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Tata kelola efektif untuk keberhasilan pengoperasian jangka panjang
sistem pengolahan air limbah skala lokal

Temuan dan Rekomendasi.
Sebuah sintesis untuk para pemangku
kepentingan utama sanitasi skala komunal di
Indonesia

‘Community Sanitation Governance’ (‘Tata Kelola Sanitasi Komunitas‘) adalah sebuah proyek penelitian bersama yang
dipimpin oleh Institute for Sustainable Futures (ISF) di University of Technology, Sydney, yang mengkaji tata kelola
efektif untuk keberhasilan pengoperasian jangka panjang sistem air limbah skala komunal di Indonesia. Tata kelola
efektif mengacu pada dukungan keuangan, pemangku kepentingan, kelembagaan, peraturan, dan teknis, yang
diperlukan untuk penyelenggaraan layanan jangka panjang yang sukses. Penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan
BORDA Germany, Overseas Development Institute (ODI), AKSANSI (Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh 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), sebuah inisiatif dari Australian
Aid.
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Pendahuluan
Dokumen singkat ini ditulis untuk para pemangku kepentingan utama dan pembuat keputusan dalam lingkup
layanan sanitasi di Indonesia. Dokumen ini memaparkan temuan utama dan rekomendasi dari proyek penelitian
untuk lebih memahami dan meningkatkan tata kelola untuk memungkinkan penyediaan jangka panjang layanan
air limbah skala lokal.
Layanan air limbah skala lokal merujuk pada layanan sanitasi yang memanfaatkan infrastruktur skala lokal
(pelayanan yang mengumpulkan limbah dari 50-200 rumah tangga dan mengolah air limbah secara
lokal/dekat dengan tempat di mana air limbah tersebut dihasilkan). Layanan seperti itu secara historis disebut
sebagai sistem ‘komunitas’. Pelayanan air limbah skala lokal di Indonesia sebagian besar dikelola oleh KSM
dan KPP (organisasi berbasis masyarakat, LSM) yang bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan
infrastruktur skala lokal – model yang umum dikenal sebagai SANIMAS.
Terminologi ‘skala lokal’ diperkenalkan untuk membedakan skala teknologi dari lokus tanggung jawab untuk
operasi dan manajemen. Tujuannya adalah agar jelas bahwa pelayanan air limbah skala lokal dapat dikelola
oleh berbagai entitas, termasuk oleh masyarakat melalui KSM/KPP, namun juga oleh para pemangku
kepentingan publik dan swasta lainnya, baik sendiri maupun dalam berbagai kombinasi yang sesuai dengan
konteks lokal.
Pengelolaan limbah di daerah perkotaan yang padat dan berpenghasilan rendah di Indonesia adalah hal yang
menantang. Layanan skala lokal adalah cara yang terjangkau untuk mengelola kesehatan masyarakat dan bahaya
lingkungan dari limbah yang tidak diolah. Namun, sistem ini membutuhkan tata kelola efektif untuk beroperasi
dalam jangka panjang. Tinjauan atas pengelolaan dan kinerja sistem SANIMAS menemukan bahwa tata kelola
yang efektif sulit untuk dicapai dan pelayanan tidak selalu dapat bertahan. Meskipun pendekatan SANIMAS
sedang diperluas skalanya dengan cepat, kapasitas pemerintah daerah untuk memberi dukungan seringkali
kurang. Untuk memastikan pelayanan yang berkelanjutan di Indonesia, sangat penting halnya untuk
mengidentifikasi model tata kelola pada tingkat lokal yang lebih baik, dan untuk memperkuat kapasitas
masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan asosiasi sektor untuk melaksanakan model ini.
Untuk membantu membuat situasi ini lebih baik, Institute for Sustainable Futures (ISF) University of Technology
Sydney (UTS) telah mengembangkan proyek penelitian aksi lintas disiplin selama tiga tahun (2014-2016) untuk
meningkatkan tata kelola jangka panjang pelayanan air limbah skala lokal. Proyek penelitian ini dijalanan dalam
kemitraan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia, dan bekerja sama dengan
Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh Indonesia (AKSANSI), LSM Jerman BORDA, Center for Regulation Policy and
Governance (CRPG) di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan lembaga think tank pembangunan dari Inggris,
Overseas Development Institute (ODI). Proyek ini mengambil pendekatan metode campuran, mengumpulkan
data dan pengetahuan mendalam pada semua tingkatan tanggung jawab – pemerintah pusat (enam
kementerian), pemerintah daerah (11 kabupaten dan kota), dan masyarakat (sekitar 30 lokasi lapangan).
Sebuah Kelompok Penasihat Proyek nasional memberikan arahan dan validasi untuk penelitian ini. Kelompok ini
beranggotakan keenam kementerian yang berkenaan dengan sanitasi (Pekerjaan Umum, Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kesehatan, Lingkungan, Dalam Negeri, dan Keuangan), lima program internasional
utama yang berkaitan dengan sanitasi (USAID IUWASH, World Bank WSP, USDP, ADB, IDB), dan AKSANSI, yakni
LSM nasional yang memberikan dukungan kepada KSM yang bertanggung jawab atas sistem skala lokal. Proyek
ini mencakup empat bidang penelitian rinci di Indonesia:
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?
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Dokumen singkat ini ditujukan sebagai ‘ringkasan eksekutif’ proyek dengan temuan utama dan rekomendasi
yang disampaikan untuk pemangku kepentingan utama. Bukti untuk temuan-temuan yang dipaparkan dapat
ditemukan dalam Laporan Sintesis Visual kami. Secara rincian dasar-dasar temuan tersebut dipaparkan dalam
lima Makalah Penelitian dan makalah jurnal Waterlines yang tercantum pada bagian Keluaran Proyek dokumen
ini, dan tersedia dari situs proyek (http://communitysanitationgovernance.info).

Temuan‐temuan Utama
Di Indonesia saat ini, terkait penyediaan layanan sanitasi skala lokal (juga dikenal dengan desentralisasi,
masyarakat atau SANIMAS):
1. Tidak diketahui apakah sistem skala lokal berkinerja dengan memadai terkait hasil kesehatan masyarakat
karena sangat sedikit pemantauan yang dijalankan pada praktiknya.
2. Layanan SANIMAS menghadapi banyak tantangan, yang timbul dari keterbatasan situasional dan kapasitas
organisasi berbasis masyarakat (LSM).
3. Terdapat alasan‐alasan kuat dari segi hukum, kelembagaan, ekuitas, dan normatif bagi pemerintah daerah
(kabupaten dan kota) untuk bertindak dalam tanggung jawab mereka dan meningkatkan partisipasi mereka.
4. Pemerintah daerah secara hukum mampu menyediakan dana dan dukungan lainnya untuk pelaksanaan dan
pemeliharaan aset sanitasi skala lokal yang tidak mereka miliki sendiri.
5. Sebagian pemerintah daerah sudah memberikan dukungan keuangan dan/atau hukum untuk sistem sanitasi
skala lokal. Dukungan ini sebagian sudah terarah dengan baik.
6. Terdapat beberapa hambatan yang membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan
dukungan.
Mind map pada Gambar 1 memperlihatkan pokok-pokok di balik setiap temuan utama. Bukti diringkas dalam
Laporan Sintesis Visual dan dipaparkan lebih rinci dalam lima Makalah Penelitian dan makalah jurnal Waterlines.
Untuk rincian lebih lanjut tentang keluaran lainnya mohon dilihat bagian Keluaran Proyek dari dokumen ini.

Rekomendasi‐rekomendasi Pokok
Rekomendasi-rekomendasi utama dirangkum sebagai berikut dan dijelaskan secara singkat pada halamanhalaman berikut:
1. Pemerintah daerah harus mengambil tanggung jawab tertinggi dalam menjamin penyelenggaraan layanan
sanitasi skala lokal secara berkelanjutan. Pemerintah pusat dapat menetapkan persyaratan minimum untuk
pemerintah daerah.
2. Kebijakan dan program harus mencerminkan semua bidang tata kelola yang diperlukan untuk menjaga
ketersediaan layanan sanitasi skala lokal: teknologi yang berfungsi, pembiayaan berkelanjutan, manajemen
yang efektif, dan permintaan yang terjaga.
3. Pemerintah pusat dan para donor harus menggunakan Diagram Bahaya Patogen (Pathogen Hazard
Diagram) sebagai alat bantu untuk mengarahkan rancangan program dan investasi untuk memberi hasil
kesehatan yang lebih baik.
4. Pemerintah daerah harus menggunakan Spektrum Tata Kelola (Governance Spectrum) untuk mengeksplorasi
model baru, mengidentifikasi kekuatan lokal dan melakukan peningkatan tata kelola sesuai kondisi lokal di
wilayah hukum mereka.

Rekomendasi tambahan untuk kebijakan dan program
1. Membutuhkan pemeriksaan pasca-konstruksi untuk sistem dari setiap program skala lokal (SANIMAS).
2. Mengembangkan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang melingkupi kualitas pelayanan secara merata
bagi pelanggan semua skala pelayanan sanitasi, dan mengadvokasi regulasi sanitasi nasional.
3. Menimbang untuk menjalankan evaluasi lintas program atas berbagai program sanitasi berbasis masyarakat
utama (Sanimas Reguler, DAK, USRI) untuk menanamkan pembelajaran yang fitur desainnya akan
menghasilkan peningkatan pada pengoperasian yang berjalan.
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Gambar 1: Mind map temuan (Mitchell et al 2016)
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Rekomendasi‐Rekomendasi Pokok
1. Pemerintah daerah harus mengambil tanggung jawab tertinggi dalam menjamin
penyelenggaraan layanan sanitasi skala lokal yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dapat
menetapkan persyaratan minimum untuk pemerintah daerah.
Di bawah struktur desentralisasi Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan
layanan sanitasi. Namun dalam pelaksanaannya saat ini, untuk layanan skala lokal tanggung jawab utama berada
pada KSM dan masyarakat yang menerima prasarana ini. Terlepas dari itu, tanggung jawab pemerintah daerah
secara hukum sudah jelas karena sanitasi secara hukum didefinisikan sebagai pelayanan wajib (yakni, bersifat
konkuren, merupakan layanan dasar, dan urusan wajib).
Pemerintah nasional dapat menciptakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengambil tanggung jawab
dengan menetapkan persyaratan minimum yang jelas bagi pemerintah daerah. Penelitian kami menunjukkan
tiga bidang utama di mana pemerintah daerah dapat dan harus memenuhi persyaratan minimum (diilustrasikan
pada Gambar 4):
(i)

Pemantauan: Melakukan pengumpulan data terkini yang merekam kinerja semua sistem skala lokal di
wilayah hukum mereka, termasuk catatan terkini atas pemeriksaan pasca konstruksi dan lokasi setiap
sistem, status kinerja dari teknologinya (Apakah sistem berfungsi seperti yang diharapkan? Apakah ada
kerusakan signifikan?), kualitas efluen, dan status kinerja manajemen (Apakah ada operator? Apakah
iuran terkumpul cukup untuk menutupi biaya?).

(ii)

Pendanaan: Menyediakan dana untuk biaya-biaya besar spesifik, termasuk: pemantauan efluen,
penyedotan, rehabilitasi, ekstensi, retrofit sistem publik menjadi sistem pembuangan sederhana.
Kebanyakan KSM tidak mampu mengumpulkan iuran yang cukup untuk menutupi biaya operasional
bulanan, apalagi biaya besar dan signifikan yang diperlukan untuk operasi yang baik.

(iii)

Penetapan tarif dan pengumpulan iuran: Memformalisasi atau memberikan wewenang untuk
menentukan mekanisme penetapan tarif dan pengumpulan iuran demi terwujudnya pembiayaan
pelayanan yang berkelanjutan. Banyak KSM mengalami kesulitan secara finansial. Oleh karena itu,
memberikan kewenangan dan legitimasi bagi KSM atau pemimpin pada tingkat lokal di desa, lingkungan,
atau regional untuk (a) menetapkan tarif untuk sekurang-kurangnya menutup biaya operasional, dan (b)
memformalisasi proses pengumpulan iuran, merupakan langkah yang penting. Hal tersebut dapat
terwujud melalui peraturan daerah.
Analisis biaya kami (Mitchell et al. 2016) menunjukkan bahwa biaya operasional per rumah tangga untuk
sistem SANIMAS yang mencakup pusat sanitasi masyarakat adalah serupa dengan biaya untuk pelayanan
terpusat jika waktu yang dibutuhkan untuk kerja sukarela dari masyarakat SANIMAS dinilai sebesar tarif
standar pemerintah. Biaya operasional untuk sistem pembuangan SANIMAS yang disederhanakan lebih
rendah, namun tidak dapat dianggap kecil.
Kedua skala layanan sanitasi mengalami kekurangan antara pendapatan dan biaya. Untuk layanan
terpusat, pemerintah daerah tampaknya menutupi selisih tersebut dari iuran dan tarif. Untuk layanan
skala lokal, kekurangan tersebut tampaknya tetap tidak terpenuhi sehingga sistem tidak berfungsi dengan
baik, atau orang-orang menyumbangkan dana tambahan dan/atau waktu untuk menutupi kekurangan
dana tersebut.
Adanya kebijakan nasional atau pedoman yang menjelaskan manfaat formalisasi tarif dan mekanisme
pengumpulan iuran khusus bagi sistem sanitasi skala lokal akan membantu birokrat dan politisi lokal
mengatasi hambatan yang dirasakan untuk mendukung penyediaan layanan sanitasi. Dokumen seperti itu
dapat menunjukkan bagaimana menghitung tarif yang terjangkau dan dapat memenuhi biaya operasional
lokal yang sebenarnya, termasuk upah untuk operator dan administrator skala lokal. Penelitian dan
analisis awal proyek ini menemukan adanya kemauan serta kemampuan keuangan untuk membayar
jumlah bulanan per rumah tangga yang mencakup semua biaya operasional. Walaupun biaya yang
sebenarnya harus terpenuhi, setiap sistem tarif perlu memastikan agar tidak ada rumah tangga yang
tertinggal. Mendukung pemerintah daerah memformalkan tarif dan pengumpulan iuran akan
memberikan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas
investasi yang baru dan yang sudah ada.
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Masing-masing pemerintah daerah kemudian akan dapat merumuskan jalannya sendiri di luar persyaratan
minimum, bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lokal. Materi Pemandu kami (lihat Project Outputs)
memberikan banyak contoh strategi berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesempatan lokal
(lihat juga Rekomendasi 4).

2. Kebijakan dan program harus mencerminkan semua bidang tata kelola yang diperlukan
untuk menjaga ketersediaan layanan sanitasi skala lokal: teknologi yang berfungsi,
pembiayaan berkelanjutan, manajemen yang efektif, dan permintaan yang terjaga.
Pindaian Praktik Global (Global Practice Scan) kami menyarankan, sebagaimana kemudian ditegaskan dalam
penyelidikan kami selanjutnya, bahwa agar sistem skala lokal dapat menyelenggarakan layanan sanitasi dalam
jangka panjang, terdapat empat bidang tata kelola yang perlu diperhatikan, yang masing-masingnya berbeda
namun juga bertumpang tindih. Bidang-bidang tersebut merupakan substansi dari tata kelola; sedangkan
rekomendasi-rekomendasi selanjutnya fokus pada bagaimana menyelenggarakan tata kelola dimaksud (Ross et
al, 2014).

Gambar 2: Ranah‐ranah tata kelola sanitasi skala lokal
Membingkai bidang-bidang tata kelola ini dari segi hasil, adalah: teknologi yang berfungsi, pembiayaan
berkelanjutan, manajemen yang efektif, dan permintaan yang terjaga. Tujuan dari pembingkaian seperti ini
adalah bahwa fokusnya adalah terutama pada sistem layanan sanitasi skala lokal. Terdapat unsur-unsur lain dan
pengaruh terhadap tata kelola skala lokal. Beberapa unsur ini membentuk sebagian konteks di mana bidangbidang ini berlaku, seperti pengaturan hukum dan tata kelembagaan. Sedangkan yang lainnya adalah irisan di
semua bidang ini, seperti manajemen sumber daya manusia.
Peraturan, kebijakan, dan pedoman pemerintah daerah harus mempertimbangkan tahap operasional dan
mencerminkan keempat bidang dimaksud.
Program dari Pemerintah pusat dan donor harus menyasar tahap operasional, serta mencerminkan keempat
bidang tersebut juga.
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3. Pemerintah pusat dan para donor harus menggunakan Diagram Bahaya Patogen (Pathogen
Hazard Diagram) sebagai alat bantu untuk mengarahkan rancangan program dan investasi
untuk memberi hasil kesehatan yang lebih baik (lihat Mitchell et al, 2016, Waterlines).
Di seluruh dunia, teknologi pengolahan air limbah yang biasa digunakan dirancang untuk menghilangkan
kontaminan organik/kimia, dan terbatas kemampuannya untuk menghilangkan mikroorganisme penyebab
penyakit, atau patogen. Efluen yang dengan sengaja dan tidak sengaja dibuang ke lingkungan biasanya tidak
terperhatikan dan tidak dikelola, namun dapat membawa patogen pada tingkat berbahaya. Tujuan Pathogen
Hazard Diagram ini adalah untuk menarik perhatian terhadap situasi ini.
Patogen Hazard Diagram adalah alat untuk memetakan dan melacak kadar penghilangan atau inaktivasi patogen
dalam teknologi/sistem pengolahan air limbah umum dan mengidentifikasi skala bahaya potensial yang dapat
dipaparkan kepada masyarakat. Meskipun hanya tersedia sedikit data patogen spesifik per lokasi yang dapat
diandalkan, alat bantu ini menggunakan prinsip-prinsip dan data literatur untuk membantu mengidentifikasi
potensi bahaya lokal yang dihasilkan teknologi pengolahan air limbah yang berbeda.
Contoh diagram bahaya patogen di bawah ini (Gambar 3) menunjukkan bahwa tangki septik yang berfungsi baik
pun melepas patogen dalam jumlah besar setiap harinya di dalam efluen. Jumlah patogen dapat secara
signifikan melebihi dosis infektif minimum, sehingga ke mana limbah tersebut mengalir perlu dipertimbangkan
dengan hati-hati karena adanya potensi orang-orang dapat terekspos pada patogen keluar begitu saja melalui
tangki septik.
Oleh karena itu, Pathogen Hazard Diagram dapat membantu mengidentifikasi di mana pengolahan tambahan
diperlukan dan di mana perlu ada fokus pemantauan lokal, serta mengarahkan investasi sanitasi lokal menuju
teknologi yang mengurangi bahaya patogen dan dengan demikian meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat.

Gambar 3: Konsep Pathogen Hazard Diagram, digambarkan untuk tangki septik yang tertutup rapat

Pemerintah pusat dan donor dapat menggunakan Pathogen Hazard Diagram untuk memperkuat pilihan
teknologi dengan mempromosikan teknologi dan program-program yang menghasilkan penurunan bahaya
patogen lebih baik.
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4. Pemerintah daerah harus menggunakan Spektrum Tata Kelola (Governance Spectrum) untuk
mengeksplorasi model baru, mengidentifikasi kekuatan lokal dan melakukan peningkatan
tata kelola sesuai kondisi lokal di wilayah hukum mereka.
Sebagaimana dibahas pada Rekomendasi 1, pemerintah daerah secara hukum bertanggung jawab atas
penyelenggaraan layanan sanitasi, yang meliputi layanan sanitasi semua skala: terpusat, lokal dan on‐site. Oleh
karena itu, sekurang-kurangnya, pemerintah daerah harus mencari cara untuk melaksanakan tanggung jawab
yang diuraikan di atas. Materi Pemandu (lihat Project Outputs) yang dihasilkan dalam proyek ini memberikan
spektrum pengaturan tata kelola tentang bagaimana tanggung jawab minimum dan berbagai kegiatan tambahan
yang dibutuhkan untuk pengoperasian layanan skala lokal yang baik dapat dilaksanakan pada praktiknya.
Strategi untuk meningkatkan tata kelola yang diadopsi di lokasi manapun akan paling tinggi kemungkinan
berhasilnya jika didasarkan pada kekuatan dan kebutuhan khas masing-masing lokasi. Terdapat keragaman yang
luas antar pemerintah daerah dari segi pelaku, kemampuan, dan niat. Demikian pula, terdapat ragam
kemampuan dan ambisi, kendala dan peluang di ke-14.000 KSM Indonesia yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan layanan sanitasi lokal. Oleh karena itu, setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan tata
kelola sistem sanitasi skala lokal harus memperhitungkan keragaman ini.
Materi Pemandu memberikan beberapa gagasan tentang bagaimana masing-masing pemerintah daerah dapat
memilih strategi untuk meningkatkan tata kelola sanitasi skala lokal berdasarkan kekuatan dan kelemahan
masing-masing. Materi Pemandu tersebut membedakan antara situasi di mana penyelenggaraan dipimpin oleh
lembaga publik atau swasta, di mana sistem dikelola bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah daerah
atau pemangku kepentingan lainnya, dan di mana masyarakat tetap memimpin namun menerima dukungan
dasar dari pemerintah daerah. Pendekatan-pendekatan tersebut tidak saling mengecualikan. Kuncinya adalah
bahwa pemerintah daerah harus dapat menentukan apa yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan dan peluang
mereka saat ini, mengidentifikasi kombinasi strategi dari satu, dua atau ketiga pendekatan Spektrum Tata Kelola
tersebut sekaligus. Ringkasan Materi Pemandu dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 4: Rangkuman Materi Bimbingan menunjukkan persyaratan minimum yang diusulkan dan jalur
potensial bagi pemerintah daerah untuk mendukung efektivitas jangka panjang sanitasi skala masyarakat
atau lokal
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Tabel : Rangkuman strategi dalam Spketrum Tata Kelola (Mitchell et al, 2016)

Pendekatan yang dipimpin lembaga

Memformalkan PPP
(public private
partnerships)

Ada banyak cara bagi pemerintah daerah untuk mengeksplorasi berbagai bentuk
kemitraan swasta-publik untuk menyelenggarakan tahap operasional layanan sanitasi
untuk sistem skala komunal atau lokal. Hal ini mungkin relevan di daerah di mana ada
sektor swasta yang kuat, dan pemerintah daerah tidak bersedia atau tidak mampu
melaksanakan semua tanggung jawab operasi. Di Jepang, misalnya, ada jejaring luas
ribuan organisasi swasta berlisensi yang memberikan layanan operasional dan
pemantauan untuk sistem sanitasi skala kecil dan on‐site.

Menetapkan tanggung
jawab berbasis risiko

Menerapkan strategi ini berarti menetapkan tanggung jawab sesuai tingkat risiko,
dengan mengadopsi dan mengadaptasi pendekatan internasional seperti yang ada di
Amerika Serikat, di mana tingkat keterlibatan institusional ditentukan oleh tingkat
risiko kesehatan manusia dan lingkungan.

Menetapkan tanggung
jawab secara
kolaboratif

Ini adalah proses di mana pemerintah daerah memimpin musyawarah yang
terfasilitasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk meninjau kembali dan menata
kembali spektrum tanggung jawab berdasarkan siapa yang paling melaksanakan tugas
dan tanggung jawab tertentu dan pada saat mana. Proses ini harus mencakup
perusahaan-perusahaan lokal swasta, dinas-dinas pemerintah daerah, LSM lokal, dan
KSM. Strategi ini memungkinkan setiap pemerintah daerah untuk memperkuat tata
kelola sesuai kekuatan yang ada di wilayah mereka. Governance Game kami dapat
membantu melatih hal ini dalam praktiknya.

Pendekatan manajemen bersama antara KSM, Pemerintah Daerah, LSM, sektor swasta
Memfasilitasi status
hukum dan
keterampilan bisnis

Pemerintah daerah dan perancang program skala lokal dapat memperkuat KSM
dengan memfasilitasi status hukum mereka dan/atau mengembangkan keterampilan
bisnis mereka. Hal ini dapat membantu mengamankan status hukum tanah, aset, serta
meningkatkan kemampuan KSM untuk mengakses dana.

Membangun jejaring

Menciptakan jejaring regional atau provinsi (seperti AKSANSI, asosiasi lain, komunitas
praktik KSM, calon kelompok fasilitator operasi, dll) dapat membantu
mengembangkan koordinasi lintas kabupaten dan mendapatkan manfaat efisiensi dari
agregasi.

Manajemen bersama
antara Pemda dan KSM

Dalam panduan ini, manajemen bersama mengacu pada proses di mana pemerintah
daerah meningkatkan tanggung jawab mereka, memprioritaskan aspek-aspek tahap
operasional yang paling sulit bagi KSM, serta mengembangkan dan menetapkan
mekanisme akses yang jelas bagi masyarakat.

Dukungan khusus bagi KSM
Kewenangan dalam
penetapan tarif dan
pengumpulan iuran

Banyak KSM yang kesulitan secara finansial. Memberikan kewenangan dan legitimasi
kepada KSM atau pemimpin lokal di desa, lingkungan, atau tingkat regional untuk (a)
menetapkan tarif pada tingkat yang menutup biaya operasional dan (b)
memformalisasi proses pengumpulan iuran, merupakan langkah penting. Hal tersebut
dapat terjadi melalui peraturan daerah.

Mencocokkan
pembiayaan yang
inovatif dengan
kebutuhan

Pemerintah daerah dan perancang program skala masyarakat dapat membantu
menghubungkan KSM dan/atau rumah tangga dengan mekanisme pembiayaan
inovatif (misalnya pembiayaan mikro, koperasi kredit, tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR)). Dana ini dapat digunakan, misalnya, oleh rumah tangga untuk
mendanai koneksi sistem mereka, atau KSM untuk menyesuaikan sistem komunal
menjadi sistem saluran pembuangan sederhana, untuk memperluas penyelenggaraan
layanan dan, karena itu, potensi pendapatannya, atau untuk biaya sesekali dan
pembaruan aset.

Membangun
pengusaha inovasi

Banyak strategi dan inisiatif yang mungkin dilakukan KSM untuk meningkatkan
efisiensi dan permintaan atas layanan, memaksimalkan manfaat yang didapat dari
keberadaan sistem, dan menciptakan pendapatan tambahan. Penelitian ini
menemukan banyak contoh inovasi semacam ini (lihat Visual Presentation terlampir).
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Langkah‐langkah spesifik berikutnya untuk pemerintah pusat dan mitra‐mitranya
dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menerima dan melaksanakan
tanggung jawab minimum yang diusulkan
1. Mengembangkan kebijakan belanja nasional untuk pemerintah daerah, yang menentukan bagaimana dana
dapat digunakan untuk mendukung operasi.
2. Menggunakan hasil dari tinjauan hukum kami untuk menyusun dan melaksanakan peraturan daerah untuk
menentukan layanan sanitasi yang sesuai dengan pendekatan manajemen bersama dan yang dipimpin
lembaga untuk tata kelola sanitasi skala lokal.
3. Merumuskan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengambil kepemilikan aset atau memfasilitasi
bentuk status hukum kepemilikan tanah tertinggi bagi KSM.
4. Mendukung pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan informasi dan pemantauan untuk meningkatkan
efektivitas penggunaan sumber daya dan menunjukkan kinerja. Menciptakan insentif positif untuk
pemantauan.
5. Memperkuat hubungan antara pemilihan lokasi dan kebutuhan: Merumuskan pedoman bagi pemerintah
daerah untuk menggunakan Diagram Bahaya Patogen (Pathogen Hazard Diagram) untuk mengidentifikasi
risiko nyata dari sistem sanitasi yang ada, termasuk cubluk, dan mengidentifikasi di mana menempatkan
sistem saluran pembuangan sederhana (SSS) untuk mengurangi risiko paparan patogen.
6. Membuat pedoman bagi pemerintah daerah untuk membantu mengoptimalkan investasi yang ada
(misalnya, menambah sambungan rumah ke sistem pengolahan yang kurang termanfaatkan sebagai strategi
cepat untuk menggandakan cakupan).
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