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‘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.  
 

TENTANG PENULIS 

Institute for Sustainable Futures (ISF) didirikan oleh University of Technology Sydney (UTS) untuk bekerja dengan industri, 
pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan masa depan yang berkelanjutan melalui penelitian dan pemberian saran 
ahli. Misi kami adalah untuk menciptakan perubahan menuju masa depan berkelanjutan yang melindungi dan meningkatkan 
kualitas lingkungan, kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Kami berusaha mengadopsi pendekatan lintas disipliner dalam 
pekerjaan kami dan melibatkan organisasi mitra kami dalam proses kolaboratif yang menekankan pengambilan keputusan 
strategis. Proyek-proyek kami mendorong perubahan yang lestari dan kami berupaya membangun kapasitas independen pada 
klien kami dengan mengagih pengetahuan dan keterampilan. Kami fokus pada inovasi dan penelitian kami sering mendorong 
praktik keberlanjutan dan memberikan kontribusi pada pemikiran saat ini. 

KUTIPAN:  

Mitchell, C dan Ross, K. 2016. Governance of local scale sanitation: How to design governance for lasting service? Guidance 
Material: Introduction (terj. Tata kelola sanitasi skala lokal: Bagaimana merancang tata kelola untuk layanan yang lestari? 
Materi Panduan: Pendahuluan). Disusun oleh Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, sebagai 
bagian dari Australian Development Research Award Scheme (ADRAS) Project: Effective governance for the successful long-
term operation of local scale wastewater systems (terj. Tata kelola efektif untuk operasional jangka panjang sistem air limbah 
skala lokal yang sukses). 
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Tim penelitian kami mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Penasihat Proyek (Project Advisory Group) kami, para 
peserta dalam rangkaian Acara Pembelajaran dan lokakarya atas kontribusi mereka dalam penelitian ini, dan AKSANSI atas 
dukungan logistik mereka yang luar biasa. Kami juga berterima kasih kepada Kathy Eales untuk ulasan dan umpan baliknya 
yang berharga. Kami berterima kasih atas dukungan BAPPENAS dan Almarhum Pak Nugroho Tri Utomo, untuk kemitraan dan 
dukungan mereka yang sangat membantu bagi penelitian kami selama di Indonesia. 

Penelitian ini didanai melalui hibah penelitian di bawah Australian Development Research Awards Scheme (ADRAS), sebuah 
inisiatif Australian Aid. 
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Pandangan dan pendapat yang dikemukakan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan UTS/ISF atau 
Pemerintah Australia. Walaupun segala upaya dan perhatian telah dilakukan untuk memastikan keakuratan materi yang 
dipublikasikan, Pemerintah Australia, UTS/ISF dan para penulis melepaskan tanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin 
timbul dari siapa saja yang bertindak mengandalkan isi dokumen ini. 
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Latar belakang proyek 
Titik mula kami untuk proyek ini adalah: Pengelolaan efluen di daerah perkotaan padat berpenghasilan rendah di 
Indonesia merupakan hal yang penuh tantangan. Sistem skala lokal (komunal) menawarkan cara yang terjangkau 
untuk mengelola kesehatan publik dan bahaya lingkungan akibat air limbah yang tidak diolah pada daerah 
perkotaan.  

Yang dimaksud dengan layanan air limbah skala lokal adalah layanan sanitasi yang memanfaatkan infrastruktur 
skala lokal (layanan yang mengumpulkan air limbah dari 50-200 rumah tangga dan mengolah air limbah secara 
lokal/dekat dengan tempat limbah tersebut dihasilkan). Layanan limbah skala lokal di Indonesia umumnya 
dilaksanakan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan 
pemeliharaan infrastruktur skala lokal – sebuah model yang biasa dikenal sebagai SANIMAS. Terminologi kami 
diperkenalkan untuk membedakan antara skala teknologi dengan model pengelolaan, di mana pengelolaan dapat 
diselenggarakan oleh KSM, pemerintah daerah atau usaha lokal, baik sendiri maupun dalam berbagai kombinasi 
kerja sama. 

Namun, untuk dapat beroperasi dalam jangka panjang, sistem-sistem ini membutuhkan tata kelola yang efektif 
(Ross et al, 2014): 

 
Saat ini adalah saat yang tepat untuk mencari jalan menuju tata kelola yang efektif. Berbagai kajian atas sistem 
skala lokal di Indonesia menemukan bahwa tata kelola efektif ini sulit untuk dicapai dan pelayanan yang diberikan 
tidak selalu bertahan sesuai yang direncanakan (Eales et al. 2013). Selain itu, jumlah rumah yang tersambung 
seringkali hanya setengah dari jumlah yang direncanakan (Mitchell et al. 2015). Meskipun demikian, Pemerintah 
Indonesia telah berkomitmen pada sistem air limbah skala lokal sebagai komponen utama dari komitmennya 
untuk menyediakan akses sanitasi 100% kepada penduduknya. Terhitung tahun 2014, 13.600 sistem semacam ini 
telah didanai untuk instalasi, dan sebanyak 100.000 lagi dibutuhkan untuk memenuhi target akses saat ini 
(Mitchell et al. 2015).  

Menanggapi situasi ini, Institute for Sustainable Futures (ISF) pada University of Technology Sydney (UTS) 
mengembangkan sebuah proyek penelitian aksi lintas disipliner selama tiga tahun yang bertujuan untuk 
meningkatkan tata kelola jangka panjang layanan air limbah skala lokal di Indonesia.  

Proyek ini merupakan sebuah kemitraan penelitian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS), dan dijalankan bekerja sama dengan AKSANSI (Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh Indonesia), Bremen 
Overseas Research and Development Association (BORDA) Jerman, Center for Regulation Policy and Governance 
(CRPG) pada Universitas Ibn Khaldun Bogor dan UK Overseas Development Institute (ODI). Sebuah Kelompok 
Penasihat Proyek (Project Advisory Group) (beranggotakan perwakilan dari tujuh kementerian dan enam donor 
internasional) memberikan bimbingan dan validasi untuk penelitian ini. Studi tahun 2014-2016 ini didukung oleh 
Australian Development Research Awards Scheme (ADRAS). Hibah penelitian ini mencakup proyek PhD yang 
mengeksplorasi pengalaman warga terkait layanan air limbah skala lokal dan melibatkan mereka dan pemangku 
kepentingan pemerintah daerah untuk merancang bersama model layanan alternatif. 

Empat bidang kajian untuk proyek ini adalah: 

 
Dokumen ini merupakan bagian dari hasil kerja kemitraan pengelolaan. Dokumen ini merangkum temuan 
penelitian ke dalam materi panduan yang fleksibel dan pragmatis untuk meningkatkan tata kelola sanitasi.



 4

1. Pendahuluan 
Sektor pembangunan telah menguji coba berbagai pendekatan yang dikelola masyarakat selama 20 
tahun terakhir sebagai cara untuk secara cepat mengembangkan akses pada layanan dasar melalui 
layanan air dan sanitasi skala lokal (terdesentralisasi). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini, 
walaupun bermaksud baik, menghadapi banyak tantangan untuk menjaga penyelenggaraan layanan 
yang lestari (Eales 2013, Mitchell et al 2015, Mitchell et al 2016, Claus 2015). 

Materi panduan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi penyelenggaraan pelayanan yang sudah 
berjalan dengan memperkuat tata kelola sistem sanitasi skala lokal. Penguatan tata kelola dapat 
dimungkinkan dengan memperluas opsi terkait siapa yang mengambil tanggung jawab yang mana – 
termasuk pemerintah daerah dan usaha sektor swasta serta kelompok swadaya masyarakat dalam 
penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Untuk melakukannya, materi panduan ini 
memperkenalkan empat alat untuk mengeksplorasi dan meningkatkan tata kelola: 

 Dimensi Tata Kelola: Apa yang harus ditata kelola? 

 Spektrum Tata Kelola: Siapa yang harus terlibat dan bagaimana? 

 Permainan Tata Kelola: Apa yang dapat berjalan baik di daerah anda? 

 Skenario bermain peran: Bagaimana rasanya berada dalam posisi orang lain? 

Tujuan utama materi panduan ini adalah untuk memungkinkan para pemangku kepentingan (seperti 
kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, donor, program, LSM, dll) yang mendanai, 
melaksanakan atau mendukung sistem skala lokal untuk menentukan strategi terbaik yang sesuai 
dengan konteks sistem mereka saat ini berdasarkan kebutuhan dan kekuatan lokal, melalui proses yang 
dipimpin atau diawasi oleh pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab utama atas 
penyelenggaraan layanan. Kami menyadari betapa penting dukungan politik untuk meningkatkan hasil 
sanitasi, baik ketika dukungan itu ada maupun tidak ada. Maka kami memberikan argumentasi dan 
contoh-contoh tentang faktor-faktor pendorong dari segi hukum, kelembagaan, keadilan, bahaya 
efluen, efisiensi, biaya, dan masyarakat untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam 
memastikan berfungsinya sistem sanitasi skala lokal secara terus menerus. 

Materi panduan ini terdiri dari dua dokumen: 

 Dokumen penjelasan ini 

 Presentasi visual yang kaya untuk menyelenggarakan lokakarya mendalam, diskusi pemangku 
kepentingan atau refleksi perorangan.  

 

Kotak 1: Definisi Utama Tata Kelola untuk materi panduan ini  

Tata Kelola: pengaturan untuk penyelenggaraan layanan sanitasi skala lokal yang mencakup kegiatan 
sehari-hari untuk memastikan keberfungsian sistem (misalnya tanggung jawab operasional), dan 
pengaturan kelembagaan formal dan informal yang memungkinkan penyelenggaraan efektif kegiatan 
sehari-hari yang diperlukan (misalnya pengaturan kelembagaan) (Kooiman 2003) 

Tanggung Jawab Operasional: kegiatan yang berhubungan dengan keberfungsian sehari-hari sistem 
penyelenggaraan layanan tersebut – disebut sebagai tata kelola tingkat pertama (Kooiman 2003)  

Pengaturan Kelembagaan: konteks kelembagaan formal dan informal yang mendukung atau 
menghambat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan sehari-hari – disebut sebagai tata kelola tingkat 
kedua (Kooiman 2003). 
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1.1. Latar Belakang 

Materi panduan ini dihasilkan terutama dari penelitian dalam konteks Indonesia. Seperti yang telah 
disebutkan, Indonesia membutuhkan sekitar 75.000 sistem sanitasi skala lokal untuk memenuhi target 
2019 (Mitchell et al 2015), yang berarti rata-rata 150 sistem di setiap kota atau kabupaten. 

Saat ini, kebanyakan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang bertanggung jawab atas 
Pengoperasian dan Pemeliharaan (Operation and Maintenance – O & M) tidak mengoperasikan sistem 
skala lokal pada kondisi ‘pemanfaatan penuh’. Sebagian besar KSM mengalami kegagalan secara 
finansial dan sistem rata-rata beroperasi pada kapasitas koneksi 50% (Mitchell et al 2015, Claus 2015). 
Kedua hal ini berarti hasil kesehatan dan lingkungan yang didapat dari investasi yang ada kurang 
optimal. 

Jika dalam lima tahun ke depan dan seterusnya 100.000 KSM akan menjadi satu-satunya penyedia 
layanan, kemungkinan besar hal ini tidak akan menjadi sebuah ‘rencana pengelolaan’ yang efisien, 
efektif, atau pun realistis selama usia, atau tahap pengoperasian semua sistem skala lokal. Panduan ini 
bermaksud untuk mendukung pengelolaan yang lebih efisien dan efektif atas pengoperasian sistem 
skala lokal. 

1.2. Landasan untuk materi panduan 

Materi panduan ini berangkat dari beberapa titik awal yang kemudian menentukan isinya. 

Pertama-tama, di bawah peraturan perundang-undangana terkait desentralisasi di Indonesia, 
pemerintah daerah secara hukum bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan sanitasi. Dengan 
kata lain, pemerintah daerah merupakan entitas yang memiliki tanggung jawab akhir atas 
penyelenggaraan layanan sanitasi, bukan masyarakat. Oleh karena itu, materi panduan ini mengambil 
pandangan bahwa pemerintah daerah harus berperan sebagai “backstop” (penjamin). Hal ini sejalan 
dengan HAM untuk Sanitasi, di mana pemerintah lah yang menjadi penyandang kewajiban yang 
bertanggung jawab atas pemenuhan hak ini secara progresif. Ada sejumlah tanggung jawab minimum 
yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan tahap operasional yang berhasil (hal 
ini dijelaskan di bawah). 

Kedua, strategi untuk meningkatkan tata kelola yang diterapkan pada lokasi manapun harus didasarkan 
pada kekuatan dan kebutuhan khas lokasi bersangkutan. Terdapat rentang luas kemampuan dan 
ambisi, serta kendala dan peluang pada ke-14.000 KSM Indonesia yang saat ini bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan layanan sanitasi. Demikian pula, ada keragaman yang luas di antara pemerintah 
daerah dari segi pelaku, kemampuan, dan niat. Oleh karena itu, inisiatif apapun yang hendak 
meningkatkan tata kelola sistem sanitasi skala lokal harus memperhitungkan keragaman ini. 

Ketiga, para penulis mengambil pandangan bahwa sistem skala lokal merupakan bagian penting dari 
solusi jangka panjang. Sistem skala lokal dapat memberikan banyak keuntungan dibandingkan sistem 
terpusat, seperti dapat lebih cepat direncanakan dan dibangun, memiliki konsekuensi yang lebih kecil 
jika gagal, dan seringkali memiliki biaya daur hidup yang lebih rendah. Namun untuk menyelenggarakan 
layanan dengan baik dalam jangka panjang perlu ada pengaturan pengelolaan yang jelas, dengan batas-
batas tanggung jawab yang tegas dan layak. Panduan ini bertujuan untuk membantu mewujudkan hal 
tersebut. 

1.3. Khalayak sasaran, tujuan dan penggunaan materi 

Dokumen ini dikembangkan bersama dan untuk para pemangku kepentingan di Indonesia yang 
berkepentingan untuk meningkatkan tata kelola sistem sanitasi skala lokal. Khalayak ini mencakup: 

 LSM, organisasi dan asosiasi masyarakat sipil yang mendukung KSM yang bertanggung jawab atas 
tahap operasional dan pelayanan berkesinambungan 

 Pemerintah daerah berkepentingan yang menyadari adanya peluang untuk perbaikan 
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 Program donor yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yang memandang sistem skala lokal 
sebagai bagian penting dari keseluruhan portofolio sanitasi. 

Melalui penyajian perpaduan dari (a) temuan penelitian, (b) pertanyaan untuk renungan, dan (c) proses 
untuk perbincangan terstruktur dan eksplorasi antara para pemangku kepentingan, materi panduan ini 
mendukung para pemangku kepentingan untuk membahas, memilih dan menerapkan pilihan untuk 
peningkatan tata kelola pada konteks masing-masing. 

Materi panduan ini dapat digunakan dalam berbagai cara. Misalnya, sebagai: 

 Struktur untuk lokakarya 1‐3 hari dengan pemangku kepentingan yang berminat dari beberapa 
daerah 

 Struktur untuk pertemuan setengah hari dengan para pemangku kepentingan dari satu wilayah 
pemerintah daerah  

 Suatu tinjauan dan alat refleksi bagi para pemangku kepentingan 

Prinsip-prinsip dan proses dalam materi panduan ini juga dapat diadaptasi dan diujicobakan dalam 
konteks negara lain. 

1.4. Awal mula dan validasi untuk materi panduan ini  

Panduan ini dikembangkan dari sebuah sintesis proyek penelitian selama tiga tahun (untuk lebih 
jelasnya lihat bagian latar belakang Proyek dokumen ini dan situs daring proyek 
www.communitysanitationgovernance.info). Proyek ini hendak mencari jalan menuju tata kelola efektif 
untuk memfasilitasi pengoperasian jangka panjang sistem skala lokal. Proyek ini melibatkan kunjungan 
mendalam ke 11 pemerintah daerah, 30 KSM, dan lebih dari 100 wawancara dan kelompok diskusi 
fokus di Indonesia. Setelah melakukan sintesis atas temuan penelitian, materi panduan ini 
dikembangkan dan diuji dalam lokakarya dengan peserta dari 45-an pemerintah daerah dari Sumatera, 
Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua pada bulan April 2016. 

2. Komponen utama materi panduan 

Ada empat komponen utama dalam bahan panduan ini: (1) Dimensi Tata Kelola, (2) Spektrum Tata 
Kelola, (3) Permainan Tata Kelola, dan (4) kegiatan Bermain Peran. Keempatnya dijelaskan sekilas di 
bawah ini dan lebih rinci dalam presentasi visual yang menyertai (lihat Lampiran 1 untuk contoh lembar 
pengaturan waktu dan panduan bagi fasilitator yang menggunakan presentasi visual). 

1. Dimensi Tata Kelola: Apa yang harus ditata kelola? 

 
2. Spektrum Tata Kelola: Siapa yang harus terlibat dan bagaimana? 
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3. Permainan Tata Kelola: Apa yang terjadi di daerah anda sekarang? Adakah cara lain untuk 
mengatur peran?  

      
 

4. Bermain Peran: Bagaimana rasanya berada dalam posisi orang lain?  

 

2.1. Dimensi Tata Kelola: Apa yang harus ditata kelola?   

Tata kelola yang memadai sangat penting untuk keberhasilan pengoperasian jangka panjang layanan 
infrastruktur. Mewujudkan suatu tata kelola yang memadai dalam praktiknya akan melibatkan 
serangkaian proses dan hubungan yang kompleks dan tumpang tindih (Ross et al, 2014). Ketika suatu 
layanan membersihkan, mengolah dan membuang atau memanfaatkan kembali sesuatu yang tidak 
diinginkan (seperti limbah sanitasi), daripada memberikan sesuatu yang diinginkan (seperti air atau 
listrik), pengaturan tata kelola menjadi lebih sulit karena, contohnya, persepsi relatif tentang manfaat 
pribadi versus manfaat publik atas layanan tersebut (Ross et al, 2014). 

Untuk dapat tetap menyelenggarakan layanan sanitasi dalam jangka panjang, terdapat empat dimensi 
berbeda dan saling terkait yang perlu diberi perhatian terus menerus selama tahap operasional (Ross et 
al, 2014): 

 
Keempat Dimensi Tata Kelola ini dapat digunakan baik untuk mengingatkan para pemangku 
kepentingan apa yang penting untuk diperhatikan, dan sebagai alat diagnostik untuk menyelidiki 
berbagai persoalan pada tahap operasional. Presentasi visual berisi aktivitas sederhana untuk 
menelusuri dimensi-dimensi utama ini dengan para pemangku kepentingan dari wilayah suatu 
pemerintah daerah (lihat Gambar 1 untuk contoh hasil kegiatan ini dalam praktiknya). 

Selain itu, dimensi ini dapat membantu KSM dan pemerintah daerah mengembangkan tujuan dan 
sasaran untuk pemantauan tahap operasional sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola. 

Berdasarkan empat dimensi tata kelola ini, definisi tata kelola yang sukses bagi layanan air limbah dapat 
menjadi “pemisahan manusia dari patogen ekskresi yang berbahaya, dan perlindungan lingkungan 
yang memadai melalui: 

 Teknologi yang berfungsi 

 Dana yang cukup untuk membiayai hal‐hal yang perlu terjadi  

 Keputusan pengelolaan yang mewujudkan tindakan yang diperlukan  

 Warga terus menggunakan sistem 
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Gambar 1:  Peserta lokakarya mengidentifikasi masalah tahap operasional dan menggolongkannya sesuai Dimensi Tata 
Kelola (lihat Kegiatan pertama dalam presentasi visual terlampir). 

 
 
Pada tahap operasional, penting untuk memantau apakah dimensi tata kelola ini dalam keadaan sehat, 
sebagai alat untuk menyelidiki dan memperbaiki tata kelola. Indikator contoh untuk kesehatan dimensi 
ini disajikan di bawah ini. 

Daftar awal indikator ini dapat diperluas dan diintegrasikan ke dalam program pemantauan dan 
evaluasi donor, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Tabel 1: Ringkasan Dimensi Tata Kelola dan indikator potensial untuk memantau kesehatan mereka. 

Dimensi Tata Kelola  Wilayah indikator potensial 

Teknologi yang berfungsi: Apakah 
badan operasional dan badan 
pengatur mendukung operasional 
sistem teknis sebagaimana 
dimaksud? 

Sistem beroperasi sesuai desain dalam rentang beban yang 
dapat diterima  

Sistem beroperasi sesuai desain di mana kualitas efluen 
memenuhi persyaratan 

Pemeliharaan teratur dan berkala (misalnya penyedotan 
lumpur tinja dan kekam) terjadi sebagaimana mestinya 

Badan yang mengatur (misalnya, pemerintah daerah) 
memantau keberfungsian sistem 

Menjaga permintaan: Apakah 
pengguna merasa sistem dapat 
diakses, diterima, tersedia, 
terjangkau? 

Aksesibilitas: Pengguna/sambungan yang direncanakan vs 
aktual (jangka panjang) 

Akseptabilitas: Pengguna puas dengan sistem  

Ketersediaan: Sistem (misalnya fasilitas kommunal) 
selalu/cukup tersedia. 

Keterjangkauan: Sistem dapat dioperasikan dengan iuran 
pengguna yang mau dan mampu dibayar oleh para pengguna 
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Dimensi Tata Kelola  Wilayah indikator potensial 

Pengelolaan yang efektif: Apakah 
badan pengelola memiliki (dan 
mengikuti) administrasi dan sistem 
pengambilan keputusan yang 
akuntabel dan adil? 

Struktur pengelolaan yang fungsional (misalnya keputusan 
wajar diambil, diikuti dengan tindakan) 

Struktur akuntabilitas kepada pemangku kepentingan sudah 
ada dan digunakan  

Penjadwalan, pelaksanaan, dan pemantauan operasional 
(Terdapat sistem untuk menangani perbaikan besar) 

Operator yang aktif dan cukup terampil (responsif terhadap 
permasalahan) 

Pendanaan berkelanjutan: Apakah 
badan pengelola memiliki 
pendapatan berkelanjutan yang 
cukup untuk menutup semua unsur 
biaya jangka pendek dan jangka 
panjang? 

Pemasukan yang cukup untuk menutup pengeluaran bulanan  

Pembiayaan tersedia untuk perbaikan besar  

 

2.2. Spektrum Tata Kelola: Siapa yang harus terlibat?  

Kami telah mengambil pendekatan multi-cabang untuk mengeksplorasi dan menentukan siapa yang 
harus terlibat dalam tata kelola sistem pelayanan air limbah skala komunal atau lokal. Salah satu 
sumber wawasan adalah studi kasus analisis kelembagaan mendalam yang dilakukan di Indonesia pada 
tahun 2015, yang mengungkapkan adanya tiga jalur potensial bagi pemerintah daerah untuk dapat 
melihat perannya saat ini dalam kaitannya dengan tata kelola sistem skala lokal (Mason et al 2016): 

 Pemda tidak memberikan dukungan/memberikan dukungan minimal untuk keberlanjutan skala 
lokal: sistem skala lokal terus mengalami penurunan atau berada dalam equilibrium tingkat rendah 

 Pemda memberikan dukungan seadanya terhadap permasalahan yang saat ini tampaknya masih 
‘diperbolehkan’: Mengutak‐utik status quo, dengan fokus pada tanggung jawab operasional 
tertentu saja 

 Pemda mengambil inisiatif untuk memikirkan kembali apa yang ‘diperbolehkan’: Memanfaatkan 
peluang yang muncul pada tingkat lokal untuk mengatasi masalah yang lebih sistemik dalam 
pengaturan kelembagaan 

Sumber wawasan kedua berasal dari pengamatan lapangan kami terhadap berbagai kendala, peluang, 
kapasitas, dan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah. Sumber wawasan ketiga didapat 
melalui pembelajaran dari inisiatif terkait (misalnya, penyediaan layanan air berbasis masyarakat). 
Hasilnya adalah Spektrum Tata Kelola kami yang mengidentifikasi berbagai kemungkinan pendekatan 
tata kelola, membedakannya antara yang dipimpin KSM, pengelolaan bersama dan pengelolaan yang 
dipimpin lembaga (Gambar 2). 

Gambar 2: Spektrum Tata Kelola.  

 

Untuk setiap pendekatan, presentasi visual yang menyertai menyajikan temuan penelitian terkait, 
sebuah penjelasan tentang strategi dan alat untuk meningkatkan tata kelola (lihat Tabel 1), dan 
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serangkaian pertanyaan refleksi untuk membantu para pemangku kepentingan mempertimbangkan 
relevansi alat-alat ini dengan konteks mereka. 

Kotak 2. Pada akhirnya, pemerintah daerah lah yang bertanggung jawab untuk memastikan layanan 
sanitasi skala lokal terus diselenggarakan di Indonesia. 

Terlepas dari pendekatan dan strategi manapun pada Spektrum Tata Kelola yang diujicobakan atau 
dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, pemerintah daerah di Indonesia secara hukum bertanggung 
jawab atas penyelenggaraan layanan sanitasi dan memastikan pengelolaan dan pengolahan saluran 
limbah, lumpur tinja dan air limbah yang aman. Hal tersebut berarti pemerintah daerah, bukan 
masyarakat, yang menjadi penjamin (backstop) untuk memastikan keberlangsungan layanan sanitasi 
yang fungsional. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah harus menyediakan serangkaian layanan 
dukungan minimum, seperti: 

1. Untuk sistem yang sudah ada, memetakan lokasi dan memantau dan mencatat status/kinerja teknis 
dan fungsionalitas KSM 

2. Untuk sistem baru, memastikan adanya pemeriksaan pasca konstruksi dan mencatat hasilnya 

3. Memastikan dukungan (keuangan, teknis/fisik) tersedia untuk mengoptimalkan sistem skala lokal 
(misalnya, untuk mencapai kapasitas sambungan 100%, untuk retrofit sistem komunal agar mencakup 
sistem saluran pembuangan sederhana, memantau kualitas efluen, pengurasan, rehabilitasi, melakukan 
perbaikan besar, dll) 

4. Formalisasi penetapan tarif sesuai dengan prinsip pemulihan biaya untuk tahap operasional, dan 
formalisasi mekanisme pengumpulan iuran untuk memastikan agar dana tersedia. 

Tiga pendekatan dalam Spektrum Tata Kelola tidak saling mengecualikan. Kuncinya adalah bahwa 
pemerintah daerah harus memikirkan apa yang dapat memenuhi kebutuhan dan peluang mereka 
paling baik saat ini, mengidentifikasi kombinasi strategi dari dalam satu, dua atau tiga pendekatan 
ini. 

Tabel 2: Rangkuman tiga pendekatan dalam Spektrum Tata Kelola dan contoh strategi dalam setiap pendekatannya. 

Pendekatan yang 
dipimpin lembaga 

Ketika pemerintah daerah mengambil peran kepemimpinan dalam penyelenggaraan
layanan sanitasi (yaitu dalam pengoperasian sistem, bukan dalam konstruksinya), dan 
menangani permasalahan sistemik dalam pengaturan kelembagaan dan penyediaan 
layanan sanitasi secara keseluruhan. Pendekatan ini membantu menghindari potensi 
perangkap asumsi bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan semua komponen tahap 
operasional. 

Menetapkan 
tanggung jawab 
secara kolaboratif 

Ini adalah proses di mana pemerintah daerah memimpin percakapan yang difasilitasi 
dengan para pemangku kepentingan lokal untuk meninjau kembali dan melakukan 
realokasi spektrum tanggung jawab berdasarkan pada siapa yang terbaik untuk melakukan 
apa dan kapan. Ini mencakup perusahaan-perusahaan lokal swasta, SKPD pemerintah 
daerah, LSM lokal, dan KSM. Strategi ini memungkinkan setiap pemerintah daerah untuk 
memperkuat tata kelola berdasarkan kekuatan di wilayah mereka. Permainan Tata Kelola 
dapat membantu hal ini dalam praktiknya. 

Menugaskan 
tanggng jawab 
berdasarkan risiko 

Menerapkan strategi ini berarti menetapkan tanggung jawab sesuai tingkat risiko, dengan 
mengadopsi dan mengadaptasi pendekatan internasional seperti dari Amerika Serikat, di 
mana tingkat risiko kesehatan manusia dan lingkungan menentukan tingkat keterlibatan 
kelembagaan. 

Formalisasi PPP 

Ada banyak cara bagi pemerintah daerah untuk mengeksplorasi kemitraan swasta publik 
untuk pengoperasian sistem sanitasi skala komunal atau lokal yang berkelanjutan. Ini 
mungkin relevan di daerah di mana ada sektor swasta yang kuat, dan di mana pemerintah 
daerah tidak bersedia atau tidak mampu menjalankan semua tanggung jawab operasional. 
Di Jepang, misalnya, ada jejaring luas ribuan organisasi swasta berizin yang memberikan 
layanan operasional dan pemantauan untuk sistem sanitasi on‐site dan skala kecil 
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Pendekatan 
pengelolaan 
bersama 

Ketika pemerintah daerah mengambil peran dukungan sederhana dalam memastikan 
pengoperasian yang baik 

Menguatkan KSM 

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 tanah, aset, serta meningkatkan 
kemampuan KSM untuk mengakses dana. 

Pengelolaan 
bersama antara 
PEMDA dan KSM 

Dalam panduan ini, pengelolaan bersama merujuk pada proses di mana pemerintah daerah 
mulai meningkatkan porsi tanggung jawab mereka, kemungkinan memprioritaskan aspek-
aspek tahap operasional yang dirasa paling sulit oleh KSM, serta mengembangkan dan 
menyebarkan mekanisme akses yang jelas bagi masyarakat. Permainan Tata Kelola dapat 
membantu hal ini dalam praktiknya. 

Membangun 
jejaring 

Menciptakan jejaring regional atau provinsi (misalnya asosiasi, masyarakat praktik KSM, 
kelompok fasilitator operasional apapun di masa mendatang, dll) dapat membantu 
mengembangkan koordinasi lintas kabupaten dan mewujudkan manfaat efisiensi dari 
agregasi. 

Pendekatan yang 
dipimpin KSM 

Ketika KSM ingin menjadi atau diasumsikan sebagai penyedia layanan utama  

Kewenangan 
dalam penetapan 
tarif dan 
pemungutan iuran 

Banyak KSM kesulitan secara finansial. Oleh karena itu langkah pentingnya adalah untuk 
memberikan kewenangan dan legitimasi bagi KSM atau pemimpin lokal di desa, 
lingkungan, atau tingkat regional untuk (a) menetapkan tarif pada tingkat pemulihan biaya 
operasional lokal yang nyata, dan (b) melakukan formalisasi proses pengumpulan iuran. 
Penetapan tarif dapat terjadi, misalnya, melalui peraturan daerah pada tingkat kota, atau 
melalui peraturan walikota. Formalisasi pemungutan iuran dapat terjadi misalnya, melalui 
penggabungan dengan mekanisme pengumpulan iuran lain yang diterima di tingkat desa, 
melalui penerbitan tagihan yang mirip dengan tagihan air atau listrik, melalui penyediaan 
kaos atau seragam ‘resmi’ bagi agen pemungutan iuran, dll 

Mencocokkan 
pembiayaan 
inovatif dengan 
kebutuhan 

Pemerintah daerah dan perancang program skala komunal dapat membantu 
menghubungkan KSM dan/atau rumah tangga dengan mekanisme pembiayaan inovatif 
(misalnya keuangan mikro, koperasi kredit, CSR). Dana ini dapat digunakan, misalnya, oleh 
rumah tangga untuk mendanai sambungan sistem mereka, atau KSM untuk melakukan 
retrofit sistem komunal ke sistem saluran pembuangan sederhana, untuk memperluas 
penyelenggaraan layanan, dengan demikian juga potensi pendapatan, atau untuk biaya 
berkala dan biaya pembaruan aset. 

Membangun 
wirausaha inovasi 

Terdapat banyak strategi dan inisiatif yang mungkin di mana KSM meningkatkan efisiensi 
dan minat atas layanan, memaksimalkan manfaat yang diberikan oleh kehadiran sistem 
tersebut, dan menciptakan aliran pendapatan tambahan. Penelitian ini menemukan 
banyak contoh inovasi tersebut (lihat Presentasi Visual yang menyertai). 

 

Seperti disebutkan di atas, tiga pendekatan dalam Spektrum Tata Kelola tidak saling mengecualikan. 
Masing-masing pemerintah daerah harus menemukan apa yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan 
dan peluang mereka saat ini, mengidentifikasi kombinasi strategi dari dalam satu, dua atau tiga 
pendekatan ini. 
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2.3. Permainan Tata Kelola 

Permainan Tata Kelola dikembangkan sebagai mekanisme untuk mengartikulasikan, memperjelas dan 
mendiskusikan peran dan tanggung jawab untuk penyelenggaraan layanan sanitasi. Permainan ini 
mencakup daftar semua tindakan yang menggambarkan kegiatan yang diperlukan untuk memastikan 
pengoperasian sistem skala lokal yang sukses. Kegiatan atau tugas-tugas adalah kartu permainan, dan 
umumnya merupakan ‘tanggung jawab operasional’, walau juga mencakup beberapa ‘pengaturan 
kelembagaan’ (Kooiman, 2008). Permainan ini juga mencakup sejumlah pelaku yang umum bagi 
pemerintah daerah di Indonesia yang melakukan atau dapat memainkan peran pada tahap 
operasional. 

Permainan dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai pemangku kepentingan melihat 
pembagian peran dan tanggung jawab saat ini, serta untuk mengeksplorasi dan menegosiasikan 
pembagian peran dan tanggung jawab di masa depan dalam skenario yang berbeda. 

Permainan ini digunakan tiga kali dalam Presentasi Visual yang menyertai materi panduan untuk 
membantu peserta mengeksplorasi pengaturan saat ini (pendekatan yang dipimpin KSM), pendekatan 
pengelolaan bersama, dan pendekatan yang dipimpin Lembaga. Permainan ini tentu saja dapat 
disesuaikan dengan skenario lain yang ingin dieksplorasi oleh fasilitator atau pemangku kepentingan. 

Tabel 3: Contoh kegiatan yang diperlukan untuk keberhasilan pengoperasian sistem sanitasi skala lokal. 

Teknis  Keuangan  Pengelolaan  Dukungan pengguna 
Membersihkan perangkap 
lemak (grease trap) dan 
membuangnya 

Menetapkan iuran 
pengguna 

Menerima dan menangani 
keluhan 

Menambah sambungan 
rumah 

Pemeliharaan kecil 
(pembersihan kekam atau 
bilas) 

Mengumpulkan iuran 
pengguna Pemantauan KSM Sosialisasi dan edukasi 

pengguna 

Pemeliharaan besar 
(misalnya kerusakan 
manhole) 

Membayar gaji operator Penghargaan KSM Melakukan kampanye 
kesehatan 

Membersihkan pipa 
mampat 

Mengelola keuangan 
(tabungan, akuntansi, 
membuat perkiraan) 

Memberikan dukungan 
teknis Membersihkan MCK 

Penggantian Aset 
(misalnya pipa rusak) Perencanaan anggaran Pengembangan kapasitas 

KSM 
[bagian kosong untuk diisi 
oleh para pemain] 

Penyedotan tinja Mengelola rekening bank Memastikan agih
pengetahuan antara KSM 

[bagian kosong untuk diisi 
oleh para pemain] 

Rehabilitasi sistem Membayar tagihan listrik Penyimpanan catatan [bagian kosong untuk diisi 
oleh para pemain] 

Pemantauan kualitas 
efluen 

[bagian kosong untuk diisi 
oleh para pemain] 

[bagian kosong untuk diisi 
oleh para pemain] 

Pemantauan kualitas 
sistem (memeriksa 
retakan, kebocoran) 

[bagian kosong untuk diisi 
oleh para pemain] 

[bagian kosong untuk diisi 
oleh para pemain] 

Tabel 4: Contoh pemangku kepentingan 

Pemangku kepentingan  Gambaran 

BAPPEDA  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PU/Wasbangkim   Dinas Pekerjaan Umum
BPLH  Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Dinkes  Dinas Kesehatan
UPTD‐PAL / DKP  Unit Pelayanan Teknis Daerah
Kelurahan  cukup jelas 
Ketua RT/Ketua RW    cukup jelas 
KSM  Kelompok Swadaya Masyarakat yang bertanggungjawab atas sistem 
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Perusahaan swasta  cukup jelas 

AKSANSI 
Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh Indonesia, LSM yang mendukung KSM dalam 
tahap operasional 

Lainnya?  <bagian kosong untuk diisi oleh para pemain>
 

Gambar 3: Peserta lokakarya (termasuk perwakilan pemerintah daerah dan perwakilan KSM) mengeksplorasi pengaturan 
tata kelola bersama‐sama (April 2016, Yogyakarta) 
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2.4. Skenario bermain peran 

Skenario bermain peran memberi kesempatan untuk memperluas perspektif dan ‘merasakan apa yang 
dialami oleh pemangku kepentingan lainnya’. Untuk materi panduan ini, sebuah permainan peran 
dikembangkan untuk membuat sebuah skenario di mana pemerintah daerah, masyarakat sipil, 
pengguna, kelompok pengelola (misalnya KSM) dan sektor swasta bertemu untuk membahas 
pembagian peran tata kelola. Sebuah skenario bermain peran mungkin akan lebih bermanfaat atau 
menarik pada saat melakukan pelatihan dengan orang-orang yang tidak berasal dari wilayah 
pemerintah daerah yang sama (lihat bahan bermain peran pada Lampiran 2). 
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Lampiran 1. Garis besar untuk presentasi visual yang menyertai 

Lembaran pengaturan waktu dan panduan ini ditujukan bagi AKSANSI dan pemangku kepentingan 
proyek lainnya yang familiar dengan pekerjaan ini, dan bagi yang ingin terus mengembangkannya. 
Contoh lembar di bawah ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai khalayak sasaran, tujuan 
lokakarya dan waktu yang tersedia. Fasilitator harus memasukkan waktu istirahat sebagaimana perlu. 
Kolom ‘catatan fasilitator’ di bawah ini mencakup bacaan yang dirasa dapat membantu oleh tim peneliti 
dalam persiapan untuk lokakarya, yang mungkin akan dirasa berguna bagi fasilitator di masa 
mendatang untuk dibaca, jika waktu memungkinkan. 

Waktu Topik Catatan Fasilitator 
10’ GAMBARAN UMUM 

Apa yang dicakup dalam dokumen ini? 
Definisi skala lokal 
Ekspektasi dari panduan 

 

10’ PENDAHULUAN 
Apa itu tata kelola?  
Mengapa meningkatkan tata kelola? 
Bagaimana kita meningkatkan tata kelola? 

Sebagai persiapan, baca Laporan Midterm proyek 
(Mitchell et al 2015). Dokumen latar belakang lainnya 
yang mungkin baik untuk dibaca adalah Kooiman 
2003; Kooiman 2008; Eales et al 2013. 

10’ APA YANG DITATA KELOLA 
Pengenalan Dimensi Tata Kelola (teknologi, keuangan, 
pengguna, pengelolaan) 

Sebagai persiapan, baca Global Practice Scan proyek 
(Ross et al 2014). 

40’ KEGIATAN: mengeksplorasi jenis tantangan tata kelola 
yang ada 

Perlu kertas kraft dan pena 3 warna untuk tiap 
kelompok. 

40’ 

KEGIATAN: Bagaiman tata kelola diatur saat ini?  

Tinjau kembali daftar kegiatan dan daftar pemangku 
kepentingan di Bagian 2.3. 
Siapkan dan cetak daftar pemangku kepentingan pada 
A3. 
Siapkan, cetak dan potong-potong daftar kegiatan 
untuk para peserta. Idealnya stau kelompok terdiri 
dari 3-4 orang. 

60’ – 
90’ 

SIAPA YANG HARUS MENJALANKAN TATA 
KELOLA? DAN BAGAIMANA? 
Strategi untuk memperkuat pendekatan yang dipimpin 
KSM. Presentasi 10’ dan diskusi 10’ – 20’ mengenai:  
Kewenangan dalam menetapkan tarif dan pemungutan 
iuran 
Mencocokkan pembiayaan inovatif dengan kebutuhan 
Membangun wirausaha inovasi 
Pertanyaan refleksi 

 

20’ Penggerak untuk meningkatkan peran pemerintah 
daerah 

 Alasan hukum 

 Alasan kelembagaan 

 Alasan keadilan 

 Alasan bahaya efluen 

 Alasan KSM 

 Alasan efisiensi 

 Alasan norma pemberdayaan masyarakat 

Sebagai persiapan, baca bahan proyek:  
Tinjauan hukum (Legal review) (Al Afghani et al 2015); 
Analisis pengaturan kelembagaan (Analysis of 
institutional arrangements) (Mason et al 2015);  
Perbandingan pembiayaan (Costing comparison) 
(Mitchell et al 2016) 
Laporan midterm (Mid‐term report) (Mitchell et al 
2015) 

30 – 
60’ 

KEGIATAN: Dalam pendekatan Pengelolaan Bersama, 
bagaimana menurut anda tanggung jawab dapat diatur?  

Gunakan Papan Permainan dan kartu permainan yang 
sama dari kegiatan sebelumnya.  

30’ Strategi untuk pendekatan Pengelolaan Bersama. 
Presentasi mengenai: 

 Penguatan KSM 

 Membangun jaringan dukungan 

 Pengelolaan bersama dengan pemerintah daerah 

 Studi kasus AKSANSI  

 Pertanyaan renungan 

Sebagai persiapan, baca tinjauan Hukum proyek, serta 
mengenai Kanvas Model Bisnis (Business Model 
Canvas) 
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30’ 
Strategi untuk pendekatan yang dipimpin lembaga. 
Presentasi mengenai:  
Formalisasi kemitraan publik/swasta 
Secara bersama menugaskan tanggung jawab 
Menetapkan tanggung jawab berdasarkan risiko 

Sebagai persiapan, baca bahan proyek “Making 
pathogen hazards visible: a new heuristic to improve 
sanitation investment efficacy.” (Mitchell et al, 2016) 
serta Responsible Management Entity framework US 
EPA (Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat) 
(EPA, 2003) 

30’ – 
60’ 

KEGIATAN: Dalam pendekatan yang dipimpin lembaga, 
menurut anda bagaimana tanggung jawab dapat diatur? 

Gunakan Papan Permainan dan kartu permainan yang 
sama dari kegiatan sebelumnya. 

~ 30’ Membuat komitmen 
Selesaikan/tutup  
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Lampiran 2. Skenario Bermain Peran dan Peran‐Perannya 

Instruksi fasilitator 

Perkenalkan maksud skenario bermain peran kepada peserta lokakarya dan tujuan kegiatan: untuk 
bersama‐sama menentukan peran/tanggung jawab untuk tahap operasional penyelenggaraan layanan 
sanitasi skala lokal. 

o Misalnya, masing‐masing pemangku kepentingan memiliki kekuatan dan kendala mereka 
sendiri dalam menyelenggarakan layanan sanitasi. Proses ini mengeksplorasi seperti apa 
kekuatan dan hambatan ‘rasanya’ dari perspektif lain, dengan ‘memakai sepatu mereka’. 

Bacakan skenarionya dengan suara keras kepada para peserta 

Buat daftar pemangku kepentingan yang berbeda‐beda yang akan diwakili dalam permainan peran  

Berikan kepada setiap peserta salinan ceritanya dan salah satu dari peran pemangku kepentingan 
kepada masing‐masing peserta dalam satu kelompok berenam. 

Berikan setiap kelompok seperangkat potongan permainan untuk ‘kegiatan yang diperlukan untuk 
pengoperasian yang sukses’ 

Berikan para peserta waktu 5 menit untuk masing‐masing membaca ringkasan dan cerita latar 
belakang pemangku kepentingan mereka sendiri 

Jawab sisa pertanyaan yang mungkin dimiliki oleh kelompok sebelum mereka memulai 

Berikan kelompok 20‐30 menit untuk merundingkan siapa yang akan melakukan apa berdasarkan 
ringkasan yang diberikan kepada mereka 

Berikan setidaknya setidaknya 15 ‐30 menit untuk sesi penutup (debrief) setelah proses tersebut, karena 
banyak pembelajaran yang bisa didapat dari sesi penutup tersebut. Kemungkinan pertanyaan debrief 
dapat meliputi: 

o Apa pendapat anda tentang permainan ini? 

o Apa yang di luar dugaan bagi anda? 

o Apa yang dirasakan sebagai tantangan atau sulit tentang dinamika antara pemangku 
kepentingan? 

o Seberapa baik menurut anda proses seperti ini dapat berjalan dalam kenyataannya – yaitu 
proses untuk bersama‐sama menentukan dan melakukan pembagian tanggung jawab? 

o Apa pembelajaran terbesar bagi anda yang didapat dari bermain peran ini? 

 

Selebaran yang termasuk di bawah ini adalah: 

o Cerita (yang akan dicetak untuk setiap peserta) 
o Enam ringkasan cerita bermain peran 
o Perwakilan masyarakat 
o Kepala desa 
o Pemerintah daerah – bagian teknis 
o Pemerintah daerah – bagian keuangan 
o Perwakilan LSM 
o Perwakilan Usaha Kecil – Menengah (UKM)    
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Skenario 

Pemerintah pusat di negara anda telah memulai pendanaan program baru untuk sistem sanitasi 
terdesentralisasi. 

Dalam program baru ini, pemerintah pusat menguji coba bentuk pendanaan yang berbeda – pendanaan 
berbasis tata kelola. Hal ini berarti, sebelum dana tersebut dapat dirilis untuk sistem terdesentralisasi, 
pemangku kepentingan sanitasi dan kesehatan dari masing-masing kota akan diminta untuk bertemu 
dan bersama-sama menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk kegiatan penyelenggaraan 
layanan sanitasi yang mana berdasarkan kemampuan dan minat mereka, kemudian memberikan 
rencana tata kelola kepada pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat menyetujui rencana yang anda 
usulkan, mereka akan memberikan kepada anda dana untuk sistem tersebut. 

Kota Sanitopia sudah memiliki 40 sistem terdesentralisasi, dan pemerintah pusat telah memilih 
Sanitopia menjadi penerima 60 sistem skala komunal desentralisasi tambahan, sehingga total menjadi 
100 sistem di masyarakat. 

Kota Sanitopia membuat pertemuan pemangku kepentingan untuk membahas pengaturan tata kelola 
baru: 

 perwakilan masyarakat 
 Kepala administrasi desa 
 Bagian teknis pemerintah daerah 
 Bagian keuangan pemerintah daerah 
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
 Bisnis swasta 

Tujuan anda adalah untuk mendengarkan kebutuhan dan kepentingan semua dan menentukan siapa 
yang akan melakukan apa sehingga anda dapat mengagih pengaturan tata kelola anda dengan 
pemerintah pusat, dan mudah-mudahan akan diberikan 60 sistem terdesentralisasi itu. 
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Perwakilan masyarakat 

Anda adalah seorang pemimpin yang kuat dan terpercaya di masyarakat anda. Anggota masyarakat 
sering meminta anda untuk berbicara atas nama mereka, karena mereka tahu anda akan mewakili 
suara, kebutuhan dan kepentingan mereka secara jujur dan dengan keyakinan. 

Anda sudah berkonsultasi dengan anggota masyarakat anda tentang kemungkinan tambahan 60 sistem 
ini, dan masyarakat mendukung. Mereka melihat manfaat berkurangnya volume air limbah rumah 
tangga yang mengalir langsung ke saluran air. 

Namun, mereka khawatir tentang komitmen waktu. Sebagian besar anggota masyarakat yang terampil 
dan mampu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mengurangi kerentanan 
ekonomi mereka. Anggota masyarakat yang paling terampil juga sudah terlalu banyak komitmennya di 
banyak posisi relawan lainnya. Masyarakat cenderung tidak ingin menambah beban waktu relawan 
mereka lebih banyak lagi. 

Masyarakat anda biasanya sepakat dalam kebanyakan persoalan tanpa kontroversi besar. Namun soal 
uang, anda sebelumnya sudah pernah mengalami tantangan, khususnya dalam program limbah padat 
sebelumnya, di mana sulit untuk memungut iuran pengguna secara teratur. 

Namun, masyarakat telah sepakat bahwa ketika berurusan dengan pemerintah daerah dan pemain kuat 
lainnya, maka mungkin tokoh masyarakat yang kuat, seperti anda, dapat mengumpulkan umpan balik 
dan berkomunikasi mewakili mereka; yang berarti, misalnya, jika ada tugas-tugas operasional berat 
yang diperlukan, masyarakat merasa bahwa anda dapat menegosiasikan dukungan dari pemerintah 
daerah. 

 

Kepala desa 

Anda sebagai kepala desa merasa bahwa bekerja keras untuk masyarakat anda adalah suatu 
kehormatan. Anda juga ingin bekerja keras untuk masyarakat karena anda tahu hal ini dapat membawa 
anda ke posisi yang lebih tinggi. 

Anda sebagai kepala desa percaya bahwa jenis peluang pendanaan yang ditawarkan oleh pemerintah 
pusat ini benar-benar penting. Ketika pemerintah pusat menawarkan dana bagi anda, anda tahu bahwa 
akan bermanfaat bagi anda dan masyarakat anda untuk menerimanya beserta segala persyaratan dari 
pemerintah nasional, tanpa keraguan. Atau setidaknya dengan sesedikit mungkin pertanyaan. Tujuan 
utama anda adalah untuk memastikan bahwa pemerintah senang dan bahwa 60 sistem itu diterima. 

Pemerintah desa anda cukup kewalahan. Jadi walaupun anda ingin membuat pemerintah pusat senang 
dengan menerima tawaran sistem sanitasi mereka, anda hanya dapat mendukung sistem desentralisasi 
ini dalam cara-cara kecil. Contohnya, jika anda bisa berkoordinasi dengan sistem skala komunal lainnya 
di desa anda, dan bertindak sebagai ‘perantara’ antara masyarakat dan pemerintah daerah, anda 
mungkin akan punya waktu untuk jenis tanggung jawab seperti ini. 
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Pemerintah daerah – bagian teknis 

Anda adalah seorang manajer bagian teknis. Peran anda saat ini mencakup tugas untuk mengawasi 
penyedotan sistem on‐site, serta mengelola sistem terpusat kecil yang menghubungkan 600 rumah 
tangga. Ini termasuk mengelola instalasi pengolahan air limbah. 

Anda berpikir bahwa anda diundang ke pertemuan ini untuk diberikan tanggung jawab mengelola 
sistem desentralisasi juga, namun ada lebih dari 40 sistem ini di kota anda dan anda sudah kekurangan 
SDM. 

Masalah utama anda adalah bahwa anda tidak terlibat dalam perencanaan dan konstruksi sistem ini, 
sehingga anda mempertanyakan kualitas konstruksi tersebut. Anda tahu bahwa beberapa sistem tidak 
berfungsi karena ada pemotongan biaya yang dilakukan selama konstruksi dan kemungkinan sistem 
tidak terpasang dengan benar. Anda khawatir bahwa apabila mengambil tanggung jawab atas 60 sistem 
baru ini dan 40 sistem lama, bagian anda mungkin akan terbebani dengan tagihan besar, dan anggaran 
anda pun sudah sangat mengandalkan subsidi dari bagian keuangan. 

Meskipun anda memiliki peralatan dan keterampilan untuk mengawasi sistem-sistem itu, dan secara 
umum mendukung sistem terdesentralisasi, anda perlu untuk memecahkan masalah anggaran dan SDM 
sebelum dapat berkomitmen untuk melakukan apapun. 

 

Pemerintah daerah – bagian keuangan 

Anda adalah kepala unit bagian keuangan, dan anda membuat keputusan tentang jenis belanja yang 
dapat dimiliki bagian lain. 

Anda kurang yakin akan pentingnya pemerintah daerah terlibat dalam sistem skala terdesentralisasi. 
Ada kebijakan nasional yang jelas mengatakan bahwa masyarakat bertanggung jawab untuk 
mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. 

Namun, untuk setiap staf baru yang dipekerjakan, anggaran untuk bagian anda akan sedikit meningkat, 
sehingga anda akan senang untuk mempekerjakan lebih banyak staf. 

Semua departemen teknis sudah disubsidi, sehingga anda perlu investasi infrastruktur baru untuk 
menghasilkan lebih banyak pendapatan. Anda enggan untuk menambah dana untuk pekerjaan teknis, 
kecuali terlihat bahwa pendapatan akan meningkat setidaknya sampai titik di mana peningkatan 
pendanaan berulang akan dipulihkan. 

 

LSM 

Anda adalah pemimpin LSM Air, Sanitasi dan Higiene lokal. Anda telah mendapatkan kepercayaan dari 
masyarakat dan memiliki status yang dihormati di berbagai instansi pemerintah daerah. Walaupun LSM 
anda tidak memiliki sumber daya atau peralatan untuk melakukan perbaikan besar, anda memiliki 
beberapa kemampuan teknis. 

Meskipun anda tidak membutuhkan dana sekarang untuk pekerjaan anda, karena anda sedang 
menggalang itikad dan membangun hubungan baik, pada tititk tertentu, tagihan-tagihan akan harus 
dibayar, sehingga tahun berikutnya anda akan meminta pembayaran atas dukungan yang anda dan tim 
anda berikan kepada masyarakat. 

Anda memiliki spesialisasi dalam pelatihan teknis. Anda menjalankan pengoperasian dan pemeliharaan 
sistem desentralisasi, untuk hal-hal seperti penyumbatan, memeriksa retak, dan descumming. Biasanya 
anda melatih operator dan pengguna. 
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Pegusaha UKM  

Anda telah menjadi wirausaha sanitasi selama tiga tahun terakhir. Anda menawarkan layanan 
penyedotan untuk sistem on‐site. Warga cenderung untuk memanggil anda karena anda memiliki 
reputasi menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 

Anda telah datang ke pertemuan ini karena usaha melambat dan anda ingin menemukan cara lain 
untuk menemukan pekerjaan jangka panjang yang dapat diandalkan – kemungkinan melalui kontrak 
layanan dengan pemerintah daerah untuk berbagai pekerjaan teknis. 

Anda memiliki dua truk penyedotan, tapi tidak ada peralatan lainnya. Empat orang pekerja anda 
memiliki keterampilan teknis umum, muda, cerdas dan belajar dengan cepat. 
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