhkan sanksi administrasi
(4) Sanksi administrasi dapat berupa
(a)teguran tertulis; (b) pembekuan
izin; (c) pencabutan izin. (Pasal 48)

Tidak ada ketentuan yang mengatur iuran bagi komunitas/air limbah
skala setempat

.

Ketentuan tidak secara eksplisit menjelaskan hal ini berlaku pada
penyelenggara yang mana: operator air limbah terpusat atau
pelayanan antara seperti penyedotan dan pengangkutan. Namun
demikian, dari rujukan “operator air limbah” akan nampak bahwa
ketentuan ini hanya berlaku bagi sistem air limbah terpusat. Apabila
interpretasi ini benar, maka jenis lain dari penyelenggara bukan
subyek dari mekanisme sanki. Lagi-lagi, hal ini merefleksikan
pentingnya menjelaskan aktor yang diatur secara spesifik dan jelas.
Jenis sanksi administrasi pada ketentuan ini nampaknya tidak efektif.
Tidak akan layak untuk menangguhkan atau mencabut izin
administrasi operator hanya karena satu atau dua komplain tidak
menerima kompensasi. Sanksi keuangan harus dipertimbangkan –
tetapi menyertakan kerangka sanksi tersebut memerlukan riset
mengenai pengaturan insentif.
Bagian ini seharusnya tidak menjadi bagian dari bab “retribusi”, hal ini
harus menjadi bagian bab sanksi dan penegakan dan secara cermat
terkait dengan bab “standar layanan” – keduanya saat ini tidak ada
dalam rancangan peraturan.
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Perizinan (Pasal 30)

Skala Setempat
(1) Operatur usaha penyedotan air limbah harus mendapatkan izin dari
Walikota;
(2) Izin harus memenuhi ketentuan teknis dan administrasi;
(3) Izin mengelola air limbah domestik skala setempat terintegrasi dengan izin
mendirikan bangunan untuk pengembangan perumahan;
(4) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana pada paragraf
(1) dan (2) apabila cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta
ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
(5) Perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota

Peran Masyarakat dan
Sektor Swasta

Peran masyarakat dalam pengelolaan air
limbah domestik sistem terpusat dapat
meliputi: penyediaan dukungan, saran,
pertimbangan pada pemerintah kota atau
pengelola air limbah domestik berizin dan
pengawasan kinerja pemerintah kota
dalam pengelolaan air limbah domestik.
(Pasal 32 (2))

Bagi individu, daerah dan skala setempat, “masyarakat” dapat berperan dengan
cara: (a) melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar,
prosedur dan kriteria yang berlaku; (b) memberi dukungan sesuai dengan potensi
kebutuhan di lokasi; (c) memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada
kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal dan (d) mengawasi
kinerja kelompok masyarakat yang bertanggung jawab pada pelayanan air limbah
komunal (Pasal 32(1))

Komentar
Nampak bahwa ketentuan ini hanya mengatur operator penyedotan
dan tidak mencakup operator lain seperti halnya IPLT/IPAL atau
pelayanan air limbah komunal/KSM
Ketentuan ini menyebutkan bahwa perizinan bagi air limbah domestik
skala setempat akan diintegrasikan dengan izin bangunan. Ketentuan
ini tidak jelas kaitannya dengan lokasi skala komunal setempat. Perda
harus mengklarifikasi apakau ini berarti mengatur perizinan bagi skala
komunal sebagai bagian dari IMB bagi fasilitas air limbak skala
setempat.
Selain itu juga, mengikutsertakan perizinan pada IMB akan berarti
bahwa izin dibatasi untuk hal-hal tang terkait dengan teknis
bangunan. Hal-hal operasional seperti operasi dan pemeliharaan,
pengawasan/pemantauan, kewajiban pelaporan KSM/skala setempat
tidak disentuh pada kerangka perizinan
Penjelasan mengenai peran Masyarakat (komunitas) pada sistem
terpusat merupakan awal yang baik untuk memulai partisipasi pada
tata kelola air. Akan tetapi, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai
bagaimana “saran, pertimbangan atau pengawasn” oleh komunitas
dilakukan, ketentuan ini hanya akan menjadi “lip service” semata. Apa
yang harus dibentuk adalah mekanisme rinci mengenai partisipasi dan
insentif penyelenggara untuk patuh dan menyertakannua pada
mekanisme partisipasi.
Penjelasan mengenai peran komunutas bagi skala setempat dan
individu tidak terlalu menolong. Bahasanya harus dirancang pada
konteks pengaturan: ketaatan pada norma, standar dan kriteria
bukanlah peran, hal ini adalah kewajiban.

Sektor swasta dapat berperan sebagai
“mitra” dalam pembangunan
infrastruktur fisik (Pasal 33 1 a)

Sektor swasta dapat bekerjasama dalam penyediaan kendaraan bagi pengangkutan
atas kegiatan penyedotan (Pasal 33 1 b)

Ketentuan mengenai partisipasi sektor swasta harus diklarifikasi, lagilagi, tidak hanya dalam hal “berperan” tetapi dalam hal mekanisme
partisipasi. Bagian dari siklus bisnis yang mana sektor swasta dapat
terlibat dan bagaimana hal tersebut dilaksanakan harus diklarifikasi.
Dapatkan sektor swasta menjalankan IPLT/IPAL?

Sektor swasta dapat berperan melalui investasi pada pembangunan infrastruktur air limbah dan sosialisasi pengelolaan air limbah
domestik kepada masyarakat
Hak dan Kewajiban

Setiap orang berhak untuk: mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domesrik;
mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari pemerintah daerahdan/ atau pihak lain yang diberi tanggung
jawab; mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bershih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan
lingkungan; mendapatlan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif pengelolaan air limbah domestik; memberikan usul,
pertimbangan, saran kepada pemerintah atau pengelola air limbah domestik; mengajukan keberatan terhadap kegiatan
pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan standar; melaporkan pelanggaran kepada instansi yang berwenang
(Pasal 38)
Setiap orang berkewajiban untuk: mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan menghemat air bersih/minum, mengelola
air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat, pengangkutan lumpur tinja sesuai dengan
standar; membuang lumpur tinja ke IPLT; membayar retribusi/iuran bagi sistem terpusat/komunal, menyediakan infrastruktur
sanitasi di tempat umum (Pasal 39)

“Addressat/yang ditujukan” pada norma tersebut seharusnya bukan
“setiap orang”- tidak setiap orang harus diwahibkan untuk melakukan
pengangkutan, kewajiban ini adalah kewajiban
penyelenggara/pengelola. Lagi-lagi, perlu untuk menyebutkan dengan
jelas dan menentukan aktor yang diatur.
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(1) Setiap orang yang bermukim dalam kawasan yang di jangkau sistem terpusat harus memanfaarkan jaringan perpipaan;
(2) “Masyarakat” diharuskan untuk membangun sarana dan prasarana air limbah skala daerah atau komunal di wilayah yang tidak
terjangkau oleh sistem terpusat;

Komentar
Hanya catatan – meletakkan kewajiban pada “Masyarakat” tidak akan
memiliki implikasi hukum. Ketentuan ini juga merefleksikan lepasnya
negara dari pembangunan infrastruktur skala setempat.

(3) Pemerintah kota diwajibkan untuk memfasilitasi pemasangan sambungan rumah tangga untuk sistem terpusat, dan
pembuatan sarana dan prasarana air limbah sistem setempat – bagi masyarakat yang tidak mampu/berpendapatan rendah
(Pasal 40)
(1) Setiap orang yang membangun rumah (minimum 5 rumah), perhotelan, perkantoran dan perdagangan diwajibkan untuk
membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
(2) Perumahan/Perkantoran/kawasan niaga yang tidak memiliki fasilitas air limbahnya sendiri diwajibkan untuk membangunnya;
(3) Ketentuan atas hal tersebut akan diatur lebih lanjut pada peraturan walikota (Pasal 41)
Sanksi Administrasi
Sanksi Pidana
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d. Inventaris Dokumen Lapangan
No.

Daerah

1

Tipe Dokumen

Keterangan

Form Surat Pernyataan Minat Berpartisipasi Dalam Program SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

-

2

Desa Bentang, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar

AD/ART KSM - SLBM 2015 "Paraningai", juni 2015

-

3

Desa Sampulungan, Takalar

AD/ART Takalar - KSM Minasa Baji, tanggal 7 Juni 2013

-

4

Takalar

Akta Pendirian Cabang Asosiasi KSM AKSANSI Daerah Kab. Takalar, No. 34, tanggal 31 Juli 2015

Dinotariskan

5

Makassar

Akta Pendirian Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh Indonesia (AKSANSI), No. 1, 2 April 2015

Dinotariskan

6

Tamarunang, Makassar

Akta Pendirian Perkumpulan Badan Keswadayaan Masyarakat, No. 55, tanggal 30 November 2007

Dinotariskan

AD KSM SANIMAS

-

7
8

Parepare, Sulawesi Selatan

Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, 01/BAKPK/SLBM/LK/IV/2015, tanggal 6 April 2015

-

9

Parepare, Sulawesi Selatan

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), 02/SP3K/SLBM/LK/IV/2015, tanggal 6 April 2015

-

10

Parepare, Sulawesi Selatan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, 03/BASTP/SLBM/LK/IV/2015, tanggal 6 April 2015

-

11

Parepare, Sulawesi Selatan

Berita Acara Pengelolaan MCK+++ Program SBLM 2012, 04/BAP-MCK/SLBM/LK/IV/2015, tanggal 6 April 2015

-

12

Bogor Timur, Bogor

Surat Pernyataan Hibah Tanah, tanggal 17 Oktober 2012

-

13

Cilendek Barat, Bogor Barat

Surat Pernyataan Hibah Tanah, tanggal 5 Maret 2014

-

14

Form Surat Pernyataan - Penyanding

-

15

Form Surat Pernyataan Lahan/ Berita Acara Kebutuhan Lahan

-

Surat Pernyataan Hibah, tanggal 12 Maret 2015

-

16

Desa Dutohe, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango

17

Jatiwoyo Baru, Kel. Mayungan, Kec. Ngawen, Kab. Klaten

Laporan Akhir Pemberdayaan SLBM 2012 oleh CV. Prasidha Consultant

18

Desa Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar

Surat Keputusan Kepala Desa Boddia No. 06/08/VI/2015 tentang Pembentukan KSM SANIMAS 2015, tanggal 8 Juni 2015

-

19

Desa Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar

AD KSM SANIMAS LESTARI

-

20

Desa Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar

ART KSM SANIMAS LESTARI

-

21

Kel. Baji Pamai, Kec. Maros Baru, Kab. Maros

Surat Keputusan tentang Pembentukan KSM SANIMAS No. 11/04.1014/SKP/BP/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

-

22

Kel. Baji Pamai, Kec. Maros Baru, Kab. Maros

Lampiran Susunan Pengurus KSM - Surat Keputusan tentang Pembentukan KSM SANIMAS No. 11/04.1014/SKP/BP/V/2013
tanggal 15 Mei 2013

-

23

Desa Candiroto, Kec. Candiroto, Kab. Temanggung

Naskah Perjanjian Hibah Daerah No. 056.6/01/SLBM/2015

-

24

Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik

AD KPP SIWALAN WONOKITRI No. 115/…/N.SKM/15, tanggal 10 April 2015

Dinotariskan

25

Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik

ART KPP SIWALAN WONOKITRI, April 2015

Dinotariskan

26

Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, Malang

Berita Acara Serah Terima Infrastruktru dari KSM ke BKM, tanggal 11 Februari 2015

-

27

Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, Malang

Berita Acara Serah Terima Infrastruktur dari BKM ke SATKER/PPK Kota Malang, tanggal 11 Februari 2015

-

28

Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, Malang

Berita Acara Serah Terima Infrastruktur dari SATKER PPK KOTA KE KPP, tanggal 11 Februari 2015

-

29

Desa Paguyuban, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran

ART Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Juni 2014

-

30

Desa Paguyuban, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 474/17/BASTP/RIS-PNPM/OMS-PG/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014

-

31

Desa Paguyuban, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 014/BASTP/RIS-PNPM/PU/PSW/2014 tanggal 12 Desember 2014

-
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32

Desa Paguyuban, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 014/BASTP/RIS-PNPM/III.01/PSW/2014 tanggal 12 Desember 2014

-

33

Desa Paguyuban, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 474/18/BASTP/RIS-PNPM/KD=PG/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014

-

34

Kp. Jatiwoyo Baru, Kel. Mayungan, Kec. Ngawen, Kab.
Klaten, Jawa Tengah

Rencana Pembangunan SLBM Kabupaten Klaten Tahun 2012

-

35

‘’ (as above)

AD/ART BINA SEHAT

-

36

‘’

Dokumen Rapid Participatory Assesment

-

37

‘’

Surat Pengantar Rencana Kerja Masyarakat No. …./KSM-SLBM/2012

-

38

‘’

Lembar Pengesahan Rencana Kerja Masyarakat

-

39

‘’

Notulensi CPA I BINA SEHAT tanggal 18 September 2012

-

40

‘’

Notulensi CPA II BINA SEHAT tanggal 18 September 2012

-

41

‘’

Notulensi Komisioning tanggal 25 April 2013

-

42

‘’

Notulensi Pertemuan 0&M tanggal 1 April 2013

-

43

‘’

Notulensi Penjelasan DED dan RAB SLBM 2012

-

44

‘’

Notulensi Pertemuan RPA BINA SEHAT tanggal 18 September 2012

-

45

‘’

Notulensi Sosialisasi SLBM 2012 tanggal 17 Juli 2012

-

46

‘’

Surat Keputusan Kepala Desa Mayungan, Kec. Klaten, Kab. Klaten No. …/…/2012 tanggal 27 September 2012

-

47

‘’

Peta Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan SLBM 2012

-

48

Siapa Melakukan Apa (Who Does What) BINA SEHAT

-

49

Pengumpulan Data Teknis BINA SEHAT

-

50

Klasifikasi Kesejahteraan (Wealth Classification)

-

AD/ART SANIMAS TIRTA GUNA

-

51

Temanggung

52

Contoh Format Berita Acara Serah Terima Infrastruktur dari SATKER PPK Kabupaten/Kota ke KPP (Format 10.12)

53

Desa Ringinharjo, Kabupaten Bantul

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan, Ringinharjo, 28 Desember 2014

54

Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul

Berita Acara Serah Terima Infrastruktur Dari BKM Ringinharjo ke Satker PPK Kabupaten Bantul (Signed), 6 Januari 2015

55

Desa Ringinharjo Kabupaten Bantul

Berita Acara Serah Terima Infrastruktur Dari Satker PPK Kabupaten Bantul ke KPP Gema Lestari (signed), 6 Januari 2015
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e. Checklist Dokumen Akuisisi
Kategori

Documen

Remarks

Tata Kelola Internal

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Article of Association/Charter/Deed of Establishment)

Apakah di notariskan? (Y/T)

(Internal Governance)

Approval/Certification from the Ministry of Human Rights on Legal Status

Assets Transfer
(Penyerahaan Aset)

Protokol Serah Terima Aset (Transfer of Assets Protocol)

Perjanjian (Agreements)

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)

Dokumen/Berita Acara Serah Terima Aset (Transfer of Assets Documents)

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) – BLM APBD

Perjanjian untuk bantuan keuangan dengan
pemerintah daerah

Surat Perjanjian Penggunaan Tanah (Land Utilization Agreement)
Tanah (Land)

Surat Hibah (Grant Letter)
Akta Hibah (Grant Deed)
Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB (Sales of Purchase Agreement)
Sertifikat Tanah (Land Certificates)
Surat Izin Penggunaan Tanah (Land Utilization Permission)

Bangunan (Building)

Izin Mendirikan Bangunan (Building Permit) or Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB/Another variance of building
permit)
SBKBG (Surat Kepemilikan Bangunan Gedung/Building ownership certificate)

Tipe dokumen yang
lain?
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