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Mitchell C, Ross K, Puspowardoyo P, Wedahuditama F. 2016. Governance of local scale sanitation: Visual Synthesis
Report for key stakeholders in Indonesia (terj., Tata kelola sanitasi skala lokal: Laporan Sintesis Visual untuk pemangku
kepentingan utama di Indonesia). Disusun oleh Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney,
sebagai bagian dari Australian Development Research Award Scheme Project: Effective governance for the successful
long-term operation of local scale wastewater systems (Tata kelola efektif untuk keberhasilan penyelenggaraan
jangka panjang sistem air limbah skala lokal).
Penyangkalan:
Walau segala upaya sudah dilakukan dengan saksama untuk menjamin ketepatan materi yang dipublikasikan, UTS/ISF
dan para penulis melepaskan tanggung jawab dari segala kerugian yang mungkin timbul pada semua pihak yang
menggunakan isi dokumen ini.

Dokumen ini merupakan sintesis dari proyek penelitian aksi trans-disipliner
kolaboratif tiga tahun untuk meningkatkan tata kelola jangka panjang layanan
sanitasi skala lokal (lihat situs: communitysanitationgovernance.info).
Untuk memantau dampak dari sintesis ini, kami akan sangat menghargai umpan
balik mengenai hal-hal yang sudah tepat dan apa yang kurang. Jika anda memiliki
komentar atau saran, silakan hubungi kami (lihat slide terakhir).
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Saran pengutipan:

BUMD

Badan Usaha Milik Daerah

CBO

Community based organisation (Kelompok Swadaya Masyarakat)

GOI

Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)

HH

Household (Rumah Tangga)

IDR

Rupiah Indonesia

KSM

Kelompok Swadaya Masyarakat

LG

Local government

MCK

Mandi, Cuci, Kakus

NGO

Non-governmental organisation (Lembaga Swadaya Masyarakat)

O+M

Operation and maintenance (Pengoperasian dan Pemeliharaan)

PERDA

Peraturan Daerah

SSS

Simple sewer system (Sistem saluran pembuangan sederhana)

Akronim untuk program sanitasi di Indonesia
SANIMAS

Sanitasi Berbasis Masyarakat

USDP

Urban Sanitation Development Programme
(Program Pengembangan Sanitasi Perkotaan)

USRI

Urban Sanitation and Rural Infrastructure Project
(Proyek Sanitasi Perkotaan dan Prasarana Perdesaan, didanai oleh ADB)
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Daftar singkatan
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GAMBARAN UMUM DOKUMEN
Dokumen ini memiliki lima bagian:
1. Pendahuluan tentang proyek
2. Metodologi proyek
3. Temuan utama penelitian
4. Rekomendasi utama
5. Rekomendasi pendukung
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Pendahuluan

Pengusahaan

X

Pengolahan

Pendapatan
Pupuk
Energi
Kompos

Juga untuk mendapatkan nilai lain: unsur hara, dll.
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Tujuan mendasar pengelolaan limbah adalah untuk
memisahkan manusia dari patogen limbah berbahaya, dan
melindungi lingkungan.

85%
On-site

© UTS:ISF

Sasaran cakupan sanitasi Indonesia tahun 2019 untuk
peningkatan akses memprioritaskan instalasi on-site.

7.5% 7.5%

Skala lokal

Terpusat

Akses dasar
Namun skala lokal juga signifikan. Skala lokal akan melayani jumlah
orang yang sama seperti sistem terpusat.
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 SANIMAS
 DEWATS
 Pengolahan komunal
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Fokus kami adalah pada skala lokal, yang bisa disebut dalam
berbagai nama.
 Distribusi
 Desentralisasi
 Skala lokal

IPAL

Istilah ‘Skala lokal’ mengingatkan kita bahwa kelompok lain dapat
Mengoperasikan dan Mengelola layanan skala ini bersama
masyarakat, atau sendiri untuk masyarakat.
(Figure: T. Rosenqvist)
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Untuk memenuhi sasaran 2019 berarti membangun lebih
banyak sistem skala lokal.

100.000
Membutuhkan
Rp 40T

13.000
400

Rp 5T

2009

2014

2019
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Bagaimana dengan pengoperasiannya?

Walau sebagian sistem sanitasi skala
komunal berjalan baik, banyak di
antaranya mengalami kendala
(Eales et al [WSP], 2013)

Bagaimana kita menjamin agar sistem benar-benar berfungsi dalam
jangka panjang?
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Jangka waktuMei 2013 – Maret 2016

Pendanaan
Mitra RI
Metodologi

Australian Aid Development Research Awards Scheme
Kontributor: UTS, ISF, BORDA
BAPPENAS (Perjanjian Kemitraan)
Penelitian Aksi Pratisipatif Transdisipliner

Kolaborator Mitra Lokal: AKSANSI
Mitra Internasional: BORDA Germany, ODI
Penasehat Ahli: Kathy Eales, Jeff Moeller, Chris Buckley
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Nama proyek: Tata kelola efektif untuk keberhasilan
penyelenggaraan jangka panjang sistem sanitasi skala lokal
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Metodologi
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Pendekatan metode campuran kami meliputi pengumpulan data
kualitatif dan kuantitatif, analisis dan sintesis. Ini mencakup:
• Wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok fokus dengan
kelompok yang beragam termasuk:
• pemuka masyarakat dan desa,
• LSM lokal,
• staf dan pejabat pemerintah pusat dan daerah,

• perwakilan dari program pendanaan sistem air limbah skala
komunitas utama (Pemerintah Indonesia dan donor), dan
• Kelompok Penasihat Proyek nasional berbasis di Jakarta

• Observasi selama kunjungan studi di Jawa dan Sulawesi (~30),
• Kajian dan analisis dokumen dan set data.
13
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Rerangka kerja dasar kami adalah tata kelola berjenjang:
Kegiatan sehari-hari yang memastikan keberfungsian
sistem
+
Kelembagaan formal and informal yang membantu atau
menghambat kegiatan sehari-hari tersebut
Itu berarti bahwa kami fokus pada
1. Apa yang perlu diperhatikan
2. Siapa bertanggung jawab atas apa dan bagaimana
tanggung jawab tersebut terlaksana dalam praktiknya
(Kooiman 2003, Kooiman 2008)
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Teknologi yang
berfungsi:
Memastikan bahwa
sistem fisik memberikan
layanan

Pengelolaan yang
efektif: Sistem tata
kelola dan pengambilan
keputusan yang
akuntabel dan
berkeadilan
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Ulasan Praktik Umum (Global Practice Scan) kami
mengidentifikasi ‘apa’ yang perlu diperhatikan untuk
keberhasilan jangka panjang layanan skala lokal.
Pembiayaan yang
berkelanjutan: Pendapatan
berjalan yang memadai
untuk memenuhi seluruh
unsur biaya operasional
jangka pendek dan panjang

Menjaga permintaan:
Menjaga permintaan
masyarakat atas layanan
yang efektif sepanjang
waktu
(Ross et al, 2014)
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Pemantauan
kinerja:

Pengaturan
hukum:

Skala dan
distribusi biaya:

Berapakah volume dan
dan bagaimana kualitas
data yang tersedia
tentang kinerja sanitasi
berbasis masyarakat?

Apa saja pengaturan
hukum dan informal
untuk tahap
Operasional?

Untuk berbagai model
pelayanan sanitasi, seperti
apa skala dan distribusi
biayanya?

Kemitraan pengelolaan:
Apa saja jenis-jenis struktur dan bentuk kelembagaan yang
dapat menyelenggarakan tanggung jawab untuk mengelola
sistem sanitasi skala komunal?
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Bersama para mitra, kami memilih 4 bidang penelitian yang secara
keseluruhan memberikan wawasan dan perbaikan yang kuat.

Nasional
Provinsi
Lokal

LSM
KSM

Operator
Pengguna

© UTS:ISF

Penelitian aksi lintas
disipliner, partisipatif:

Pemantauan
kinerja

(Mitchell et al, 2016)
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Bagaimana volume dan kualitas data yang tersedia pada kinerja
sanitasi berbasis masyarakat? (Oktober-Desember 2014)
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Apa saja kerangka informal untuk
pengoperasian? (Feb – Mei 2015,
dengan ODI)

Kerangka
hukum:

Apa saja kerangka hukum formal
untuk pengoperasian? (April – Des
2015, dengan CRPG)

A. Studi Kasus Kota:

B. Tinjauan hukum:

Analisis kelembagaan
untuk memahami batasbatas dan prospek untuk
layanan sanitasi skala
lokal

Tinjauan atas 55 dokumen tentang:
• Peraturan nasional
• PERDA
• Status kepemilikan
• Opsi pendanaan Pemda
• Badan hukum untuk KSM

(Mason et al, 2015)

(Al’Afghani et al, 2016)
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(waktu & uang)

Untuk berbagai model penyelenggaraan
layanan sanitasi, seperti apa skala dan
distribusi biayanya? (Feb – Agustus 2015)

Skala dan
distribusi biaya:

Investasi modal
Pembaharuan
aset
Pemeliharaan
berkala

Kegiatan
operasional rutin

Sumber data:

- Dokumen
- Lokakarya
Pra-operasional

Operasional

(Mitchell et al, 2016)
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Nasional
Provinsi
Lokal
LSM
KSM
Operator
Pengguna

SINTESIS
Kemitraan pengelolaan:
Apa saja jenis-jenis struktur dan kelembagaan yang
dapat penyelenggarakan tanggung jawab untuk
mengelola sistem skala komunitas?
(Ross et al, 2016) 21
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Temuan Utama
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Rangkuman temuan utama
1. Hanya sedikit pemantauan yang terjadi pada praktiknya
2. Layanan sanitasi skala lokal mengalami banyak kendala
pada praktiknya
3. Terdapat penggerak hukum, kelembagaan, ekuitas, dan
normatif untuk peningkatan partisipasi dan tanggung jawab
PEMDA
4. Beberapa PEMDA telah memberikan dukungan finansial
dan/atau hukum untuk sistem sanitasi lokal, namun tidak
selalu efektif
5. PEMDA dapat mendanai tahap operasional dan
pemeliharaan bagi aset-aset yang tidak dimilikinya
6. Beberapa kendala membatasi dukungan PEMDA

23
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Temuan utama:
1. Hanya sedikit pemantauan yang
terjadi pada praktiknya

24
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Memantau limbah sudah diakui sebagai kebutuhan, namun menjadi tantangan
pada praktiknya, misalnya, karena kekurangan dana, ketidakpastian tentang

tanggung jawab, akses ke laboratorium dan kualitas pengujian laboratorium.

(Mitchell et al, 2016)
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Data terbatas dan tersebar.
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Kinerja jangka panjang seluruh sistem yang ada tampaknya
tidak diketahui, baik pada tingkat lokal maupun nasional.
This box represents 100% of systems funded for installation (n=13,6000)

2% memiliki data
efluen untuk
dipelajari
yang mana, 50-80%
telah memenuhi
standard.
<1% dipantau
secara longitudinal.

80% sistem tampaknya tidak pernah pernah diperiksa

(Source: PU, ADB, AKSANSI)

20%
pemeriksaan
pasca
konstruksi
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Aspek tata kelola
Komponen pemeriksaan
pasca konstruksi:
Didanai oleh:

Pemenuhan
permintaan

Keberlanjutan
finansial

Teknologi yang
efektif

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Pemantauan dampak utama (kesehatan manusia, kualitas
air) dan aspek tata kelola tampaknya tidak dilakukan secara
rutin.
Dampak
Pengelolaan
yang efektif

Kesehatan
manusia

Kualitas air

DAK SLBM
(77% sistem)

SANIMAS PU
(11% sistem)

USRI

? ?

(10% sistem)

Dipantau oleh:

AKSANSI

✔

✔

Dilaporkan dalam :

NAWASIS
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Data mengatakan rata-rata tingkat pemanfaatan sistem
lokal adalah sekitar setengah dari kapasitas desain sistem.
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Temuan utama:
2. Layanan sanitasi skala lokal
mengalami banyak kendala dalam
praktiknya
30
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Data menunjukkan bahwa penurunan kinerja teknis berhubungan
dengan peningkatan skala yang pesat dan pengembangan kapasitas
yang lemah.
Jumlah sistem yang didanai pemasangannya per
tahun

Pengujian independen oleh AKSANSI atas berbagai
sistem dengan sumber pendanaan berbeda dari
tahun 2011-2014 menunjukkan tingkat kesesuaian
7000

kurang dari

60% (n=~ 300).

7000

5861

6000

6000

80% memiliki BOD <100 mg (n=45).
5000

5000

50%

4000

4000

Diperkirakan
kesesuaian,(n=~70) (pers comm).
3147

3000

3000

Air limbah diuji pada tahun 2011 (Eales et al).
Sebagian besar sistem adalah SANIMAS dan
memenuhi standar (n=99).
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Tunai

Tunai

Kisaran (median)

Dokumentasi hukum
untuk keamanan tanah1

Siapa yang membayar?

Rp 1.5 juta – 5 juta

masyarakat

Perolehan tanah3

Rp 30 juta – 150 juta

masyarakat atau donor
(mesjid, perorangan)

Notarisasi KSM3

Rp 0,6 juta

masyarakat

Rp 3 juta – 16 juta (9 juta) 1,4

masyarakat

Rp 0,3 juta – 3 juta/RT(1 juta/RT)

Seringkali pengguna,
kadang-kadang program

Pemipaan, sistem
pengolahan

Sambungan RT
Sumber: 1 anggota AKSANSI; 2 BEST;

3 Llokakarya

dan badan-badan KSM Bogor; 4Untuk SLBM Regular, 4% sumbangan masyarakat
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Sumbangan uang tunai dalam tahap pembangunan sistem skala
lokal diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia untuk berasal dari
masyarakat. Skala sumbangan bervariasi, namun dapat menjadi
signifikan dan terlalu tinggi.

Kurangnya
pemantauan patogen
atau kesehatan

Lokasi dipilih atas
dasar ketersediaan
lahan atau
keterjangkauan harga
Desain
program
tidak
termasuk
pompa

Desain
program tidak
membayar
sambungan RT

Desain program
menentukan satu
KSM untuk konstruksi
dan satu untuk pasca
konstruksi
Desain program
tidak mencakup
sosialisasi yang
memadai
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Desain program tanpa sengaja dapat memghambat terwujudnya
hasil kesehatan.

Kinerja buruk luput
dari perhatian

RT yang lokasinya
lebih rendah dari
IPAL tidak dapat
tersambung

Limbah tidak
diolah dalam
sistem

Cakupan RT
yang tidak
penuh

RT miskin
tidak
dapat
tersambu
ng

Kapasitas
sistem yang
digunakan
lebih sedikit
KSM
kedua
tidak
dilatih

Permintaan
berkurang

Sistem tidak
bekerja
dengan baik

Pencemaran air
minum &
lingkungan
Dana
pemeliharaan tidak
cukup

Kendala dalam
pengumpulan
iuran
Ketidakmampuan
untuk menaikkan
iuran

[Dalam diagram sistem ini panah dibaca sebagai “penyebab” atau “berkontribusi pada”]

KSM kemungkinan
lemah
wewenangnya
dalam menetapkan
dan mengumpulkan
iuran
33

Jenis

Tingkat
keamanan
Tinggi

Alasannya, antara lain:

2. Akta hibah

Sedang

•
•
•

3. Surat hibah

Rendah

4. Izin atas tanah
pemerintah

Rendah

5. Lisan

Rendah

1. Akta tanah
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Masyarakat biasanya tidak mampu mengamankan tanah
secara hukum: kebanyakan KSM hanya memiliki surat tidak
resmi (surat hibah).

•

Biaya
Desain program
Kesenjangan
pengetahuan
KSM bukan badan
hukum
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Tidak
semua RT
dapat tersambung

Sistem mungkin
tidak mendapat
cukup efluen
untuk dapat
befungsi dengan
baik

Konstruksi
atau O+M
yang buruk

Pemisahan
Kontaminasi /
Patogen
terbatas

IPAL
Septic tank
mungkin tidak
diputus dengan
benar setelah
tersambung ke
IPAL

Pipa bisa
bocor
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Kontaminasi masih terjadi setelah pembangunan sistem sanitasi.

Limbah mungkin tidak
memenuhi standar
dan dilepas ke sumber
air minum

[Dalam diagram sistem ini panah
dibaca sebagai “penyebab” atau
“berkontribusi pada”]
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KSM kesulitan mengelola banyak tugas penting.
Tugas yang dapat dikelola

Pengoperasian
yang sukses

 Pembilasan sistem
 Memeriksa keretakan pada pipa
 Perencanaan dan penelusuran tugas-tugas
O+M yang telah diselesaikan
 Memperbaiki penyumbatan

Pembiayaan
berkelanjutan

Pengelolaan
efektif












Perbaikan besar dan rehabilitasi
Penyedotan tinja setiap 2-4 tahun
Memantau limbah
Mengoptimalkan sarana yang tidak terpakai (sistem
saluran pembuangan sederhana komunal & tidak
tersambung)
Melakukan perawatan biogas
Menghilangkan bau gas metana
Membersihkan lapisan kotoran/buih bulanan






Mengumpulkan iuran pengguna
Perencanaan & penganggaran untuk pengeluaran
besar, ketidakpastian, keadaan darurat
Mendapatkan arus pendapatan tambahan
Mengelola buku kas dan rekening bank
Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan
Memperkirakan biaya berulang

 Melakukan kampanye kesehatan
 Mengingatkan para pengguna akan tanggung
jawab mereka & memberikan dukungan
 Melakukan pertemuan pengguna bulanan
 Membersihkan sistem komunal



Mendidik tentang manfaat sistem

 Mengadakan pertemuan pengelolaan rutin
 Menjaga mekanisme pencatatan keluhan




Membayar operator
Memastikan legitimasi operator dalam masyarakat

 Menyimpan catatan aset kelompok

Menjaga
permintaan

Tugas yang sulit untuk dikelola

(Sumber: AKSANSI)
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Temuan utama:
3. Terdapat penggerak hukum,
kelembagaan, ekuitas, dan normatif
untuk meningkatkan partisipasi dan
tanggung jawab Pemda
37
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Penggerak hukum
untuk peningkatan partisipasi dan tanggung
jawab Pemda

38
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Secara hukum, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab.

Menurut kajian hukum dan peraturan perundangundangan nasional, sanitasi umumnya tidak ada dalam
peraturan nasional dan lokal.
Namun, sanitasi dikatakan sebagai:
• Layanan dasar (harus disediakan oleh pemerintah
daerah)
• Wajib (setiap daerah wajib melaksanakannya)
• Urusan konkuren (dilaksanakan oleh pemerintah pusat
+ daerah)
(Al Afghani et al, 2016)
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Kepemilikan sistem yang mengikat secara hukum tidak jelas
pasca konstruksi.

IPAL

Dari sudut pandang teknis hukum, hanya badan hukum
yang dapat secara sah memiliki aset (tanah dan sistem).
Masyarakat dan KSM operasional bukan badan hukum.
Dokumentasi dan proses transfer aset saat ini kemungkinan
tidak mengikat secara hukum.
(Figure: T. Rosenqvist)
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Penggerak kelembagaan
untuk peningkatan partisipasi dan tanggung
jawab Pemda

41
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Dalam jangka panjang, penataan kelembagaan akan
menempatkan kabupaten/kota dalam posisi tersudut untuk
mendukung layanan skala lokal
Dorongan politik untuk
sanitasi berkelanjutan dari
pemimpin nasional, provinsi
dan daerah
Ekspektasi bahwa
Pemda merupakan
penjamin penyediaan
layanan

PEMDA

Ekspektasi sebagai akibat
keterlibatan Pemda dalam
penyusunan skema

Ketidakmampuan KSM untuk
mempertahankan layanan
skala lokal berkualitas dalam
jangka panjang
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Penggerak ekuitas
untuk peningkatan partisipasi dan tanggung
jawab Pemda
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Kisaran (Median)

Siapa yang
membayar?

25 2

masyarakat

4 – 11 2

masyarakat

11 – 320 (100)

KSM

1070 2
34 – 2,500 (135) 1,3

masyarakat

Waktu sukarela (hari-orang)
Mengamankan
lahan
Sosialisasi
Perencanaan,
desain,
pengawasan,
admin
Pekerja
konstruksi
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Kontribusi waktu sukarela dari anggota masyarakat selama
konstruksi signifikan, terutama bagi warga yang secara
ekonomi rentan.
Donasi tambahan

Makanan, beras
dari masyaralkat

Median adalah sekitar 250 hari (1 tahun-orang) per sistem
Mitra penyelenggara berpengalaman memperkirakan 1500 hari (5 tahun-orang)
Anggota KSM memiliki beban yang signifikan
Sumber: 1 anggota AKSANSI; 2 BEST; 3 Lokakarya dan badan KSM Bogor dan Sulawesi
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Sistem onsite

Sistem masyarakat (lokal)

Pra operasional

Lahan
‘Sosialisasi’ (jam)
Perencanaan,
pengelolaan
konstruksi

Lahan

Operasional

Fasilitator

Perencanaan,
pengelolaan, konstruksi
(jam)

Prasarana pada
alokasi

O+M

Lahan

Sosialisasi (jam)

Konsultan / pengawas

Konsultan /
Pengawas

Tenaga kerja sukarela
(jam)

Modal –
material dan
tenaga kerja

O&M dan
manajemen (jam)

Tenaga kerja sukarela
(jam)

Pengguna

Biaya
sambungan?

O&M
Tarif
Pengeluaran besar

Pengeluaran besar

Pemerintah

Modal - material dan tenaga
kerja
Infrastruktur pada
alokasi

Tarif

Kode warna:

Merencanakan,
mengelola konstruksi

Material

Prasarana pada
alokasi

Penyedotan
tinja

Sistem terpusat
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Warga miskin biasanya diminta untuk berkontribusi lebih.

KSM

Masyarakat
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Warga miskin
kemungkinan
menerima
dukungan modal
yang lebih sedikit
dan diminta untuk
memberi lebih.
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Biaya O+M serupa
pada semua skala,
namun warga
miskin diharapkan
menutup senjang
pendapatan-biaya.
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Biaya
(Rp/bulan)
Median (kisaran)

BIAYA Bulanan
Administrasi
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Iuran pengguna pada umumnya tidak cukup untuk menutup
biaya rutin. Waktu relawan setara dengan satu pekerja purna
waktu.
Waktu relawan
(hari/bulan)
Median (kisaran)
10 (1-90)
KSM

Operasional

Operator:

Suplai pakai habis
TOTAL

200,000 (30 ribu – 800 ribu)

9 (1-75)
Komunitas

Listrik : 120.000 (50 ribu – 400 ribu)
Barang : 50.000 (10 ribu – 360 ribu)
Rp 370.000 / bulan atau
Rp 6.000 / rumah tangga / bulan

20 hari / bulan

PENDAPATAN
Bulanan
Iuran

Rp 5.000/ rumah tangga / bulan
(2 ribu – 27 ribu)

Sumber: Lokakarya KSM Bogor. Fokus MCK.
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Penggerak normatif:
norma pemberdayaan masyarakat
sedang berubah dalam praktiknya

49
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Awalnya pemberdayaan masyarakat merupakan hasil
utama dari sanitasi berbasis masyarakat. Namun, dua ciri
utama ‘pemberdayaan masyarakat’ memiliki sedikit
relevansi dalam praktiknya
1. Perubahan perilaku
Maksud awal SANIMAS: mencegah buang air besar sembarangan dan
mendorong pemakaian jamban dan peningkatan kebersihan melalui sistem
Komunal.

Sekarang, hanya sistem pembuangan sederhana (simple sewer systems - SSS)
atau sistem campuran (komunal/SSS) yang dibangun, bukan komunal.
Di mana SSS dibangun, masyarakat sudah memiliki jamban. Bagi warga yang
sudah punya jamban dan pengolahan atau pembuangan onsite, langkah
selanjutnya adalah saluran pembuangan. Bagi mereka, SSS biayanya lebih bsar
dari segi waktu dan uang, dan memberikan tingkat pelayanan lebih rendah
dibandingkan sistem terpusat.
50
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2. Masyarakat menyediakan lahan
Karena sebagian besar sistem sekarang merupakan SSS, di
mana seluruh prasarana dapat berada di bawah tanah, sejak
tahun 2016, kepemilikan lahan tidak lagi menjadi prasyarat
Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum) bagi masyarakat
untuk mendapatkan suatu sistem.
Pemerintah daerah kini dapat menyediakan lahan publik
(misalnya, di bawah jalan atau lahan publik lainnya) yang
menciptakan suatu kebutuhan sekaligus kesempatan untuk
meningkatkan keterlibatan dan kapasitas PEMDA.
51
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Temuan utama
4. Beberapa Pemda sudah
memberikan dukungan finansial
dan/atau hukum bagi masyarakat
atau sistem sanitasi skala lokal,
namun tidak selalu efektif
52
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Pada tahun 2014, setidaknya 19 Pemda memberikan dukungan keuangan,
terutama untuk pertemuan dan penghargaan.
Ada yang mendukung operasi sistem lokal dengan membiayai perawatan besar
dan pembaharuan aset, misalnya, perbaikan lokasi (~ Rp 170 juta); menambah
sambungan rumah sistem komunal (~ Rp 150 juta). Ada pula yang
menyediakan peralatan yang tidak dapat dipakai, misalnya, unit penyedotan
tinja yang tidak dapat menjangkau sistem terpasang.
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Beberapa pemerintah daerah sedang mengembangkan
kerangka hukum lokal (misalnya Perda) untuk mendukung
penyelenggaraan layanan sanitasi. Namun, upaya ini
seringkali diskriminatif terhadap sistem skala lokal.
Kajian hukum kami menemukan bahwa Perda yang ada:

•

Sangat terfokus pada pemisahan peran dan tanggung jawab
berdasarkan skala teknologi (terpusat, terdesentralisasi, on-site)

•

Memiliki banyak kekurangan untuk skala lokal (tujuan, izin, standar
layanan) yang mempersulit untuk mencapai akuntabilitas

•

Menyebut KSM sebagai penanggung jawab utama untuk
perencanaan dan pengembangan, yang menimbulkan pertanyaan
tentang keadilan lintas skala teknologi
54
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Temuan utama
5. Pemerintah daerah dapat
mendanai tahap operasi dan
pemeliharaan atas aset yang tidak
dimilikinya
55
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Kajian hukum dan Kelompok Diskusi Fokus kami
memperjelas bahwa pemerintah setempat kemungkinan
dapat menggunakan belanja langsung dan tidak langsung
untuk mendanai layanan skala lokal.
• Langsung: karyawan; barang + jasa
• Tidak langsung: subsidi, hibah untuk badan hukum,
bantuan sosial

Terdapat contoh dari daerah-daerah lainnya: Gubernur
Jakarta mendanai masyarakat dan barang pakai habis
untuk pengelolaan limbah padat dengan cara yang serupa.
56
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Temuan utama
6. Beberapa hambatan membatasi
dukungan pemerintah daerah
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•

Peraturan yang tidak jelas terkait keuangan negara dan
ketakutan akan sanksi atas penyalahgunaan keuangan

•

Pengaturan hukum yang tidak jelas tentang kepemilikan

•

Prevalensi norma pemberdayaan masyarakat (misalnya
masyarakat harus mengelola sistem agar dapat membangun
keswadayaan dan kapasitas)

•

Defisit informasi dan disinsentif untuk pengawasan
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Menurut studi kasus sebuah kota di Jawa, empat kelompok
faktor formal dan informal sepertinya menentukan
kemampuan Pemda untuk mendukung sistem skala lokal:
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1

2

• Proses keuangan negara
rumit, termasuk proses
untuk menentukan
anggaran tingkat daerah.
• Sebagian besar pemangku
kepentingan tidak jelas
pemahamannya tentang
bagaimana menggunakan
dana pemerintah untuk
dukungan pasca konstruksi
skala lokal
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Peraturan yang tidak jelas seputar keuangan negara
• Diyakini akan ada sanksi berat
dalam hal terjadi
penyimpangan dana
pemerintah.
• Ketakutan ini menghambat
pembiayaan bagi sanitasi skala
lokal dalam tahap operasional.
• Ada anggapan alokasi
pengeluaran berulang untuk
aset yang tidak dimiliki
pemerintah dapat dianggap
sebagai tindak pidana.
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Peraturan hukum yang tidak jelas tentang kepemilikan
• Kepemilikan lahan dan aset tetap tidak jelas dalam
hukum

• Hibah yang diberikan oleh pemilik dan disaksikan oleh
berbagai pejabat (misalnya kepala desa) masih dapat
dipersengketakan secara hukum.
• Anggapan bahwa transfer hukum atas kepemilikan
kepada KSM akan semakin membatasi kemampuan
pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk
pengeluaran O+M
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Ekspektasi atas keswadayaan
(Prevalensi norma pemberdayaan masyarakat)

• Skala komunitas seringkali dihubungkan dengan gagasan ideal
‘pemberdayaan masyarakat’.

• Konsep ini tampaknya tertanam dalam serangkaian norma
tentang apa yang seharusnya didukung atau tidak didukung
oleh negara.
• Mengaitkan suatu program atau investasi dengan
‘pemberdayaan masyarakat’ memiliki implikasi praktis
penting. Secara khusus, hal ini tampaknya mencegah belanja
pemerintah rutin untuk biaya-biaya modal pasca konstruksi,
seperti perbaikan besar untuk fasilitas skala lokal.
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•
•

•

Saat ini, Pemda tampaknya masih dapat mengabaikan biaya-biaya eksternalitas (dampak
kesehatan akibat pengolahan yang tidak efektif)
Skala kegagalan sistem belum dikuantifikasi dan sebagian besar tidak kasat mata – sanksi
terbatas dari atas atau keluhan dari bawah. Akibatnya, tidak banyak insentif pribadi atau
lembaga untuk berinvestasi dalam mengatasi suatu masalah yang belum diketahui secara
luas.
Dalam konteks ini, hal ini menjadi pilihan ‘rendah biaya’ bagi PEMDA untuk
menangguhkan sebagian besar tanggung jawab layanan pasca konstruksi kepada KSM.
Mengatasi faktor-faktor tersebut di atas (‘tindakan yang diperbolehkan, kontrol atas
pilihan’) akan memerlukan upaya perorangan yang signifikan.
342

52.4
4.39

9.3
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Defisit informasi dan disinsentif bagi pengawasan

Data kinerja sedang
dikumpulkan

Namun umpan balik masih
terbatas untuk pengambilan
keputusan (misalnya KSM
mana yang butuh dukungan
mendesak)

A

?
C

B
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Berdasarkan studi kasus ini, terdapat tiga peluang logis untuk
dukungan pemerintah setempat di masa depan.
• Pemda tidak menyediakan atau menyediakan dukungan minimal bagi
keberlanjutan skala lokal: Kelanjutan keseimbangan tingkat
rendag/merosotnya sistem skala lokal sampai kegagalan mulai terlihat
jelas dan pemerintahan dari tingkat lebih tinggi melakukan intervensi
• Pemda menyediakan dukungan sederhana terhadap persoalan yang
saat ini tampak ‘diperbolehkan’: Mengutak-atik dengan status quo,
dengan fokus pada tanggung jawab operasional tertentu
• Pemda mengambil inisiatif untuk memikirkan ulang apa yang
‘diperbolehkan’: Mengambil kesempatan di tingkat lokal untuk
mengatasi masalah yang lebih sistemik dalam pengaturan
kelembagaan
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Rangkuman temuan utama
1. Hanya sedikit pemantauan yang terjadi dalam praktiknya
2. Layanan sanitasi skala lokal memiliki banyak tantangan
dalam praktiknya
3. Terdapat penggerak hukum, kelembagaan, ekuitas, dan
normatif untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung
jawab Pemda
4. Beberapa Pemda telah menyediakan dukungan keuangan
dan/atau hukum bagi sistem sanitasi skala lokal, namun
tidak selalu efektif
5. Pemda dapat mendanai tahap operasional dan
pemeliharaan untuk aset yang tidak dimilikinya
6. Beberapa hambatan membatasi dukungan PEMDA
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Rekomendasi Utama
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Rekomendasi utama
1. Pengembangan persyaratan minimum yang jelas untuk
tanggung jawab Pemda untuk skala lokal
2. Kebijakan dan program perlu mencerminkan keempat
ranah wewenang tata kelola
3. Menggunakan alat bantu sederhana seperti Diagram
Bahaya Patogen (Pathogen Hazard Diagram) untuk
membantu investasi langsung
4. Menggunakan Spektrum Tata Kelola (Governance
Spectrum) untuk membantu Pemda meningkatkan tata
kelola di wilayah mereka, berdasarkan kekuatan dan
peluang lokal mereka.
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Rekomendasi utama
1. Pemerintah daerah mengambil tanggung jawab
tertinggi dalam memastikan keberhasilan
penyelenggaraan layanan sanitasi skala lokal.
• Pemerintah pusat menetapkan persyaratan
minimum yang jelas bagi pemerintah daerah
dalam peran ini.
• Setiap pemerintah daerah menentukan jalurnya
sendiri di luar persyaratan minimum ini.
67

Air dan Limbah
berbasis lembaga
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Kebijakan tahun 2003 telah menciptakan dualitas dalam
kebijakan nasional.

Air dan Limbah
berbasis masyarakat

Sayangnya…
• Kerangka hukum lebih berpihak pada sistem berbasis lembaga
• Tidak ada kejelasan tentang kepemilikan bagi sistem berbasis
masyarakat
• Tantangan dalam menegakkan standar pelayanan berbasis
masyarakat
• Implikasi ekuitas dari pengelolaan KSM
(Al’Afghani et al 2015)
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On-site

Skala lokal
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Pemahaman ‘umum’ saat ini tentang skala dan tanggung jawab
pelayanan sanitasi:
Terpusat

(Figure: T. Rosenqvist)

69

© UTS:ISF

?

(Figure: T. Rosenqvist)
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Manfaat sistem skala lokal dapat terwujud dengan model
tata kelola yang lebih baik, di luar pendekatan yang
dipimpin KSM.
 Lebih mudah untuk diterapkan di wilayah yang sudah ada

 Lebih mudah untuk dibiayai
 Lebih sederhana untuk dioperasikan
 Lebih sedikit konsekuensi apabila terjadi kesalahan

 Dapat disambungkan sejalan dengan peningkatan kapasitas
keuangan dan kelembagaan
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Panduan dan peraturan program sebaiknya dimodifikasi agar
memasukkan tanggung jawab minimum berikut bagi Pemda untuk
memastikan semua sistem mencapai manfaat yang dimaksudkan.

Jumlah sistem skala lokal

Usulan Tanggung Jawab Minimum
1.

2.
Mendorong
Pemda untuk
mengambil
3.
tanggung jawab
untuk
meningkatkan
pelayanan dengan
:

Layanan yang gagal

Mengelola data pasca konstruksi dan
longitudinal tentang lokasi sistem, serta
kinerja teknis dan pengelolaan
Mendanai biaya-biaya penting misalnya
pemantauan efluen, penyedotan tinja,
rehabilitasi, perluasan dan penyesuaian
Formalisasi penetapan tarif dan
pengumpulan iuran

Pelayanan yang berhasil
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Rekomendasi utama
2. Kebijakan dan program perlu
memperhitungkan tahap operasional,
termasuk keempat ranah wewenang
tata kelola
73

Teknologi yang
berfungsi:
Memastikan sistem fisik
mampu memberikan
layanan
Pengelolaan yang
efektif: Sistem tata
kelola dan pengambilan
keputusan yang
akuntabel dan
berkeadilan
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Keempat wewenang yang esensial, bertumpang tindih, dan
berkelindan ini mencakup sisi ‘apa’ dari tata kelola efektif yang
penting terlepas dari pelaku mana yang terlibat dan siapa
memikul tanggung jawab yang mana.
Pembiayaan yang
berkelanjutan: Pemasukan
berkelanjutan yang memadai
untuk memenuhi seluruh unsur
biaya operasional jangka pendek
dan panjang

Menjaga permintaan:
Menjaga permintaan
masyarakat atas layanan
yang efektif sepanjang
waktu
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Definisi layanan jangka panjang yang berhasil

Tata kelola yang sukses untuk capaian sanitasi dalam
pemisahan yang memadai manusia dari patogen feses,
dan perlindungan lingkungan, melalui:
• Fungsi teknologi
• Adanya uang yang cukup untuk membayar hal-hal
yang perlu terjadi
• Orang-orang terus menggunakan sistemnya
• Keputusan pengelolaan terjadi dan diikuti tindakan
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Rekomendasi utama
3. Menggunakan alat bantu
sederhana seperti Diagram Bahaya
Patogen (Pathogen Hazard Diagram)
untuk membantu investasi langsung
76
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Ke mana perginya?
Tujuan pengelolaan limbah adalah untuk memisahkan
manusia dari buangannya (excreta), dan untuk melindungi
lingkungan, sehingga kita perlu tahu apa yang dilakukan
oleh teknologi kita:
Patogen apa saja yang masuk ke sistem pengolahan?

Patogen apa saja yang keluar?
Seberapa penting?
77
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Tiga pertanyaan untuk menilai bahaya
A. Berapa
banyak patogen
yang ada dalam
influen?

B. Berapa banyak
patogen yang
keluar dalam
limbah yang sudah
diolah?

C. Seberapa
penting patogen
yang tersisa?
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Bagaimana menentukan apakah perlu ada pengolahan lebih
lanjut:
A. Berapa
banyak patogen
dalam influen?

Patogen
influen
(#/hari)

Batas septic
tank

B. Berapa banyak
patogen yang keluar
dalam limbah yang
sudah diolah (1, 2, 3)?

3.
Penyedotan
tinja berkala

Berapa dosis
infektif
minimumc

Patogen
limbah
yang diolah
(#/hari)

1. Kebocoran
atau
perlindian

C. Seberapa penting patogen
yang tersisa:

2. Efluen
cair yang
telah
diolah
yang
dialirkan

Bahaya potensial:
# dosis dalam
limbah yang
diolah?

bakteri

102 - 108

virus

100 - 101

protozoa

100 - 102

?
?
?

Telur
helminth

100 - 101

?

(Mitchell et al 2016, Waterlines)
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a) 106

1,000,000

b) 106
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Pentingnya angka: dua representasi “pemisahan 99%
produksi helminth harian dari individu yang terinfeksi”.

1,000,000
99% pemisahan

750,000
5 x 105

99% pemisahan

500,000

104

10,000

102

100

100

1

250,000
0
Representasi aritmetik

0

Representasi Logaritmik

(Mitchell et al 2016, Waterlines)
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Influen

Limbah yang
diolah (1,2,3)

(#/hari)

tinja berkala
Batas septic tank

108 – 109 bakteria

1011 virus

1010 partikel virus a,b

107 protz

106 protozoaa

106 helmth

105 helmintha
2. Piped treated
liquid effluent

a Setelah

Feachem et al, 1983
b Leclerc et al, 2002
c Lihat Tabel 1 di teks

Dosis
infektif
minimumc

Bahaya
potensial
(# dosis)

bakteri

102 - 108

S/d 107

virus

100 - 101

S/d 1010

protozoa

100 - 102

S/d 106

telur
helminth

100 - 101

S/d 105

0-2 pemisahan log a

1010 bakt.

© UTS:ISF

Diagram Bahaya Patogen (Pathogen Hazard Diagram) dapat
membantu menentukan hal yang penting, hanya dari data
textbook, misalnya septic tank yang tersegel tanpa
pengolahan sekunder
3. Penyedotan

1. Tidak ada
kebocoran
atau perlindian

(Mitchell et al 2016, Waterlines)
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Rekomendasi utama
4. Menggunakan Spektrum Tata
Kelola untuk membantu PEMDA
meningkatkan tata kelola di wilayah
mereka, berdasarkan kekuatan dan
kesempatan lokal mereka.
82
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Pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sangat
bervariasi.
• Sehubungan dengan pengelolaan kotoran (excreta)
manusia, pemerintah daerah memiliki kapasitas yang
bervariasi (seperti pengetahuan, sumber daya,
kelembagaan) dan sikap terhadap sanitasi, dan
beroperasi dalam konteks yang sangat beragam.
• Menakar variasi ini sulit karena bergantung pada
individu dan kelembagaan lokal: dua kota dapat
memiliki tingkat dokumentasi yang sama (misalnya
Rencana Sanitasi Kota) namun tingkat kecanggihan
dalam pengaturan lokal yang cukup berbeda.
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Dipimpin KSM

Pengelolaan
bersama
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Penelitian ini mengungkap adanya spektrum tata kelola.

Dipimpin lembaga

Setiap kotak mewakili serangkaian pelaku
yang berbeda dan jenis upaya yang berbeda
84
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Spektrum tata kelola dan ‘toolbox’

Dipimpin KSM

Pengelolaan
bersama

Dipimpin
lembaga

Kewenangan
penetapan tarif
dan pemungutan
iuran

Memperkuat
KSM

Formalisasi PPPS

Mencocokkan
pembiayaan
inovatif sesuai
kebutuhan

Membangun
jejaring
dukungan

Menetapkan
tanggung jawab
berbasis risiko

Membina
wirausaha
inovasi

Pengelolaan
bersama dengan
Pemda

Menetapkan
tanggung jawab
secara
kolaboratif
85

Dipimpin KSM

Pengelolaan
bersama

© UTS:ISF

Seperti toolbox… Satu Pemerintah Daerah dapat mencoba
pendekatan ini berdasarkan kebutuhan dan kekuatan mereka.

Dipimpin
lembaga

Kewenangan
penetapan tarif
dan pemungutan
iuran

Memperkuat
KSM

Formalisasi PPPS

Mencocokkan
pembiayaan
inovatif sesuai
kebutuhan

Membangun
jejaring
dukungan

Menetapkan
tanggung jawab
berbasis resiko

Membina
wirausaha
inovasi

Pengelolaan
bersama
dengan Pemda

Menetapkan
tanggung jawab
secara
kolaboratif
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Dipimpin KSM

Pengelolaan
bersama
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Ini seperti sebuah perangkat alat…. Pemerintah Daerah satu lagi
dapat mencoba pendekatan ini berdasarkan kebutuhan dan
kekuatan mereka.

Dipimpin
lembaga

Kewenangan
penetapan tarif
dan pemungutan
iuran

Memperkuat
KSM

Formalisasi PPPS

Mencocokkan
pembiayaan
inovatif sesuai
kebutuhan

Membangun
jejaring

Menetapkan
tanggung jawab
berbasis risiko

Membina
wirausaha
inovasi

Pengelolaan
bersama
dengan Pemda

Menetapkan
tanggung jawab
secara
kolaboratif
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PESAN UTAMA

Pendekatan terbaik adalah
mencari tahu apa yang
cocok dalam konteks anda.
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Sebagai bagian dari proyek dan pelatihan kami, kami mengembangkan sebuah
permainan untuk membantu pemerintah daerah dan KSM mengeksplorasi
berbagai bentuk tata kelola.

Dipimpin KSM

Pengelolaan bersama

Dipimpin lembaga
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Dipimpin lembaga

Formalisasi
kemitraan
sektor
publik/swasta

Menetapkan
tanggung
jawab secara
kolaboratif

Menetapkan
tanggung
jawab berbasis
risiko
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Menetapkan
tanggung
jawab secara
kolaboratif

Pemangku
kepentingan?
• Pemda
• Walikota
• LSM
• Pengguna
• dll

Tanggung jawab?
• Penyedotan tinja
• Pemungutan iuran
• Pemantauan &
tindakan korektif
• Perbaikan besar
• dll

Bagaimana hal-hal ini dapat
dihubungkan dengan baik berdasarkan
konteks unik ruang masing-masing?
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Dipimpin lembaga

Formalisasi
kemitraan
sektor publik/
swasta
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Dipimpin lembaga
Bagaimana para pengemban tanggung
jawab dapat memformalisasi kelembagaan
O&M sejak awal?
• Bangun – miliki – operasi (Kota Blitar)
• Bangun – operasi – transfer
• Bangun – miliki – operasi – transfer
• Sewa / beli
Melibatkan penyedia layanan pasca
konstruksi publik atau swasta:
• Badan penyedia layanan PEMDA, BLUD
• BUMD
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Dipimpin lembaga

Menetapkan
tanggung
jawab berbasis
risiko

Jika tujuannya adalah untuk
mengurangi risiko, siapa yang akan
melakukan apa? Bagaimana
mendefinisikan risiko?
“Jika saya adalah walikota, satusatunya yang akan menggerakkan
saya adalah risiko”
Perwakilan Bappenas
93
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Studi kasus pengelolaan berbasis risiko – US EPA
Rerangka Badan Pengelolaan
yang Bertanggung Jawab Responsible Management

Entity (RME) menetapkan
tanggung jawab berdasarkan
risiko untuk memastikan
kesehatan dan lingkungan

Model pengelolaan
1. Kesadaran pemilik rumah
2. Kontrak pemeliharaan
3. Izin operasi
4. RME O+M
5. Kepemilikan RME

sistem IPAL terdesentralisasi
dalam jangka panjang
94

Memperkuat
KSM

Membangun
jejaring
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Pengelolaan bersama melalui kemitraan

Pengelolaan
bersama
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Memperkuat
KSM
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Pengelolaan bersama
• Formalisasi badan (koperasi,
perkumpulan, badan usaha milik desa)
(lihat Al Afghani 2015)
• Menyediakan template dan pelatihan
untuk model usaha/ rencana kerja,
daripada rencana sukarela (lihat
Business Model Canvas)
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•
•
•
•
•

Perkumpulan
Perseroan terbatas
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Yayasan
Koperasi

•
•
•

Tidak ada badan hukum yang sempurna
Koperasi dan perkumpulan adalah yang paling mudah
Beberapa KSM dapat digabungkan menjadi badan hukum
tunggal di tingkat Kabupaten atau Kota untuk
menyederhanakan birokrasi dan prosedur (tapi hal ini juga
meningkatkan kompleksitas)
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KSM secara hukum dapat diinkorporasi sebagai (lihat Al Afghani
2015):
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Pengelolaan
bersama
dengan
Pemda
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Pengelolaan bersama
Bagaimana Pemda dapat memberikan
dukungan untuk:
•
•
•
•
•
•
•

Pengawasan
Perbaikan besar
Pemantauan
Latihan
Insentif (penghargaan)
Mengamankan status hukum tanah
Regulasi
98

Membangun
jejaring
daerah dan
nasional

Mengapa:
• Koordinasi lintas kabupaten
• Mencapai manfaat penggabungan
Contoh:
•

Organisasi nasional AKSANSI (organisasi
yang mendukung KSM untuk sanitasi)

•

Kemitraan DAS Brantas (perjanjian antar
16 Pemda untuk menangani persoalan sanitasi
untuk memperbaiki DAS)

•

Asosiasi Jawa Timur
(komunitas praktisi regional untuk KSM)
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Pengelolaan bersama
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Dipimpin KSM

Kewenangan
penetapan
tarif dan
pemungutan
iuran

Mencocokkan
pembiayaan
inovatif sesuai
kebutuhan

Membina
wirausaha
inovasi

100

© UTS:ISF

Dipimpin KSM
Formalisasi besaran iuran:

Kewenangan
penetapan
tarif dan
pemungutan
iuran

• Siapa yang saat ini menetapkan besaran iuran dan
seberapa besar kewenangan yang dimiliki
mereka?
• Siapa yang memiliki kewenangan yang cukup
untuk menetapkan iuran yang lebih tinggi dan
memberi insentif bagi para pengguna untuk
membayar?

Pemungutan iuran:
• Siapa yang saat ini memungut iuran?
• Apabila anggota masyarakat, bagaimana jika
orang lain yang berwenang yang memungut
iurannya? Akan seperti apa? Siapa orangnya?
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KSM tidak memiliki
kewenangan dalam
pemungutan iuran atau
penetapan iuran

KSM tidak dapat
mengumpulkan
pemasukan yang
cukup

KSM kehilangan
minat dan
motivasi
Pengguna
dan KSM
tidak puas
Sistem dan
layanan
menurun

Investasi
yang hilang

KSM tidak
memiliki
keahlian
teknis yang
tinggi

Penurunan hasil
kesehatan & lingkungan
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Kegagalan keuangan menciptakan suatu lingkaran setan

KSM tidak bisa
membayar
operator
KSM tidak bisa
melakukan
perbaikan besar
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Kewenangan
penetapan
tarif dan
pemungutan
iuran

Menambah
volume efluen
masuk ke bilik
pengumpulan

Peningkatan
jumlah iuran
yang dipungut
Menambah
sambungan
rumah
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Salah satu saran adalah untuk menciptakan kewenangan
penetapan tarif dan pemungutan iuran. Hal ini dapat
meningkatkan keberhasilan operasional dalam beberapa cara.

Menambah
panjang pipa
utama

Pemeliharaan
lebih baik
Keberhasilan
operasional
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Mencocokkan
pembiayaan
inovatif sesuai
kebutuhan
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Dipimpin KSM
Kebutuhan/Kesempatan
• Tambahan sambungan rumah tangg
• Perbaikan besar
• Petrofit sistem komunal ke hybrid
• Penciptaan pendapatan
Pembiayaan inovatif
• Keuangan mikro
• Koperasi kredit
• Arisan
• Tanggung jawab sosial perusahaan
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Jumlah inkremental yang
dibutuhkan untuk
mengoptimalkan
investasi yang sudah ada
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Intervensi-intervensi sederhana berikut dapat didanai dalam
berbagai cara.

Senjang optimisasi

Rp 425.000.000 awal
yang sudah
diinvestasikan untuk
membangun sistem
terdesentralisasi

Berapa nilai senjang optimisasi dan siapa yang dapat
membayarnya?
105
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Dipimpin KSM
• Menyewakan kios tambahan

Membina
wirausaha
inovasi

• Kredit mikro untuk nelayan
• Kolam lele
• Pupuk
• Layanan untuk orang lain
(penyedotan tinja)

• Kebun singkong dan pisang
• Biogas
106
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Spektrum tata kelola dan ‘perangkat alat’

Dipimpin KSM

Pengelolaan
bersama

Dipimpin
lembaga

Kewenangan
penetapan tarif
dan pemungutan
iuran

Memperkuat KSM

Formalisasi PPPS

Mencocokkan
pembiayaan
inovatif sesuai
kebutuhan

Pengelolaan
bersama dengan
Pemda

Menetapkan
tanggung jawab
berbasis risiko

Membina
wirausaha inovasi

Membangun
jejaring

Menetapkan
tanggung jawab
secara kolaboratif

Untuk rincian lebih lanjut lihat: Ross et al 2016
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Rangkuman rekomendasi utama
1. Mengembangkan persyaratan minimum yang jelas
terkait tanggung jawab Pemda untuk skala lokal
2. Kebijakan dan program harus mencerminkan keempat
ranah tata kelola
3. Menggunakan alat bantu sederhana seperti Diagram
Bahay Patogen (Pathogen Hazard Diagram) untuk
membantu investasi langsung
4. Menggunakan Spektrum Tata Kelola untuk membantu
Pemda meningkatkan tata kelola di daerah mereka,
berdasarkan kekuatan dan peluang lokal yang ada.
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Rekomendasi pendukung
lainnya

•

Mengembangkan SPM (Standar Pelayanan Minimum)
untuk sanitasi dan mengadvokasi peraturan sanitasi
nasional

•

Memodifikasi panduan program agar (1) mencakup
tanggung jawab minimum Pemda dan (2) mewajibkan
pemeriksaan pasca konstruksi untuk semua sistem, untuk
dicatat secara lokal dan di basis data nasional (NAWASIS).

•

Menimbang agar evaluasi lintas program menerapkan
pelajarannya (misalnya, apabila muncul biaya tak terduga
selama konstruksi, semua untuk permintaan dana
tambahan untuk membangun sistem sesuai desain).
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Langkah spesifik selanjutnya untuk kebijakan dan program
nasional:

110
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•

Langkah spesifik selanjutnya untuk kebijakan dan program
nasional:

Menggunakan hasil kajian hukum kami untuk merancang dan
melaksanakan peraturan lokal agar menentukan tanggung jawab
minimum Pemda untuk semua skala sanitasi dan kinerja yang
disyaratkan dari sistem; dan membuka peluang bagaimana tanggung
jawab lainnya didistribusikan antara entitas yang memenuhi syarat dan
terdaftar di masa depan (misalnya, pelayanan sanitasi sejalan dengan
pengelolaan bersama dan dipimpin lembaga).

•

Mengembangkan sebuah Kebijakan Belanja Nasional (National
Expenditure Policy) untuk menjelaskan bagaimana Pemda dapat
mendukung pengoperasian skala lokal secara finansial, terlepas dari
status kepemilikan.

•

Menelusuri kemungkinan panduan bagi PEMDA untuk mengambil
kepemilikan aset atau memfasilitasi bentuk tertinggi kepemilikan lahan
bagi KSM
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•

Mendukung PEMDA dalam mengkoordinasi informasi dan
pemantauan demi meningkatkan efektivitas penggunaan sumber
daya dan menunjukkan kinerja. Menciptakan insentif positif untuk
pemantauan.

•

Memperkuat hubungan antara pemilihan dan kebutuhan lokasi:
Menimbang potensi panduan bagi PEMDA 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 SSS
untuk mengurangi risiko paparan patogen.

•

Menciptakan pedoman bagi PEMDA untuk membantu
mengoptimalkan investasi yang sudah ada (strategi cepat untuk
menggandakan cakupan)
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Langkah spesifik selanjutnya untuk mendukung PEMDA:
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