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KATA PENGANTAR 

 
Penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota merupakan tahapan ke-

4 dari enam tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan 

ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), yaitu penjabaran lebih lanjut 

dari visi dan misi sanitasi kab/kota, strategi dan kebijakan sanitasi kab/kota, serta arahan program/kegiatan 

selama 5 (lima) tahun mendatang.  

 

Melalui penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota diharapkan 

program dan kegiatan yang telah diidentifikasi pada tahapan SSK dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai 

dengan prioritas, dengan mempertimbangkan kendala dan kemampuan yang ada.  

 

Memorandum Program merupakan kesepahaman dan kesepakatan bersama antara para pemangku 

kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah, yang terdiri dari 

perwakilan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya. Dokumen MPS 

merupakan dokumen sumber yang harus diadopsi melalui mekanisme penganggaran yang ada. 

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: 

Bagian 1 menjelaskan tentang Proses Penyusunan MPS; Bagian 2 menjelaskan tentang Outline Dokumen MPS 

dan Bagian 3 menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Pnyusunan MPS.  

 

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota edisi 2015 ini 

merupakan penyempurnaan dari petunjuk sebelumnya dan penyesuaian dengan Permen PU No. 03/PRT/M/ 

2013 tentang Penyelengaraan Prasarana dan Sarana Persampahan, Permen PU No. 02/PRT/M/2014 tentang 

SPM, Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan Rapermen PU 

tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah. Adanya penyempurnaan ini 

diharapkan proses penyusunan dan produk MPS yang dihasilkan menjadi lebih efisien, efektif dan sejalan 

dengan peraturan yang berlaku. 

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi anggota Program Manajemen Unit (PMU), 

Program Implementation Unit (PIU), Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Provinsi dan Kab/Kota, Satuan Kerja 

Kementerian/Lembaga (Satker K/L) terkait, para fasilitator, dan para penggiat sanitasi.  

Dengan Pedoman yang menuntun penggunanya langkah demi langkah, diharapkan dapat dihasilkan 

sebuah Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berkualitas, terpadu, dan dapat 

diimplementasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran. 
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Glossary dan daftar singkatan sanitasi 

I. UMUM 
1.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan 

penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia  

1.2 DPA singkatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

1.3 DIPA singkatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

1.4 Eksternalisasi program dan kegiatan: bertujuan untuk mendapatkan  kesepahaman dan kesamaan 

persepsi mengenai program, kegiatan dan indikasi pendanaan pemerintah dan non pemerintah di 

tingkat Provinsi dan Pusat . 

1.5 Feasibility Study (Studi Kelayakan) adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek 

(biasanya merupakan suatu proyek investasi) untuk dilaksanakan dengan baik/berhasil 

1.6 Internalisasi  program dan kegiatan: bertujuan untuk mendapatkan (i) kesepahaman dan kesamaan 

persepsi mengenai program, kegiatan dan indikasi pendanaan pemerintah dan non pemerintah di 

tingkat Kabupaten/Kota; (ii) Dukungan dari pemerintah Kab./Kota untuk meng-alokasikan 

anggarannya untuk program-program sanitasi; serta (iii) teradopsinya program dan kegiatan kedalam 

dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. 

1.7 Funding Gap adalah selisih antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan  

1.8 Masterplan (Rencana Induk) adalah Perencanaan dasar yang menyeluruh Kabupaten/Kota untuk 

jangka panjang. 

1.9 PPAS singkatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

1.10 Renja SKPD singkatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

1.11 Review adalah Penelahaan kembali, melengkapi dan melakukan revisi seperlunya terhadap 

dokumen-dokumen sebelumnya dan dituangkan dalam dokumen. 

1.12 RKA singkatan Rencana Kerja dan Anggaran 

1.13 RPJM singkatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

1.14 RPJMD singkatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

1.15 RPI2JM singkatan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 

1.16 Sanitasi 

 Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan 

tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan 

sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di 

masyarakat pada umumnya. Kata 'Sanitasi‘ juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi 

higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (WHO, 

http://www.who.int/topics/sanitation/en/. Diakses pada 30 November 2011) 

1.17 SIDLACOM singkatan Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and 

Maintenance 

1.18 Studi Lingkungan adalah kajian mengenai dampak atau pengelolaan dan pemantauan terhadap 

suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting maupun tidak berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup. Studi lingkungan meliputi AMDAL dan UKL-UPL sesuai dengan Permen LH No. 05 

Tahun 2012.  

1.19 Tahun (n) adalah tahun Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) 

1.20 Tahun (n+1) adalah tahun Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 

1.21 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) 

adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://www.who.int/topics/sanitation/en/


  

iii 
 

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup (AMDAL)  

 

1.22 Updating MPS-Tahunan adalah Pemutahiran Memorandum Program Sanitasi yang dilakukan setiap 

tahun yang berfokus kepada hasil monev implementasi, program kegiatan dan penyiapan readiness 

criteria untuk implementasi satu dan dua tahun ke depan serta rencana kerja Pokja tahun depan. 

 

II. AIR LIMBAH 
2.1 Air limbah (Waste water) adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. 

2.2 Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, 

rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. 

2.3 BABS  singkatan dari Buang Air Besar Sembarangan.  

2.4 Badan air penerima adalah sungai, kali, danau, saluran, kolam, dan lain-lain yang menerima 

pembuangan limbah. 

2.5 Black water adalah Air limbah yang berasal dari jamban atau WC saja 

2.6 Cubluk adalah merupakan unit pengolahan awal dari SPAL-S yang paling sederhana. Terdiri atas 

lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan 

batu bata berongga, sistim ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan 

dari cairan yang masuk. Sistem cubluk dilengkapi dengan kloset leher angsa agar dapat mencegah 

bau menyebar dan berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya di dalam perpipaan atau ruang 

cubluk itu sendiri. (Lampiran SPAL III, Rapermen PU 2015) 

2.7 Grey water adalah air limbah yang berasal dari mandi, cuci, dan dapur 

2.8 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah Instalasi pengolahan air limbah yang didisain 

hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan) (Lampiran 2 Permen 

PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang) 

2.9 Jamban adalah Fasilitas pembuangan tinja yang dilengkapi dengan kloset leher angsa dan terdiri dari 

lubang yang digali secara manual dengan dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata 

yang berongga yang merupakan tempat pengendapan tinja dan media peresapan dari cairan yang 

masuk. 

2.10 Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen 

lain ke dalam air oleh kegiatan manusia. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat yang 

menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya 

2.11 Pengolahan air limbah adalah perlakuan terhadap air limbah, agar air dapat dibuang ke badan air 

sesuai baku mutu yang disyaratkan  

2.12 SBS singkatan Stop Buang Air Besar Sembarangan 

2.13 Sewer adalah pipa atau pembawa lainnya yang mengalirkan air limbah dari beberapa atau banyak 

properti (Sanitation and Hygiene Promotion) 

2.14 Sewerage adalah sistem pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir air limbah (Water 

Environment Federation) 

2.15 Sistem pengelolaan air limbah terpusat (SPAL T) 

Disebut juga sebagai Off-Site System adalah Satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana 

dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan 

air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani 

skala komunal, kawasan, dan kota.  

2.16 Sistem pengelolaan air limbah setempat (SPAL S)  
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Disebut juga sebagai On-Site Sistem adalah Satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana 

dan sarana air limbah permukiman berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau komunal 

yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang 

dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja 

2.17 Tangki septik (septic tank) adalah Bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat 

persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. 

Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ketanah melalui 

resapan tanpa mengganggu lingkungan. 

 

III. PERSAMPAHAN 
3.1 3R adalah Reduce, Reuse, dan Recycle. Sebuah pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah 

melalui: mengurangi, menggunakan kembali, serta mendaur ulang sampah 

3.2 Bangunan sarana pembuatan kompos adalah prasarana pembuatan kompos yang terdiri dari 

kantor, gudang, pemilihan pengomposan (berfungsi sebagai tempat kegiatan pengomposan yang 

terlindung dari gangguan cuaca) 

3.3 Controlled Landfill (Lahan Urug Terkendali) adalah Metode pengurugan di areal pengurugan 

sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 7 

(tujuh) hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan 

metode lahan urug saniter.  

3.4 ITF : Intermediate Treatment Facility 

Adalah suatu sistem pengolahan sampah terpadu yang ditujukan untuk melakukan pengolahan 

berbagai jenis material limbah. Sebuah ITF dapat terdiri dari beberapa komponen yaitu fasilitas 

manajemen, fasilitas sorting, fasilitas daur ulang material kayu, fasilitasi konversi plastik menjadi 

bahan bakar, fasilitas daur ulang papan gypsum, tempat penampungan limbah. 

3.5 Leachate (Lindi) adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam 

urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi 

organik hasil proses dekomposisi biologis. 

3.6 Open dumping (Penimbunan Terbuka) adalah Proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui 

proses pemadatan dan penutupan secara berkala.  

3.7 Pengelolaan sampah adalah Kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18 tahun 2008) 

3.8 Pipa gas adalah sarana untuk mengalirkan gas hasil proses penguraian zat organik 

3.9 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU 

No. 18 tahun 2008) 

3.10 Sanitary Landfill adalah metode pengurugan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah 

secara lapis per lapis pada sebuah site (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan 

dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi, kemudian ditutup dengan tanah penutup dan 

dipadatkan diakukan setiap hari. 

3.11 Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut 

yang lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA yang jaraknya lebih 

dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah 

3.12 Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat 

pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (UU No. 18 tahun 2008) 

3.13 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir 

sampah (UU No. 18 tahun 2008) 
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3.14 Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) adalah tempat dilaksanakannya 

kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan. 

3.15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke 

media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (UU No. 18 tahun 2008) 

3.16 TPA Regional adalah TPA yang digunakan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota. TPA regional 

menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan yang dihadapi 

Kabupaten/Kota. 

3.17 Transfer Depo adalah tempat memindahkan sampah dari alat pengumpul ke alat pengangkut 

 

 

IV. DRAINASE 
4.1 Badan penerima air adalah wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa laut, sungai, danau, kolam 

retensi, kolam detensi, kolam tandon, sumur resapan dan sarana resapan lainnya yang ramah 

lingkungan.  

4.2 Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase 

yang mengganggu  dan/atau merugikan aktifitas masyarakat. 

4.3 Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan 

air penerima. 

4.4 Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan 

air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan/atau dan tidak merugikan masyarakat. 

4.5 Drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah prasarana drainase diwilayah perkotaan yang 

berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan 

masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian 

lingkungan hidup. 

4.6 Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan 

disuatu wilayah. 

4.7 Kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan 

disuatu wilayah 

4.8 Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat 

digunakan sebagi air baku. 

4.9 Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan 

menyalurkannya ke badan penerima air 

4.10 Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan 

menyalurkannya ke saluran primer 

4.11 Saluran tersier adalah saluran yang menerima air dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke 

saluran drainase sekunder  

4.12 Sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah jaringan drainase perkotaan yang 

terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan 

tampungan, beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistematis satu dengan lainnya. 

4.13 Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrolis terpisah dari sekelilngnya baik secara 

alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul dan sistem drainase internal, pompa 

dan/atau waduk serta pintu air.  

4.14 Sumur resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap 

bangunan kedalam tanah melalui lubang resapan. 
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  Pendahuluan  

  

1. Latar Belakang  
Setelah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi 

dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, 

selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi 

Kabupaten/Kota akan melanjutkan pada tahap 

untuk dapat melaksanakan seluruh strategi 

yang telah disepakati. Rangkaian proses dan 

tahapan yang diperlukan agar seluruh 

program dan kegiatan dapat direalisasikan 

dituangkan di dalam dokumen Memorandum 

Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, baik terkait kepastian ketersediaan anggaran, persiapan 

untuk tahap konstruksi ataupun repetisi tindak lanjut tahunan yang diperlukan.  

 

Pedoman mengenai tata cara penyusunan MPS ini telah disusun sebelumnya oleh Tim Teknis 

Pembangunan Sanitasi (TTPS) pada tahun 2010 di dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai 

Manual Tahap D: Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi dan dokumen Manual Memorandum Program 

Sanitasi Kabupaten / Kota (2011). 

 

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota telah mengalami 

beberapa kali revisi, sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan yang ada. Pedoman ini 

juga telah mengacu pada Surat Edaran Mendagri 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program 

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah dan Panduan Pelaksanaan 

Lokakarya Provinsi. 

 

Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota ini 

juga berdasarkan umpan balik dari pelaksanaan  PPSP sejak tahun 2010 yang mengindikasikan 

perlunya dokumen tambahan yang dapat digunakan oleh Pokja dan Fasilitator dalam rangka 

penyusunan MPS secara tuntas dan sederhana, disamping lebih memfokuskan pada “proses” supaya 

tercapainya kesepakatan program dan penganggaran, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan apabila 

terjadi “funding gap”. 

 

Dokumen MPS merupakan saringan akhir agar semua Program dan Kegiatan yang akan 

diimplementasikan sudah dapat dipastikan ketersediaan pendanaannya serta memenuhi kaidah 

SMART (Specific – jelas, tidak mengundang interpretasi, Measureable – terukur, Achieveable – dapat 

dicapai, Relevant – informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat waktu). 

 

2. Tujuan 
Buku ini agar dijadikan pedoman bagi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi di Kabupaten/Kota dalam 

pelaksanaan Tahap 4 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yaitu 

penyusunan Memorandum Program Sanitasi. Selain itu, Petunjuk ini juga diharapkan dapat menjadi 

pedoman dan referensi bagi fasilitator dalam memfasilitasi Pokja dalam proses penyusunannya.   
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3. Kelengkapan Petunjuk Praktis 
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini disusun dengan struktur penulisan 

sebagai berikut: 

 

Bagian 1 :  Proses 

Berisi penjelasan proses dan langkah-langkah penyusunan MPS. Bagian ini dapat menjadi semacam 

“daftar centang’ (check-list) bagi Pokja guna mengetahui kemajuan proses penyiapan MPS.   

Bagian 2 : Outline 

Menjelaskan secara rinci data dan informasi minimum di dalam penyusunan MPS. Penjelasan rinci ini 

memberi acuan apa yang perlu dihasilkan/dituliskan berdasarkan proses yang telah dijalani untuk setiap 

Bab dan sub-bab di dalam dokumen MPS. 

Bagian 3 : Petunjuk Teknis 

Memberi penjelasan rinci mengenai tata cara pelaksanaan  kegiatan atau analisis spesifik yang perlu 

dilakukan di dalam penyusunan MPS. Contoh: ceklist  kriteria kesiapan, tatacara perhitungan volume 

dan biaya. 

4. Pengguna 
Pengguna Petunjuk Praktis ini di antaranya adalah  

 Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota 

 Pokja Sanitasi Provinsi  

 PMU dan PIU PPSP 

 Fasilitator, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi 

 Para penggiat sanitasi (lembaga donor, LSM, CSR Swasta, dll) 

 

5. Ringkasan Proses Penyusunan MPS 
Pedoman ini disusun dengan memadukan dua pendekatan yaitu pendekatan “proses” dan “produk”. 

Oleh karena itu, di samping memberi pedoman tentang bagaimana mencapai hasil akhir dari proses, 

Pedoman ini juga mengindikasikan produk yang dihasilkan pada tiap-tiap proses.  

Terdapat enam (6) proses di dalam penyusunan dokumen MPS yang digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 1 

Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi  
(MPS) Kabupaten/Kota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses penyusunan MPS 

Proses-01 

Persiapan 

 

Proses-03 

Konsolidasi Program,  

Kegiatan dan Indikasi 

Pendanaan Sanitasi 

Proses-05 

Finalisasi Dokumen 

Kab./Kota 

Proses-02 

Review SSK &  

Penetapan Program Prioritas 

Proses-04  

Rencana Implementasi 

Proses-06 

Tindak Lanjut 

Provinsi 
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6. Jadual Kegiatan  

Penyusunan MPS dimulai awal bulan Maret tahun n+1 dan direncanakan untuk dapat diselesaikan pada akhir 

bulan Juni selesai di Kabupaten/Kota. Proses penyusunan MPS  sepenuhnya berdasarkan pada data dan hasil 

analisis yang terdapat di dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan oleh karenanya 

BPS dan SSK yang berkualitas akan memudahkan dalam proses penyusunan MPS. 

Indikasi kebutuhan waktu dan jadwal penyelesaian penyusunan MPS ditampilkan dalam tabel berikut. 

 

Gambar 2 

Jadual Penyusunan Memorandum Program Sanitasi 
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Proses-01 Persiapan 

 

Dokumen Referensi Terkait : 

- SE Mendagri No. SE 660/4919/SJ, 

Tahun 2012 

Pelaksana : 

Pokja Kabupaten/Kota 

Lama Kegiatan : 

Dokumen Referensi Terkait : 

- Surat Edaran Mendagri 

660/4919/SJ 

Pelaksana : 

Pokja Kabupaten/Kota 

Lama Kegiatan : 

2 minggu 

Tujuan 

 Mendapatkan kesepahaman dan kesamaan persepsi atas manfaat, proses dan produk MPS 

 Menyusun Rencana Kerja, Pembagian Tugas dan tanggungjawab setiap anggota Pokja 

Output 

 Terselenggaranya Kick off Meeting 

 Terbangunnya kesepahaman antar anggota Pokja tentang MPS 

 Tersusunnya rencana kerja penyusunan MPS,  pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota Pokja 

Kab./Kota. 

Penulisan dalam Dokumen MPS   

 Bab 1 : Pendahuluan 

Deskripsi 

Pertemuan perdana / kick off meeting merupakan titik awal dari proses penyusunan MPS oleh Pokja Kab./Kota 

yang bertujuan antara lain penyamaan persepsi antar anggota Kelompok Kerja (Pokja) merupakan hal yang 

sangat penting agar masing-masing anggota Pokja yang berasal dari sejumlah dinas/instansi mempunyai 

kesamaan pemahaman atas proses penyusunan dan produk MPS, kontribusi dan tugas dari masing-masing 

anggota Pokja, serta jadual  pelaksanaan pekerjaan. 

Disamping itu Pokja harus menyepakati dan memahami bahwa MPS merupakan dokumen sumber  dalam 

usulan pembangunan sanitasi dan harus dilakukan adopsi dan pengawalan kedalam mekanisme penganggaran 

reguler. 

 

Langkah-Langkah Pelaksanaan 

1. Sepakati dan Lakukan Pertemuan perdana (kick off meeting)  

- Pertemuan dihadiri oleh Ketua Pokja dan dihadiri oleh seluruh anggota Pokja Kab./Kota. 

- Undang perwakilan Pokja Provinsi untuk menghadiri pertemuan perdana ini. 

- Perwakilan Pokja Provinsi menyampaikan arahan tentang program PPSP dan khususnya Penyusunan 

MPS. 

- Ketua Pokja Kab./Kota diharapkan memberikan arahan kepada anggota Pokja Kab./Kota 

 

Proses-01 

Persiapan 

 

Proses-03 

Konsolidasi Program, 

Kegiatan dan Anggaran 

Proses-05 

Finalisasi Dokumen 

MPS Kab./Kota 

Proses-02 

Review SSK &  

Penetapan Program Prioritas 

Proses-04  

Rencana Implementasi 

Proses-06 

Tindak Lanjut 
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2. Bangun kesepahaman tentang pentingnya dokumen MPS. 

Untuk menumbuhkan kesepahaman dan kesamaan persepsi maka Ketua Pokja perlu mengadakan 

pertemuan yang melibatkan seluruh anggota Pokja Kab./Kota.  

Agenda pertemuan membahas isu-isu sebagai berikut: 

a. Latar belakang, makna dan manfaat dari penyusunan dokumen MPS. Ketua Pokja atau anggota Pokja 

yang telah mengikuti pelatihan penyusunan MPS akan memaparkan tentang: 

 Makna dari dokumen MPS sebagai dasar dalam pengusulan kegiatan dalam mekanisme 

penganggaran. 

 Proses dan Produk dokumen MPS 

 Maksud dan Tujuan Penyusunan dokumen MPS. 

b. Pelajari dan diskusikan “Pedoman Penyusunan MPS” sebagai pedoman dalam penyusunan MPS. 

Didalam pedoman tersebut menjelaskan tentang: 

 Proses dan prosedur penyusunan MPS 

 Sistematika (outline) dokumen MPS 

c. Diskusikan dan Cermati mengenai Latar belakang, manfaat, maksud dan tujuan dari MPS sebagai 

masukan untuk penulisan Bab 1. 

Penyusunan Strategi dan Rencana Kerja meliputi: 

a. Penyiapan strategi dan rencana kerja penyusunan MPS 

b. Penyepakatan Rencana Kerja Penyusunan MPS 

c. Penyepakatan pembagian tugas setiap anggota Pokja. 

 

3. Susun dan Sepakati Rencana Kerja Pokja 

Pokja Kab./Kota harus menyusun dan menyepakati Rencana Kerja penyusunan dokumen MPS. Dalam 

menyusun rencana kerja ini Pokja Kab./Kota harus menyesuaikan dengan rencana kerja Pokja Provinsi 

dalam kaitannya dengan Lokakarya dan harus menyesuaikan dengan mekanisme penganggaran reguler 

agar hasil review program dan kegiatan dapat diusulkan melalui mekanisme penganggaran tahun (n+1). 

 

Rencana Kerja ini sekurang-kurangnya harus memuat: 

a. Jadual kegiatan terperinci 

b. Pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota Pokja (lihat SE Mendagri No. 

660/4919/SJ. Tahun 2012). 

c. Alokasi Dana Operasional Penyusunan MPS. 

 

Rencana Kerja ini harus ditandatangani oleh Ketua Pokja dan selanjutnya didistribusikan kepada seluruh 

anggota Pokja. Pasang atau tempelkan Rencana Kerja ini di ruang Sekretariat Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota. 

Pastikan bahwa Pokja akan menggambarkan realisasi penyusunan dokumen MPS kedalam bar chart rencana 

kerja. 

 

4. Susun Bab 1: Pendahuluan 

5. Penilaian Sendiri / Self Asessment  

Lakukan Penilaian Sendiri atau Self Asessment terhadap Bab 1 yang telah dibuat sebelum diunggah atau 

di-upload kedalam ppsp.nawasis.info dan pastikan hasil penilaian sendiri telah memenuhi syarat 

kelulusan. 

 

6. Unggah Rencana Kerja Pokja dan Bab 1 untuk keperluan  Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)  

1) Unggah Rencana Kerja Pokja dan Bab.1 kedalam ppsp.nawasis.info untuk dilakukan QA oleh Pokja 

Provinsi.  
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2) Lakukan pengawalan dan komunikasi dengan Pokja Provinsi berkaitan dengan Proses QA oleh Pokja 

Sanitasi Provinsi. 

3) Lakukan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan hasil QA oleh Pokja Provinsi. 

4) Unggah hasil perbaikan Rencana Kerja dan Bab 1 kedalam ppsp.nawasis.info. 
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Proses-02 Review SSK dan Penetapan Prioritas 

 

 

 

 

 

 

Dokumen Referensi Terkait : 

- Pedoman Penyusunan  SSK. 

- Dokumen BPS dan SSK 

- Buku Referensi Opsi Sistem dan 

Teknologi Sanitasi 

- Petunjuk Teknis-01 

- Petunjuk Teknis-05 

- Petunjuk Teknis-06 

Pelaksana : 

Pokja Kabupaten/Kota 

Lama Kegiatan : 

6 minggu 

Tujuan 

 Review/Penelahan kembali BPS dan SSK yang meliputi: 

a) Review Instrumen Profil Sanitasi. 

b) Review Area beresiko sesuai hasil review Instrumen Profil (bila diperlukan) 

c) Review Kerangka Kerja Logis 

d) Review Program, Kegiatan dan indikasi pendanaan 

e) Review program/kegiatan Prioritas 

Output 

 Tersusunnya Bab 2 

 Input untuk Bab 3 dan Bab 4 

 Tersusunnya kembali Kerangka Kerja Logis yang merupakan alur pikir mulai dari Permasalahan Mendesak - 

Isu Strategi  – Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran – Strategi – Program – Kegiatan. 

 Tersusunnya Program dan Kegiatan yang dapat menjawab permasalahan mendesak, isu strategi, tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan. 

 Tersusunnya urutan prioritas pelaksanaan kegiatan 

Penulisan dalam Dokumen MPS  

Bab 2   : Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi 

Lampiran A  : Kerangka Kerja Logis (KKL) 

Lampiran B          : Perhitungan Prioritas Pembangunan Sanitasi 

 

 

Proses-01 

Persiapan 

 

Proses-03 

Konsolidasi Program, 

Kegiatan dan Indikasi Pendanaan 

Proses-05 

Finalisasi Dokumen 

Kab./Kota  

Proses-02 

Review SSK &  

Penetapan Program Prioritas 

Proses-04  

Rencana Implementasi 

Proses-06 

Tindak Lanjut 
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Deskripsi 

Yang dimaksud dengan “Review” adalah menelaah kembali, mempertajam dan menyimpulkan dokumen 

Buku Putih dan SSK serta melakukan perbaikan atau penyesuaian seperlunya sebagai dasar untuk 

menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS). 

Hasil review ini merupakan masukan bagi penyusunan MPS, bilamana dipandang perlu oleh Pokja Kab./Kota 

dapat melakukan review Buku Putih dan SSK yang lebih mendalam lagi maka Pokja harus membuat catatan-

catatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan review tersebut. Catatan-catatan tersebut harus dimasukkan ke 

dalam lampiran MPS sebagai dasar/petunjuk adanya perubahan atau perbedaan yang ditulis di dalam Buku 

Putih dan SSK dengan yang tertulis di dalam MPS. 

Langkah-Langkah Pelaksanaan 

1. Lakukan Review Instrumen Profil Sanitasi 

1) Pastikan bahwa petunjuk teknis menggunakan Instrumen Profil Sanitasi sudah dibaca dan dipahami. 

2) Cek data-data yang diisikan merupakan data-data terkini atau ter-update. 

3) Cek kebenaran data-data yang di-input kedalam Instrumen Profil Sanitasi. Beberapa hal penting yang 

harus dilakukan dalam pengecekan data ini adalah: 

- Lembar kerja Form_2: Pastikan bahwa luas area terbangun (kolom L) sesuai atau mendekati 

kenyataan di lapangan. 

- Lembar kerja Form_2: Cek data kependudukan (kolom O) dengan kolom AH, pastikan bahwa 

kolom O harus sama jumlahnya atau mendekati sama sehingga kolom AI sama dengan 100% atau 

mendekati 100%. 

- Lembar kerja Form_2: Cek seluruh isian/angka di seluruh kolom dan baris, pastikan bahwa tidak 

ditemukan angka-angka yang aneh atau tidak realistis dan tidak ada error. 

- Lembar kerja Area Beresiko: lihat kembali hasil area beresiko dari review instrumen profil sanitasi 

dengan yang sudah ada, bila terjadi perbedaan maka sepakati dengan Pokja untuk melakukan 

review area beresiko. 

- Lembar kerja Zona Air Limbah, Zona Sampah dan Zona Drainase: lihat kembali hasil zona sistem 

dari review intrumen profil sanitasi dengan yang sudah ada, bila terjadi perbedaan maka sepakati 

dengan Pokja untuk melakukan review zona sistem. Lakukan penyesuaian zona sistem dari hasil 

instrument dengan mempertimbangkan sbb: (i). Air Limbah (Topografi, Geografi dan Prioritas 

(EHRA)); (ii). Persampahan (Promosi 3R, Infrastruktur Sampah dan Jalan Akses, Prioritas 

(EHRA)); (iii). Drainase (Prioritas (EHRA)). Gambarkan dalam peta. 

 

2. Lakukan analisa kegiatan, volume dan perkiraan biaya infrastruktur  dengan menggunakan 

Instrumen Perencanaan Sanitasi. 

Perhitungan dengan instrument perencanaan disarankan dilakukan setelah hasil instrumen profil disepakati. 

Pelaksanaan review instrumen profil dan perhitungan instrumen perencanaan sanitasi harus dilakukan 

bersamaan agar tidak terjadi keterlambatan. Tahapan pelaksanaan perhitungan instrument perencanaan 

sanitasi adalah sebagai berikut: 

1) Pelajari dan pahami petunjuk teknis-06: Instrumen Perencanaan Sanitasi. 

2) Gunakan hasil zona system dari review instrument profil sanitasi sebagai input untuk instrumen 

perencanaan sanitasi. 

3) Ikuti proses pengoperasian sesuai dengan petunjuk teknis-06. 

4) Diskusikan hasil dari Instrumen Perencanaan Sanitasi tentang: 

- Opsi teknologi yang dipilih 

- Biaya yang dibutuhkan. 
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5) Sepakati hasil Instrumen Perencanaan Sanitasi sebagai input/masukkan kegiatan infrastruktur untuk 

KKL khususnya kolom program/kegiatan. 

 

3. Lakukan Review Area Beresiko (bila diperlukan) 

1) Diskusikan hasil instrumen profil sanitasi terkait dengan review penentuan area beresiko di antara 

anggota Pokja. 

2) Lakukan proses review Area Beresiko dengan menggunakan hasil “Instrumen Profil Sanitasi” (bila 

diperlukan). 

3) Lakukan Perubahan terhadap hasil review tersebut apabila terjadi ketidak sesuaian dengan kondisi 

lapangan. Validasi atas hasil review area beresiko dari instrument dilakukan dengan melakukan 

kunjungan lapangan ke desa/kelurahan yang dilakukan hasil analisisnya. 

4) Sepakati hasil penetapan area beresiko. 

5) Gambarkan di dalam peta area beresiko hasil penyepakatan tersebut. 

6) Gunakan peta area beresiko sebagai pertimbangan utama dalam menentukan lokasi kegiatan. 

7) Gunakan permasalahan mendesak pada area beresiko sebagai masukan untuk tabel kerangka kerja 

logis. 

 

4. Lakukan Review Kerangka Kerja Logis (KKL) 

1) Telaah kembali dan sepakati Kerangka Kerja Logis (KKL) yang sudah disusun di dalam SSK untuk 

dilakukan review. 

2) Telaah Kembali dan Pahami Permasalahan Mendesak dan Area Beresiko 

3) Pahami kembali Buku Putih Sanitasi. Pemahaman ini terutama mengenai profil sanitasi (melalui peta 

sistem sanitasi/DSS), Permasalahan Mendesak di dalam Buku Putih Sanitasi, dan Area Berisiko 

Sanitasi yang terdapat di dalam Buku Putih Sanitasi.  

4) Gunakan instrumen Kerangka Kerja Logis (KKL) seperti template Instrumen KKL dibawah ini. 

5) Permasalahan mendesak harus dapat menggambarkan kondisi aktual permasalahan sanitasi saat ini. 

6) Isu Strategis disimpulkan dari hasil Analisa SWOT. 

7) Gunakan Tujuan dan Sasaran yang tercantum didalam SSK sebagai dasar untuk rencana 

pengembangan sanitasi 

- Tujuan 

Telaah kembali tujuan pengembangan sanitasi apakah tujuan sudah mempertimbangkan hasil 

Tahapan Pengembangan Sanitasi di dalam Bab 2 SSK (lihat milestone pertama proses 

penyusunan SSK). Bilamana belum mempertimbangkan tahapan pengembangan sanitasi maka 

lakukan review. 

- Sasaran 

Telaah kembali Sasaran yang sudah disusun didalam tabel kerangka kerja logis, apakah sasaran 

yang dituangkan sudah  memperhatikan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, 

Realistic and Timebound) atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan berjangka waktu 

jelas. Bilamana belum memperhatikan kriteria SMART maka lakukan review. 

Sasaran Pengembangan Sanitasi harus mengacu kepada Sasaran PPSP yang meliputi 

Penanganan Air Limbah Domestik, Persampahan Domestik dan Drainase Perkotaan. 

 

8) Diskusikan dan review Strategi Pengembangan Sanitasi 

9) Diskusikan dan review (bilamana dianggap perlu)  Strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran 

sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Gunakan hasil analisis SWOT sebagai dasar 

menyusun Strategi. Sebagai rujukan Lihat Petunjuk Teknis-02: Analisis SWOT di Bagian 3 Pedoman 

Proses dan Petunjuk Teknis Penyusunan SSK.  
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10) Satu strategi dapat dijabarkan menjadi beberapa Program dan setiap program dapat terdiri dari 

beberapa kegiatan. 

11) Lakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan sistem yang dihasilkan dari “Instrumen Profil 

Sanitasi”. 

12) Diskusikan dan Susun kembali program dan kegiatan Sanitasi 

13) Diskusikan dan review Program dan kegiatan yang disusun harus dapat menjawab permasalahan dan 

sasaran yang ditetapkan. Sedangkan khusus untuk kegiatan maka tulis kegiatan yang utama saja. 

14) Selengkapnya lihat Bagian-3: Petunjuk Teknis MPS dalam buku ini dalam melakukan review KKL. 

Instrumen 

Instrumen Kerangka Kerja Logis 

Tabel Kerangka Logis ....... 

Permasalahan 

mendesak  

Isu 

Strategis 
Tujuan Sasaran 

Indikator 

Sasaran 
Strategi Program Kegiatan 

        

 

 

 

       

Catatan: 
Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

 

5. Lakukan Penetapan Program Prioritas 

1) Telaah kembali prioritas program yang telah disusun di dalam SSK 

2) Diskusikan dan sepakati pembobotan untuk masing-masing indikator (tidak harus seperti contoh). 

3) Masukkan kegiatan utama saja (pada kolom 1), ambil dari KKL kolom kegiatan. Untuk kegiatan 

infrastruktur (seperti: Pembangunan TPA, TPS 3R, IPLT dsb) dan non-infrastruktur yang tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan infrastruktur (seperti: penyusunan masterplan, 

penyusunan Perda, pengadaan alat angkut sampah, Program STBM dsb). 

4) Hitung total skor dan urutkan program berdasarkan prioritas (hasil perhitungan harus dimasukkan dalam 

lampiran). 

5) Urutkan program/kegiatan yang mempunyai score tertinggi pada urutan teratas.  

Kegiatan pendukung dari kegiatan utama inftrastruktur secara otomatis memiliki prioritas yang sama 

dengan kegiatan utamanya. 

6) Masukkan dan urutkan program sesuai prioritas dan lengkapi kegiatan-kegiatan pendukungnya. 

7) Lakukan kegiatan no. 1) sampai dengan no. 6) untuk Air Limbah, Persampahan dan Drainase. 

8) Lakukan pembahasan hasil perhitungan prioritas program/kegiatan ditingkat Pokja Kab./Kota. 

9) Finalisasi program dan kegiatan prioritas versi Pokja Kab./Kota (sebelum konsultasi dengan SKPD 

terkait) 

10) Konsultasikan kepada Kepala SKPD terkait. 
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Instrumen 

Instrumen Penetapan Prioritas Program 

Dalam penetapan prioritas program, dapat digunakan tabel di bawah ini. 

Contoh: Tabel Prioritas Program  

 Program/Kegiatan 

Score (dan bobot) 

Score 
total 

Urutan 
prioritas 

Penerima 
manfaat 

Permasa 
lahan 

mendesak 

Persepsi 
Pokja 

Pro-
poor 

30% 25% 20% 25% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pembangunan MCK++ 2 4 4 3 3.30 1 

2 
Pembangunan Septiktank Komunal < 
10 SR 

1 4 4 4 3.15 1 

3 Pembangunan IPAL Komunal  2 4 4 3 3.00 1 

4 Pembangunan IPLT 2 3 3 1 2.95 2 

5 Pembangunan SPAL-T Skala Kawasan 3 2 2 1 2.90 3 

dst dst ............................................       

Catatan: angka-angka yang ada ditabel hanya ilustrasi 

 

Keterangan: 

(1) Tabel ini disusun untuk membantu Pokja menetapkan prioritas program. Pokja dapat menggunakan metode lain 

dalam proses penetapan prioritas ini.  

(2) Untuk menyusun prioritas program tetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah: 

- Jumlah penerima manfaat (kolom 3) 

- Apakah menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten/Kota (kolom 4) 

- Apakah menurut Pokja program tersebut adalah prioritas (kolom 5) 

- Apakah program tersebut memihak pada masyarakat miskin – pro-poor (kolom 6) 

(3) Pokja dapat menetapkan kriteria lain serta mengurangi maupun menambahkan kriteria tersebut. 

(4) Selanjutnya, tetapkan bobot untuk masing-masing kriteria tersebut sehingga total bobot mencapai 100%. Pembotan 

dapat ditentukan secara berbeda untuk masing-masing komponen. 

(5) Berikan score untuk masing-masing kriteria 1 – 4, dengan 1 adalah tidak prioritas dan 4 adalah paling prioritas 

(6) Kalikan bobot dan score, selanjutnya jumlahkan untuk menghasilkan total score (kolom 7).  

(7) Urutkan kegiatan yang memiliki score terbesar merupakan kegiatan yang paling prioritas (kolom 8) 

 

6. Lakukan Review Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  

1) Pahami dan Telaah kembali Strategi yang telah disusun sebelumnya 

2) Gunakan program dan kegiatan dari hasil review KKL sebagai dasar penyusunan program dan 

kegiatan. 

3) Rumuskan kembali rangkaian tahapan Kegiatan untuk masing-masing Program pengembangan 

sanitasi. 

- Gunakan hasil “Instrumen Perencanaan” untuk melakukan review program, kegiatan dan indikasi 

pendanaan sanitasi dengan cara menentukan teknologi yang dipilih, estimasi volume dan biaya yang 

diperlukan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota. 

- Rumuskan rangkaian kegiatan untuk Program yang disusun. Perhatikan tahapan SIDLACOM untuk 

setiap rangkaian kegiatan (khususnya untuk kegiatan pengembangan infrastruktur). Susun juga 

indikator capaian (hasil  atau outcome) untuk masing-masing kegiatan tersebut.  

- Tetapkan urutan kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan tahapan SIDLACOM (Survey 

Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance).  
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- Pastikan bahwa kegiatan infrastruktur didukung oleh kegiatan non-fisik lainnya. 

- Pastikan bahwa manfaat/outcome sudah realistis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 

- Pastikan satuan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah atau ketentuan. 

- Tentukan lokasi kegiatan pada area beresiko dan pilih teknologi yang sesuai. 

- Gunakan hasil dari  “Instrumen Perencanaan Sanitasi” untuk melakukan Review volume kegiatan 

yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dan sasaran yang ditetapkan sampai dengan akhir 

perencanaan ini; 

- Jabarkan hasil perhitungan volume kegiatan ke dalam rencana implementasi; 

- Urutkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah urutan pelaksanaan kegiatan dan tidak saling 

mendahului; contoh: Studi dan desain dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi. 

- Periksa ulang status usulan kegiatan yang telah disusun di atas apakah sudah dilakukan atau belum 

di tahun-tahun sebelumnya. 

- Perbaharui daftar rangkaian kegiatan. 

- Catat dan masukkan kegiatan (APBD Kab./Kota, APBD Prov., APBN dan sumber lainnya) yang 

sedang dilaksanakan pada tahun ini atau (n+1) kedalam  daftar program, kegiatan dan indikasi 

pendanaan tahun n+1.  

- Catat dan masukkan kegiatan (APBD Kab./Kota, APBD Prov., APBN dan sumber lainnya) yang 

diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun depan atau (n+2) kedalam  daftar program, kegiatan dan 

indikasi pendanaan tahun n+2.  

4) Masukkan program, kegiatan dan pendanaan yang dilaksanakan pada tahun (n+1) atau tahun ini oleh 

SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan sumber pendanaan lainnya telah dicatat dalam template. 

5) Masukkan program, kegiatan dan pendanaan yang telah diusulkan oleh SKPD Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan Pusat yang akan dilaksanakan pada tahun n+2 telah dicatat dalam template. 

6) Diskusikan dan rumuskan kembali jadwal pelaksanaan, indikasi kebutuhan biaya, dan indikasi sumber 

pendanaan dan/atau pembiayaan untuk masing-masing kegiatan 

Selanjutnya, rumuskan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, hitung indikasi kebutuhan 

biaya, dan tetapkan sumber pendanaan dan/atau pembiayaan.  

 

- Estimasi biaya 

• Gunakan hasil “Instrumen Perencanaan” untuk menghitung Estimasi Biaya. 

• Pastikan bahwa Estimasi Biaya, sudah sesuai dengan kondisi saat ini; bilamana ragu terhadap 

estimasi biaya maka lakukan konsultasi kepada pihak terkait seperti Kepala SKPD, Pokja 

Provinsi, Satker terkait. 

• Pastikan bahwa rencana kegiatan yang dialokasikan untuk APBD Kab./Kota setiap tahun sudah 

sesuai dengan “KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI” dari Kab./Kota; 

• Bilamana kebutuhan biaya yang dialokasikan untuk APBD terlalu tinggi jika dibandingkan dengan 

kemampuan pendanaan Kabupaten/Kota maka lakukan perubahan sasaran dan hitung kembali 

dengan “Instrumen Perencanaan Sanitasi”. 

- Sumber pendanaan dan/atau pembiayaan 

Diskusikan dan tetapkan sumber pendanaan dan/atau pembiayaan untuk masing-masing kegiatan, 

apakah dapat didanai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN, atau oleh sumber pendanaan lain.  
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Instrumen 

Instrumen Perencanaan Sanitasi 

Untuk mempermudah Pokja Kab./Kota dalam menyusun kegiatan, menghitung volume dan perkiraan biaya 

infrastruktur yang diperlukan untuk menjawab Tujuan, Sasaran, Isu Strategis dan Permasalahan mendesak 

yang ada. 

Instrumen SIDLACOM 

Untuk mempermudah Pokja Kab./Kota dalam menyusun kegiatan“INFRASTRUKTUR” yang lengkap dan 

berurutan maka telah disiapkan “Indikasi Kegiatan Sanitasi”  berdasarkan kaidah SIDLACOM. Kegiatan 

yang ada didalam daftar tersebut hanya merupakan kegiatan indikatif dan bersifat terbuka (dapat ditambah 

atau dikurangi sesuai dengan situasi dan kondisi daerah), sehingga Pokja Kab./Kota harus melakukan 

kajian dan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi dari masing-masing Kab./Kota yang bersangkutan. 

7. Penilaian Sendiri / Self Asessment  

Lakukan Penilaian Sendiri atau Self Asessment terhadap Bab-2 yang telah disusun diunggah atau di-upload 

kedalam ppsp.nawasis.info dan pastikan hasil penilaian sendiri telah memenuhi syarat kelulusan. 
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Proses-03 Konsolidasi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan 

 

Dokumen Referensi Terkait : 

Petunjuk Teknis-02 

Petunjuk Teknis-03 

Pelaksana : 

Pokja Kabupaten/Kota 

Lama Kegiatan : 

5 minggu 

 
Tujuan: 

1) Mendapatkan kesepahaman dan kesamaan  persepsi tentang program, kegiatan dan indikasi pendanaan 

sanitasi kepada stakesholder terkait di tingkat Kab./Kota, Provinsi dan Pusat. 

2) Membangun  kesepahaman dan dukungan terhadap program, kegiatan dan pendanaan pembangunan 

sanitasi dari berbagi pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah di tingkat 

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, kemudian meng-alokasikan anggaranya untuk pembangunan sanitasi 

didaerah. 

Output: 

1) Teridentifikasinya program, kegiatan dan besaran pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. 

2) Terbangunnya komitmen program, kegiatan dan indikasi sumber pendanaan pembangunan sanitasi di 

tingkat Kabupaten/Kota. 

3) Dibahasnya daftar program, kegiatan dan indikasi sumber  serta besaran pendanaan pembangunan sanitasi 

di tingkat Provinsi dan Pusat. 

4) Tersusunnya deskripsi program/kegiatan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap). Disepakatinya 

daftar Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi.  

5) Teridentifikasinya sumber pendanaan indikatif dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber lainnya. 

6) Teridentifikasi program, kegiatan dan indikasi besaran pendanaan yang  belum ada sumber pendanaan 

(funding gap). 

7) Dituliskannya input/masukan untuk MPS, khususnya “Bab 3, Bab 4 dan Lampiran C”. 

 

Deskripsi 

Program, kegiatan dan Penganggaran telah disusun didalam dokumen SSK dan dilakukan review di MPS 

untuk memastikan bahwa progam dan kegiatan yang telah disusun termasuk lokasi dan volume kegiatan 

dapat menjawab permasalahan dan sasaran yang sudah ditetapkan didalam SSK. 

Sesuai dengan undang-undang maka Sanitasi merupakan urusan wajib daerah sehingga prioritas utama 

pendanaan sanitasi adalah APBD Kabupaten/Kota, bila APBD Kab./Kota tidak mampu maka prioritas 

berikutnya adalah APBD Provinsi sesuai dengan Tupoksinya, bila Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak 

 

Proses-01 

Persiapan 

 

Proses-03 

Konsolidasi Program, 

Kegiatan dan Indikasi Pendanaan 

Proses-05 

Finalisasi Dokumen 

Kab./Kota  

Proses-02 

Review SSK &  

Penetapan Program Prioritas 

Proses-04  

Rencana Implementasi 

Proses-06 

Tindak Lanjut 
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Tiga tujuan dari proses internalisasi ini 
adalah: 
1) Tersosialisasikannya program dan 

kegiatan serta anggaran sanitasi kepada 
stakesholder terkait di tingkat Kab./Kota 

2) Dukungan dari pemerintah Kab./Kota 
untuk meng-alokasikan anggarannya 
untuk program-program sanitasi. 

3) Teradopsinya program dan kegiatan 
kedalam dokumen perencanaan dan 
penganggaran tahunan daerah. 

 

mampu maka prioritas berikutnya adalah bantuan dari Pusat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan 

bantuan atau parisipasi dari pihak-pihak lain seperti dari CSR, Swasta, BUMD, LSM dsb. 

Untuk rencana implementasi dari program dan kegiatan dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan baik 

pemerintah (APBD Kab./Kota, APBD Prov. dan APBN (Murni dan PHLN)) maupun non-pemerintah. 

Sedangkan untuk  mendapatkan dukungan dari stakesholder terkait Program, kegiatan dan penganggaran 

dari pemerintah Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan Internalisasi oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.  

Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pendanaan sanitasi menyebabkan adanya “gap”pendanaan yang 

harus dicarikan solusi dengan meng-akses sumber-sumber non-pemerintah untuk menutup “funding gap” 

tersebut agar target dan sasaran pengembangan/pelayanan sanitasi dapat tercapai sesuai yang diharapkan 

sehingga diperlukan akses sumber pendanaan non-pemerintah. 

 

Langkah-langkah pelaksanaan 

1. Periksa kembali daftar program dan kegiatan yang telah disusun pada Lampiran C lembar kerja 

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Indikasi pendanaan dan pisahkan sesuai indikasi sumber 

pendanaan. 

2. Lakukan proses internalisasi terhadap Program dan Kegiatan yang telah disusun 

A. Internalisasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota 

(a) Lakukan konsultasi dan persetujuan dengan Kepala 

SKPD terhadap daftar program, kegiatan dan indikasi 

pendanaan yang telah disusun dan bilamana 

memungkinkan maka lakukan konsultasi memorandum 

program sanitasi (MPS) tingkat Kab./Kota yang dihadiri 

oleh Bupati/Walikota atau yang mewakili, seluruh Kepala 

SKPD terkait dan undang juga DPRD Kab./Kota. 

(b) Lakukan perbaikan Program, Kegiatan dan Indikasi 

pendanaan hasil konsultasi dengan kepala SKPD. 

(c) Diskusikan dan sepakati dengan seluruh anggota Pokja 

Kabupaten/Kota dan konsultasikan kepada Ketua Pokja 

Kabupaten/Kota. 

(d) Finalkan daftar Program dan Kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh anggota Pokja. 

(e) Pastikan rencana program dan kegiatan ini masuk ke dalam rencana kegiatan SKPD dan mendapatkan 

persetujuan dari Kepala SKPD terkait khususnya untuk kegiatan yang akan didanai oleh APBD. 

(f) Lakukan penandatanganan pada sheet/lembar kerja program, kegiatan dan pendanaan sumber 

pendanaan APBD Kabupaten/Kota oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota. 

(g) Pastikan bahwa program, kegiatan dan pendanaan yang dilaksanakan pada tahun (n+1) atau tahun ini 

oleh SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi Satker K/L dan sumber pendanaan lainnya telah dicatat dalam 

template. 

(h) Pastikan bahwa program, kegiatan dan pendanaan yang telah diusulkan oleh SKPD Kabupaten/Kota, 

Provinsi, Satker K/L dan sumber pendanaan lainya yang akan dilaksanakan pada tahun n+2 telah 

dicatat dalam template. 

 

 

 

 

 

 

Output: 

Lampiran C yg berisi tabel program dan kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD 

terkait  dan ditandatangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota khususnya untuk kegiatan yang akan 

didanai oleh APBD Kabupaten/Kota. 
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Corporate Social Responsibility (CSR) 

Terdapat dua UU yang mengatur CSR, yaitu UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 tahun 

2007 tentang Penanaman Modal. Di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 tahun 2007, CSR disebut sebagai Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 

bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap 

perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 

 

B. Internalisasi kepada sumber pendanaan non pemerintah di Kabupaten/Kota 

B.1. Sumber Pendanaan Perusahaan Penyelenggara Corporate Social Responsibility (CSR) 

1) Kumpulkan informasi mengenai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten/Kota dan identifikasi 

perusahaan yang memiliki potensi untuk memberikan bantuan dalam bentuk Corporate Social 

Responsibility (CSR) terutama di sektor sanitasi. Data perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota 

yang memiliki potensi untuk sektor sanitasi bisa diperoleh pada saat melakukan kajian peran 

swasta. 

2) Susun daftar perusahaan penyelenggara CSR yang berada di wilayah kabupaten/kota yang 

berpotensi untuk mendanai sanitasi di kabupaten/kota. 

3) Lakukan advokasi kepada perusahaan penyelenggara CSR di kabupaten/kota terkait dengan 

pembangunan sanitasi di kabupaten/kota.  

4) Susun daftar perusahaan penyelenggara CSR yang berada diwilayah kabupaten/kota yang 

berpotensi untuk mendanai sanitasi di kabupaten/kota (lihat Lampiran – D). 

5) Lakukan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan potensial tersebut. 

6) Catat kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk didanai oleh CSR. 

7) Perbaharui daftar program dan kegiatan berdasarkan hasil advokasi CSR yang dilakukan. 

8) Lakukan pembahasan/setidaknya indikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh CSR 

di tingkat Kabupaten/Kota . 

9) Masukkan hasil kesepakatan/indikasi kegiatan ke dalam tabel hasil pembahasan sumber 

pendanaan CSR (sheet/lembar kerja  CSR). 

10) Bilamana belum terlaksana kesepakatan dengan CSR maka lakukan advokasi secara terus-

menerus sampai mendapatkan kesepakatan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. Sumber Pendanaan dari Partisipasi Masyarakat 

1) Lakukan sosialisasi dan komunikasi kepada camat, kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat pada 

wilayah rawan sanitasi tentang kegiatan-kegiatan sanitasi khususnya kegiatan yang berbasis 

masyarakat sebagai awal dari pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Disarankan kegiatan 

sosialisasi dan komunikasi ini dilakukan pada wilayah rawan sanitasi dimana pelaksanaan kegiatan 

fisik akan dilakukan pada tahun pertama dan kedua. 

Output: 

- Identifikasi kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan pendanaan dari CSR. 
- Kesepakatan kegiatan-kegiatan  yang akan didanai oleh CSR di tingkat 

kabupaten/kota. 
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2) Buat daftar perusahaan non-CSR yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

sanitasi di Kabupaten/Kota. 

3) Lakukan advokasi kepada perusahaan non-CSR, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Sekolah, 

Universitas dsb. 

4) Buat kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan di wilayah terdampak. 

5) Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: penyiapan desain, penyiapan 

masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan pengelola  (KSM) dll. 

6) Identifikasi kemungkinan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi yang dapat berupa, 

penyediaan lahan, penyediaan tenaga kerja, penyediaan sebagian atau seluruh material yang 

diperlukan, maupun pendanaan yang berupa in-cash. 

7) Gunakan Panduan Praktis Implementasi PPSP melalui Penguatan Pilar-Pilar STBM – IPP STBM 

(Pokja AMPL, April 2014) sebagai salah satu referensi untuk proses identifikasi ini.  

8) Lakukan pembahasan atau setidaknya indikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan didanai dari 

partisipasi/kontribusi masyarakat atau kelompok masyarakat. 

9) Masukkan hasil kesepakatan/indikasi kegiatan kedalam tabel hasil pembahasan 

partisipasi/kontribusi masyarakat (sheet masyarakat). 

10) Bilamana belum terlaksana kesepakatan partisipasi/kontribusi masyarakat maka lakukan advokasi 

dan komunikasi secara terus-menerus sampai mendapatkan kesepakatan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

3. Lakukan Eksternalisasi  Program dan Kegiatan kepada Pokja Provinsi dan Satker K/L dan sumber 

pendanaan lain  di Provinsi (atas inisiatif Pokja Kabupaten/Kota). 

1) Susun jadwal untuk melakukan pertemuan dengan Pokja Provinsi dan Satker Kementerian/Lembaga 

(K/L) terkait sanitasi untuk membahas tugas dan fungsi Provinsi dan Pusat dalam pembangunan 

sanitasi.  

2) Siapkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota dan ditujukan 

kepada Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait sanitasi minimal satu minggu sebelum jadwal pertemuan 

dilakukan. 

3) Susun daftar pertanyaan yang akan didiskusikan di dalam pertemuan tersebut. Beberapa pertanyaan 

yang harus disampaikan minimal adalah: 

a. Program, kegiatan dan besaran biaya yang dilaksanakan di kabupaten/Kota pada tahun ini atau 

(n+1) dari sumber pendanaan Provinsi dan Pusat. 

b. Program, kegiatan dan besaran biaya yang diusulkan oleh SKPD Provinsi (sumber pendanaan 

APBD Provinsi) untuk implementasi tahun (n+2) melalui Musrenbang Provinsi. 

c. Program, kegiatan dan besaran biaya yang diusulkan oleh Satker K/L (sumber pendanaan APBN) 

untuk implementasi tahun (n+2) melalui Konreg. 

d. Program dan kegiatan yang dapat didanai dari sumber pendanaan APBD Provinsi dan APBN serta 

syarat/kriteria yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pendanaan tersebut. 

e. Sumber-sumber pendanaan potensial non-pemerintah di tingkat provinsi dan pusat yang dapat 

diakses oleh Kabupaten/Kota. 

4) Lakukan pembahasan dengan Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait sanitasi untuk mendapatkan 

kesepahaman dan kesamaan prsepsi yang berupan kesepakatan awal tentang program, kegiatan dan 

indikasi pendanaan baik sumber pendanaan Pemerintah maupun non-pemerintah.  

5) Tuliskan hasil pertemuan konsultasi ini di dalam sebuah Catatan Rapat (Notulensi). 

Output: 

- Teridentifikasinya kegiatan yang mendapatkan pendanaan dari masyarakat. 
- Kesepakatan kegiatan-kegiatan  yang akan didanai dari partisipasi masyarakat. 
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4. Perbaiki daftar program dan kegiatan yang telah disusun  

1) Lakukan perbaikan terhadap daftar program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan hasil 

pertemuan dengan Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait sanitasi sebagaimana dijelaskan di poin 2 di 

atas. 

2) Tuliskan/Catat ke dalam template program, kegiatan dan penganggaran untuk tahun (n+1) atau tahun 

ini dari program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Provinsi (untuk APBD Provinsi) dan 

Satker K/L (untuk APBN). 

3) Tuliskan/Catat ke dalam template program, kegiatan dan penganggaran untuk tahun (n+2) dari 

program, kegiatan dan pendanaan yang telah diusulkan oleh Provinsi (untuk APBD Provinsi) dan Satker 

K/L (untuk APBN). 

4) Lakukan identifikasi kegiatan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan dari APBD 

Provinsi maupun APBN. 

5) Perbaiki isian di dalam kolom indikasi sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN di dalam Tabel 

Program dan Kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

5. Finalisasi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan. 

1) Lakukan revisi sumber penganggaran bilamana ada kesepakatan dari CSR dan partisipasi/kontribusi 

masyarakat/Swasta. 

2) Pisahkan program dan kegiatan sesuai dengan sumber pendanaan yang diharapkan yang meliputi: 

sumber pendanaan Kab./Kota, APBD Provinsi, APBN, CSR, Kontribusi Masyarakat/Swasta dan daftar 

tunggu atau belum ada sumber pendanaan (funding gap) untuk sumber pendanaan tingkat Kab./Kota. 

 

6. Susun deskripsi Program/Kegiatan 

1) Susun deskripsi program/kegiatan untuk program/kegiatan yang belum mendapatkan sumber 

pendanaan (program/kegiatan dalam funding gap). 

2) Tujuan dari penyusunan deskripsi program/kegiatan adalah untuk memberikan gambaran kepada 

sumber-sumber pendanaan sanitasi yang ada baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat 

agar tertarik untuk mendanai program/kegiatan tersebut. 

3) Bentuk tim kecil penyusun deskripsi program/kegiatan ini. 

4) Pastikan deskripsi program/kegiatan yang disusun dapat menggambarkan secara lengkap tentang 

program/kegiatan tersebut dan menarik minat bagi sumber pendanaan sanitasi. 

5) Lakukan  konsultasi kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi (bila diperlukan). 

 

 

 

 

Output: 

Lampiran D yang berisi deskripsi program/kegiatan yang belum mendapatkan sumber pendanaan. 

Output: 

Catatan rapat yang berisi informasi tugas dan tanggung jawab provinsi dan pusat terkait pembangunan sanitasi yang 

disertai indikasi kegiatan yang dapat didanai oleh APBD Provinsi dan APBN beserta kriteria kesiapan yang 

diperlukan. 

Output: 

Tabel  program dan kegiatan yang telah diperbaiki dan dilengkapi berdasarkan masukan yang diterima hasil 

pertemuan dengan Pokja Provinsi dan Satker K/L . 
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7. Penilaian Sendiri / Self Asessment KKL dan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan 

Lakukan Penilaian Sendiri atau Self Asessment terhadap KKL dan Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi 

Pendanaan yang telah dibuat sebelum diunggah atau di-upload kedalam ppsp.nawasis.info dan pastikan 

hasil penilaian sendiri telah memenuhi syarat kelulusan. 

 

8. Unggah Kerangka Kerja Logis (KKL) dan Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan untuk 

keperluan  Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)  

1) Unggah KKL dan Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan versi Kabupaten/Kota ke dalam 

ppsp.nawasis.info untuk dilakukan QA oleh Pokja Provinsi.  

2) Lakukan pengawalan dan komunikasi dengan Pokja Provinsi berkaitan dengan Proses QA oleh Pokja 

Sanitasi Provinsi. 

3) Lakukan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan hasil QA oleh Pokja Provinsi. 

4) Unggah hasil perbaikan KKL dan Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan kedalam 

ppsp.nawasis.info. 

 

9. Penilaian Sendiri / Self Asessment  

Lakukan Penilaian Sendiri atau Self Asessment terhadap Bab-3 dan Bab-4 yang telah disusun sebelum 

diunggah atau di-upload ke dalam ppsp.nawasis.info dan pastikan hasil penilaian sendiri telah memenuhi 

syarat kelulusan. 
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Proses-04 Rencana Implementasi 

 

Dokumen Referensi Terkait : 

Petunjuk Teknis-04 

Pelaksana : 

Pokja Kabupaten/Kota 

Lama Kegiatan : 

4 minggu 

Tujuan 

 Pemeriksaan status kriteria kesiapan implementasi untuk masing-masing kegiatan tahun n+2 dan n+3 

 Inventarisasi langkah dan tindak-lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap  

 Menyusun rencana kerja monitoring dan evaluasi tahunan. 

Output 

 Tersusunnya Status kesiapan pelaksanaan masing-masing kegiatan tahun n+2 dan n+3 

 Tersusunya Langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap untuk 

dilaksanakan pada tahun n+2 dan n+3 

 Tersusunnya rencana kerja monitoring dan Evaluasi tahunan 

 

Penyajian dalam Dokumen MPS :  

Bab 5  : Rencana Implementasi 

Deskripsi 

Setelah materi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sanitasi disepakati bersama, langkah selanjutnya adalah: 

a. Memeriksa Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran yaitu persyaratan-persyaratan atau langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam mekanisme Penganggaran. 

b. Memeriksa kesiapan pelaksanaan sesuai dengan kriteria (readiness criteria) yang telah ditetapkan. 

 

Pemeriksaan “kesiapan” ini untuk memastikan rencana kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, di 

lokasi yang tepat, oleh dinas/instansi yang telah siap. Selain itu kepastian paska-konstruksi juga harus 

dipersiapkan seperti organisasi pengelola, serah-terima aset, dan biaya O & M. 

 

Langkah-langkah Pelaksanaan 

1. Lakukan identifikasi status kegiatan dalam mekanisme penganggaran untuk implementasi tahun 

(n+2) dan tahun (n+3) 

Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan tahun 

(n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN MEKANISME PENGANGGARAN. 

 

Proses-01 

Persiapan 

 

Proses-03 

Konsolidasi Program, 

Kegiatan  dan Indikasi Pendanaan 

Proses-05 

Finalisasi Dokumen 

Kab./Kota 

Proses-02 

Review SSK &  

Penetapan Program Prioritas 

Proses-04  

Rencana Implementasi 

Proses-06 

Tindak Lanjut 



  

Bagian 1 Proses  22 
 

 

• Lakukan Identifikasi pemegang mata anggaran dari setiap kegiatan tersebut. 

• Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait dan Tim Anggaran untuk mengetahui status dari usulan 

kegiatan yang bersangkutan terhadap mekanisme penganggaran. 

• Tentukan SKPD terkait untuk bertanggungjawab dalam pengawalan penganggaran. 

 

2. Lakukan identifikasi status kegiatan infrastruktur dalam pemenuhan kriteria kesiapan Implementasi 

tahun (n+2) dan tahun (n+3) 

• Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan tahun 

(n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR. 

• Lakukan Identifikasi lokasi dan pastikan bahwa lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan siap untuk 

diimplementasi pada tahun (n+2) dan tahun (n+3). Lakukan peninjauan lapangan (bila diperlukan) untuk 

memastikan kesiapan terhadap lokasi. 

• Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait untuk mengetahui status dari kriteria kesiapan yang 

digunakan sebagai persyaratan untuk implementasi. 

• Kumpulkan data-data dan hasil studi yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk implementasi, 

seperti: Dokumen Masterplan, Studi Kelayakan, Studi Lingkungan, Sertifikat Kepemilikan Lahan dsb.  

• Pastikan bahwa kegiatan yang akan diusulkan ke sumber dana APBN khususnya Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah masuk kedalam review RPI2JM, sudah ada surat 

minat dan surat kesediaan menerima aset dan kesanggupan untuk melakukan Operasi dan 

Pemeliharaan. 

• Tentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi kriteria tersebut dan tentukan SKPD yang 

bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan implementasi infrastruktur. 

 

3. Lakukan identifikasi status kesiapan ToR untuk pekerjaan Studi dan Desain 

• Kumpulkan seluruh kegiatan studi dan desain yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun 

(n+2) dan (n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN STUDI DAN DESAIN. 

• Isikan rencana tahun implementasi untuk masing-masing kegiatan studi dan desain (khusus untuk 

pelaksanaan/implementasi tahun (n+2) dan (n+3) 

• Isikan lokasi kegiatan dan tentukan rencana pelaksana dari studi dan desain tsb (Individual Konsultan, 

Konsultan, Swakelola dsb.) 

• Isikan status ToR/KAK yang diperlukan untuk proses tender, gunakan deskripsi program untuk 

menyusun ToR/KAK. 

• Tentukan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan studi dan desain. 

 

4. Lakukan identifikasi kesiapan lahan dan permasalahan 

• Kumpulkan seluruh kegiatan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan, dimana pembebasan 

lahan akan dilakukan pada tahun (n+2) dan (n+3) ke dalam tabel PENYELESAIAN PEMBEBASAN 

LAHAN. 

• Sebutkan lokasi kegiatan, luas yang diperlukan/dibebaskan dan fungsi lahan yang akan dibebaskan dan 

lakukan peninjauan lapangan (bila diperlukan) 

• Sebutkan kendala dan permasalahan dari lahan yang akan dibebaskan sebagai dasar untuk mengambil 

langkah/kebijakan dalam menangani kendala dan permasalahannya. 

• Berikan rekomendasi penanganan terhadap kendala atau permasalahan tersebut sebagai tindak lanjut 

untuk penyelesaian dan tentukan SKPD penanggungjawab untuk menangani permasalahan 

pembebasan lahan. 
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• Lakukan Identifikasi pemegang mata anggaran dari setiap kegiatan tersebut. 

• Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait dan Tim Anggaran untuk mengetahui status dari usulan 

kegiatan yang bersangkutan terhadap mekanisme penganggaran. 

• Tentukan SKPD terkait untuk bertanggungjawab dalam pengawalan penganggaran. 

 

5. Lakukan identifikasi status kegiatan infrastruktur dalam pemenuhan kriteria kesiapan Implementasi 

tahun (n+2) dan tahun (n+3) 

• Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan tahun 

(n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR. 

• Lakukan Identifikasi lokasi dan pastikan bahwa lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan siap untuk 

diimplementasi pada tahun (n+2) dan tahun (n+3). Lakukan peninjauan lapangan (bila diperlukan) untuk 

memastikan kesiapan terhadap lokasi. 

• Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait untuk mengetahui status dari kriteria kesiapan yang 

digunakan sebagai persyaratan untuk implementasi. 

• Kumpulkan data-data dan hasil studi yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk implementasi, 

seperti: Dokumen Masterplan, Studi Kelayakan, Studi Lingkungan, Sertifikat Kepemilikan Lahan dsb.  

• Pastikan bahwa kegiatan yang akan diusulkan kesumber dana APBN khususnya Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah masuk kedalam review RPI2JM, sudah ada surat 

minat dan surat kesediaan menerima aset dan kesanggupan untuk melakukan Operasi dan 

Pemeliharaan. 

• Tentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi kriteria tersebut dan tentukan SKPD yang 

bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan implementasi infrastruktur. 

 

6. Lakukan identifikasi status kesiapan ToR untuk pekerjaan Studi dan Desain 

• Kumpulkan seluruh kegiatan studi dan desain yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun 

(n+2) dan (n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN STUDI DAN DESAIN. 

• Isikan rencana tahun implementasi untuk masing-masing kegiatan studi dan desain (khusus untuk 

pelaksanaan/implementasi tahun (n+2) dan (n+3) 

• Isikan lokasi kegiatan dan tentukan rencana pelaksana dari studi dan desain tsb (Individual Konsultan, 

Konsultan, Swakelola dsb.) 

• Isikan status ToR/KAK yang diperlukan untuk proses tender, gunakan deskripsi program untuk 

menyusun ToR/KAK. 

• Tentukan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan studi dan desain. 

 

 

7. Lakukan identifikasi kesiapan lahan dan permasalahan 

• Kumpulkan seluruh kegiatan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan, dimana pembebasan 

lahan akan dilakukan pada tahun (n+2) dan (n+3) ke dalam tabel PENYELESAIAN PEMBEBASAN 

LAHAN. 

• Sebutkan lokasi kegiatan, luas yang diperlukan/dibebaskan dan fungsi lahan yang akan dibebaskan dan 

lakukan peninjauan lapangan (bila diperlukan) 

• Sebutkan kendala dan permasalahan dari lahan yang akan dibebaskan sebagi dasar untuk mengambil 

langkah/kebijakan dalam menangani kendala dan permasalahannya. 

• Berikan rekomendasi penanganan terhadap kendala atau permasalahan tersebut sebagai tindak lanjut 

untuk penyelesaian dan tentukan SKPD penanggungjawab untuk menangani permasalahan 

pembebasan lahan. 
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8. Lakukan Identifikasi Kesiapan Organisasi Pengelola 

 

 Kumpulkan seluruh kegiatan infrastruktur pada tahun (n+2) dan (n+3) yang memerlukan lembaga 

pengelola dan masukkan ke dalam tabel PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENGUATAN ORGANISASI 

PENGELOLA. 

• Sebutkan lokasi kegiatan dan instansi pengelola saat ini serta sebutkan kondisi atau kendala dari 

pengelolaannya. 

• Berikan keterangan atau rekomendasi seperlunya tentang kondisi atau kendala dari pengelolaannya. 

 

9. Susun Rencana Kerja Tahunan Pokja  

• Susun dan sepakati Rencana Kerja Pokja tahun (n+2) 

• Sepakati penanggungjawab dar masing-masing kegiatan yang dilakukan monitoring. Gunakan SE 

Mendagri No. 660/4919/SJ Tahun 2012 sebagai rujukan. 

• Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi setidaknya meliputi: 

a) Rapat Rutin/Reguler Koordinasi membahas tentang: 

b) Pengawalan Penganggaran 

c) Updating MPS Tahunan 

d) Persiapan Konreg Tahun Depan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota/provinsi/nasional. 

e) Persiapan Musrembang 

f) Monitoring kelengkapan Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) 

g) Pemasaran Program dan Kegiatan Daftar Tunggu/Funding gap 

h) Dst….. 

 

10. Adopsi kedalam Perencanaan dan Penganggaran 

 

10.1 Adopsi Program dan Kegiatan kepada dokumen perencanaan daerah  

(1).   Bagi Kabupaten/Kota dengan memiliki Kepala Pemerintahan yang baru 

Berikan advokasi kepada tim penyusun dokumen Rencana Jangka Menengah Kabupaten/Kota 

agar Dokumen PPSP (BPS, SSK dan MPS) dapat diadopsi kedalam Dokumen  Kabupaten/Kota 

seperti Penyusunan RPJMD, RPI2JM, Renstra SKPD dsb.  

 

(2).   Bagi Kabupaten/Kota dengan Kepala Pemerintahan yang lama (sudah memiliki dokumen Rencana 

Strategi Jangka Menengah), sehingga adopsi yang memungkinkan adalah di dalam rencana 

tahunan. 

Berikan advokasi kepada kepala SKPD terkait secara terus menerus agar program dan kegiatan 

yang sudah disusun didalam MPS dapat adopsi kedalam Renja SKPD. Revisi RPI2JM Tahunan 

dan RKP Daerah. 

 

(3).  Perencanaan Umum Daerah 

• Jadikan Dokumen PPSP menjadi rujukan utama dalam penyususunan dokumen perencanaan 

umum daerah sector sanitasi. Perencanaan umum daerah dapat berupa: Masterplan, Outline 

Plan, RTRW, RDTRK dan Dokumen Manajemen Pengelolaan Sanitasi (Sub-sektor air limbah, 

sub-sektor persampahan dan sub-sektor drainase). 

 

• Dari hasil perencanaan umum tersebut khususnya Manajemen Pengelolaan Sanitasi melalui 

studi yang mendalam akan memberikan gambaran secara mendetail hal-hal yang perlu 
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dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan didalam dokumen MPS.  

• Apabila terjadi perbedaan –perbedaan antara dokumen MPS dengan dokumen perencanaan 

tersebut maka perlu dilakukan review terhadap dokumen MPS, menyesuaikan dengan 

dokumen perencanaandaerah tersebut. 

 

10.2 Adopsi ke dalam Mekanisme Penganggaran Reguler 

Memorandum Program Sanitasi (MPS) tidak akan bermanfaat jika program dan kegiatan yang sudah 

disusun tidak teradopsi ke dalam mekanisme Penganggaran.  

Pokja Sanitasi harus mengetahui dan mengikuti proses penganggaran regular agar mengetahui waktu-

waktu kritis yang dapat diintervensi sehingga program dan kegiatan di dalam MPS dapat diadopsi 

kedalam mekanisme penganggaran reguler. 

• Pelajari mekanisme penganggaran yang ada di daerah maupun dipusat baik dari segi proses 

maupun waktunya 

• Gunakan dokumen PPSP sebagai bahan Advokasi kepada TAPD agar sanitasi menjadi salah 

satu prioritas pembangunan daerah. 

• Advokasi atau dorong kepala SKPD untuk memasukkan usulan program dan kegiatan MPS ke 

dalam Renja SKPD. 

• Lakukan Advokasi dan komunikasi kepada TAPD agar usulan program dan kegiatan MPS masuk 

kedalam Renja Pemerintah Daerah dan selanjutnya menjadi Rancangan KUA & PPAS. 

• Siapkan Rangkuman eksekutif (BPS, SSK, MPS) dan Profil Program Sanitasi sebagai bahan 

advokasi kepada DPRD agar Rancangan KUA & PPAS menjadi KUA & PPAS dan akhirnya 

menjadi RKA SKPD. 

• Lakukan Pengawalan terus sehingga menjadi DPA SKPD. 

11. Penilaian Sendiri / Self Asessment  

Lakukan Penilaian Sendiri atau Self Asessment terhadap Bab-5  sebelum diunggah atau di-upload kedalam 

ppsp.nawasis.info dan pastikan hasil penilaian sendiri telah memenuhi syarat kelulusan. 



Bagian 1 Proses  26 

 

 

Proses-05 Finalisasi Dokumen  

 

Dokumen Referensi Terkait : 

Petunjuk Teknis MPS-02 

Pelaksana : 

Pokja Kabupaten/Kota 

Lama Kegiatan : 

3 minggu 

Tujuan 

 Finalisasi Dokumen Memorandum Program Sanitasi versi Kab./Kota  

 Memastikan Dokumen MPS telah memenuhi persyaratan penjaminan kualitas (QA) 

 

Output 

 Tersusunnya draft dokumen MPS Kabupaten/Kota 

 Hasil penilaian (QA), memenuhi passing grade atau batas kelulusan 

 Penyerahan dokumen MPS kepada Pokja Provinsi 

 

Deskripsi  

Finalisasi MPS merupakan proses terakhir dari seluruh rangkaian penyusunan Memorandum Program sebelum 

pelaksanaan. Hasil akhir dari proses ini adalah disahkannya MPS oleh Kepala Daerah. Penyempurnaan MPS 

terutama untuk menampung masukan, saran dan koreksi yang diperoleh dari Eksternalisasi. 

 

Bagian terpenting dari milestone ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan 

internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang dokumen MPS yang telah disusun, terutama terkait dengan 

Prioritas Pembangunan Sanitasi, Rencana Kegiatan Sanitasi, Rencana Anggaran Sanitasi, dan Rencana 

Implementasinya. Hal ini untuk memastikan bahwa dokumen MPS yang telah disusun dan disepakati bersama 

ini dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan sebaik mungkin dan memberikan hasil yang optimal. 

 

Setelah dokumen MPS diselesaikan oleh Pokja Kabupaten/Kota dan diserahkan kepada Pokja Provinsi maka 

tugas Pokja Kabupaten/Kota bersama-sama SKPD terkait di Kab./Kota untuk memenuhi kriteria kesiapan 

implementasi. 

 

 

 

 

Proses-01 

Persiapan 

 

Proses-03 

Konsolidasi Program, 

Kegiatan dan Indikasi Pendanaan 

Proses-05 

Finalisasi Dokumen 

Kab./Kota 

Proses-02 

Review SSK &  

Penetapan Program Prioritas 

Proses-04  

Rencana Implementasi 

Proses-06 

Tindak Lanjut 
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Langkah-langkah Pelaksanaan 

1. Periksa kembali draft dokumen MPS, bab per bab dan lampiran-lampirannya. 

- Pastikan bahwa isi dari dokumen MPS telah lengkap dan benar. 

- Pastikan bahwa semua anggota Pokja telah membaca, memahami dan menyepakati draft dokumen 

MPS. 

2. Susun ringkasan (executive summary) MPS. 

Pokja perlu menulis versi ringkas MPS untuk kepentingan advokasi dan komunikasi, khususnya bagi 

kelompok sasaran atau pemangku kepentingan eksternal. Karena itu, pastikan bahasa yang dipakai adalah 

bahasa yang populer agar lebih mudah dan cepat dipahami. Berikut adalah beberapa kegiatan yang 

disarankan: 

- Sepakati informasi yang perlu dituangkan dalam ringkasan MPS. Informasi minimal yang harus tersedia 

adalah (i) kondisi existing (ii) sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota (ii) ringkasan program 

dan kegiatan utama   (iii) ringkasan program dan kegiatan utama, (iv) ringkasan kesepakatan 

pendanaan per sumber, funding gap dan total kebutuhan pendanaan sanitasi Kab./Kota. 

- Tulis dengan bahasa populer yang mudah dipahami khalayak awam, rancang tata letak (layout), 

perbanyak diagram, peta, dan tabel.  

3. Konsultasikan draft dokumen MPS dengan Ketua Pokja. 

- Susun agenda pertemuan dan tentukan penanggung jawab (biasanya tim penulis) presentasi. 

- Siapkan dokumen yang diperlukan: (i) draft MPS (ii) Ringkasan MPS, dan (iii) slide presentasi. Pastikan 

seluruh Ketua dan Wakil Ketua Bidang menerima draf dan ringkasan MPS satu pekan sebelum 

pelaksanaan Rapat Konsultasi. 

- Paparkan bahan presentasi yang sudah disiapkan dalam Rapat Konsultasi. Pastikan bahan tersebut 

diungkapkan dengan jelas, ringkas, dan hanya menyangkut substansi yang penting saja. Catat 

masukan dengan seksama. 

4. Penilaian Sendiri / Self Asessment  

Lakukan Penilaian Sendiri atau Self Asessment terhadap Bab 2, Bab 3, Bab 4 dan Bab 5 yang telah dibuat 

sebelum diunggah atau di-upload ke dalam ppsp.nawasis.info dan pastikan hasil penilaian sendiri telah 

memenuhi syarat kelulusan. 

5. Unggah Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4 dan Bab 5 untuk keperluan  Penjaminan Kualitas (Quality 

Assurance)  

1) Unggah Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4 dan Bab 5  kedalam ppsp.nawasis.info untuk dilakukan QA oleh 

Pokja Provinsi.  

2) Lakukan pengawalan dan komunikasi dengan Pokja Provinsi berkaitan dengan Proses QA oleh Pokja 

Sanitasi Provinsi. 

3) Lakukan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan hasil QA oleh Pokja Provinsi. 

4) Unggah hasil perbaikan Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4 dan Bab 5 kedalam ppsp.nawasis.info. 

6. Penyerahan Dokumen MPS kepada Pokja Provinsi  

1) Buat surat pengantar yang ditandatangani Bupati/Walikota atau yang mewakili kepada Ketua Pokja 

Sanitasi Provinsi dengan melampirkan KKL dan Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan serta 

Dokumen MPS (Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4 dan Bab 5) sebanyak 6 (enam) ganda atau sesuai arahan 

Pokja Provinsi. 

2) Lakukan pengawalan dan komunikasi dengan Pokja Provinsi terkait dengan tindak lanjut dari Pokja 

Provinsi. 
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Proses-06 Tindak Lanjut  

 

Dokumen Referensi Terkait : 

Panduan pelaksanaan Lokakarya 

Pelaksana : 

Pokja Kabupaten/Kota 

Lama Kegiatan : 

2 bulan 

Tujuan 

 Lokakarya Provinsi yang diselenggarakan oleh Pokja Provinsi 

 Persiapan Implementasi 

Output 

 Ter-ikutinya Proses Lokakarya Provinsi yang diselenggarakan oleh Pokja Provinsi 

 Teradopsinya program dan kegiatan tahun n+2 dan n+3 kedalam mekanisme penganggaran 

 Terpenuhinya kriteria kesiapan untuk rencana implementasi tahun n+2 

 Updating MPS-Tahunan mulai tahun n+2. 

 

Deskripsi  

Dokumen MPS yang diserahkan kepada Pokja Provinsi masih merupakan produk kabupaten/kota yang masih 

terfokus kepada sumber pendanaan dari kab./kota walaupun sudah dilakukan eksternalisasi kepada Pokja 

Provinsi maupun Satker terkait.  

Khusus untuk kegiatan yang bersumber dari pendanaan pemerintah harus melalui mekanisme penganggaran 

baik melalui mekanisme Musrembang maupun mekanisme Konreg ataupun mekanisme lainnya. Sedangkan 

untuk sumber pendanaan lainya seperti dari donor, pinjaman atau yang lainnya harus mengikuti mekanisme 

yang ditetapkan dari Bappenas atau pemberi donor. 

Setelah program, kegiatan dan penganggaran sudah tercatat didalam mekanisme penganggaran, khususnya 

untuk kegiatan infrastruktur masih diperlukan pemenuhan “kriteria kesiapan” agar kegiatan tersebut dapat 

diimplementasikan. 

Walaupun sudah dilakukan kesepakatan namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau 

penyesuaian. Beberapa perubahan atau penyesuaian dapat disebabkan karena: 

- Tidak semua Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun sebelumya dapat di-implementasikan 

karena keterbatasan anggaran, tidak ada kesiapan masyarakat, tidak ada kesiapan studi dan design dan 

tidak ada kesiapan lahan atau penyebab lainnya. 

- Adanya beberapa perubahan kebijakan sehingga beberapa kegiatan harus tertunda. 

- Perubahan indikasi biaya akibat dari hasil detail desain, inflasi, penyesuaian harga dsb. 

- Adanya perubahan lokasi dan volume karena telah tersusunnya Masterplan, DED dan perencanaan yang 

lebih mendetail lainnya. 
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- Adanya sumber-sumber pendanaan alternatif yang bersepakat akan ber-kontribusi terhadap 

pembangunan sanitasi didaerah. 

- Dsb. 

 

Langkah-langkah Pelaksanaan 

A. Lokakarya Provinsi 

1. Ikuti proses lokakarya (lihat Buku Panduan Pelaksanaan Lokakarya) 

Setelah penyerahan dokumen MPS kepada Pokja Provinsi maka lakukan pemantauan dan komunikasi 

dengan Pokja Provinsi berkaitan dengan proses Lokakarya. 

2. Susun kembali Dokumen MPS setelah melalui proses “Lokakarya” 

 

B. Pemenuhan Readiness Criteria dan Pengawalan Penganggaran 

Bersamaan dengan proses lokakarya maka Pokja Kabupaten/Kota mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota 

untuk memenuhan Readiness Kriteria dan Pengawalan Penganggaran ke dalam mekanisme penganggaran 

reguler. 

Setelah penyerahan dokumen MPS kepada Pokja Provinsi maka Pokja Kab./Kota mempersiapkan 

pemenuhan kriteria kesiapan dan pengawalan penganggaran. 

- Lihat dan telaah kembali kriteria kesiapan yang disusun dalam Bab 5 dokumen MPS, cermati kembali 

kegiatan-kegiatan yang perlu melengkapi kriteria kesiapan. 

- Lakukan Rapat koordinasi untuk membahas strategi pengawalan penganggaran dan pemenuhan 

kriteria kesiapan implementasi tahun n+2 dan n+3. 

- Implementasi kegiatan tahun n+2, harus sudah melengkapi kriteria kesiapan paling lambat pada bulan 

Agustus tahun n+1 

- Implementasi kegiatan tahun n+3, harus sudah diusulkan awal tahun n+2 dan pemenuhan kriteria 

kesiapan paling lambat pada bulan Agustus tahun n+2. 

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemenuhan kriteria kesiapan implementasi tahun depan dan 

dua tahun yang akan datang adalah: 

 Lihat kembali Bab V. khususnya pada tabel kriteria kesiapan, pelajari kegiatan yang perlu dilengkapi 

kriteria kesiapannya untuk dapat diimplementasikan tahun depan (tahun n+2). 

 Lakukan Advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kepala SKPD terkait untuk memenuhi 

kriteria kesiapan pada tahun ini agar dapat diimplementasikan tahun depan dan persiapkan usulan 

kegiatan tahun depan dalam rangka pemenuhan “readiness criteria” untuk implementasi dua tahun 

yang akan datang (n+3). 

 Pastikan bahwa kriteria kesiapan infrastruktur telah terpenuhi sebelum akhir bulan September sebelum 

tahun  pelaksanaan impementasi infrastruktur khususnya infrastruktur yang diharapkan dari sumber 

pendanaan dari APBN. 

 

C. Adopsi Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses adopsi program dan kegiatan ke dalam 

mekanisme penganggaran adalah: 
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 Kumpulkan program, kegiatan dan penganggaran yang akan diusulkan melalui mekanime 

penganggaran tahun depan dan untuk implementasi 2 tahun mendatang. 

 Serahkan usulan program, kegiatan dan penganggaran tersebut di atas kepada Kepala SKPD 

terkait agar dapat dimasukkan kedalam Renja SKPD. 

 Bersama-sama dengan SKPD terkait, lakukan pengawalan dan pastikan bahwa program dan 

kegiatan tersebut sudah teradopsi ke dalam mekanisme penganggran. Pengawalan dilakukan 

mulai dari penyusunan Renja SKPD sampai menjadi DPA dan akhirnya menjadi APBD atau 

APBN. 

 

D. Advokasi pendanaan Non-Pemerintah 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses internalisasi dan eksternalisasi yang telah dilakukan 

seblumnya.  

C.1. Sumber Pendanaan Perusahaan Penyelenggara (CSR) dan Lembaga Donor 

1) Berdasarkan daftar perusahaan penyelenggara CSR yang telah disusun dalam Lampiran-C 

maka lakukan pertemuan/workshop dengan lembaga, swasta, CSR dan lembaga lainnya yang 

berpotensi untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan sanitasi. Sampaikan 

dalam workshop berbagai hal tentang sanitasi permukiman di Kab./Kota khususnya rencana 

pengembangan dan pembangunan sanitasi serta program dan kegiatan yang dapat didukung 

oleh peserta workshop. 

2) Buatlah proposal pendanaan sektor sanitasi kepada Sektor Swasta atau sumber donor 

lainnya; 

3) Selenggarakan forum Swasta/CSR dan Lembaga Donor Lainnya yang diprakarsai oleh kepala 

daerah atau pejabat yang berwenang dan sampaikan hal-hal tentang pengembangan sanitasi 

serta tawarkan beberapa proposal yang sesuai dengan kriteria sumber pendanaan; 

4) Ikuti forum-forum CSR – Lembaga Donor Sanitasi skala nasional dan skala provinsi yang 

diselenggarakan oleh kementerian terkait atau pihak lain untuk mengetahui potensi pendanaan 

non-pemerintah dalam pengembangan sanitasi. 

5) Komunikasikan secara intensif terhadap sumber pendanaan non-pemerintah berpotensi untuk 

pendanaan sanitasi; 

6) Ikuti prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh sumber pendanaan dalam mengakses 

pendanaan selama tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku; 

7) Buatlah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan Swasta – Lembaga donor 

tersebut; 

8) Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: fasilitasi pertemuan CSR 

dengan masyarakat, penyiapan masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan pengelola 

(KSM) dsb. 

9) Bilamana belum terlaksana kesepakatan dengan CSR maka lakukan advokasi secara terus-

menerus sampai mendapatkan kesepakatan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

C.2. Sumber Pendanaan dari Partisipasi Masyarakat 

1) Lakukan sosialisasi dan komunikasi kepada camat, kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat pada 

wilayah rawan sanitasi tentang kegiatan-kegiatan sanitasi khususnya kegiatan yang berbasis 

Output: 

- Identifikasi kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan pendanaan dari CSR. 
- Kesepakatan kegiatan-kegiatan  yang akan didanai oleh CSR di tingkat 

kabupaten/kota. 
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masyarakat sebagai awal dari pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Disarankan kegiatan 

sosialisasi dan komunikasi ini dilakukan pada wilayah rawan sanitasi dimana pelaksanaan kegiatan 

fisik akan dilakukan pada tahun pertama dan kedua. 

2) Buat daftar perusahaan non-CSR yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
sanitasi di Kabupaten/Kota. 

3) Lakukan advokasi kepada perusahaan non-CSR, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Sekolah, 
Universitas dsb. 

4) Buat kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan 
dilakukan di wilayah terdampak. 

5) Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: penyiapan desain, penyiapan 
masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan pengelola  (KSM) dll. 

6) Identifikasi kemungkinan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi yang dapat berupa, 
penyediaan lahan, penyediaan tenaga kerja, penyediaan sebagian atau seluruh material yang 
diperlukan, maupun pendanaan yang berupa in-cash. 

7) Gunakan Panduan Praktis Implementasi PPSP melalui Penguatan Pilar-Pilar STBM – IPP STBM 
(Pokja AMPL, April 2014) sebagai salah satu referensi untuk proses identifikasi ini.  

8) Lakukan pembahasan atau setidaknya indikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan didanai dari 
partisipasi/kontribusi masyarakat atau kelompok masyarakat. 

9) Masukkan hasil kesepakatan/indikasi kegiatan kedalam tabel hasil pembahasan 
partisipasi/kontribusi masyarakat (sheet masyarakat). 

10) Bilamana belum terlaksana kesepakatan partisipasi/kontribusi masyarakat maka lakukan advokasi 
dan komunikasi secara terus-menerus sampai mendapatkan kesepakatan yang diharapkan. 

 

E. Up-dating MPS-Tahunan 

Pada saat implementasi (mulai dari 1 tahun setelah dokumen selesai dimutakhirkan dan seterusnya sampai 

dengan tahun ke-4), Pokja Sanitasi harus melakukan  Pemutakhiran Tahunan. 

Proses ini bertujuan terutama untuk melakukan pemutakhiran dan kesepakatan program, kegiatan dan 

penganggaran tahunan yang mengacu kepada hasil kesepakatan program dan kegiatan di dalam MPS tanpa 

mengubah program dan kegiatan serta volume total kegiatan yang telah disepakati sebelumnya. 

Beberapa pertimbangan perlunya dilakukan pemutakhiran tahunan: 

a. Tidak semua program dan kegiatan yang disepakati dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual. 

b. Adanya sumber pendanaan lain yang mendanai sanitasi. 

c. Adanya perubahan kebijakan. 

 

Pemutakhiran tahunan akan menghasilkan output: 

a. Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan (Lampiran C dari MPS) 

b. Kesiapan Implementasi (Bab 5, Lampiran 5.1 s/d 5.4 dan Gambar 5.1) 

 

Proses pemutakhiran tahunan dilakukan oleh Pokja Kabupaten/Kota dan difasilitasi oleh Pokja Provinsi. 

Selanjutnya Pokja Provinsi akan memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi 

sumber pendanaan yang berasal dari Provinsi, Pusat maupun sumber pendanaan non-pemerintah lainnya. 

Fasilitasi ini dilakukan melalui mekanisme Pra-Lokakarya MPS yang tata cara pelaksanaannya telah diatur di 

dalam Pedoman Lokakarya MPS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam 

Negeri, tahun 2014.  

 

Pada proses pemutakhiran tahunan tidak perlu melakukan penandatanganan kesepakatan oleh Kepala Daerah.  

Yang diperlukan adalah kesepakatan yang tertuang dalam bentuk tanda tangan dari Pokja Sanitasi 

Kabupaten/Kota, Pokja Sanitasi Provinsi, Satker K/L dan sumber-sumber pendanaan lainnya di dalam Tabel 

Program, Kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi hasil pembahasan dalam Pra-Lokakarya tersebut. 
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Up-dating tahunan yang akan dilakukan oleh Pokja 

Kabupaten/Kota yang dimulai tahun depan dan akan dilanjutkan setiap tahun adalah sebagai berikut: 

D.1 Updating Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan 

1. Lakukan analisa dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi program dan 

kegiatan tahun sebelumnya. 

2. Lakukan penyesuaian terhadap waktu pelaksanaan kegiatan, besaran biaya yang disesuaikan dengan 

kondisi  saat ini dan sumber pendanaan tanpa merubah program dan kegiatan, volume total kegiatan 

serta tidak merubah batas akhir perencanaan. Gunakan Lampiran C sebagai dasar untuk melakukan 

untuk melakukan pemutakhiran tahunan. 

3. Berdasarkan point 1 dan 2  diatas maka lakukan updating program dan kegiatan yang diperlukan 

dengan tetap mengacu kepada program kegiatan dan kerangka kerja logis (KKL) yang sudah disusun 

sebelumnya didalam MPS. 

Tatacara melakukan updating program dan kegiatan adalah: 

(a).  Lakukan penjadualan ulang terhadap kegiatan yang tidak dapat diimplementasikan tahun lalu. 

(b).  Lakukan penjadualan ulang untuk kegiatan-kegiatan yang terpengaruh akibat point (a). 

(c).  Lakukan penjadualan ulang untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dimajukan karena kesiapan 

pendanaan, lahan, kebutuhan atau adanya kebijakan percepatan terhadap kegiatan tertentu. 

(d).  Telaah kembali terhadap harga satuan kegiatan dan total biaya, apakah masih relevan. Bilamana 

sudah diperoleh perhitungan biaya yang lebih detail misalnya sudah ada DED maka masukkan 

biaya dari perhitungan DED. 

(e). Lakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan yang muncul belakangan (emerging activities), 

apakah kegiatan tersebut relevan untuk dimasukkan updating MPS atau tidak relevan?. 

(f). Lakukan konsultasi kepada kepala SKPD Kab./Kota  terkait terhadap program dan kegiatan yang 

akan didanai dari sumber APBD Kab./Kota. 

4. Lakukan Proses 3:  langkah 1.2, langkah 1.3, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 dan langkah 

6. 

5. Unggah Tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan (hasil pemutakhiran tahunan) kedalam 

ppsp.nawasis.info  untuk keperluan Lokakarya tahunan yang menjadi tanggungjawab Pokja Provinsi. 

6. Sepakati hasil updating Program dan Kegiatan dengan menandatangani pada lembar updating program 

dan kegiatan tahunan dalam forum lokakarya atau forum lainnya yang disepakati. 

D.2 Updating Rencana Implementasi 

1. Indentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan dan satu tahun yang 

akan datang. Misanya tahun (n+3) dan (n+4) atau tahun (n+4) dan (n+5). 

2. Gunakan “Pedoman Penyusunan MPS” buku ini pada:  

(a). Bagian – 1: Proses, Proses-4: Rencana Implementasi langkah 4.1, langkah 4.2, langkah 4.5 dan 

langkah 4.6. 

(b). Bagian – 2: Outline, Outline Bab-5: Rencana Implementasi, table 5.1 s/d table 5.4 dan Gambar 5.1. 

(c). Bagian – 3: Petunjuk Teknis, Petunjuk Teknis – 03: Rencana Implementasi. 

 

Hasil updating ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun updating rencana implementasi tahunan 

dan pengawalan program dan kegiatan dalam mekansme penganggaran. 
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Pedoman Penyusunan  

Memorandum Program Sanitasi (MPS)  

Kabupaten/Kota 
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Bagian 2 Outline  34 

 

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 

Tahun  ……… 

MEMORANDUM PROGRAM 

SANITASI KABUPATEN / 

KOTA (MPS) 

Kabupaten / Kota ……………… 

Provinsi …………………………... 

 

 
 

(bagian ini dapat diisi foto atau gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Logo Kabupaten/Kota) 
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Kata Pengantar 

 

 

 

 

 

 Kata Pengantar memberikan penjelasan ringkas atas isi, makna, dan manfaat MPS. Kata pengantar disusun 

setelah semua materi dan isi MPS diselesaikan. 

 Bagian ini juga memuat harapan dan arahan Bupati/Walikota sebagai pemegang kebijakan tentang 

pembangunan sanitasi dalam jangka menengah.  

 Perlu disebutkan juga komitmen Bupati/Walikota untuk mendukung implementasi dari kesepakatan   yang 

telah disusun di dalam MPS dengan jalan memasukkan/mengintegrasikan hasil dari MPS dalam proses 

pemograman dan penganggaran reguler di Pemerintah Daerah. 

 Kata Pengantar ditandatangani Bupati/Walikota.  

 

 Hapus seluruh teks ini pada saat Kata Pengantar siap disusun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….., (tanggal) 

 

Bupati / Walikota 

 

 

 

(nama) 
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Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) 

 

 

 

 

 

 Ringkasan eksekutif berisi penjelasan ringkas mengenai isi dari MPS (pada umumnya tidak lebih dari 3 
halaman). 

 Hal-hal pokok minimum yang perlu dimuat di dalam ringkasan eksekutif ini adalah: 
- Kondisi eksisting sanitasi kabupaten/kota 
- Rencana pengembangan sanitasi kabupaten/kota 
- Ringkasan kebutuhan biaya untuk pengembangan sanitasi kabupaten/kota 
- Kesepakatan yang telah/akan dicapai dalam rangka pendanaan sanitasi dari berbagai sumber 

pendanaan 
- Kebutuhan biaya yang harus dicarikan sumber pendanaan karena belum ada kesepakatan 
- Ringkasan kegiatan yang akan diimplementasikan pada tahun n+2 dan n+3 yang masih harus dilengkapi  

dengan kriteria kesiapan. 
- Ringkasan rencana monitoring dan evaluasi. 

 Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. 
 

 Hapus seluruh teks ini pada saat Ringkasan Eksekutif sudah selesai disiapkan 
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OUTLINE MPS 

 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

 

Bab I  Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Wilayah Perencanaan 

1.4 Metodologi 

 

Bab II Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi 

 

2.1 Profil Kabupaten/Kota 

2.1.1 Kependudukan 

2.1.2 Area Beresiko 

2.1.3 Zona Sistem Sanitasi 

2.1.4 Keuangan Daerah 

 

2.2 Air Limbah 

2.2.1 Permasalahan Mendesak Air Limbah 

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah 

2.2.3 Kerangka Kerja Logis Air Limbah 

2.2.4 Prioritas Pembangunan Air Limbah 

 

2.3 Persampahan 

2.3.1 Permasalahan Mendesak Persampahan 

2.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan 

2.3.3 Kerangka Kerja Logis Persampahan 

2.3.4 Prioritas Pembangunan Persampahan 

 

2.4 Drainase 

2.4.1 Permasalahan Mendesak Drainase 

2.4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase 

2.4.3 Kerangka Kerja Logis Drainase 

2.4.4 Prioritas Pembangunan Drainase 
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Bab III  Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi 

 

3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah 

3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah 

3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah 

 

3.2 Rencana Kegiatan Persampahan 

3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan 

3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan 

 

3.3 Rencana Kegiatan Drainase 

3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase 

3.3.3 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase 

 

Bab IV Rencana Biaya dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi 

 

4.1 Rekapitulasi Anggaran  

 

4.2 Rencana Biaya dan Indikasi Pendanaan Pemerintah 

4.2.1 APBD Kab/Kota 

4.2.2 APBD Provinsi 

4.2.3 APBN 

 

4.3 Rencana  Biaya dan Indikasi Pendanaan Non-Pemerintah 

4.3.1 Potensi Kontribusi CSR 

4.3.2 Potensi Partisipasi Masyarakat 

 

4.4 Antisipasi Funding-Gap 

 

Bab V Rencana Implementasi 

 

5.1 Kondisi Kesiapan Implementasi 

5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender 

5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement  

5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola 

 

5.2 Rencana Kerja Pokja 
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Lampiran 

 

A. Kerangka Kerja Logis (KKL) 

A.1 Kerangka Kerja Logis Air Limbah 

A.2 Kerangka Kerja Logis Persampahan 

A.3 Kerangka Kerja Logis Drainase 

B. Perhitungan Prioritasi 

C. Program Jangka Menengah 

C.1 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  Sanitasi Jangka Menengah 

(Rekapitulasi) 

C.2  Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  Sanitasi Jangka Menengah Sumber 

Pendanaan APBD Kabupaten/Kota 

C.3  Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  Sanitasi Jangka Menengah Sumber 

Pendanaan APBD Provinsi 

C.4  Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  Sanitasi Jangka Menengah Sumber 

Pendanaan APBN  

C.5  Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  Sanitasi Jangka Menengah Sumber 

Pendanaan Partisipasi Swasta 

C.6  Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  Sanitasi Jangka Menengah Sumber 

Pendanaan Partisipasi Masyarakat 

C.7  Rencana Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  Sanitasi dalam Daftar Tunggu / Funding gap 

D. Deskripsi Program/Kegiatan 

E. Keputusan Bupati/Walikota tentang Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota. 

F. CD Soft Copy hasil Instrumen Profil dan Instrumen Perencanaan 

 

Proposal Pendanaan (sesuai kebutuhan) 

1. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan CSR) 

2. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Hibah) 
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Bab 1   
Pendahuluan 

 

Petunjuk Umum 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan 

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, wilayah perencanaan, dan sistematika 

dokumen.  

 Uraikan dengan singkat, dan jelas. 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Berisi penjelasan mengenai pentingnya penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS), baik 

bagi Pemerintah (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) maupun bagi lembaga donor, perusahaan 

swasta, dan masyarakat.  

 Jelaskan pula konteks penyusunan MPS ini dengan pelaksanaan program nasional Percepatan 

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)  

 Jelaskan pula keterkaitan antara MPS dengan proses penganggaran secara umum.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

 

 Berikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan disusunnya dokumen MPS. 

 

1.3 Wilayah Perencanaan 

 

 Berikan penjelasan mengenai wilayah perencanaan, letak dan orientasi geografis kabupaten/kota.  

 Gambar 1.1 informasi mengenai wilayah perencanaan (kabupaten/kota), dan orientasi geografis (di 

dalam provinsi). 

 Gambar 1.2 informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

 Lengkapi dengan Peta: 

- Gambar 1.1: Peta Administrasi Kabupaten/Kota 

- Gambar 1.2: Petra Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

 

1.4 Metodologi 

 

 Berikan penjelasan mengenai metode pendekatan, proses, dan jenis data yang digunakan dalam 

penyusunan MPS. 
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Bab 2 

Review SSK dan Prioritas Pembangunan 
 

 

Petunjuk Umum 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil review SSK, sasaran dan prioritas pembangunan 

sanitasi untuk 5 tahun mendatang.  

 Jabarkan dan simpulkan hasil review Buku Putih dan SSK, khususnya aspek kependudukan, area 

beresiko sanitasi, dan potensi pendanaan sanitasi. Telaah kembali (dan sempurnakan, bila 

diperlukan) Kerangka Kerja Logis (KKL). 

 Jabarkan dan simpulkan kondisi dan permasalahan, sasaran dan target, dan prioritas 

pembangunan sanitasi.  

 Uraikan dengan singkat, dan jelas. 

 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 

 

 

2.1 Profil Kabupaten/Kota 

2.1.1 Kependudukan 

 Berisi penjelasan mengenai aspek kependudukan kabupaten/kota, yang meliputi : jumlah, 

distribusi, kepadatan, kondisi sosial ekonominya, dan proyeksinya hingga 5 (lima) tahun 

mendatang.  

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.1: Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

- Tabel 2.2: Proyeksi Penduduk 

 

2.1.2 Area Beresiko 

 Berisi penjelasan mengenai area beresiko sanitasi, yang meliputi lokasi/kawasan yang mempunyai 

resiko sanitasi, penanganan yang dibutuhkan, dan informasi lainnya.  

 Tabel 2.3 dan Gambar 2.1 menjelaskan mengenai Area Beresiko Sanitasi sebagaimana yang 

diidentifikasikan dalam BPS/SSK. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.3: Area Beresiko Sanitasi 

 Lengkapi dengan Gambar: 

- Gambar 2.1: Peta Area Beresiko Sanitasi 

 

2.1.3 Zona Sistem  

 Berisi penjelasan tentang zona system yang disepakati 

 Tabel 2.4 berisi tabel Zona Sistem Air Limbah yang diambil dari Instrumen Profil Sanitasi 

 Gambar 2.2 merupakan gambar peta yang mencerminkan Zona Sistem Air Limbah yang dibaut 

berdasarkan tabel 2.4 

 Tabel 2.5 berisi tabel Zona Sistem Persampahan yang diambil dari Instrumen Profil Sanitasi 

 Gambar 2.3 merupakan gambar peta yang mencerminkan Zona Sistem Persampahan yang dibaut 

berdasarkan tabel 2.5 
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2.1.4 Keuangan Daerah 

 Berisi penjelasan mengenai kondisi keuangan Daerah dan kemampuan pendanaan sanitasi untuk 

5 (lima) tahun mendatang.  

 Tabel 2.6 ,menjelaskan mengenai proyeksi kemampuan pendanaan sanitasi (APBD 

Kabupaten/Kota) untuk 5 tahun mendatang. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.6: Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi APBD Kabupaten/Kota 
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2.2 Air Limbah 

2.2.1 Permasalahan Mendesak Air Limbah 

 Penjelasan mengenai permasalahan air limbah dari berbagai aspek  

 Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif. 

 Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya. 

 Gunakan Instrumen profil sebagai rujukan untuk menentukan akses pelayanan Air Limbah wilayah 

Perkotaan dan Pedesaan 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.7: Permasalahan mendesak Air Limbah Domestik 

 

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah 

 Penjelasan mengenai sasaran pembangunan air limbah yang dirinci setiap tahun 

 Tentukan Tujuan dan sasaran pelayanan air limbah di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan 

dari berbagai opsi teknologi yang dipilih. Sasaran harus mengikuti kaidah “SMART” 

 Gunakan Instrumen profil sebagai rujukan untuk menentukan akses pelayanan Air Limbah wilayah 

Perkotaan dan Pedesaan. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.8: Resume Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik 

- Tabel 2.9: Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik 

 

2.2.3 Kerangka Kerja Logis  

 Kerangka Kerja Logis dimasukkan dalam Lampiran A. 

 Masukkan Kerangka Kerja Logis untuk PHBS  menjadi bagian dari KKL Air Limbah. 

 

2.2.4 Prioritas Pembangunan Air Limbah 

 Penjelasan mengenai prioritas pembangunan air limbah yang dirinci setiap tahun 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.10: Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik 

 

2.3 Persampahan 

2.3.1 Permasalahan Mendesak Persampahan 

 Penjelasan mengenai permasalahan persampahan dari berbagai aspek  

 Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif. 

 Gunakan Instrumen profil sebagai rujukan untuk menentukan akses pelayanan persambahan 

wilayah Perkotaan dan Pedesaan. 

 Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.11: Resume Permasalahan mendesak Persampahan Domestik 

 

2.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan 

 Penjelasan mengenai sasaran pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun 

 Tentukan tujuan dan sasaran pelayanan air limbah di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan dari 

berbagai opsi teknologi yang dipilih. Sasaran harus mengikuti kaidah “SMART” 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.12: Resume Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan 

- Tabel 2.13: Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan 
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2.3.3 Kerangka Kerja Logis  

 Kerangka Kerja Logis dimasukkan dalam Lampiran A. 

 Masukkan Kerangka Kerja Logis untuk PHBS  menjadi bagian dari KKL Persampahan.  

 

2.3.3 Prioritas Pembangunan Persampahan 

 Penjelasan mengenai prioritas pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.14: Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan Domestik 

 

2.4 Drainase 

2.4.1 Permasalahan Mendesak Drainase 

 Penjelasan mengenai permasalahan drainase dari berbagai aspek  

 Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif. 

 Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya seperti Masterplan 

Drainase. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.15: Resume Permasalahan Drainase lengkapi didalamnya tabel Lokasi Genangan 

- Gambar 2.4: Peta Lokasi Genangan 

 

2.4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase 

 Penjelasan mengenai sasaran pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun 

 Tentukan tujuan dan sasaran pelayanan air limbah di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan dari 

berbagai opsi teknologi yang dipilih. Sasaran harus mengikuti kaidah “SMART” 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.16: Resume Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase 

- Tabel 2.17: Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase 

 

2.4.3 Kerangka Kerja Logis  

 Kerangka Kerja Logis dimasukkan dalam Lampiran A. 

 

2.4.4  Prioritas Pembangunan Drainase 

 Penjelasan mengenai prioritas pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 2.18: Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase 

 

 

 

Catatan: masukkan Permasalahan, Tujuan dan Sasaran dari PHBS menjadi bagian untuk 

mendukung pembangunan Air Limbah, Persampahan dan Drainase 
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Bab 3 

Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi 
 

Petunjuk Umum 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana 

sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).  

 Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS secara 

komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, 

dll.  

 Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima 

manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll.  

 Tabel diisi khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap seluruh 

kegiatan diletakkan di Lampiran) 

 Uraikan dengan singkat, dan jelas. 

 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 

 

 

3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah 

3.1.1 Sarana dan Prasarana Air Limbah 

 Uraikan dengan ringkas: 

- Rencana Sistem Setempat (On-site): sistem individual maupun komunal  

- Rencana Sistem Terpusat (Off-site): IPAL kawasan dan skala kota 

- Rencana Air Limbah Non-Domestik (bila ada)  

 Lengkapi dengan gambar: 

- Gambar 3.1: Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah dan volumenya yang ada saat ini 

- Gambar 3.2: Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah dan volumenya yang akan dibangun. 

 

3.1.2 Kegiatan Pendukung Air Limbah 

 Uraikan dengan ringkas: 

- Studi  dan Perencanaan Teknis  

- Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. 

 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 3.1: Rencana Kegiatan Air Limbah 

 

3.2 Rencana Kegiatan Persampahan 

3.2.1 Sarana dan Prasarana Persampahan 

 Uraikan dengan ringkas: 

- Rencana Pengurangan Sampah 

- Rencana Penanganan Sampah : pewadahan, alat angkut, TPS, dan TPA. 

 Lengkapi dengan gambar: 

- Gambar 3.3: Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan dan volumenya yang ada saat ini 

- Gambar 3.4: Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan dan volumenya yang akan dibangun. 
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3.2.2 Kegiatan Pendukung Persampahan 

 Uraikan dengan ringkas: 

- Studi dan Perencanaan Teknis  

- Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 3.2: Rencana Kegiatan Persampahan 

 

3.3 Rencana Kegiatan Drainase 

3.3.1 Sarana dan Prasarana Drainase 

 Uraikan dengan ringkas: 

- Rencana Pembangunan Saluran Drainase 

- Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung 

 Lengkapi dengan gambar: 

- Gambar 3.5: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan volumenya yang ada saat ini 

- Gambar 3.6: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan volumenya yang akan dibangun. 

 

3.3.2 Kegiatan Pendukung Drainase 

 Uraikan dengan ringkas: 

- Studi dan Perencanaan Teknis 

- Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 3.3: Rencana Kegiatan Drainase 

 

3.5 Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah 

 Uraikan dengan ringkas potensi atau akses sumber pendanaan nonpemerintah seperti dari donor-

donor internasional, nasional, CSR dan sumber-sumber pendanaan lainya yang memiliki potensi 

untuk pendanaan sanitasi. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 3.5: Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor,  lembaga-lembaga 

keuangan internasional, LSM dan lain-lain yang potensial; 

- Tabel 3.6: Daftar perusahaan penyelenggara CSR, swasta, BUMN, BUMD dsb yang memiliki 

potensi berpartisipasi dalam pengembangan sector sanitasi.
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Bab 4 

Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi 
 

Petunjuk Umum 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana 

sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).  

 Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS secara 

komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, 

dll.  

 Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima 

manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll. Tabel khusus untuk kegiatan 

yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap diletakkan di Lampiran) 

 Uraikan dengan singkat, dan jelas. 

 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 

 

 

4.1 Rekapitulasi Indikasi Pendanaan 

 Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan 

sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan Indikasi sumber pendanaan (APBD 

Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan dan 

drainase). 

 Tabel 4.1 dan 4.2 menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi indikasi sumber  pendanaan  (APBD 

Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN, CSR dan Partisipasi Masyarakat) dan rekapitulasi biaya untuk air 

limbah, persampahan dan drainase. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.1: Rekapitulasi Indikasi Pendanaan per Sumber Pendanaan 

- Tabel 4.2: Rekapitulasi Indikasi Pendanaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase. 

 

4.2 Indikasi Pendanaan Pemerintah 

4.2.1 APBD Kab/Kota 

 Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi indikasi sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang 

dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 Tabel 4.3 menjelaskan rekapitulasi indikasi pendanaan sanitasi melalui APBD Kab/Kota. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.3: Rekapitulasi Indikasi Pendanaan Sumber APBD Kab./Kota 

 

4.2.2 APBD Provinsi 

 Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi Indikasi Pendanaan sumber APBD Provinsi yang 

dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 Tabel 4.4 menjelaskan rekapitulasi indikasi pendanaan sanitasi melalui APBD Provinsi. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.4: Rekapitulasi Indikasi Pendanaan Sumber APBD Provinsi 
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4.2.3 APBN 

 Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 Tabel 4.5 menjelaskan rekapitulasi indikasi pendanaan sanitasi melalui APBN. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.5: Rekapitulasi Indikasi Pendanaan Sumber APBN 

 

4.3 Indikasi Pendanaan Non-Pemerintah 

4.3.1 Potensi Kontribusi CSR 

 Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan swasta untuk pembangunan sanitasi dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun. 

 Tabel 4.6 menjelaskan rekapitulasi indikasi pendanaan sanitasi dari perusahaan penyelenggara 

CSR. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.6: Rekapitulasi Indikasi Pendanaan Sumber dari kontribusi perusahaan 

penyelenggara CSR. 

 

4.3.2 Potensi Partisipasi Masyarakat 

 Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 Tabel 4.7 menjelaskan rekapitulasi indikasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi masyarakat 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.7: Rekapitulasi Indikasi  Pendanaan dari partisipasi Masyarakat. 

 

4.4 Funding-Gap 

 Berisi penjelasan mengenai kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran yang 

dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Di bagian akhir dijelaskan mengenai langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) tersebut.  

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 4.8: “Funding Gap”  
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Bab 5 

Rencana Implementasi 
 

Petunjuk Umum 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai status kesiapan pelaksanaan (implementasi) kegiatan, 

khususnya pada tahun pertama dan kedua.  

 Bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan, maka perlu dilakukan tindakan segera, agar 

kendala tersebut dapat tertangani dengan baik dan efektif, utamanya masalah perencanaan teknis, 

pembebasan lahan dan  resettlement (bila ada), dan penyiapan organisasi pengelola (bila belum 

ada). 

 Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi tahunan. 

 Lengkapi tabel rencana implementasi (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap diletakkan di Lampiran) 

 Uraikan dengan singkat, dan jelas. 

 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 

 

5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan 

 Berisi penjelasan mengenai kesiapan implementasi (pelaksanaan) yang mencakup ketersediaan 

Studi dan Perencanaan Teknis (DED, AMDAL, dll), lahan, organisasi pelaksana, organisasi 

pengelola, anggaran, surat-surat pernyataan (surat minat, surat kesediaan menerima aset, surat 

kesediaan menyediakan anggaran O&M), dll. 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 5.1: Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran (n+2) 

- Tabel 5.2: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun (n+2) 

- Tabel 5.3: Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran (n+3) 

- Tabel 5.4: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun (n+3) 

 

5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender 

 Berisi penjelasan kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna 

mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. 

 Tabel 5.5 menjabarkan status Studi dan Disain Teknis yang dibutuhkan segera untuk memenuhi 

persyaratan “Readiness Criteria”, khususnya untuk kegiatan tahun (n+2) dan (n+3) 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 5.5: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis 

 

5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement  

 Berisi penjelasan mengenai permasalahan pembebasan lahan dan resettlement (bila ada) yang 

harus segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari.  

 Tabel 5.6 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pertanahan dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya untuk kegiatan tahun (n+2) dan 

(n+3) 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 5.6: Identifikasi permasalahan lahan 

 



  

Bagian 2 Outline  50 

 

5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola 

 Berisi penjelasan mengenai penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang 

akan dibangun, dapat berupa perluasan dari organisasi yang ada atau organisasi yang sama sekali 

baru.  

 Penyiapan organisasi baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila ada), 

penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll. 

 Tabel 5.7 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pembentukan dan/atau penguatan 

organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, khususnya untuk 

kegiatan tahun (n+2) dan (n+3) 

 Lengkapi dengan tabel: 

- Tabel 5.7: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola 

 

5.2 Rencana Kerja  

5.2.1 Monitoring dan Evaluasi  

 

 Berisi penjelasan mengenai rencana dan tata cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan MPS, misalnya : pelaksanaan rapat koordinasi, pengawalan anggaran, solusi funding 

gap, promosi dan sosialisasi, dll. Hal ini untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat 

terlaksana. 

 Lengkapi deng gambar: 

- Gambar 5.1: Rencana kerja monitoring dan evaluasi tahunan 
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Lampiran-Lampiran: 
Lampiran A: Kerangka Kerja Logis 

Lampiran A.1: Kerangka Kerja Logis Air Limbah 

Lampiran A.2: Kerangka Kerja Logis Persampahan 

Lampiran A.3: Kerangka Kerja Logis Drainase 

Lampiran B: Perhitungan Prioritas Pembangunan Sanitasi 

Lampiran C: Program, Kegiatan dan Penganggaran 

- Lampiran C.1: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  Sanitasi Jangka Menengah 

(Rekapitulasi) 

- Lampiran C.2: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 

Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota 

- Lampiran C.3: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 

Sumber Pendanaan APBD Provinsi 

- Lampiran C.4: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 

Sumber Pendanaan APBN 

- Lampiran C.5: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 

Sumber Pendanaan CSR  

- Lampiran C.6: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 

Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat dan Swasta (non-CSR) 

- Lampiran C.7: Rencana Program, Kegiatan dan Indikasi Biaya dalam Daftar Tunggu / Funding gap 

  

Lampiran D: Deskripsi Program/Kegiatan 

Lampiran E: Keputusan Bupati/Walikota tentang Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota 

Lampiran F: CD Soft Copy dari hasil Instrumen Profil Sanitasi dan Instrumen Perencanaan Sanitasi 

 

Proposal Pendanaan (sesuai kebutuhan) 

 

1. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Swasta CSR) 

2. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Hibah) 
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Template tabel dan contoh peta/gambar  

Gunakan untuk mengisi tabel-tabel sebagaimana diindikasikan di dalam template MPS. Pokja dapat menambahkan 

tabel, peta maupun gambar apabila dirasa perlu untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Nomor tabel 

dan peta/gambar disini sesuai dengan nomor tabel dan peta/gambar di penjelasan terkait Pedoman Outline MPS. 

“Yang tertulis dibawah ini hanya semata-mata sebagai contoh dan penjelasan” untuk memudahkan Pokja dalam 

menyusun Dokumen MPS. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

CONTOH: 

Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen 

perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan 

koordinasi pada tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari 

sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik 

komitmen alokasi peng-anggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.  

Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan 

dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan.  

Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: 

 Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan 

Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi. 

 Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan 

matang. 

 Memorandum Program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan 

sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten/kota dari aspek teknis, biaya dan 

waktu.  

 Memorandum Program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui 

persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Walikota/ Gubernur selaku kepala daerah.  

 Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten/kota 

untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten/kota. 

 Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan 

wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi 

Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang 

ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. 

 

Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksana an periode 

sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur 

ruang perkotaannya. 
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1.2 Maksud dan Tujuan 

CONTOH: 

 

Maksud: 

Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten / Kota dan pihak 

terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. 

Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan 

sektor sanitasi.  

Tujuan: 

i).  MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan 

sanitasi mulai tahun 20xx sampai dengan tahun 20xx yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi 

Kab/Kota.  

ii). Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kab/Kota 

Xxx selama 5 tahun yaitu tahun 20xx sampai dengan tahun 20xx.  

iii).  Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 

iv).  Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan 

melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kab/Kota Xxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Wilayah Perencanaan 

1.3.1 Gambaran Umum (Contoh) 

  

Kota A secara geografi berada pada ketinggian 67 meter di atas permukaan laut serta terletak pada 111,15o 

hingga 112,03o Bujur Timur dan 7,45o hingga 7,55o Lintang Selatan, terbelah oleh Sungai xxxxxx yang mengalir 

dari selatan ke utara menjadi dua wilayah yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Luas Wilayah Kota Kediri 

mencapai 63,40 km2 terbagi menjadi tiga  kecamatan yaitu Kecamatan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx dan 

Kecamatan xxxxxx. Seluruh wilayah Kota xxxxx berbatasan dengan kecamatan-kecamatan pada wilayah 

administrasi Pemerintah Kabupaten Kediri. Adapun batas administratif Kota xxxx sebagai berikut :  

• Sebelah barat     :   Kecamatan xxxxxx  

• Sebelah timur      :  Kecamatan xxxxxx 

• Sebelah utara      :   Kecamatan xxxxx 
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• Sebelah selatan   :   Kecamatan xxxxxxxx  

Kondisi wilayah yang relatif datar, meskipun di bagian barat dibatasi oleh Gunung xxx dengan ketinggian 672 

meter dan Gunung xxxxx setinggi 300 meter. Tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Rata-rata area 

luas kemiringan lahan wilayah Kota xxxxxx terdiri dari datar (0-2%) seluas 5.737 Ha, bergelombang (3-15%) : 

197 Ha, Curam (16-40%) 182 Ha dan sangat curam (>40%) : 224 Ha.  

Secara Administratif Kota A terbagi dalam 8 kecamatan dan 11 kelurahan. Secara detail batas administrasi kota 

A seperti gambar 1.1. Peta Administrasi kota A. 

 

1.3.2 Arah Pengembangan Kota  

Dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata 

ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka 

waktu 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)  untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 

tahunnya. Disamping rencana umum, diperlukan juga adanya rencana rinci yang terdiri dari rencana tata ruang 

pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis 

propinsi, serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota. Gambaran Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya Rencana Lahan Permukiman di Kota xxx 

dapat dilihat pada Gambar 1.2 

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Kota xxxx menyusun Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota xxxx tahun 2010-2030 dengan Visi ”Terwujudnya Penataan ruang Wilayah yang 

Produktif, Seimbang dan Lestari bagi Kesejahteraan Masyarakat” yang bertujuan untuk mewujudkan Kota 

xxxxxx yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.  Untuk mencapai visi tersebut, beberapa misi yang 

ditetapkan adalah: 

1.  Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi 

kesenjangan antar wilayah; 

2.  Mewujudkan pola ruang yang selaras dan bekelanjutan; 

3.  Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai  rencana tata ruang serta 

mendorong peluang investasi produktif; 

4.  Mewujudkan penyediaan sarana dan pasarana untuk peningkatan kualitas  SDM yang lebih produktif dan 

mandiri serta berdaya saing tinggi. 
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Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota A 
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Gambar 1.1 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
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1.4 Methodologi 

1.4.1 Methodologi Penyusunan Dokumen 

 

CONTOH: 

Metode penyusunan MPS adalah sebagai berikut: 

1. Review SSK 

2. Internalisasi 

3. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi. 

4. Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah 

5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran. 

   

Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan 

lainnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Melakukan Riview SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta 

Prioritasi Program. 

2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kab./Kota 

3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. 

4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab./Kota 

5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme panganggaran. 

 

1.4.2  Sistimatika Penyajian 

CONTOH: 

Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan 

penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. 

Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, 

kerangka logis. 

Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan 

infrastruktur dan non infrastruktur. 

Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi 

masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi 

funding gap. 

Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut 

yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev. 
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BAB 2  REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI 

CONTOH: 

2.1. Profil Kabupaten / Kota xxxxx 

2.1.1. Kependudukan 

Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 201x  

 

No. Kecamatan 

Luas 

Terbangun 

(Ha) 

Penduduk Tahun 201x  

Keterangan Jumlah 

(Jiwa) 

Kepadatan 

(Jiwa/Ha) 

1 Getasan 858 48.748 56.81 Pedesaan 

2 Tengaran 1.828 64. 546 35.31 Pedesaan 

3 Susukan 1.065 43.319 40.67 Perdesaan 

4 Ungaran Timur 1.049 75.040 71.53 Perkotaan 

5 Ungaran Barat 1.144 69.441 60.70 Perkotaan 

6 Bergas 1.821 69.570 38.20 Perkotaan 

Dst. Dst...     

Jumlah      

Sumber : Buku Putih Sanitasi Bab. 2 

 

Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten/xxxx  

No Kecamatan 

Jumlah 

Pendd. 

(n-1) 

Pertum- 

buhan 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 

(n+1) (n+2) (n+3) (n+4) (n+5) 

1 Getasan 48.748 0.56 49.296 49.572 49.849 50.128 50.409 

2 Tengaran 64. 546 0.53 65.232 65.232 65.925 66.275 66.626 

3 Susukan 43.319 0.24 43.527 43.632 43.736 43.841 43.947 

4 Ungaran Timur 75.040 0.84 76.306 76.947 77.593 78.245 78.902 

5 Ungaran Barat 69.441 0.78 70.529 71.079 71.633 72.192 72.755 

6 Bergas 69.570 0.84 70.744 71.338 71.937 72.541 73.151 

dst Dst..........................        

 Jumlah        

Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab. 2 
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2.1.2. Area Beresiko 

Ambil dari hasil Instrumen Profil Sanitasi.. 

CONTOH: 

 
Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi 

 

 

Sumber : Instrumen Profil 

Tabel Hasil Penentuan  Area Berisiko Sanitasi

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Kecamatan Payakumbuh Barat

Kelurahan Balai Nan Duo 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Bulakan Balai Kandi 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Daya Bangun 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Ibuh 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Koto Tangah 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Kubu Gadang 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Labuah Basilang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Nunang 3.0 2.0 1.0

Kelurahan Padang Data 1.0 2.0 2.0

Kelurahan Padang Tangah 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Padang Tinggi 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Payolansek 1.0 4.0 1.0

Kelurahan Pakan Sinayan 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Parak Batuang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Piliang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Parik Rantang 4.0 4.0 2.0

Kelurahan Subarang Batuang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Sungai Pinago 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Talang 1.0 3.0 1.0

Kelurahan Tanah Mati 2.0 3.0 1.0

Kelurahan Tanjuang Gadang 2.0 2.0 4.0

Kelurahan Tanjuang Pauah 1.0 2.0 1.0

Kecamatan Payakumbuh Utara

Kelurahan Balai Baru 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Balai Batung 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Balai Cacang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Balai Gadang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Balai Gurun 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Balai Jariang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Balai Kaliki 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Bunian 1.0 1.0 2.0

Kelurahan Cubadak Air 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Kaniang Bukik 1.0 1.0 2.0

Kelurahan Koto Baru 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Kubu Gadang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Labuah Baru 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Muaro 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Nan Kodok 2.0 3.0 3.0

Kelurahan Napar 3.0 2.0 2.0

Kelurahan Payolinyam 1.0 2.0 2.0

Kelurahan Payonibung 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Padang Kaduduak 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Pasir 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Talawi 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Tambago 1.0 3.0 1.0

Kelurahan Tanjuang Anau 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Tarok 1.0 2.0 4.0

Kelurahan Taruko 1.0 3.0 2.0

Skor Risiko Sanitasi 

(Penyesuaian)

A
ir 

Li
m

ba
h

P
er

sa
m
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ha

n 

D
ra

in
as

e

Tabel Hasil Penentuan  Area Berisiko Sanitasi

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Kecamatan Payakumbuh Timur

Kelurahan Balai Batimah 1.0 1.0 2.0

Kelurahan Balai Jaring 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Balai Nan Tuo 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Bodi 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Koto Baru 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Koto Panjang 1.0 2.0 2.0

Kelurahan Padang Alai 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Padang Tiakar Hilir 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Padang Tiakar Mudik 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Padang Tangah Payobadar 1.0 3.0 1.0

Kelurahan Payobasung 2.0 3.0 3.0

Kelurahan Ranah 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Sicincin Hilir 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Sicincin Mudik 1.0 2.0 1.0

Kecamatan Payakumbuh Selatan

Kelurahan Padang Karambia 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Limo Kampuang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Limbukan 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Koto Tuo 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Balai Panjang 1.0 1.0 1.0

Kelurahan Ampangan 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Kapalo Koto 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Aua Kuniang 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Sawah Padang 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Kelurahan Parambahan 1.0 2.0 1.0

Kelurahan Padang Sikabu 2.0 4.0 2.0

Kelurahan Sungai Durian 1.0 3.0 1.0

Kelurahan Parik Muko Aia 1.0 2.0 2.0

Kelurahan Koto Panjang Dalam 2.0 4.0 3.0

Kelurahan Koto Panjang Padang 1.0 2.0 1.0

Skor Risiko Sanitasi 

(Penyesuaian)

A
ir
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a

h
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m
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Peta 2.1 Area Beresiko Sanitasi 

Gunakan gambar minimal di kertas A.3  
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2.1.3. Zona Sistem 

Tampilkan Zona Sistem hasil penyesuaian dari Instrumen Profil Sanitasi 

Tabel 2.4 Zona Sistem Air Limbah 

 

Kelurahan/ Desa Kode Zona
Kode Zona 

Penyesuaian

Catatan (jelaskan jika zona 

berubah setelah disesuaikan 

dengan hasil pemetaan)
 

Kelurahan Balai Nan Duo 2 2

Kelurahan Bulakan Balai Kandi 2 2

Kelurahan Daya Bangun 2 3 diubah krn merupakan kawasan CBD Pembagian Zona hasil Penyesuaian:

Kelurahan Ibuh 2 2 1 On Site

Kelurahan Koto Tangah 1 1 2 Off Site Kawasan - 1

Kelurahan Kubu Gadang 1 1 3 Off Site Kawasan - Prioritas

Kelurahan Labuah Basilang 2 2

Kelurahan Nunang 2 3 diubah krn merupakan kawasan CBD

Kelurahan Padang Data 1 1

Kelurahan Padang Tangah 2 2

Kelurahan Padang Tinggi 2 2

Kelurahan Payolansek 1 1

Kelurahan Pakan Sinayan 1 1

Kelurahan Parak Batuang 2 3 diubah krn merupakan kawasan CBD

Kelurahan Piliang 2 2

Kelurahan Parik Rantang 3 3

Kelurahan Subarang Batuang 2 2

Kelurahan Sungai Pinago 1 2 diubah krn merupakan kawasan CBD

Kelurahan Talang 1 1

Kelurahan Tanah Mati 2 3 diubah krn merupakan kawasan CBD

Kelurahan Tanjuang Gadang 2 2

Kelurahan Tanjuang Pauah 2 2

Kelurahan Balai Baru 2 2

Kelurahan Balai Batung 1 1

Kelurahan Balai Cacang 2 2

Kelurahan Balai Gadang 2 2

Kelurahan Balai Gurun 2 2

Kelurahan Balai Jariang 2 2

Kelurahan Balai Kaliki 2 2

Kelurahan Bunian 2 3 diubah krn merupakan kawasan CBD

Kelurahan Cubadak Air 1 1

Kelurahan Kaniang Bukik 2 2

Kelurahan Koto Baru 2 4 diubah krn merupakan kawasan CBD

Kelurahan Kubu Gadang 2 2

Kelurahan Labuah Baru 2 3 diubah krn merupakan kawasan CBD

Kelurahan Muaro 2 2

Kelurahan Nan Kodok 2 2

Kelurahan Napar 3 3

Kelurahan Payolinyam 1 1

Kelurahan Payonibung 1 1

Kelurahan Padang Kaduduak 1 1

Kelurahan Pasir 1 1

Kelurahan Talawi 1 1

Kelurahan Tambago 1 1

Kelurahan Tanjuang Anau 1 1

Kelurahan Tarok 2 3

Kelurahan Taruko 1 1

Kelurahan Balai Batimah 1 1

Kelurahan Balai Jaring 1 1

Kelurahan Balai Nan Tuo 2 2
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Gambar 2.2 Zona Sistem Air Limbah 

Buat Gambar minimal di kertas Ukuran A3, agar bisa terbaca dengan jelas. 



  

Bagian 2 Outline  63 

 

 

Tabel 2.5 Zona Siatem Persampahan 

Gunakan hasil Instrumen Profil Sanitasi 

 

Fitur Zona 

(K
e
p
a
d
a
ta

n
 

p
e
n
d
u
d
u
k
 d

a
ri
 

lu
a
s
 t

e
rb

a
n
g
u
n
+

 

fu
n
g
s
i 
p
e
rk

o
ta

a
n
)

Kelurahan/ Desa Kode Zona
Kode Zona 

Penyesuaian

Catatan (jelaskan jika zona 

berubah setelah disesuaikan 

dengan hasil pemetaan)

CBD Kelurahan Balai Nan Duo 3 2

25-100 pp; Urban/rural Kelurahan Bulakan Balai Kandi 2 2

CBD Kelurahan Daya Bangun 3 3

CBD Kelurahan Ibuh 3 2

area kepadatan rendah Kelurahan Koto Tangah 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Kubu Gadang 1 1

CBD Kelurahan Labuah Basilang 3 2

CBD Kelurahan Nunang 3 3

area kepadatan rendah Kelurahan Padang Data 1 1

CBD Kelurahan Padang Tangah 3 4 Prioritas

CBD Kelurahan Padang Tinggi 3 2

area kepadatan rendah Kelurahan Payolansek 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Pakan Sinayan 1 1

CBD Kelurahan Parak Batuang 3 4 Prioritas

CBD Kelurahan Piliang 3 4 Prioritas

CBD Kelurahan Parik Rantang 3 4 prioritas

25-100 pp; Urban/rural Kelurahan Subarang Batuang 2 2

area kepadatan rendah Kelurahan Sungai Pinago 1 3
permukiman diapit/dikelilingi 

kawasan CBD

area kepadatan rendah Kelurahan Talang 1 1

CBD Kelurahan Tanah Mati 3 3

CBD Kelurahan Tanjuang Gadang 3 2

CBD Kelurahan Tanjuang Pauah 3 2

CBD Kelurahan Balai Baru 3 3

area kepadatan rendah Kelurahan Balai Batung 1 1

25-100 pp; Urban/rural Kelurahan Balai Cacang 2 3

CBD Kelurahan Balai Gadang 3 3

CBD Kelurahan Balai Gurun 3 3

25-100 pp; Urban/rural Kelurahan Balai Jariang 2 2

CBD Kelurahan Balai Kaliki 1 3
permukiman diapit/dikelilingi 

kawasan CBD

CBD Kelurahan Bunian 1 3
permukiman diapit/dikelilingi 

kawasan CBD

area kepadatan rendah Kelurahan Cubadak Air 1 1

25-100 pp; Urban/rural Kelurahan Kaniang Bukik 2 1

CBD Kelurahan Koto Baru 3 3

CBD Kelurahan Kubu Gadang 3 3

CBD Kelurahan Labuah Baru 3 3

25-100 pp; Urban/rural Kelurahan Muaro 2 1

> 100 orang/ha; Urban Kelurahan Nan Kodok 4 3

> 100 orang/ha; Urban Kelurahan Napar 4 3

area kepadatan rendah Kelurahan Payolinyam 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Payonibung 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Padang Kaduduak 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Pasir 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Talawi 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Tambago 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Tanjuang Anau 1 1

CBD Kelurahan Tarok 3 3

area kepadatan rendah Kelurahan Taruko 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Balai Batimah 1 1

area kepadatan rendah Kelurahan Balai Jaring 1 1
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Gambar 2.3 Zona Sistem Persampahan 

Buat Gambar minimal di kertas Ukuran A3, agar bisa terbaca dengan jelas. 
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2.1.4.  Keuangan Daerah 

Tabel 2.6 Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi APBD Kab./Kota …….. 

No. Uraian Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi (Rp. Juta) 

(n+1) (n+2)  (n+3) (n+4) (n+5) Jumlah 

1 Perkiraan Belanja 
Langsung 

538.199 592.019 651.220 716.342 787.977 3.285.757 

2 Perkiraan APBD Murni 
untuk Sanitasi 

13,464 14.810 16.291 17.920 19.712 82.199 

3 Perkiraan Komitmen 
Pendanaan Sanitasi 
APBD Kab./Kota. 

15,120 17.125 19.837 22.813 26.235 101.135 

4 Prosentase Komitmen 
terhadap Belanja 
Langsung 

2.79% 2.91% 3.05% 3.18% 3.33% 3.08% 

Sumber : SSK, Bab. 2  

2.2. Air Limbah 

2.2.1 Permasalahan  Mendesak Air Limbah 

Uraikan resume permasalahan “MENDESAK” untuk permasing-masing sektor secara singkat dalam bentuk tabel. 

Data ini secara umum sudah tersedia di dokumen BPS. Yang diperlukan pada tahap ini adalah kesepakatan dari 

seluruh anggota Pokja dalam penetapan skala permasalah. Uraian permasalahan bisa dibagi menjadi 2 kelompok y.i 

dari sisi:  

a) Sistim Sanitasi (lihat petunjuk terkait Diagram Sistim Sanitasi /DSS) dan  

b) Aspek lain disamping Pengembangan Sarana Prasarana (seperti dari aspek Pendanaan, Kelembagaan, 

Peraturan dan Perundangan serta Peran Swasta/Masyarakat). Identifikasi dan klassifikasi terkait 

permasalahan ini dapat mengacu ke dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional.  

Secara umum kesepakatan “Permasalahan utama” ini pada sub bab ini akan dikaitkan dengan “Sasaran” yang akan 

dicapai  dan akan menjadi dasar penyiapan Program Kegiatan prioritas. 

Hitung kembali tingkat pelayanan air limbah wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, bila belum dipisahkan maka 

pisahkan tingkat pelayanan wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan berdasarkan hasil “Instrumen Profil Sanitasi” 
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CONTOH:  

Tabel 2.7: Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik 

Aspek Teknis 

1.Aspek Pengembangan 

Sarana dan Prasarana: 

 

User Interface:  

 

 

 
Keterangan:  

- Jumlah Penduduk Kab./Kota tahun 2011: 932.688 jiwa atau 245.242 KK 

- Jumlah Penduduk Perkotaan tahun 2011: 279.806 jiwa atau 55.961 KK 

- Akses Jamban pribadi dan MCK         =  78 % (191.289 KK) 

- Akses MCK                                         =    3 % (7.357 KK) 

- WC Gantung (Cubluk)                         =   9 %  (22.072 KK)      

 

Pengumpulan & 

Penampungan / 

Pengolahan Awal:   

 
 

Keterangan:  

- Akses jamban pribadi dengan tangki septik aman = 75 % (143.467 KK) 

- Akses jamban pribadi dengan tangki septik tidak aman = 25 % (47.822 KK) 

 

Kesimpulan: (data ini sesuaikan dengan hasil instrument profil) 

- Akses sesuai dengan SNI (Tangki septic aman + MCK) = 150.824 KK (61.5%) 

- Akses dasar (Cubluk + tangki septic tidak aman) = 69.894 KK (28.5%) 

- Tidak memiliki akses  = 45.524 KK (10%)                 

 DISEPAKATI 

POKJA
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Pengangkutan / Pengaliran:  hanya ada 1 truk penyedot tinja, pembuangan tinja ke sungai xxx,  

 praktek pengurasan tangki septik 3% atau 4.470 KK  

Pengolahan Akhir Terpusat  Kapasitas rencana IPLT :  15 m3/hari, pemanfaatan IPLT : 3 m3/hari (belum 

optimal) 

 Kondisi IPLT rusak atau tidak berfungsi optimal. 

Daur Ulang / Pembuangan 

Akhir: 

 belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah, xxx 

Perencanaan Teknis dll.  Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan 

RTRW perkotaan 

 

Aspek Non-Teknis 

2. Aspek Pendanaan: 

 

 Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah 

 Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi 

 Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat 

3. Aspek Kelembagaan:  Belum terpisahnya fungsi regulator dan Operator dalam pengelolaan IPLT. 

 Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan 

 Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan 

4. Aspek Peraturan 

Perundangan dan 

penegakan hukum: 

 Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan 

 Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman 

5. Aspek Peran serta 

Masyarakat dan Dunia 

Usaha / Swasta:  

 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah 

 Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat 

 Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan 

 Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran 

masyarakat 

6. Aspek Komunikasi, 

PMJK dll. 

 xxxxxxx 

(sumber referensi: BPS bab xx) 

Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Air Limbah Permukiman 

2.2.2 Sasaran dan Rencana Pengembangan Pembangunan Air Limbah 

Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS 

terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 20xx.   Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan 

Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan 

mempertimbangkan “Permasalahan Mendesak”. Sesuaikan sasaran yang ada disini dengan sasaran yang 

tercantum didalam instrument perencanaan. 
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CONTOH: 

Tabel 2.8: Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik 

Air Limbah Permukiman 

Tujuan: 

1. Meningkatkan jumlah penduduk terlayani oleh sarana air limbah menjadi 100%. 

2. …….. 

Sasaran: 

1. Tersedianya akses sarana air limbah domestik untuk wilayah pedesaan (rural) dari 65% menjadi 
100% (…KK) pada tahun 2019. Yang meliputi akses jamban pribadi dengan tangki septic aman (sesuai SNI) dari 61.5% 
(…KK) menjdadi 85% pada tahun 2019 dan tersedianya akses sarana dasar  dari  38.5% menjadi 15 % ( …KK) pada tahun 
2019. 

2. Tersedianya akses sarana air limbah setempat untuk wilayah perkotaan dari 70% menjadi 95% (…KK) pada tahun 2019 yang 
meliputi akses jamban individual dengan tangkiseptik aman (sesuai SNI) dari 65% menjadi 87% (…KK) pada tahu n 2019 dan 
Komunal dari 3% menjadi 8% pada tahun 2019. 

3. Tersedianya akses sarana air limbah system terpusat untuk wilayah perkotaan dari 0% menjadi 5% (..KK), yang meliputi 
Skala Komunal > 10 SR dari 0% menjadi 3% (..KK) dan Skala Kawasan dari 0% menjadi 2 % (..KK) 

4. Meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT dari 15 m3 per hari (pelayanan …KK/hari) menjadi  45 m3 per hari pada 
tahun 2019. 

 

Tabel 2.9  Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Kab./Kota (Contoh) 

No Sistem 

Cakupan 

layanan 

eksisting 

Tahun Jumlah KK 

terlayani (n+1) (n+2) (n+3) (n+4) (n+5) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

I. Pedesaan (On-Site)        

A. Individual        

 - Jamban dengan tangki septik layak 61.50% 65.20% 69.90% 73.60% 77.30% 81%  

 
- Cubluk dan sejenisnya (akses 

dasar) 37.50% 32.80% 27.10% 23.40% 18.70% 15% 
 

B. 
Komunal (MCK, tangki septik komunal 

< 10 SR) 
1% 2% 2.50% 3% 3.50% 4%  

         

II. Perkotaan        

II.A Sistem On-Site        

1 Individual (tangki septik layak) 50% 69.4% 73.8% 78.2% 82.6% 87%  

2 Cubluk dan sejenisnya (akses dasar) 15% 13% 11% 8% 4% 0  

3 
Komunal (MCK, tangki septik komunal 

< 10 SR) 
3% 4% 5% 6% 7% 8%  

         

II.B Sistem Off-site        

1 Skala Komunal  0% 0.6% 1.2% 1.8% 2.4% 3%  

2 Skala  Kawasan  0% 0% 0% 0% 1% 2% - 

3 Skala Kota 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 

III. 
Volume Lumpur Tinja ke IPLT  

(m3/hari) 
15 20 25 30 35 45  

 DISEPAKATI 

POKJA 
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Catatan: data-data eksisting sesuaikan dengan data dari instrumen profil 

Keterangan: 

1. Sistem On Site (SPAL-S) 

 Individual meliputi  jamban dengan tangki septik dan  Cubluk (jamban dengan tangki septik tidak layak 

atau tanpa tangki septik) 

 Komunal meliputi MCK (10 – 200 jiwa) jarak terjauh 100 m dan tangki septik komunal (0 - 10 SR). 

2. Sistem Off-Site (SPAL-T) 

 Skala Komunal adalah IPAL Komunal dengan pelayanan > 10 – 100 SR 

 Skala Kawasan adalah IPAL Kawasan dengan pelayanan > 100 untuk kawasan tertentu. 

 Skala Kota adalah IPAL Kawasan dengan pelayanan skala kota. 

2.2.3. Kerangka Kerja Logis Air Limbah 

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan benang merah atau keterkaitan atau rangkuman antara Buku Putih dan SSK 

yang mencerminkan kondisi eksisting (permaalahan mendesak dan isu strategis), tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, 

Program dan Kegiatan. Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) dapat dilihat di Lampiran A 

2.2.4. Prioritas Pembangunan Air Limbah 

Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab  sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi 

dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja 

dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata 

mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan.  

Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA – kaji 

terkait ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program 

diatas sudah ada kepastian penganggarannya (dari berbagai sumber pendanaan), Pokja dapat menetapkan kembali 

prioritas lanjutan (kemungkinan bisa dilakukan pada tahun n+3 atau n+4 atau di review pada dokumen “MPS 

Tahunan”). Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan 

KEHARUSAN. 

CONTOH: Tabel 2.10 Prioritas  Kegiatan  Air Limbah Domestik 

No. Program 

Score (dan bobot) 

Score 

total 

Urutan 

prioritas 

Penerima 

manfaat 

Permasa-

lahan 

mendesak 

Persepsi 

Pokja 

Pro-

poor 

25% 25% 20% 30% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pembangunan MCK 1 4 4 4 3.25 1 

2 Pembangunan IPAL Komunal 1 4 4 3 2.25 2 

3 Revitalisasi IPLT 2 3 3 1 2.25 2 

dst Dst ............................................       
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2.3. Persampahan 

2.3.1  Permasalahan  Mendesak Persampahan 

Hitung kembali tingkat pelayanan persampahan wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, bila belum dipisahkan 

maka pisahkan tingkat pelayanan wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan berdasarkan hasil “Instrumen Profil 

Sanitasi” 

 CONTOH: 

Tabel 2.11  Permasalahan Mendesak Persampahan 

Aspek Teknis 

1.Aspek Pengembangan 

Sarana dan Prasarana 

 

User Interface:  

 Pengelolaan Sampah pada Rumah tangga berdasarkan hasil Survai EHRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

- Pengangkutan sampah hanya dilakukan dikluster 2 sebesar 4% ( 

…m3/hari) 

 

 Praktek Pemilahan Sampah oleh RT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

- Pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh RT :  30 %  

 

Kesimpulan: (sesuaikan dengan hasil Instrumen Profil) 

3. Wilayah Perkotaan: 

- Produksi Sampah Perkotaan (2.5 kg x jml. Pddk perkotaan) = …kg 
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- Tingkat pelayanan Perkotaan                                                 = …% 

4. Wilayah Pedesaan: 

- Produksi Sampah Pedesaan (2.5 kg x jml. Pddk pedesaan) = …kg   

- Tingkat pelayanan Pedesaan                                                 = …% 

Pengumpulan setempat  Alat pengumpulan setempat tidak memadai dari segi kuantitas (hanya ada 35 unit 

gerobag dorong)  

 Belum ada pembagian zona sistem pengangkutan sampah. 

 Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok 

masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 

Penampungan Sementara 

(TPS): 

 Jumlah TPS yang ada tidak mencukupi (hanya ada 8 unit TPS biasa dan 4 unit 

kontainer). 

 Jumlah TPST hanya tersedia: 2 unit TPST, kapasitas total: 20 m3/hari atau setara 

dengan 0,21 % dari timbulan sampah Kab./Kota. 

Pengangkutan:  Masih kurangnya sarana pengangkut sampah, hanya ada 2 unit truk dan 1 unit 

Amroll hanya untuk melayani wilayah perkotaan. 

(Semi) Pengolahan Akhir 

Terpusat 

 Kapasitas pengolahan sampah sebesar: 150 m3/hari atau setara dengan 1,8 % 

dari timbulan sampah kab/kota hanya dimanfaatkan untuk pengolahan 50 m3/hari. 

Daur Ulang / Tempat 

Pemrosesan Akhir:  

 TPA xx yang akan habis masa pemanfaatannya pada tahun xx 

 Pengelolaan TPA masih memakai system Open Dumping 

Perencanaan   Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya 

 

Aspek Non-Teknis 

2. Aspek Kelembagaan:  Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator 

 Badan Pengelola TPST dan (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat belum bekerja 

maksimal karena keterbatasan pendanaan operasional. 

 SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas 

3. Aspek Pendanaan: 

 

 Penganggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana persampahan belum 

dapat melayani seluruh wilayah perkotaan. 

 Biaya Operasi dan Pemeliharaan untuk pengangkutan, TPST dan TPA masih 

sangat kurang untuk dapat melakukan O & P infrastruktur yang ada. 

 Rendahnya dana penarikan restribusi  

4. Aspek Peran Serta 

Masyarakat dan Dunia 

Usaha / Swasta: 

 Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis 

 Peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta masih sangat kecil 

dibandingkan kebutuhan untuk pengelolaan persampahan skala kota/kab. 

5. Aspek Peraturan 

Perundangan dan 

penegakan hukum: 

 Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif 

 Belum ada Perda yang mengatur tentang tata kelola persampahan khususnya 

yang mengatur kelembagaan pengelolaan persampahan secara keseluruhan dan 

berkelanjutan. 

 Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat 

(sumber referensi: BPS dan penyesuaian) 

2.3.2  Sasaran Pembangunan Persampahan 

Tabel berikut berisi resume Sasaran yang akan dicapai terkait pembangunan persampahan sampai dengan Tahun 

20xx.   Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan 
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seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Mendesak” seperti yang 

diuraikan pada sub bab sebelumnya.  

CONTOH: Tabel  2.12 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan 

Persampahan 

Tujuan: 

1) Meningkatkan akses pengelolaan sampah di wilayah perkotaan sebesar 100% yang meliputi pengelolaan 

sampah di sumbernya menjadi 50% dan pengelolaan Akhir persampahan menjadi 50%. 

2) Meningkatkan akses pengelolaan sampah disumbernya di wilayah pedesaan sebesar 100%.  

 

Sasaran: 

1) Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah untuk melayani cakupan pelayanan (akses) dari 70% 

(70.000 KK) menjadi 100% (100.000 KK) diwilayah perkotaan. 

2) Tersedianya prasarana ada sarana pengelolaan di sumber sampah di perkotaan dari 15% menjadi 50% pada 

tahun 2019. 

3) Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan akhir sampah perkotaan dari 40% menjadi 50% pada tahun 

2019. 

4) Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan di sumber sampah pedesaan dari 20% menjadi 100% pada 

tahun 2019. 

 

Tabel 2.13 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan  

No Sistem 

Cakupan 

layanan 

eksisting 

Sasaran Tahun  
Keterangan 

(n+1) (n+2) (n+3) (n+4) (n+5) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

A Penanganan Langsung        

1 Zona-….        

2 Zona-…..        

dst dst        

B 
Penanganan tidak 

langsung 
       

1 Zona-….        

2 Zona-…..        

dst dst        

C TPA        

         

 

2.3.3. Kerangka Kerja Logis Persampahan 

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan benang merah atau keterkaitan atau rangkuman antara Buku Putih dan SSK 

yang mencerminkan kondisi eksisting (permaalahan mendesak dan isu strategis), tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, 

Program dan Kegiatan. Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) dapat dilihat di Lampiran A 
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2.3.4. Prioritas Pembangunan Persampahan 

Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi 

dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja 

dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata 

mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota. 

Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA – kaji 

terkait ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program 

diatas sudah ada kepastian penganggarannya (dari berbagai sumber pendana), Pokja dapat menetapkan kembali 

prioritas lanjutan (kemungkinan bisa dilakukan pada tahun n+3 atau n+4 atau di review pada dokumen “MPS 

Tahunan”). Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan 

KEHARUSAN. Peran tim Pengarah Pokja sangat diperlukan dalam proses ini. 

CONTOH: 

Tabel 2.14  Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan  Persampahan  

No. Program 

Score (dan bobot) 

Score 
total 

Urutan 
prioritas 

Penerima 
manfaat 

Permasal
ahan 

mendesak 

Persepsi 
Pokja 

Pro-
poor 

25% 25% 25% 25% 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pembangunan TPA 4 4 4 3 3.75 1 

2 Penyusunan Masterplan Persampahan 4 4 4 2 3.50 1 

3 Pengadaan alat angkut sampah 2 4 4 1 2.75 2 

4 Pembangunan TPST  1 3 3 3 2.50 2 

5 Pembangunan ITF 3 2 2 1 1.75 3 

dst Dst..................       
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2.4. Drainase 

2.4.1  Permasalahan Mendesak Drainase 

CONTOH: 

Tabel 2.15 Permasalahan Mendesak Drainase 

Aspek Teknis 

User Interface:   Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari: 3% 
 Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin: 

 
Frekuensi genangan secara rutin dialami oleh sekitar 10 % rumah tangga sebagian 
besar atau 90% tidak secara rutin mengalami 
 
Data Genangan: 

No. Lokasi Genangan 
Luas 

Genangan 
(Ha) 

Lama 
Genangan 

(jam) 

Tinggi 
Genangan  

(cm) 

1.     

2.     

3.     

4.     

dst     

 Jumlah   

Keterangan: 

a. Data genangan diperoleh dari data sekunder. Bila sudah ada Masterplan drainase 

maka dapat digunakan data genangan dari masterplan drainase yang harus 

disesuaikan dengan kondisi genangan terakhir/saat ini. 

b. Ketagori genangan yang ditulis dalam tabel ini adalah: 

- Genangan dipermukiman dan genangan yang mengganggu aktifitas warga. 

- Tinggi genangan lebih dari 30 cm, Lama genangan lebih dari 3 jam dan 

frekuensi genangan terjadi minimal 2 kali dalam 1 tahun. 

c. Buat Peta Genangan berdasarkan table diatas pada kertas A3 dengan skala 

minimal 1: 50.000. Lihat Contoh Peta Genangan dibawah ini. 

 

Penampungan / 
Pengolahan Awal:  

 grey water masih bercampur dengan saluran drainase. 

Pengangkutan / 
Pengaliran: 
 

 Kondisi drainase berdasarkan hasil EHRA 20xx: 
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Data lain berdasarkan 

hasil EHRA Juni 20xx: 

 

 Ditemukan bahwa sekitar 9,4 % rumah tangga memiliki lingkungan sekitar rumah 
yang terdapat genangan air. 

 Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan 
(pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water).  

 Porsi belanja fisik sub sektor drainase masih 0,2%. 
 Prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik  67%. 
 Akses masyarakat terhadap sarana drainase masih 30% 
 Luas area genangan 69 Ha  

Dokumen Perencanaan  Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya 

 

Aspek Non-Teknis 

Catatan: 

Aspek lain seperti diatas 

dan dapat mengacu ke 

BPS dengan penyesuaian 

 xxxxxx 
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Contoh: Gambar 2.4 Lokasi Genangan (Buat dalam kertas minimal A3 dengan Skala minimal 1 : 50.000) 
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2.4.2  Sasaran Pembangunan Drainase 

Tabel berikut berisi resume Sasaran Pembangunan Drainase terkait sanitasi sampai dengan tahun 20xx.   

Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan 

seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Mendesak” seperti 

yang diuraikan pada sub bab sebelumnya. 

CONTOH: 

Tabel  2.16  Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase 

Drainase  

Tujuan: 
1) Berkurangnya luas genangan diwilayah permukiman sebesar 50% (…..ha) dari total genangan yang terjadi saat 

ini. 
2) Meningkatnya pelayanan saluran drainase yang berfungsi baik dipermukiman menjadi 90% untuk seluruh 

permukiman diperkotaan. 
 
Sasaran: 
1) Tersedianya prasarana dan sarana drainase untuk pengurangan luas genangan dari 70 Ha menjadi 35 Ha pada 

tahun 2019. 
2) Tersedianya saluran drainase permukiman yang berfungsi baik untuk melayani 90% dari seluruh permukiman 

diperkotaan pada tahun 2019. 
3) Tersedianya Regulasi drainase pada tahun 201x. 

CONTOH: 

Tabel 2.17 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase 

No Uraian eksisting 
Sasaran Tahun  

Keterangan 
(n+1) (n+2) (n+3) (n+4) (n+5) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

A Cakupan Layanan Perkotaan 45% 50% 60% 70% 80% 90%  

B Luas Genangan 70 Ha 65 Ha 60 Ha 55 Ha 45 Ha 35 Ha  

Keterangan: Lihat rencana Pengembangan didalam SSK, lakukan review 

 

2.3.3. Kerangka Kerja Logis Drainase 

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan benang merah atau keterkaitan atau rangkuman antara Buku Putih dan SSK 

yang mencerminkan kondisi eksisting (permaalahan mendesak dan isu strategis), tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, 

Program dan Kegiatan. Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) dapat dilihat di Lampiran A 

2.4.3  Prioritas Pembangunan Drainase 

Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi 

dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja 

dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata 

mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota. 

Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA – kaji 

terkait ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program 

diatas sudah ada kepastian penganggarannya (dari berbagai sumber pendana), Pokja dapat menetapkan kembali 
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prioritas lanjutan (kemungkinan bisa dilakukan pada tahun n+3 atau n+4 atau di review pada dokumen “MPS 

Tahunan”). Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan 

KEHARUSAN.  

CONTOH: 

Tabel 2.18 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase 

No. Program 

Score (dan bobot) 

Score 
total 

Urutan 
prioritas 

Penerima 
manfaat 

Permasal
ahan 

mendesak 

Persepsi 
Pokja 

Pro-
poor 

25% 30% 20% 25% 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Pembangunan/Normalisasi Saluran 

Primer Kali Mancak 
4 4 4 4 4.00 1 

2 Penyusunan Masterplan Drainase 4 4 4 2 3.50 1 

3 
Pembangunan Saluran Sekunder 

Margorejo 
3 4 4 3 3.50 1 

4 Pembangunan Kolam Retensi Kel. Kota 4 3 3 3 3.25 1 

5 
Pembangunan Saluran Sekunder 

Margoyoso 
3 3 3 2 2.75 2 

6 
Pengerukan Sedimen Sal. Drainase Kp. 

Bandan Kel. Kota. 
2 2 3 2 2.50 2 

7 
Pembangunan Saluran tersier RW. III 

Kel. Kota 
1 1 3 3 1.80 3 

dst Dst................................       
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Bab 3 

Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi 
 

Petunjuk Umum 

 Isian yang ada didalam pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan contoh saja yang bertujuan untuk 

membantu Pokja Kab./Kota dalam menyusun MPS. 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana 

sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).  

 Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan dan drainase secara komprehensif, 

terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, dll.  

 Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima 

manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll.  

 Tabel diisi khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap seluruh 

kegiatan diletakkan di Lampiran) 

 Uraikan dengan singkat, dan jelas. 

 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 

 

3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah 

 Contoh: 

 Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah akses 

100% terlayani (universal akses) pada tahun 2019.  Sebagai data dasar akses air limbah saat ini sebesar 

70% (70.000 jiwa) yang meliputi 40 % (40.000 jiwa) dilayani akses memenuhi SPM dan 35% (35.000 jiwa) 

dilayani akses sarana dasar. Selebihnya 30% (30.000 jiwa) belum memiliki akses.  

 

3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah 

 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S):  

Contoh: 

Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ dan Septiktank komunal 

kurang dari atau sama dengan 10 SR baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. 

Pembangunan MCK, MCK++ dan Septiktank Komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki 

kepadatan penduduk yang tinggi dan pro poor. 

 Rencana Sistem Pengeloaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T):  

Contoh: 

Sistem Pengolalaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) yang akan dibangun berupa Skala Komunal (> 10 

SR dan Skala Kawasan. Pembangunan sistem terpusat skala kawasan diprioritaskan wilayah perkotaan 

yang meliputi kawasan xxxxx (contoh: kawasan bisnis/CBD, kawasan perumahan xxx, dsb). 
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CONTOH: 
Gambar 3.1: Lokasi Infrastruktur Air Limbah Existing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTOH: ( Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi ) 

Tangki Septik Komu-

nal Kel. Semampir 
IPAL Komunal 

Kel. Mojoroto 

MCK++, Kel. 

Manis Renggo 

Lokasi Rencana IPLT 
Kel. Nadirejo 

Petunjuk Umum: 
Gambar / Peta ini menunjukkan 
lokasi fasilitas Infrastruktur Air 
Limbah Existing. 
 
Untuk Kabupaten yang cakupan 
wilayahnya luas, format bisa 
dalam kertas A3 / sesuai 
kebutuhan.  
Apabila ada informasi lain yang 
ingin ditampilkan, dapat 
dimasukkan ke lembar 
LAMPIRAN 

: Infrastruktur Existing 
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Gambar 3.2: Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah sampai Akhir Perencanaan 
 

MCK++, Kel. 

Mrican (1 unit) 
Lokasi Rencana IPLT 
Kel. Nadirejo 

Lokasi Rencana IPAL Komunal ( 7 
unit):Kel. Kp.Dalem (2 unit), Kel. 
Kemasan (2 unit), Kel. Pesantren  
(3 unit). 

Lokasi SPAL Terpusat Skala 
Kawasan 
Kel. Pecangan Kec. Xx 
Konstruksi: TA. 201x 

Petunjuk Umum: 
Gambar / Peta ini menunjukkan 
lokasi fasilitas Infrastruktur Air 
Limbah Existing dan Rencana  
 
Untuk Kabupaten yang cakupan 
wilayahnya luas, format bisa 
dalam kertas A3 / sesuai 
kebutuhan.  
Apabila ada informasi lain yang 
ingin ditampilkan, dapat 
dimasukkan ke lembar 
LAMPIRAN 

Tangki Septik Komu-

nal Kel. Semampir 
IPAL Komunal 

Kel. Mojoroto 

MCK++, Kel. 

Manis Renggo 

: Infrastruktur Existing 

: Infrastruktur Rencana 

MCK++, Kel. Ban-

dar Lor (2 unit) 
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3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah 

 Studi  dan Perencanaan Teknis  

Contoh: 

Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik 

khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, studi kelayakan, studi lingkungan dan 

desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan 

kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. 

 Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. 

Contoh: 

Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung 

keberlanjutan program sanitasi.  

Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-

formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola 

IPLT, KSM untuk Pengelola MCK dan Tangki Septik Komunal  dan Pembentukan Kader-kader di 

tingkat kelurahan. 

Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa 

Perda. 

Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara 

langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb. 

  Hitung Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesusi dengan 

tatacara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Contoh: Tabel 3.1 
Rencana Kegiatan Air Limbah 

 

No. Uraian Kegiatan 
Jml pddk 
terlayani 

Satuan 
Zona 

Jumlah Volume 
1 2 3 4 5 

1 Pembangunan SPAL Terpusat Skala Kawasan 2.500 SR SR       

2 Pembangunan Tangki septik Komunal 7.500 KK unit       

3 Pembangunan MCK 6.000 KK unit       

4 Pembangunan IPAL  Komunal 2.000 KK unit       

6 Pemicuan IPP-STBM 10000 KK Jaga       

          

7 Pembangunan IPLT 207.368 KK 1 unit       

8 Pengadaan Truk Tinja 82.947 KK 2 unit       

dst          

Catatan:  Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 
Data diambil dari Instrumen Perencanaan Sanitasi 
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3.2 Rencana Kegiatan Persampahan 

Sasaran akses pelayanan pengelolaan persampahan wilayah kabupaten/kota universal akses atau 100% 

terlayani pada tahun 2019, meliputi: 

a. Wilayah Perkotaan akan ditangani dengan pengelolaan di sumber sampah sebesar 50% dan 

Pengelolaan di Akhir sebesar 50%. 

b. Wilayah pedesaan, pengelolaan di sumber sampah 100% dilayani di sumbernya. 

 

3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan 

 Uraikan dengan ringkas: 

- Rencana Pengelolaan diperkotaan dengan Sarana Pengumpul, TPST, TPS 3R, Sarana 

Pengangkutan dan TPA. 

- Rencana Pengelolaan di-Pedesaan dengan Sarana Pengumpul, TPST, dan TPS 3R. 

 Lengkapi dengan gambar: (seperti contoh untuk air limbah) 

- Gambar 3.3: Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing 

- Gambar 3.4: Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan sampai Akhir Perencanaan 

 Hitung Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesusi dengan 

tatacara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan 

 Uraikan dengan ringkas: 

- Studi dan Perencanaan Teknis  

- Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. 
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Contoh: Tabel 3.2 
Rencana Kegiatan Persampahan 

No. Uraian Kegiatan 
Jumlah  

Penduduk 
terlayani 

Satuan 
Zona 

Volume 
1 2 3 4 5 

1 Pemicuan (IPP-STBM) 554.708 jiwa lokasi       

2 Penyusunan Masterplan Persampahan 1.036 jt jiwa paket       

3 Pembangunan TPS-T skala kota 52.500 jiwa unit       

4 PembangunanTPS 3R 500  unit       

5 Pembangunan TPA 554.708 jiwa unit       

6 Pengadaan Alat Angkut (Amroll truck) 554.708 jiwa unit       

7 Revisi Perda Pengelolaan Persampahan 1.036 jt jiwa paket       

8 Pembangunan TPS  554.708 jiwa unit       

9 Pengadaan Gerobag Sampah/Motor Sampah 554.708 jiwa unit       

dst          

Catatan:  Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 
Data diambil dari Instrumen Perencanaan Sanitasi 
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3.3 Rencana Kegiatan Drainase 
 
3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase 

 Uraikan dengan ringkas: 
- Rencana Pembangunan Saluran Drainase 
- Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung 

 Lengkapi dengan gambar: (seperti contoh untuk air limbah) 
- Gambar 3.5: Lokasi Infrastruktur Drainase Existing 
- Gambar 3.6: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase sampai Akhir Perencanaan 

 
3.3.3 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase 

 Uraikan dengan ringkas: 
- Studi dan Perencanaan Teknis 
- Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. 

 
Contoh: Tabel 3.3 

Rencana Kegiatan Drainase 
 

No. Uraian Kegiatan 
Pengurangan 

Genangan 
Satuan Volume 

1 Penyusunan Masterplan Drainase - paket 1 

2 Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali 

Mancak 
3 Ha m 1500 

3 Pembangunan Saluran Sekunder Margorejo 1 Ha m 2500 

4 Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali 

Kelapa 
1.5 ha m 1250 

5 Pembangunan Kolam Retensi Kel. Kota 3.25 Ha m2 4000 

6 Pembangunan Saluran Sekunder Margoyoso 0.65 Ha m 2500 

7 Pengerukan Sedimen Sal. Drainase Kp. Bandan 

Kel. Kota. 
0,75 Ha km 15 

8 Pembangunan Kolam Retensi di Kp. Pulo 1 Ha unit 1 

9 Pembangunan Saluran tersier RW. III Kel. Kota - m 4000 

dst Dst................................    

Catatan:  Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 
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Bab 4 
Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi 

 

Petunjuk Umum 

 Isian yang ada didalam pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan contoh saja yang bertujuan untuk 

membantu Pokja Kab./Kota dalam menyusun MPS. 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana 
sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).  

 Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan dan drainase secara komprehensif, 
terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, dll.  

 Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima 
manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll. Tabel khusus untuk kegiatan yang 
penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap diletakkan di Lampiran) 

 Uraikan dengan singkat, dan jelas. 

 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 

 

4.1 Rekapitulasi Anggaran  

 Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan indikasi sumber pendanaan dan jenis kegiatan (air 

limbah, persampahan dan drainase). 

 Tabel 4.1 dan 4.2 menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi pendanaan, per sumber pendanaan (APBD 

Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN, Kontribusi CSR dan Partisipasi Masyarakat) dan rkapitulasi biaya air 

limbah, persampahan dan drainase. 

 Catatan:  Isian yang ada di dalam tabel di bawah ini hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

CONTOH: Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendanaan per Sumber Pendanaan 
X Rp. 1 Juta 

No. 
Sumber 

Pendanaan 

Tahun Anggaran Total 
Anggaran n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

A. Pemerintah       

1 APBD Kab/Kota      15.120       25.141       25.229       20.300       15.164     100.954  

2 APBD Provinsi      11.300       40.678       21.877       18.200       31.607     123.662  

3 APBN      35.342     155.826     228.367     113.680     102.672     635.342  

Jumlah A      61.762     221.645     275.473     152.180     149.443     860.503  

B. Non-Pemerintah       

1 CSR Swasta 450 550 750 0 0 0 

2 Masyarakat 0 0 0 0 0 0 

Jumlah B 0 0 0 0 0 0 

Total (A + B)      61.762     221.645     275.473     152.180     149.443     860.503  
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CONTOH: Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran 

X Rp. 1 Juta 

No. Uraian Kegiatan  
Tahun Anggaran Total 

Anggaran 
n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

1 Air Limbah 7.475 77.230 136.095 46.030 40.720 307.550 

2 Persampahan 9.967 15.470 28.100 16.550 25.345 95.432 

3 Draianse 43.760 128.501 110.778 89.000 83.278 455.317 

Jumlah  61.762 221.645 275.473 152.180 149.443 860.503 

 
4.2 Indikasi Pendanaan Pemerintah 

 Catatan:  Isian yang ada di dalam tabel di bawah ini hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

4.2.1 APBD Kab/Kota 

 Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota yang dibutuhkan untuk pembangunan 

sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 Tabel 4.3 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Kab/Kota. 

 
CONTOH: Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota 

X Rp. 1 Juta 

No. Uraian Kegiatan  
Tahun Anggaran Total 

Anggaran 
n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

1 Air Limbah 1200 420 1.445 800 20 3.885 

2 Persampahan 3100 2.500 4.120 1.900 1.950 13.570 

3 Drainase 10.260 21.777 19.164 17.000 13.094 81.295 

Jumlah       15.120       25.141       25.229       20.300       15.164       100.954  

 
4.2.2 APBD Provinsi 

 Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Provinsi yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 Tabel 4.4 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Provinsi. 

 
CONTOH: Tabel 4.4 Rekapitulasi APBD Provinsi 

X Rp. 1 Juta 

No. Uraian Kegiatan  
Tahun Anggaran Total 

Anggaran n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

1 Air Limbah 925 13.160 2.500 3.000 1.500 21.085 

2 Persampahan 1.025 1.300 2.840 3.200 15.020 23.385 

3 Drainase 9.350 26.218 16.537 12.000 15.087 79.192 

Jumlah       11.300       40.678       21.877       18.200       31.607     123.662  

 
4.2.3 APBN 

 Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBN dan PHLN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 Tabel 4.5 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBN. 
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CONTOH: Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN  

X Rp. 1 Juta 

No. Uraian Kegiatan  
Tahun Anggaran Total 

Anggaran n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

1 Air Limbah 5.350 63.650 132.150 42.230 39.200 282.580 

2 Persampahan 5.842 11.670 21.140 11.450 8.375 58.477 

3 Drainase 24.150 80.506 75.077 60.000 55.097 294.830 

Jumlah  35.342 155.826 228.367 113.680 102.672 635.887 

 
4.3 Rencana Pendanaan Non-Pemerintah 

 Catatan:  Isian yang ada di dalam tabel di bawah ini hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

4.3.1 Potensi Kontribusi CSR 

 Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan CSR untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun. 

 Tabel 4.6 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi swasta. 

 
Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Kontribusi CSR 

X Rp. 1 Juta 

No. Uraian Kegiatan  
Tahun Anggaran Total 

Anggaran n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

1 Air Limbah       

2 Persampahan       

3 Drainase       

Jumlah        

 
4.3.2 Potensi Partisipasi Masyarakat 

 Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun termasuk didalamnya Perusahaan non-CSR, LSM, Perguruan Tinggi dsb. 

 Tabel 4.7 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi Masyarakat. 

 
Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi dari Partisipasi Masyarakat 

X Rp. 1 Juta 

No. Uraian Kegiatan  
Tahun Anggaran Total 

Anggaran n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

1 Air Limbah       

2 Persampahan       

3 Drainase       

Jumlah        

 
4.4 Funding-Gap 

 Berisi penjelasan mengenai kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran yang dibutuhkan 

jauh lebih besar daripada yang tersedia. Di bagian akhir dijelaskan mengenai langkah-langkah yang 

harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) tersebut.  

 Jelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi 

funding gap. 

 Buatlah deskripsi program/kegiatan utama dan proposal pendanaan. 
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CONTOH: Tabel 4.8 “Funding Gap” 
X Rp. 1 Juta 

No. Uraian  
Tahun Anggaran 

Total Anggaran 

n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

1 Kebutuhan Pendanaan     7.000      13.000 15.000     15.000     20.000  70.000 

2 Indikasi Pendanaan hasil 
Pembahasan 

5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 50.000 

3 Selisih/Funding gap (Rp)  2.000 5.500 5.000 2.500 5.000 20.000 

4 Selisih (%)       

 
Beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam menguragi funding gap yaitu: 

1. Meningkatkan proporsi pendanaan sanitasi melalui APBD Kab./Kota dengan melakukan advokasi kepada 
pengambil keputusan dan anggota Legislatif. 

2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi melalui 
menggalakkan dan meningkatkan jangkauan kegiatan pemicuan. 

3. Terkait CSR….. 
4. Prioritasi kegiatan untuk penyiapan readiness criteria…………………. 
5. ………………………….dst. 

 

CONTOH: Tabel 4.9  Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor,  lembaga-lembaga keuangan 

internasional, LSM dan lain-lain yang potensial; 

No. Lembaga Donor Potensi kegiatan yang sesuai untuk didanai 

1. IndII (AusAid) - Air Limbah Sistem terpusat skala kawasan (200 – 400 SR) 

- ITF skala kawasan 

2.  -  

3.   

Dst.   

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

CONTOH: Tabel  4.10: Daftar perusahaan penyelenggara CSR yang memiliki potensi berpartisipasi dalam 

pembangunan sanitasi Kabupaten Kota 

No. 
Nama Perusahaan 

(CSR) 
Alamat Potensi kegiatan  

1.    

2.    

3.    

Dst.    

 

 



  

Bagian 2 Outline  92 

 

Bab 5 

RENCANA IMPLEMENTASI 

 
Bab ini menguraikan rencana tindak yang akan dan perlu dilakukan dalam rangka persiapan tahap implementasi, 

utamanya untuk program dan kegiatan yang sudah ada kesepakatan dan alokasi penganggarannya. Khusus tahapan 

proses terkait pengawalan Anggaran Tahun (n+2) dan (n+3) 

Khusus untuk Bab ini difokuskan untuk rencana implementasi Tahun n+2 dan n+3. Untuk tahun-tahun selanjutnya 

perlu dilakukan updating dan dipersiapkan secara detail pada dokumen MPS Tahunan. 

5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan 

 Berisi penjelasan mengenai kesiapan implementasi (pelaksanaan) yang mencakup ketersediaan Studi 

dan Perencanaan Teknis (DED, AMDAL, dll), lahan, organisasi pelaksana, organisasi pengelola, 

anggaran, surat-surat pernyataan (surat minat, surat kesediaan menerima aset, surat kesediaan 

menyediakan anggaran O&M), dll. 

 Tabel 5.1 menjabarkan status kesiapan dalam mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

tahun (n+2) 

 Tabel 5.2  menjabarkan status kesiapan pelaksanaan kegiatan infrastruktur untuk tahun (n+2) 

 Tabel 5.3 menjabarkan status kesiapan dalam mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

tahun (n+3) 

 Tabel 5.4 menjabarkan status kesiapan pelaksanaan kegiatan infrastruktur untuk tahun (n+3) 

 

 

CONTOH: 

Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasi kan dengan 

dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Sub bab berikut berisi “daftar centang” 

persiapan tersebut, a.l dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang 

diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para 

Pemegang Mata Anggaran Terkait. 

Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung 

lainnya. Penunjukan Dinas/Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu 

disepakati sejak awal.  
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CONTOH: 

Tabel 5.1  Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran  n+2 (tahun depan misal 2016) 

(khusus sumber dana dari Pemerintah)  

Kegiatan 
Pemegang  

Mata Anggaran 

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Penanggung 
Jawab / Tindak 

Lanjut 
Renja 
SKPD 

Musren 
bang 

APBN PU 
RKA DPA 

RPIJM Konreg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AIR LIMBAH 

Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Air Limbah Dinkes V V X X V - Dinkes 

Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah KLH V V X X V - KLH 

Pembangunan IPAL  Komunal dan Jaringannya 2 unit 
(SANIMAS) 

Satker PLP X V V V V - PU 

Sambungan Rumah Dinas PU V V X X  - PU 

Pembangunan MCK++ 2 unit (SANIMAS) Satker PLP X V V V V - PU 

Pembangunan MCK  3 unit (SANIMAS) Satker Perumahan X V V V V - PU 

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT Dinas PU V V V X V - PU 

Perda Pengelolaan Air Limbah DKP V V X X - - PU, Sekda 

Dst..................................................         

PERSAMPAHAN 

Penyusunan Masterplan Persampahan DKP V V V V - - DKP 

Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan Diskes V V X X V - Dinkes 

Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan 
RT/RW 

DKP V V X X V - DKP 

Pembangunan TPST 3R Sidomukti dan fasilitasnya Satker PLP V V V V V - Satker, PU, DKP 

Pembentukan dan Pelatihan KSM Pengelola TPST 3R Satker PLP V V V V V - Satker, DKP 

Studi Kelayakan TPA Margorejo Dinas PU V V V V V - PU, DKP 

Studi UKL/UPL TPA Margorejo KLH V V V V V - PU, DKP, KLH 

Pembebasan Lahan untuk TPA BKAD V V V V V - BKAD, BPN 

Pengadaan Amroll Truck 2 unit DKP V V X X V - DKP 

Pengadaan kontainer 6 unit DKP V V X X V - DKP 

Pembangunan Landasan Kontainer 2 lokasi Dinas PU V V X X V - PU, DKP 

Revisi Perda Pengelolaan Persampahan DKP V V X X V - 
DKP, Sekda, 
Biro Hukum 

Dst..................................................         
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Kegiatan 
Pemegang  

Mata Anggaran 

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Penanggung 
Jawab / Tindak 

Lanjut 
Renja 
SKPD 

Musren 
bang 

APBN PU 
RKA DPA 

RPIJM Konreg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DRAINASE         

Review Masterplan Sistem Drainase Dinas PU V V X X V - Dinas PU 

Perencanaan Detail Sal. Drainase Primer Sidodadi Dinas PU V V V V V - Dinas PU 

Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Mancak Satker PLP TP V - - - - Dinas PU 

Pembebasan Lahan Kolam Retensi BKAD V V - X V - Dinas PU 

Pengerukan sedimen sal. drainase tersier Kp. Pandaan Dinas PU V V X X V - Dinas PU 

Penyusunan Perda Pengelolaan Sistem Drainase Dinas PU V V X X V - Dinas PU 

Pembentukan KSM Pengelola Sistem Drainase tersier 
Mandiri 

Dinas PU V V X X V - Dinas PU 

Dst..................................................         

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

Keterangan:  

- “V” : Sudah ada/siap;  “-” : Tidak ada/belum siap;  “X”  : Tidak perlu 

- Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.  

- Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran.  

Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. 
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CONTOH: 

Tabel 5.2  Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur  tahun n+2 

(khusus sumber dana dari Pemerintah)  

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS) 
 

Lokasi 

Master 

plan 

Review 

RPIJM 

Dok. 

FS 

Dok. Studi 

Lingku-

ngan 

DED Lahan 

Kesia-

pan 

Masy. 

Kesiapan 

Lembaga 

Pengelola 

Penanggung 

jawab/ Tindak 

lanjut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AIR LIMBAH           

Pembangunan IPAL  Komunal dan Jaringannya 2 
unit (SANIMAS) 

 X V X X X - - - Diskimtaru 

Sambungan Rumah  X V X X X - - - Diskimtaru 

Pembangunan MCK++ 2 unit (SANIMAS)  X V X X X - -  ...... 

Pembangunan MCK  3 unit (SANIMAS)  X V X X X - - - ........ 

Dst...............................           

PERSAMPAHAN           

Pembangunan TPS 3 Sidomukti dan fasilitasnya   X V X X - - V - DKP 

Pembangunan Landasan Kontainer 2 lokasi  X V X X X V V V DKP 

Dst..............................          

DRAINASE          

Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Mancak  V V X X X V V - ........... 

Dst..............................          

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

 

Keterangan: 

- “V” : Sudah ada/siap;  “-” : Tidak ada/belum siap;  “X”  : Tidak perlu 

- Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.  

- Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata 

Anggaran.  Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.  

 

 

CONTOH: 
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Tabel 5.3  Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran  n+3 (misal 2017) 

(khusus sumber dana dari Pemerintah)  

Kegiatan 
Pemegang  

Mata Anggaran 

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Penanggung 
Jawab / Tindak 

Lanjut 
Renja 
SKPD 

Musren 
bang 

APBN PU 
RKA DPA 

RPIJM Konreg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AIR LIMBAH 

Pemicuan (IPP-STBM) Dinkes V V X X - - Dinkes 

Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah KLH V V X X - - KLH 

Pembangunan IPAL  Komunal dan Jaringannya 3 unit 
(SANIMAS) 

Satker PLP X V V V - - PU 

Sambungan Rumah Dinas PU V V X X - - PU 

Pembangunan MCK  3 unit (SANIMAS) Satker Perumahan X V V V - - PU 

Dst..................................................         

PERSAMPAHAN 

Pemicuan (IPP-STBM) Diskes V V X X - - Dinkes 

Pembangunan TPS 3R  Hadiluwih dan fasilitasnya Satker PLP V V V V - - Satker, PU, DKP 

Pembangunan TPA Margorejo Dinas PU V V V V - - PU, DKP 

Pengadaan Amroll Truck 2 unit DKP V V - - - - DKP 

Pengadaan kontainer 8 unit DKP V V - - - - DKP 

Pembangunan Landasan Kontainer 4 lokasi DKP V V - - - - PU, DKP 

Dst..................................................         

DRAINASE 

Pembangunan Sal. Drainase Primer Sidodadi Dinas PU V V V V V - Dinas PU 

Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Mancak Tahap-2 Satker PLP X V - - - - Dinas PU 

Pembangunan Kolam Retensi BKAD V V - - V - Dinas PU 

Pembentukan KSM Pengelola Sistem Drainase Lingkungan 
Mandiri 

Dinas PU V V - - V - Dinas PU 

Dst..................................................         

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

Keterangan:  

- “V” : Sudah ada/siap;  “-” : Tidak ada/belum siap;  “X”  : Tidak perlu 

- Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.  

- Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran.  

Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. 
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CONTOH: 

Tabel 5.4:  Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur  tahun n+3 

(khusus sumber dana dari Pemerintah)  

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS) 
 

Lokasi 

Master 

plan 

Review 

RPIJM 

Dok. 

FS 

Dok. Studi 

Lingku-

ngan 

DED Lahan 

Kesia-

pan 

Masy. 

Kesiapan 

Lembaga 

Pengelola 

Penanggung 

jawab/ Tindak 

lanjut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AIR LIMBAH           

Pembangunan IPAL  Komunal dan Jaringannya  3 
unit (SANIMAS) 

 X V X X X - - - Diskimtaru 

Sambungan Rumah  X V X X X - - - Diskimtaru 

Pembangunan MCK++ 3 unit (SANIMAS)  X V X X X - - - ...... 

Pembangunan MCK  3 unit (SANIMAS)  X V X X X - - - ........ 

Dst...............................           

PERSAMPAHAN           

Pembangunan TPS 3R Sidomukti dan fasilitasnya   X V X X - - - - DKP 

Pembangunan TPA Margorejo  V V V V - V - -  

Pembangunan Landasan Kontainer 4 lokasi  X V X X X V - - DKP 

Dst..............................          

DRAINASE          

Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Sidodadi  V V X X - V - V Dinas PU 

Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Mancak 
Tahap-2 

 
V V X X V V - V ........... 

Pembangunan Kolam Retensi  V V V V - - - V ............ 

Dst..............................           

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

Keterangan: 

- “V” : Sudah ada/siap;  “-” : Tidak ada/belum siap;  “X”  : Tidak perlu 
- Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.  
- Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata 

Anggaran.  Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut 
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5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender 

 Berisi penjelasan kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna mendukung 

pelaksanaan suatu kegiatan. 

 Tabel 5.3 menjabarkan status Studi dan Disain Teknis yang dibutuhkan penyusunannya segera untuk 

memenuhi persyaratan “Readiness Criteria.”  

 

CONTOH:  

Tabel 5.3: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis (contoh) 

No. Studi dan Perencanaan Teknis 
Tahun 
Imple-

mentasi 
Lokasi Pelaksana ToR 

SKPD 
Penanggung 

jawab 

1 UKL/UPL IPLT n+2 Kel Cempaka Konsultan tersedia Bappeda 

2 DED IPLT (dan dokumen tender) n+3 Kel Cempaka Konsultan belum ada Din. PU 

3 Review Master Plan Air Limbah n+2 Kabupaten Konsultan tersedia Din. PU 

4 AMDAL TPA Sanitary Landfill n+2 Kel Anggrek Konsultan belum ada Bappeda 

5 Studi Kelembagaan & Peraturan n+3 Kabupaten Swakelola belum ada Bappeda 

6 Studi .............. .......... Kabupaten Swakelola tersedia ........ 

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

 
5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement  

 Berisi penjelasan mengenai permasalahan pembebasan lahan dan resettlement (bila ada) yang harus 

segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari.  

 Tabel 5.4 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pertanahan dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 
CONTOH:  

Tabel 5.4: Identifikasi Permasalahan Lahan (contoh) 

No. Kegiatan Lokasi Luas Land Use Kendala Penanganan 
SKPD 

Penanggung 
jawab 

1 IPLT baru 
Kel 

Cempaka 
2 Ha Permukiman 

Harga terlalu 

tinggi/mahal 

Ada alternatif lokasi 

lain 
 

2 TPA baru Kel Anggrek 5 Ha Kebun/Hutan 

Harga dan 

penolakan 

masyarakat 

Sosialisasi & ganti-

rugi 
 

3 
Normalisasi 

saluran 

Sepanjang 

saluran 
3 Ha Permukiman 

Penolakan 

masyarakat 

sosialisasi & 

Resettlement 
 

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

 
5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola 

 Berisi penjelasan mengenai penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan 

dibangun, dapat berupa perluasan dari organisasi yang ada atau organisasi yang sama sekali baru.  

 Penyiapan organisasi baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila ada), 

penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll. 
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 Tabel 5.5 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pembentukan dan/atau penguatan organisasi 
pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun. 
 
 

CONTOH: 
Tabel 5.5: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola (Contoh) 

No. Kegiatan Lokasi Instansi Kendala Keterangan 

1 IPLT baru Kel Cempaka DKP Ada, tapi belum efektif  

2 TPA baru Kabupaten DKP Belum terbentuk Instansi baru 

3 MCK Komunal Kel Anggrek KSM Perlu penguatan  

4 IPAL Kawasan/Kota Kec Bunga PD PAL Belum terbentuk Instansi baru 

 Dst...................     

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

 
5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi 

 Berisi penjelasan mengenai rencana dan tata cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan MPS, misalnya : pelaksanaan rapat koordinasi, pengawalan anggaran, solusi funding gap, 

promosi dan sosialisasi, dll. Hal ini untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat 

terlaksana. 

 Gambar 5.1 menyajikan rencana kerja pokja tahun depan.
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CONTOH: 

Gambar 5.1: Rencana Kerja Pokja Tahun (n+2) 

No. Kegiatan Monev Tahunan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 
Penanggungjawab/ 

Pengawalan 

1. Rapat Koordinasi Reguler             Pokja Kab./Kota 

2. Pengawalan Penganggaran Sumber APBD             Sekda & ....... 

 - Musrenbang Desa             Sekda & ....... 

 - Musrembang Kec.             Sekda & ....... 

 - Forum SKPD – Renja SKPD             Sekda & ........ 

 - Murembang Kab./Kota             TAPD & ........ 

 - Penetapan RKPD             TAPD 

 - KUA PPAS             TAPD 

 - Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD             TAPD 

 - Asistensi RKA-SKPD & RAPBD             TAPD 

3. Up-dating Tahunan              

 - Updating Program dan Kegiatan (Lampiran C)             Pokja Kab./Kota 

 - Internalisasi hasil up-dating program dan kegiatan             Pokja Kab./Kota 

 - Penyerahan hasil up-dating ke Pokja Provinsi             Pokja Kab./Kota 

 
- Pembahasan  program dan kegiatan tahun depan dan 2 

tahun kedepan (Lampiran C)             
Pokja Kab./Kota, 

Prov. & Satker terkait 

 - Kesiapan Implementasi (Tabel 5.1 s/d 5.4)             Pokja Kab./Kota 

 - Rencana Kerja Tahunan (Gambar 5.1)             Pokja Kab./Kota 

4. Persiapan Konreg Tahun Depan              

 - Review RPIIJM Kab./Kota             Dinas CK & Bappeda 

 - Konsolidasi Usulan RPIIJM Kab./Kota             Dinas CK & Bappeda 

 - Identifikasi dan Penyaringan Usulan Kegiatan             Satker Prov. 

 - Sinkronisasi Tingkat Provinsi             Dinas CK & Bappeda 

 - Penyiapan Memorandum Program Provinsi             Dinas CK 

 - Legalisasi Memorandum Program Provinsi             Dinas CK 

5. Pengawalan kelengkapan Readiness Criteria             SKPD terkait 

6. Pemasaran Program dan Kegiatan (Funding Gap)             Pokja Kab./Kota 

7. Dst................              

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 
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CONTOH: 

Lampiran A:  Kerangka Kerja Logis (KKL) 

Permasalahan 

mendesak sanitasi 

Isu 

Strategis 
Tujuan Sasaran 

Indikator 

Sasaran 
Strategi Program Kegiatan 

AIR LIMBAH        

        

        

PERSAMPAHAN        

        

        

DRAINASE        

        

        

Lampiran B:  Perhitungan Prioritas 

 

Contoh: Perhitungan Prioritasi Air Limbah

Penerima 

manfaat

Permasalahan 

mendesak

Persepsi 

Pokja
Pro-poor

30% 25% 20% 25%

Pembangunan MCK++ 2 4 4 4 14

Penilaian 0.6 1 0.8 1 3.4

Pembangunan Septiktank Komunal < 10 SR 1 4 4 4 13

Penilaian 0.3 1 0.8 1 3.1

Pembangunan IPAL Komunal 1 4 4 3 12

Penilaian 0.3 1 0.8 0.75 2.85

Pembangunan IPLT 2 3 3 1 9

Penilaian 0.6 0.75 0.6 0.25 2.2

Pembangunan SPAL Terpusat Skala Kawasan 2 2 2 1 7

Penilaian 0.6 0.5 0.4 0.25 1.75

Contoh: Hasil Perhitungan Prioritasi Air Limbah

Penerima 

manfaat

Permasalahan 

mendesak

Persepsi 

Pokja
Pro-poor

30% 25% 20% 25%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Pembangunan MCK++ 2 4 4 4 3.4 1

2 Pembangunan Septiktank Komunal < 10 SR 1 4 4 4 3.1 1

3 Pembangunan IPAL Komunal 2 2 3 3 2.85 2

4 Pembangunan IPLT 2 3 3 1 2.2 2

5 Pembangunan SPAL Terpusat Skala Kawasan 2 2 2 1 1.75 3

4

5

No.

Total Score
No.

1

2

3

Score (dan bobot)

Prioritas
Program/Kegiatan

2

1

1

2

3

Program/Kegiatan

Score (dan bobot)

Total Score Prioritas
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Contoh: Perhitungan Prioritasi Persampahan

Penerima 

manfaat

Permasalahan 

mendesak

Persepsi 

Pokja
Pro-poor

30% 25% 20% 25%

Pembangunan TPA 4 4 4 3
Penilaian 1.2 1 0.8 0.75 3.75

Penyusunan Masterplan Persampahan 4 4 4 2
Penilaian 1.2 1 0.8 0.5 3.5
Pembangunan TPS 3R 2 4 4 1
Penilaian 0.6 1 0.8 0.25 2.65

Pembangunan TPST 1 3 3 3
Penilaian 0.3 0.75 0.6 0.75 2.4

Pengadaan Amroll Truck 2 3 4 1
Penilaian 0.6 0.75 0.8 0.25 2.4
Revisi Perda Pengelolaan Persampahan 3 2 2 1
Penilaian 0.9 0.5 0.4 0.25 2.05
Pengadaan kontainer 1 2 1 2
Penilaian 0.3 0.5 0.2 0.5 1.5

Contoh: Perhitungan Prioritasi Persampahan

Penerima 

manfaat

Permasalahan 

mendesak

Persepsi 

Pokja
Pro-poor

30% 25% 20% 25%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Pembangunan TPA 4 4 4 3 3.75 1

2 Penyusunan Masterplan Persampahan 4 4 4 2 3.50 1

3 Pembangunan TPS 3R 2 4 4 1 2.75 2

4 Pembangunan TPST 1 3 3 3 2.50 2

5 Pengadaan Amroll Truck 2 3 4 1 2.50 2

6 Revisi Perda Pengelolaan Persampahan 3 2 2 1 2.00 2

7 Pengadaan kontainer 2 2 2 1 1.75 3

No.

No.

2

4

1

5

3

6

7

Program/Kegiatan

Score (dan bobot)

Prioritas

Total Score

1

2

1

2

2

2

3

Program/Kegiatan

Score (dan bobot)

Total Score

Prioritas

Contoh: Perhitungan Prioritasi Pembangunan Drainase 

Penerima 

manfaat

Permasalahan 

mendesak

Persepsi 

Pokja
Pro-poor

30% 25% 20% 25%

Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Mancak 4 4 4 4
Penilaian 1.2 1 0.8 1 4.00

Pembangunan Saluran Sekunder Margorejo 3 4 4 3
Penilaian 0.9 1 0.8 0.75 3.45
Pembangunan Kolam Retensi Kel. Kota 4 3 3 3
Penilaian 1.2 0.75 0.6 0.75 3.30

Pembangunan Saluran Sekunder Margoyoso 3 3 3 2
Penilaian 0.9 0.75 0.6 0.5 2.75
Pengerukan Sedimen Sal. Drainase Kp. Bandan Kel. Kota. 2 2 3 2
Penilaian 0.6 0.5 0.6 0.5 2.20

Contoh: Urutan Prioritas Pembangunan Drainase 

Penerima 

manfaat

Permasalahan 

mendesak

Persepsi 

Pokja
Pro-poor

30% 25% 20% 25%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Mancak 4 4 4 4 4.00 1

2 Pembangunan Saluran Sekunder Margorejo 3 4 4 3 3.45 1

3 Pembangunan Kolam Retensi Kel. Kota 4 3 3 3 3.30 1

4 Pembangunan Saluran Sekunder Margoyoso 3 3 3 2 2.75 2

5 Pengerukan Sedimen Sal. Drainase Kp. Bandan Kel. Kota. 2 2 3 2 2.20 2

No. Program/Kegiatan

Score (dan bobot)

3

4

5

No.

1

2

Program/Kegiatan

Score (dan bobot)

PrioritasTotal Score

Total Score Prioritas

1

1

2

1

2
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Lampiran C: Program Jangka Menengah 

CONTOH: 

Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah di sinkronkan dan di koordinasikan dengan pemangku 
kepentingan terkait, termasuk kesepakatan untuk dukungan dalam implementasi program kegiatan dan komitmen untuk 
dukungan pendanaan. 
Setelah tercapainya konsensus ini, Pokja tetap harus melakukan “pengawalan” agar semua Program Kegiatan yang 
sudah mencapai kesepakatan dapat masuk ke Dokumen Perencanaan maupun Dokumen Penganggaran Tahunan, baik 
tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Pusat. 
 
Lampiran C.1:  Hasil Pembahasan Pogram, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 
(Rekapitulasi) 

 

 

Tabel ini adalah merupakan hasil review dari tabel Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan (Bab 5 SSK) yang 

berisi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang harus dilaksanakan semuanya pada periode Jangka 

Menengah ini – agar semua Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana. 

Pada tahun pertama (kolom 7) adalah mencatat kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ini termasuk potensi 

kegiatan tambahan akibat anggaran perubahan pada tahun ini. 

Pada tahun kedua (kolom 8) adalah mencatat kegiatan yang sedang diusulkan pada tahun ini melalui mekanisme 

penganggaran formal untuk dilaksanakan tahun depan. 

 

 

Kab. / Kota : (nama kab./kota)

Provinsi : (nama provinsi)

Tahun : (tahun disusunnya MPS)

Halaman ……dari……

20xx 20xx 20xx 20xx 20xx

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A.

B.

C.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI JANGKA MENENGAH

REKAPITULASI 

MASYARA

KAT
KOTA

NOMOR

PERSAMPAHAN 

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)                  

20xx 20xx
PROV.

SWASTA/C

SR
APBN

Jumlah

Indikasi Biaya (juta rupiah)

20xx 20xx
SATU

AN

Volume Total 

Volume 
20xx

Kebutuhan Penanganan menyeluruh

Jml. Penduduk 

terlayani

 KEGIATAN / SUB KEGIATAN
DETAIL LOKASI 

(Kec./Desa/Kel./Kws)

Estimasi Outcome

2

Luas Wilayah 

terlayani

 AIR LIMBAH 

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah 

Kab./Kota .........................................

Nip.  xxxxxx xxxxx xxxxx 

Ketua,

Pokja Sanitasi 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disusun,

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan  Persampahan

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase

Kab./Kota,  Tanggal - Bulan - Tahun 

DRAINASE

JUMLAH TOTAL ANGGARAN
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Lampiran C.2:  Hasil Pembahasan Pogram, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 
Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota xxx 
CONTOH: 

  
Lampiran C.3:  Hasil Pembahasan Pogram, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 
Sumber Pendanaan APBD Provinsi. 

CONTOH: 

 
 

 

Kabupaten / Kota : (nama kab./kota)

Provinsi : (nama provinsi)

Tahun : (tahun disusunnya MPS)

Halaman ……dari……

20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.

B.

C.

-       -       -       -       -       -             

Kab./Kota,  Tanggal - Bulan - Tahun 

Pokja Sanitasi
Kab./Kota .....................................

Ketua,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nip.  xxxxxx xxxxx xxxxx 

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI JANGKA MENENGAH

SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA

SKPD/Badan Pengelola 

Pasca Konstruksi

NOMO

R
KODE NOMENKLATUR  KEGIATAN / SUB KEGIATAN

DETAIL LOKASI 

(Kec./Desa/Kel./Kws)

Estimasi Outcome
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota

SATU

AN

Sumber Pembiayaan (juta rupiah)

Volume Total 

Volume 

Jml. 

Penduduk 

terlayani Jumlah

SKPD 

Penanggungjaw

ab Pelaksanaan

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan

DRAINASE

3

AIR LIMBAH 

Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA

APBD Kab./Kota

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah

PERSAMPAHAN

Luas 

Wilayah 

terlayani

Telah dibahas oleh:

Kabupaten / Kota : (nama kab./kota)

Provinsi : (nama provinsi)

Tahun : (tahun disusunnya MPS)

Halaman ……dari……

20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.

B.

C.

-       -       -       -       -       -             

Kota Prov, tanggal / bulan / tahun

Pokja Sanitasi Pokja Sanitasi
 Provinsi .....................  Kab./Kota .....................

Ketua, Ketua,

.............................. ..............................
Nip.  xxxxxx xxxxx Nip.  xxxxxx xxxxx 

Telah dibahas oleh:

Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD PROVINSI

NOMO

R
KODE NOMENKLATUR  KEGIATAN / SUB KEGIATAN

DETAIL LOKASI 

(Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD 

Provinsi
Sumber Pembiayaan (juta rupiah) SKPD 

Penanggungja

wab 

Pelaksanaan

SKPD/Badan 

Pengelola Pasca 

Konstruksi

Jml. 

Penduduk 

terlayani

Luas 

Wilayah 

terlayani
SATU

AN

PERSAMPAHAN

3

AIR LIMBAH 

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI JANGKA MENENGAH

SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase

Telah dibahas  oleh:

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan

DRAINASE 

Volume Total 

Volume 

APBD Provinsi
Jumlah
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Lampiran C.4:  Hasil Pembahasan Pogram, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 

Sumber Pendanaan APBN 

CONTOH:  

 
 

Lampiran C.5:  Hasil Pembahasan Pogram, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 

Sumber Pendanaan Perusahaan Penyelenggara CSR. 

CONTOH:  

 

Kabupaten / Kota : (nama kab./kota)

Provinsi : (nama provinsi)

Tahun : (tahun disusunnya MPS)

Halaman ……dari……

20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.

B.

C.

-       -       -       -       -       -                    

Kota Prov., tanggal / bulan / tahun

Telah dibahas  oleh:
Pokja Sanitasi

1) Kepala Satker..........                               1). Ttd  Kab./Kota .....................
Ketua,

2) Kepala Satker..........                               2). Ttd

3) Kepala Satker..........                               3). Ttd

4) Kepala Satker..........                               4). Ttd

..............................

5) ............................                                      5). Ttd Nip.  xxxxxx xxxxx 

Telah dibahas oleh:

Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN

NOMO

R
KODE NOMENKLATUR  KEGIATAN / SUB KEGIATAN

DETAIL LOKASI 

(Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN Sumber Pembiayaan  (juta rupiah)

Jml. 

Penduduk 

terlayani

Luas 

Wilayah 

terlayani
SATU

AN

Volume 

PERSAMPAHAN

DRAINASE PERKOTAAN

3

AIR LIMBAH 

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI JANGKA MENENGAH

SUMBER PENDANAAN APBN

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan  Air Limbah 

Penanggun

gjawab 

Pelaksanaa

n

Badan 

Pengelola 

Pasca 

Konstruksi
Total 

Volume 

APBN
Jumlah Total

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan

Kabupaten / Kota : (nama kab./kota)

Provinsi : (nama provinsi)

Tahun : (tahun disusunnya MPS)

Halaman ……dari……

20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 14

A.

B.

C.

0 0 0 0 0 0

. Kab / Kota xxx, tanggal / bulan / tahun

Telah dibahas oleh: Telah dibahas oleh: 

Pokja Sanitasi
1). Ttd 4) Nama Wakil Lembaga ..........                   4). Ttd  Kab./Kota .....................

Ketua,
2). Ttd 5) Nama Wakil Lembaga ..........      5). Ttd

3). Ttd 6) ......................................     6). Ttd

..............................

Nip.  xxxxxx xxxxx 

Jumlah
CSR

Sumber Pembiayaan dari CS/Swasta (juta rupiah)
Nama 

CSR/Swasta

NOMO

R

DETAIL LOKASI 

(Kec./Desa/Kel./K

ws)

Estimasi Outcome
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR

 KEGIATAN / SUB KEGIATAN

1) Nama Wakil Perusahaan / CSR ..........                     

2) Nama Wakil Perusahaan / CSR ..........                      

3) Nama Wakil Perusahaan / CSR ..........                        

Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber CSR

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI JANGKA MENENGAH

SUMBER PENDANAAN PERUSAHAAN PENYELENGGARA CSR

DRAINASE 

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase 

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan

AIR LIMBAH 

2

PERSAMPAHAN

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan  Air Limbah 

KSM/Badan 

Pengelola Pasca 

Konstruksi

Jml. 

Penduduk 

terlayani

Luas 

Wilayah 

terlayani
SATU

AN

Volume Total 

Volume 
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Lampiran C.6:  Hasil Pembahasan Pogram, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Jangka Menengah 

Sumber Pendanaan dari Partisipasi Masyarakat. 

CONTOH: 

 
Lampiran C.7: Rencana Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi dalam Daftar Tunggu/Funding Gap. 

CONTOH:  

 

Kabupaten / Kota : (nama kab./kota)

Provinsi : (nama provinsi)

Tahun : (tahun disusunnya MPS)

Halaman ……dari……

20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A.

B.

C.

0 0 0 0 0 0 0

Kab / Kota xxx, tanggal / bulan / tahun

Telah dibahas oleh: 

Pokja Sanitasi

1) Nama Wakil Masyarakat ..........  1). Ttd 4) Wakil Masyarakat ..........   4). Ttd  Kab./Kota .....................
Ketua,

2) Nama Wakil Masyarakat ..........  2). Ttd 5) Wakil Masyarakat ..........   5). Ttd

3) Nama Wakil Masyarakat ..........    3). Ttd 6) Wakil Masyarakat ..........   6). Ttd

..............................

Nip.  xxxxxx xxxxx 

NOMO

R

DETAIL LOKASI 

(Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Masyarakat Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)

 KEGIATAN / SUB KEGIATAN

Telah dibahas oleh Wakil Masyarakat:

Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber PARTISIPASI MASYARAKAT/SWASTA

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah 

PERSAMPAHAN 

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI JANGKA MENENGAH

SUMBER PENDANAAN DARI PARTISIPASI MASYARAKAT/SWASTA

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan 

DRAINASE

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase

Nama Masya-

rakat/KSM 

Penanggungjawab 

Pelaksanaan

AIR LIMBAH DOMESTIK

2

Badan Pengelola 

Pasca Konstruksi
Jml. 

Penduduk 

terlayani

Luas 

Wilayah 

terlayani
SATU

AN

Volume Total 

Volume 

Swasta/Masyarakat
Jumlah

Kabupaten / Kota : (nama kab./kota)

Provinsi : (nama provinsi)

Tahun : (tahun disusunnya MPS)

Halaman ……dari……

20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A.

B.

C.

0 0 0 0 0 0 0

Kab / Kota xxx, tanggal / bulan / tahun

Telah dibahas oleh: 

Pokja Sanitasi

1) Nama Wakil Masyarakat ..........  1). Ttd 4) Wakil Masyarakat ..........   4). Ttd  Kab./Kota .....................
Ketua,

2) Nama Wakil Masyarakat ..........  2). Ttd 5) Wakil Masyarakat ..........   5). Ttd

3) Nama Wakil Masyarakat ..........    3). Ttd 6) Wakil Masyarakat ..........   6). Ttd

..............................

Nip.  xxxxxx xxxxx 

NOMO

R

DETAIL LOKASI 

(Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Masyarakat Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)

 KEGIATAN / SUB KEGIATAN

Telah dibahas oleh Wakil Masyarakat:

Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber PARTISIPASI MASYARAKAT/SWASTA

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah 

PERSAMPAHAN 

HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI JANGKA MENENGAH

SUMBER PENDANAAN DARI PARTISIPASI MASYARAKAT/SWASTA

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan 

DRAINASE

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase

Nama Masya-

rakat/KSM 

Penanggungjawab 

Pelaksanaan

AIR LIMBAH DOMESTIK

2

Badan Pengelola 

Pasca Konstruksi
Jml. 

Penduduk 

terlayani

Luas 

Wilayah 

terlayani
SATU

AN

Volume Total 

Volume 

Swasta/Masyarakat
Jumlah
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Lampiran D: Deskripsi Program / Kegiatan 

Lampiran ini lebih ditujukan untuk memberikan informasi kepada instansi / pihak terkait tentang segala sesuatu 

menyangkut informasi umum untuk program/kegiatan utama, termasuk latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat dari 

program/kegiatan, rencana pendanaan dan rencana skedul pelaksanaan.  

Informasi diatas dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses mendapatkan kesepakatan pendanaan 

daribpihak diluar APBD Kab/Kota dan membantu dalam tahap persiapan implementasi (penyiapan ToR pelelangan dll.)  

Lampiran ini khusus untuk program utama yang berskala besar dan kegiatan baik yang kegiatan yang sudah 

mendapatkan kesepakatan maupun kegiatan yang masuk dalam daftar tunggu/funding gap. Diskripsi Program/Kegiatan 

juga dimaksudkan untuk mendukung proses “buy-in” dalam proses penganggaran dalam tahap implementasi 

 

CONTOH: Tabel Deskripsi Program / Kegiatan 

Program/Kegiatan  

Latar Belakang  

Tujuan  

Sasaran  

Indikator Capaian  

Asumsi dan Resiko  

Penerima Manfaat  

Hasil yang diharapkan  

Rincian Kegiatan  

Waktu Pelaksanaan - Perkiraan waktu pelaksanaan berisi bulan, tahun (oo bulan) 

Perkiraan Biaya  

Lokasi  

Map  
(Peta Lokasi Kegiatan) 

Peta Lokasi kegiatan dapat digunakan lembar tersendiri terdiri dari : 
- Peta Wilayah Kabupaten/Kota 
- Peta Detail Lokasi. 

Keterangan  

Kontak Person  Nama 

 Alamat Kantor 

 No. Telepon 

 E-mail 
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Lampiran E: Keputusan Bupati/Walikota Tentang Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota 

Lampiran F: CD Hasil Instrumen Profil Sanitasi dan Instrumen Perencanaan Sanitasi 

Lampiran G: Proposal Pendanaan (bila ada) 
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Pedoman Penyusunan  
Memorandum Program Sanitasi  (MPS) Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bagian-03 

Petunjuk Teknis 
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Petunjuk Teknis-01 REVIEW SSK DAN PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS 

 

Dokumen Referensi Terkait: 

- Petunjuk Penyusunan Buku Putih dan 

SSK. 

- SE Mendagri No. SE 660/4919/SJ  

Pelaksana: 
Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dan SKPD terkait 

Perkiraan Lama Kegiatan: 
6 minggu 

Tujuan: 

 Review/Penelaahan kembali dokumen BPS dan SSK  

 Penyempurnaan dokumen BPS dan SSK yang diperlukan sebagai masukan untuk penyusunan dokumen 

MPS yang meliputi review kerangka kerja logis (KKL), prioritas pembangunan sanitasi dan review program, 

kegiatan dan penganggaran. 

Output: 

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 

1. Tersusunnya Bab 1 dan Bab 2 

2. Tersusunya Profil Sanitasi dengan menggunakan “Instrumen Profil Sanitasi” 

3. Ter-peta-kan Permasalahan mendesak; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Sanitasi. 

 Air Limbah  

 Persampahan 

 Drainase  

4. Tersusunnya hasil review Kerangka Kerja Logis (KKL) 

5. Tersusunnya Lampiran A, B dan C 

Deskripsi: 

Kondisi eksisting sanitasi Kabupaten/Kota telah dilakukan studi yang tertuang di dalam Buku Putih Sanitasi 

(BPS) yang menjadi dasar pijakan awal dalam merencanakan pengembangan sanitasi Kab./Kota. 

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan alat untuk mengetahui secara cepat antara permasalahan mendesak, 

isu strategis, sasaran, strategi, program dan kegiatan merupakan satu rangkaian yang saling terkaitan dengan 

kata lain dengan bahwa strategi, program dan kegiatan harus dapat menjawab sasaran, isu strategis dan 

permasalahan. 

Program, kegiatan dan penganggaran yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya (Penyusunan SSK) adalah 

merupakan daftar program, kegiatan dan penganggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan 

permasalahan sanitasi. Untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan penganggaran dapat menjawab 

permasalah sasaran dan permasalahan maka harus dikaji kembali yang meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, 

volume dari masing-masing kegiatan, urutan waktu pelaksanaan, besaran biaya yang realistis dsb.  

Adanya perubahan kebijakan atau kebijakan baru, adanya sumber pendanaan potensial  (baru) yang mungkin 

terjadi pada setiap tahun, terselesainya masterplan, studi dan desain yang mengharuskan Pokja Kab./Kota 

melakukan evaluasi dan revisi daftar program kegiatan dan penganggaran yang telah disusun didalam SSK. 

Adanya perubahan ini maka harus dilakukan pembahasan kembali terhadap program dan kegiatan dengan 

pihak terkait. 

 



  

Bagian 3 Petunjuk Teknis   112 

 
 

I. Review Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) 

Yang dimaksud dengan “Review” adalah melihat dan menelaah kembali dokumen Buku Putih dan SSK 

serta melakukan perbaikan/penyempurnaan atau penyesuaian seperlunya sebagai dasar untuk menyusun 

Memorandum Program Sanitasi (MPS). 

Hasil review ini merupakan masukan bagi penyusunan MPS, bilamana dipandang perlu oleh Pokja 

Kab./Kota untuk melakukan review Buku Putih dan SSK yang lebih mendalam lagi maka Pokja harus 

membuat catatan-catatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan review tersebut. Catatan-catatan tersebut 

harus dimasukkan ke dalam lampiran MPS sebagai dasar/petunjuk adanya perubahan atau perbedaan 

yang ditulis didalam Buku Putih dan SSK dengan yang tertulis di dalam MPS. 

Beberapa data yang diperlukan tetapi belum ada didalam buku putih maka harus dilengkapi berdasarkan 

data sekunder diantaranya adalah data genangan yang meliputi : lokasi genangan, lama genangan dan 

tinggi genangan. 

Data Genangan: 

No. Lokasi Genangan 
Luas Genangan 

(Ha) 

Lama Genangan 

(jam) 

Tinggi Genangan   

(cm) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

dst     

Keterangan: 

a. Data genangan diperoleh dari data sekunder. Bila sudah ada Masterplan drainase maka dapat 

digunakan data genangan dari masterplan drainase yang harus disesuaikan dengan kondisi genangan 

terakhir/saat ini. 

b. Ketagori genangan yang ditulis dalam tabel ini adalah: 

- Genangan di permukiman dan genangan yang mengganggu aktifitas warga. 

- Tinggi genangan lebih dari 30 cm, Lama genangan lebih dari 2 jam dan frekuensi genangan 

terjadi minimal 2 kali dalam 1 tahun. 

c. Buat peta genangan berdasakan tabel diatas yang menggambarkan lokasi genangan, sungai yang 

ada, jalan dan saluran drainase/sungai yang ada (ordo 1 dan ordo 2). Gambarkan dalam kertas 

minimal ukuran A3 dengan skala minimal 1 : 50.000. 

 

Referensi yang harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan Review Buku Putih dan SSK adalah 

Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih dan SSK. 

Langkah-langkah Pelaksanaan: 

1. Review Instrumen Profil Sanitasi 

1) Pastikan bahwa petunjuk teknis menggunakan Instrumen Profil Sanitasi sudah dibaca dan 

dipahami. 

2) Cek data-data yang diisikan merupakan data-data terkini atau ter-update. 

3) Cek kebenaran data-data yang di-input ke dalam Instrumen Profil Sanitasi. Beberapa hal penting 

yang harus dilakukan dalam pengecekan data ini adalah: 

- Lembar kerja Form_2: Pastikan bahwa luas area terbangun (kolom L) sesuai atau mendekati 

kenyataan dilapangan. 
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- Lembar kerja Form_2: Cek data kependudukan (kolom O) dengan kolom AH, pastikan bahwa 

kolom O harus sama jumlahnya atau mendekati sama sehingga kolom AI sama dengan 100% 

atau mendekati 100%. 

- Lembar kerja Form_2: Cek seluruh isian/angka diseluruh kolom dan baris, pastikan bahwa 

tidak ditemukan angka-angka yang aneh atau tidak realistis dan tidak ada error. 

- Lembar kerja Area Beresiko: lihat kembali hasil area beresiko dari review intrumen profil 

sanitasi dengan yang sudah ada, bila terjadi perbedaan maka sepakati dengan Pokja untuk 

melakukan review area beresiko. 

- Lembar kerja Zona Air Limbah, Zona Sampah dan Zona Drainase: lihat kembali hasil zona 

sistem dari review intrumen profil sanitasi dengan yang sudah ada, bila terjadi perbedaan 

maka sepakati dengan Pokja untuk melakukan review zona sistem. Lakukan penyesuaian 

zona system dari hasil instrument dengan mempertimbangkan sbb: (i). Air Limbah (Topografi, 

Geografi dan Prioritas (EHRA)); (ii). Persampahan (Promosi 3R, Infrastruktur Sampah dan 

Jalan Akses, Prioritas (EHRA)); (iii). Drainase (Prioritas (EHRA)). Gambarkan dalam peta. 

 

2. Review Area Beresiko (bila diperlukan) 

1) Diskusikan hasil instrumen profil sanitasi terkait dengan review penentuan area beresiko diantara 

anggota Pokja. 

2) Lakukan proses review Area Beresiko dengan menggunakan hasil “Instrumen Profil Sanitasi” (bila 

diperlukan). 

3) Lakukan Perubahan terhadap hasil review tersebut apabila terjadi ketidak sesuaian dengan kondisi 

lapangan. Validasi atas hasil review area beresiko dari instrument dilakukan dengan melakukan 

kunjungan lapangan ke desa/kelurahan yang dilakukan hasil analisisnya. 

4) Sepakati hasil penetapan area beresiko. 

5) Gambarkan di dalam peta area beresiko hasil penyepakatan tersebut. 

 

Pelajari dan diskusikan kembali Area Berisiko 

 Lihat dan pelajari peta area beresiko; 

 Pelajari permasalahan sanitasi untuk Air Limbah, Persampahan dan Drainase. 

 Gunakan peta area beresiko sebagai pertimbangan utama dalam menentukan lokasi kegiatan. 

 Gunakan permasalahan mendesak pada area beresiko sebagai masukan untuk tabel kerangka kerja 

logis. 

 

3. Review  Kerangka Kerja Logis 

Ada 2 (dua) tahapan dalam melakukan review Kerangka Kerja Logis yaitu: 

- Tahap-1: menelaah kembali dan menyimpulkan dari permasalahan mendesak dan isu strategi dari 

Buku Putih Sanitasi, kemudian menelaah kembali menyimpulkan dan melakukan perbaikan/pe-

nyempurnaan atau penyesuaian dari tujuan, sasaran dan strategi dari dokumen SSK, yang 

disesuaikan dengan sasaran PPSP 2015 – 2019. 

- Tahap-2: melakukan review program dan kegiatan berdasarkan hasil sinkronisasi dengan hasil 

perhitungan instrument perencanaan sanitasi.  

Untuk mempercepat proses review KKL maka disarankan untuk melakukan review instrument profil, 

perhitungan instrument perencanaan dan review KKL tahap-1 dilakukan dalam waktu bersamaan. 

Berdasarkan tabel Kerangka Logis dari dokumen SSK maka perlu diperiksa kembali terhadap 

kesesuaian antara isi tabel kerangka logis dengan Buku Putih dan SSK serta perlu dilakukan 

penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan terhadap isi dari KKL tersebut yang meliputi antara lain: 
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 Permasalahan mendesak, lihat kembali permasalahan mendesak yang ada didalam SSK 

kemudian simpulkan dari beberapa permasalahan mendesak menjadi satu hingga tiga 

permasalahan mendesak yang dapat mewakili dari beberapa permasalahan mendesak yang ada 

didalam SSK. 

 Isu Strategis, lihat dan telaah kembali isu strategis yang ada di dalam BPS dan fokus kepada hal-

hal yang sangat penting saja berkaitan dengan isu strategi dari sanitasi yang ada di Kab./Kota. 

 Tujuan, lihat dan telaah kembali tujuan dari Air Limbah, Persampahan dan Drainase yang ada 

didalam SSK kemudian simpulkan dari beberapa tujuan menjadi satu hingga tiga tujuan di setiap isu 

strategis yang dapat mewakili dari tujuan mendesak yang ada didalam SSK.  

 Sasaran meliputi: Lihat dan telaah kembali apakan sasaran yang sudah ditetapkan di dalam SSK 

cukup realistis dan dapat dicapai dalam 5 tahun mendatang dengan segala keterbatasan yang ada. 

Bilamana diperlukan lakukan review dan sepakati dari review sasaran tersebut. Pernyataan Sasaran 

harus terukur (SMART) dan indikator sasaran harus jelas. Sasaran harus terkait dengan Tujuan, Isu 

Strategis dan Permasalahan Mendesak. 

 Indikator: untuk mengukur capaian dari sasaran yang ditetapkan 

 Strategi: gunakan hasil analisa SWOT sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun strategi. 

Simpulkan dari beberapa strategi yang dihasilkan dari analisa SWOT menjadi strategi yang benar-

benar terkait dengan sasaran, tujuan, isu strategi dan permasalahan mendesak. 

 Program, gunakan nama-nama program yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Kegiatan: hanya kegiatan utama yang dimasukkan kedalam kolom kegiatan. Gunakan hasil analisa 

dari “Instrument Perencanaan” sebagai dasar dalam menyusun kegiatan, kemudian 

Judul/nomenklatur kegiatan sesuaikan dengan “indikasi kegiatan” yang ada didalam template 

Lampiran C, sheet “indikasi kegiatan”. misalnya: Penyusunan Masterplan, pembangunan TPA, 

Pembangunan IPLT, Pembangunan TPS 3R dst (kegiatan pendukung tidak perlu dimasukkan). 

 Masukkan hasil review Kerangka Logis dalam Lampiran A. 

 

Alur Review Kerangka Kerja Logis dan Penetapan Program Prioritas 
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4. Penetapan Program Prioritas 

Prioritasi program dilakukan karena keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah dan 

keterbatasan waktu pelaksanaan (5 tahun) untuk pengembangan sanitasi permukiman. 

 Gunakan tabel prioritasi untuk menentukan program prioritas seperti tabel dibawah ini. 

 Diskusikan dan sepakati bobot untuk masing-masing kriteria. 

 Masukkan kegiatan utama saja (pada kolom 1) yang diambil dari hasil Review KKL, untuk 

kegiatan infrastruktur (seperti: Pembangunan TPA, TPS 3R, IPLT dsb) dan non-infrastruktur 

yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan infrastruktur (seperti: penyusunan 

masterplan, penyusunan Perda, pengadaan alat angkut sampah, Program STBM dsb). 

 Diskusikan dan sepakati nilai score untuk masing-masing kegiatan terhadap kriteria 

pembobotan. 

 Hitung Score total untuk masing-masing kegiatan dan proses perhitungan dimasukkan dalam 

lampiran. 

 Urutkan program/kegiatan yang mempunyai score tertinggi pada urutan teratas.  

- Nilai total score 3,00 – 4,00 : Prioritas-1 

- Nilai total score 2,00 – 2,99 : Prioritas-2 

- Nilai total score 1,00 – 1,99 : Prioritas- 3 

Kegiatan pendukung dari kegiatan utama inftrastruktur secara otomatis memiliki prioritas yang 

sama dengan kegiatan utamanya. 

 Masukkan dan urutkan program sesuai prioritas dan lengkapi kegiatan-kegiatan pendukungnya. 

 Lakukan perhitungan prioritas untuk setiap komponen (Air Limbah, Persampahan dan Drainase) 

 Lakukan pembahasan hasil perhitungan prioritas program/kegiatan ditingkat PokjaKab./Kota. 

 Finalisasi program dan kegiatan prioritas versi Pokja Kab./Kota (sebelum konsultasi/internalisasi 

dengan SKPD terkait) 

 Konsultasikan dan internalisasikan kepada Kepala SKPD terkait. 

Penetapan prioritasi program pada kontek persiapan implementasi tanpa mengabaikan prioritasi yang 

telah disusun di SSK dengan memasukkan indikator pertimbangan kriteria kesiapan (Readiness 

Criteria) dan ketersediaan atau kesiapan sumber pendanaan. 

Contoh: Tabel Prioritas Pembangunan Persampahan 

No. Program/Kegiatan 

Score (dan bobot) 

Score 

total 

Urutan 

prioritas 

Penerima 

manfaat 

Permasa 

lahan 

mendesak 

Persep

si Pokja 

Pro-

poor 

25% 25% 25% 25% 

No.   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pembangunan  TPA 4 3 3 2 3 1 

2 Pembangunan TPS 3R 2 4 2 1 2.5 2 

3 Dst       

dst        

         Sumber: Petunjuk Praktis Penyusunan SSK  

Keterangan: 

(1) Tabel ini disusun untuk membantu Pokja menetapkan prioritas program. Pokja dapat 

menggunakan metode lain dalam proses penetapan prioritas ini.  
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(2) Untuk menyusun prioritas program tetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah: 

- Jumlah penerima manfaat (kolom 3) 

- Apakah menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten/Kota (kolom 4) 

- Apakah menurut Pokja program tersebut adalah prioritas (kolom 5) 

- Apakah program tersebut memihak pada masyarakat miskin – pro-poor (kolom 6) 

(3) Pokja dapat menetapkan kriteria lain serta mengurangi maupun menambahkan kriteria 

tersebut. 

(4) Selanjutnya, tetapkan bobot untuk masing-masing kriteria tersebut sehingga total bobot 

mencapai 100%. Pembobotan dapat ditentukan secara berbeda untuk masing-masing 

komponen. 

(5)  Berikan score untuk masing-masing kriteria 1 – 4, dengan 1 adalah tidak prioritas dan 4 

adalah paling prioritas 

(6) Kalikan bobot dan score, selanjutnya jumlahkan untuk menghasilkan total score (kolom 7).  

(7) Urutkan kegiatan yang memiliki score terbesar merupakan kegiatan yang paling prioritas 

(kolom 8) 

 

5. Review Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan 

5.1 Tatacara review program, kegiatan dan indikasi pendanaan. 

Langkah-langkah Review Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan adalah sebagai berikut: 

 Gunakan Tabel hasil Review Kerangka Kerja Logis untuk menyusun program dan kegiatan. 

 Pastikan bahwa Program dan kegiatan dapat menjawab permasalahan dan target pengembangan 

sanitasi; 

 Pastikan bahwa Program dan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah SMART (Specific – jelas, tidak 

mengundang interpretasi, Measureable – terukur, Achieveable – dapat dicapai, Relevant – 

informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat waktu 

 Pastikan bahwa Opsi Teknologi yang digunakan mengacu dengan hasil analisa dari “Instrumen 

Profil” dan “Instrumen Perencanaan”.  

 Pastikan bahwa urutan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah SIDLACOM  khususnya untuk 

kegiatan infrastruktur. Gunakan Lampiran-3.1 dalam pedoman ini sebagai referensi. 

 Pastikan bahwa kegiatan fisik/infrastruktur sudah didukung dengan kegiatan non-fisik lainnya. 

 Pastikan bahwa output sudah realistis dengan kegiatan yang dilakukan. Output yang dimaksudkan 

adalah output dari kegiatan yang dilakukan misalnya pembangunan 1 unit MCK melayani 50 KK 

dengan radius pelayanan 100 m, maka untuk 5 unt MCK akan melayani 250 KK. 

 Pastikan satuan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah atau ketentuan, misalnya untuk 

Pembangunan TPA (hektar); tangki septik komunal, MCK, TPS 3R (unit); Saluran Primer, 

sekunder, tersier (meter atau km); kolam retensi (m2 atau hektar) dsb. 

 Tentukan lokasi kegiatan atau daerah pelayanan yang menjadi prioritas utama adalah area 

beresiko dan pilih teknologi yang sesuai. 

 Hitung ulang volume kegiatan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dan sasaran yang 

ditetapkan sampai dengan akhir perencanaan ini. Volume yang diperhitungkan adalah volume 

kegiatan yang diperhitungkan sampai akhir perencanaan jangka menengah. 

Gunakan “Instrumen Perencanaan” untuk menghitung volume infrastruktur yang akan dibangun 

dalam jangka menengah.  

 Jabarkan hasil perhitungan volume kegiatan kedalam rencana implementasi tahunan sesuai 

dengan sasaran tahunan yang ditetapkan dari hasil perhitungan; 
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 Urutkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah urutan pelaksanaan kegiatan dan tidak saling 

mendahului; contoh: Studi dan desain dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi. 

 Pastikan bahwa Estimasi Biaya, sudah sesuai dengan kondisi saat ini; gunakan hasil perhitungan 

biaya dari “Instrumen Perencanaan” untuk kegiatan infrastruktur sebagai dasar untuk mengisi 

kolom indikasi biaya. Sedangkan ada kegiatan yang belum tercantum didalam “Instrumen 

Perencanaan” tetapi diperlukan maka lakukan estimasi sendiri atau konsultasi kepada pihak terkait 

seperti Kepala SKPD, Pokja Provinsi, Satker terkait atau sumber lain yang dapat dipercaya.  

 Pastikan bahwa rencana kegiatan yang dialokasikan untuk APBD Kab./Kota setiap tahun sudah 

sesuai dengan “KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI” dari Kab./Kota, selebihnya masukkan 

kedalam daftar tunggu/funding gap. 

 Pastikan bahwa indikasi sumber pendanaan sesuai dengan Tupoksi dan kebijakan pemerintah; 

 

5.2. Tatacara Pengisian Template “Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan” 

a) Format  

Format digunakan format yang ada dalam satu file “Lampiran-4” yang terdiri dari  11 (sebelas) lembar 

kerja/sheet yaitu: 

1. Lembar Kerja “Nomenklatur PPLP”, nomenklatur ini dipergunakan untuk penganggaran sumber 

pendanaan APBN khususnya Direktorat Cipta Karya. 

2. Lembar Kerja “Nomenklatur APBD”, berdasarkan Permendagri  Nomor 13 tahun 2006, 

nomenklatur ini dipergunakan untuk penganggaran sumber pendanaan APBD Kab./Kota dan APBD 

Provinsi. 

3. Lembar Kerja “Indikasi Kegiatan Sanitasi”, adalah merupakan indikasi kegiatan dan indikasi 

sumber pendanaan yang dapat mendanai dari kegiatan yang akan dilaksanakan  berkaitan dengan 

pembangunan sanitasi.  Setiap kegiatan utama dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan pendukung 

atau sub-kegiatan agar kegiatan utama dapat dilaksanakandengan baik dan dapat dimanfaatkan 

dengan baik oleh masyarakat. Kegiatan pendukung/sub-kegiatan meliputi: (a). Kegiatan 

Pemicuan/Sosialisasi/pemberdayaan masyarakat; (b). Studi dan investigasi yang diperlukan; (c). 

Perencanaan Teknis; (d). Operasi dan Pemeliharaan; (e). Pembentukan Kelembagaan Pengelolaa 

dan Pelatihan; (f). Penyusunan Regulasi/Peraturan perundangan; dan (g). Kegiatan lain yang 

dianggap perlu oleh Pemerintah Kab./Kota dalam pembangunan sanitasi didaerahnya.  

Kolom “Indikasi Sumber pendanaan”, hanya merupakan indikasi yang harus dilakukan konsultasi 

dengan pihak terkait misalnya dengan Pokja Provinsi untuk sumber pendanaan APBD Provinsi dan 

Satker K/L terkait diprovinsi untuk sumber pendanaan APBN. 

Untuk mempermudah Pokja Kab./Kota dalam menyusun kegiatan“INFRASTRUKTUR” yang 

lengkap dan berurutan maka telah disiapkan “Daftar Indikasi Kegiatan Sanitasi Permukiman 

berdasarkan kaidah SIDLACOM”. Kegiatan yang ada di dalam daftar tersebut hanya merupakan 

kegiatan indikatif dan bersifat terbuka (dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan situasi dan 

kondisi daerah), sehingga Pokja Kab./Kota harus melakukan kajian dan penyesuaian terhadap 

kondisi dan situasi dari masing-masing Kab./Kota yang bersangkutan. 

Hasil Review Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan sebagai input untuk Bab 3 dan Bab 4 
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4. Lembar Kerja “Unit Cost STBM” adalah merupakan contoh perhitungan perkiraan biaya kegiatan 

STBM dalam meningkatkan akses individual (Air Limbah dan Persampahan), nilai yang ada harus 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota. 

5. Lembar Kerja “Program dan Kegiatan_All”, adalah merupakan kegiatan/sub-kegiatan, kebutuhan 

volume dan biaya serta rencana pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan dan untuk mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan.  

6. Lembar Kerja “APBD K” adalah kegiatan/sub-kegiatan yang disepakati akan didanai dari sumber 

pendanaan APBD Kab./Kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah termasuk 

terobosan-terobosan  yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendanaan sanitasi. 

7. Lembar Kerja “APBD Prov” adalah kegiatan/sub-kegiatan yang disepakati akan didanai dari 

sumber pendanaan APBD Provinsi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan provinsi 

termasuk terobosan-terobosan  yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendanaan sanitasi. 

8. Lembar Kerja “APBN” adalah kegiatan/sub-kegiatan yang disepakati akan didanai dari sumber 

pendanaan APBN sesuai dengan kriteria-kriteria atau kebijakan Kementerian/Lembaga. 

9. Lembar Kerja “CSR” adalah kegiatan/sub-kegiatan yang disepakati akan didanai dari sumber 

pendanaan partisipasi perusahaan penyelenggara CSR. 

10. Lembar Kerja “Masyarakat” adalah kegiatan/sub-kegiatan yang disepakati akan didanai dari 

sumber pendanaan partisipasi masyarakat, dalam hal ini adalah perorangan, kelompok masyarakat 

(LSM, KSM, RT, RW dsb.), perguruan tinggi, hotel, restoran, perusahaan non-CSR, dsb. 

11. Lembar “Daftar Tunggu” adalah kegiatan/sub-kegiatan yang belum mendapatkan sumber 

pendanaan setelah dilakukan kesepakatan dengan CSR dan masyarakat (bila sudah dilakukan) 

serta  sudah dilakukan pembahasan dengan Provinsi, Satker K/L terkait.  

b) Tatacara Pengisian Template “Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan” 

1. Lembar Kerja “Program dan Kegiatan All” 

a. Lihat Kerangka Kerja Logis (KKL) kolom kegiatan 

b. Masukkan kegiatan dari KKL ke kolom 2 (kolom kegiatan/sub-kegiatan)  template program, 

kegiatan dan indikasi pendanaan.  

c. Kemudian lengkapi setiap kegiatan dengan  sub-sub kegiatan (SIDLACOM), gunakan lembar 

kerja “Indikasi Kegiatan Sanitasi” sebagai referensi. 

d. Tulis sub-kegiatan yang sama pada kegiatan utama yang didanai oleh 2  (dua) sumber 

pendanaan. Misalnya: Pembangunan IPAL Komunal (kegiatan utama) yang akan didanai oleh 

atau lebih maka dalam penulisan sub-kegiatan harus ditulis 2 (dua) kali atau lebih. 
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Keterangan : Kegiatan yang diblok kuning adalah kegiatan utama yang ada dalam KKL, sedangkan 

kegiatan lainnya adalah merupakan sub-kegiatan. 
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Keterangan:  cara penulisan sub-kegiatan (blok hijau) yang didanai oleh lebih dari satu sumber 

pendanaan 

e. Kolom “DETAIL LOKASI”, tulis lokasi kecamatan, desa atau kelurahan yang akan menjadi target 

lokasi kegiatan atau sub-kegiatan. 

f. Kolom “Jumlah Penduduk Terlayani”, tulis jumlah penduduk yang akan dilayani atau sasaran 

sesuai dengan sasaran yang ada didalam KKL kemudian cocokkan dengan total dari semua 

zona sesuai dengan kegiatan atau sub-kegiatannya. 

g. Kolom “Luas Wilayah Terlayani”, untuk Drainase diisi  pengurangan genangan sedangkan untuk 

Air Limbah dan Persampahan tidak harus diisi.  
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h. Kolom “Satuan”, diisi satuan yang mudah dipahami dan tidak memiliki dualisme pemahaman. 

i. Kolom “Total Volume” adalah total volume kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun 

sesuai dengan hasil perhitungan “Instrumen Perencanaan”, dengan menjumlahkan seluruh zona 

sesuai dengan kegiatan atau sub-kegiatan sejenis. 

j. Kolom “Volume” adalah penjabaran/pembagian volume dari kolom “Total Volume”. 

k. Kolom pertama pada volume (dalam contoh tahun 2016), adalah mencatat volume kegiatan yang 

sudah diusulkan dan akan dibiayai atau dilaksanakan pada tahun depan (pada contoh ini tahun 

2016). 

 
l. Kolom “Indikasi BIaya” adalah harga satuan dari hasil instrumen perencanaan (untuk 

infrastruktur) atau sumber lain yang dapat dipercaya dikalikan dengan volume kegiatan yang 

dijabarkan setiap tahun anggaran. 

m. Pada kolom pertama indikasi biaya (dalam contoh tahun 2016), adalah mencatat besaran biaya 

yang sudah diusulkan dan akan dibiayai atau dilaksanakan pada tahun depan (pada contoh ini 

tahun 2016). 

n. Pada kolom berikutnya (2016 – 2020), adalah indikasi biaya diambil dari hasil analisa “Instrumen 

Perencanaan baik untuk biaya investasi maupun biaya Operasi dan Pemeliharaan. 

o. Untuk mengitung biaya per satuan volume maka biaya total yang ada didalam “instrumen 

perencanaan” dibagi dengan volume infrastrukturnya. 

p. Biaya yang tidak tercantum didalam “Instrumen Perencanaan” harus ditentukan sendiri. 

q. Kolom “Sumber Pendanaan”, Indikasi sumber pendanaan yang akan mendanai kegiatan atau 

sub-kegiatan sesuai dengan Tupoksi atau kebijakan dari masing-masing sumber pendanaan 

setelah dilakukan internalisasi dan eksternalisasi oleh Pokja Kab./Kota. 

- Sumber pendanaan APBD Kab./kota dapat mendanai seluruh kegiatan/sub-kegiatan yang ada. 

Untuk kesepakatan indikasi sumber pendanaan APBD Kab./Kota melalui mekanisme 

“Internalisasi”. 
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-  Sumber pendanaan APBD Provinsi dan APBN hanya dapat mendanai kegiatan sesuai 

dengan Tupoksi dan kebijakan yang ada. Indikasi Sumber Pendanaan akan lebih jelas lagi 

setelah Pokja Kab./Kota melakukan Eksternalisasi. 

- Sumber pendanaan CSR dan Masyarakat, berupa kesepakatan dari partisipasi perusahaan 

penyelengara CSR dan partisipasi masyarakat yang diperoleh melalui pemasaran yang 

dilakukan oleh pemerintah Kab./Kota kepada perusahaan penyelenggara CSR dan Masyarakat. 

Bilamana dalam proses pemasaran/internalisasi kepada perusahaan penyelenggara CSR dan 

masyarakat tidak/belum berhasil makan lembar kerja ini tidak perlu diisi tetapi proses 

pemasaran/internalisasi harus terus dilakukan. 

 
r. Kolom “Jumlah” adalah total indikasi biaya dari satu sub-kegiatan. 

s. Satu sumber pendanaan hanya boleh mendanai satu kegiatan atau sub-kegiatan. Bila ada satu 

kegiatan atau sub-kegiatan yang sama yang akan didanai oleh lebih dari satu sumber 

pendanaan maka penulisan dari kegiatan atau sub-kegiatan termasuk lokasi, penerima manfaat, 

satuan, volume, indikasi biaya ditulis pada baris berikutnya. Contoh: diblok hijau. 
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t. Jumlahkan Indikasi Biaya dan masing-masing sumber pendanaan untuk setiap sub-

sektor/komponen. 

u. Lakukan hal yang sama dari point “a” sampai dengan point “o” diatas untuk sub-

sektor/komponen Persampahan dan Drainase. 

v. Jumlahkan Indikasi Biaya dan masing-masing sumber pendanaan untuk seluruh sub-

sektor/komponen. 

w. Lakukan proses Internalisasi dan Eksternalisasi. Hasil internalisasi dan eksternalisasi program, 

kegiatan dan indikasi pendanaan adalah merupakan hasil maksimal yang dapat disusun Pokja 

Kab./Kota atau versi Pokja Kab./Kota dan disebut sebagai “Draft program, kegiatan dan 

indikasi pendanaan”. 

x. Lakukan penandatanganan oleh ketua Pokja Kab./Kota dan bersama dengan Kerangka Kerja 

Logis (KKL ) maka serahkan kepada pokja Provinsi sesuai petunjuk yang ada dalam Bagian-1, 

Proses-4: Konsolidasi dan Pemasaran Sanitasi. 

 

2. Lembar Kerja “APBD K” 

a. Pilih kegiatan atau sub-kegiatan yang sesuai dengan indikasi sumber pendaan APBD Kab./Kota 

yang ada didalam lembar kerja “Program dan Kegiatan All”. 

b. Copy atau link-kan kegiatan pada point “a” kedalam lembar kerja “APBD K” 

c. Isi Kode Nomenklatur berdasarkan Permendagri 13/2006 (lihat lembar kerja “Nomenklatur 

Permendagri_APBD, pada file yang sama”). Pilih Kode akun yang mewakili dari kegiatan yang 

bersangkutan. 

d. Jumlahkan total indikasi biaya Air Limbah, Persampahan dan Drainase kemudian bandingkan 

dengan rencana pendanaan sanitasi lima tahun kedepan (kemampuan pendanaan sanitasi).  
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e. Bilamana kebutuhan pendanaan sanitasi yang diperlukan dari sumber APBD  Kab./Kota lebih 

besar dari rencana pendanaan sanitasi Kab./Kota maka sebagian kegiatan yang bukan kegiatan 

prioritas masukkan dalam “Daftar Tunggu”. 

f. Lakukan diskusi dengan seluruh anggota Pokja untuk menyepakati indikasi pendanaan sanitasi 

dari sumber APBD Kab./Kota dan “Daftar Tunggu”. 

g. Lakukan internalisasi dan penandatanganan pada pojok kanan bawah oleh Pokja Kab./Kota. 

 

3. Lembar Kerja “APBD Prov”. 

a. Pilih kegiatan atau sub-kegiatan yang sesuai dengan indikasi sumber pendanaan APBD Provinsi  

yang ada didalam lembar kerja “Program dan Kegiatan All” setelah melalui proses eksternalisasi. 

b. Copy atau link-kan kegiatan pada point “a” kedalam lembar kerja “APBD Prov” 

c. Isi Kode Nomenklatur berdasarkan Permendagri 13/2006 (lihat lembar kerja “Nomenklatur 

Permendagri_APBD, pada file yang sama”). Pilih Kode akun yang mewakili dari kegiatan yang 

bersangkutan (yang mengisi Pokja Provinsi). 

d. Jumlahkan total indikasi pendanaan Air Limbah, Persampahan dan Drainase, kemudian lakukan 

eksternalisasi kepada Pokja Provinsi dan SKPD Provinsi. 
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4. Lembar Kerja “APBN” 

a. Pilih kegiatan atau sub-kegiatan yang sesuai dengan indikasi sumber pendanaan APBN  yang 

ada didalam lembar kerja “Program dan Kegiatan All” setelah melalui proses eksternalisasi. 

b. Copy atau link-kan kegiatan pada point “a” kedalam lembar kerja “APBN” 

c. Isi Kode Nomenklatur berdasarkan Kode Nomenklatur APBN (lihat lembar kerja “Nomenklatur 

PPLP_APBN, pada file yang sama”). Pilih Kode akun yang mewakili dari kegiatan yang 

bersangkutan (diisi oleh Pokja Kab./Kota dikonsultasikan kepada Satker K/L terkait). 

d. Jumlahkan total indikasi pendanaan Air Limbah, Persampahan dan Drainase, kemudian lakukan 

eksternalisasi kepada Satker K/L terkait. 

 
 

5. Lembar Kerja “CSR” dan Lembar Kerja ”Masyarakat” 

a. Pilih kegiatan atau sub-kegiatan  yang sesuai dengan indikasi sumber pendanaan partisipasi dari 

perusahaan penyelenggara “CSR” untuk lembar krja “CSR” dan partisipasi masyarakat untuk 

lembar kerja “Masyarakat”  yang ada didalam lembar kerja “Program dan Kegiatan All” setelah 

dilakukan pemasaran/internalisasi kepada perusahaan penyelenggara CSR di Kab./Kota dan 

masyarakat. Bilamana belum ada kesepakatan antara pemerintah Kab./Kota dengan perusahaan 

penyelenggara CSR dan pemerintah dengan masyarakat maka lembar kerja ini tidak perlu diisi. 

b. Copy atau link-kan kegiatan pada point “a” kedalam lembar kerja “APBN” 

c. Jumlahkan total indikasi pendanaan Air Limbah, Persampahan dan Drainase, kemudian lakukan 

eksternalisasi kepada Satker K/L terkait. 

d. Lakukan penandatanganan kesepakatan yang telah dicapai. 

 

 

 

6. Lembar Kerja “Daftar Tunggu” 

a. Setelah dilakukan “internalisasi” kepada pemerintah kabupaten/kota dan kemudian dilakukan 

sinkronisasi terhadap kemampuan pendanaan APBD Kab./Kota atau rencana pembiayaan 

sanitasi dari sumber APBD Kab./Kota  maka ada kemungkinan terjadi “Funding gap” antara 

kebutuhan pendanaan sanitasi dengan kemampuan pendanaan kabupaten/kota. 

b. Seluruh atau sebagian Kegiatan/sub-kegiatan yang tidak prioritas dapat dimasukkan kedalam 

lembar kerja “Daftar Tunggu” sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan antara 

kegiatan/sub-kegiatan yang akan didanai dengan kemampuan pendanaan APBD 

kabupaten/kota. 

c. “Funding gap”  untuk sumber pendanaan APBD Provinsi dan APBN diketahui setelah dilakukan 

proses lokakarya provinsi. 
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d. Bila terjadi “Funding gap” untuk indikasi sumber pendanaan APBD Provinsi dan APBN maka pilih 

kegiatan/sub-kegiatan yang tidak prioritas yang dialokasikan dari sumber pendanaan APBD 

Provinsi dan APBN dimasukkan didalam “Daftar Tunggu”. 

e. Lakukan penandatanganan pada kanan bawah oleh Pokja Kabupaten/Kota. 

f. Lakukan pemasaran terhadap kegiatan/sub-kegiatan yang tercantum didalam tabel “Daftar 

Tunggu” kepada sumber-sumber pendanaan yang ada. 
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Informasi Persampahan 

 

Cakupan Pelayanan Persampahan (sebagai informasi): 

No. Deskripsi Keterangan 
1. Timbulan Sampah 2.00 – 2.50 ltr/orang/hari 

2. Kepadatan Sampah 0.20 – 0.30 ton/m3 

3. Prosentase Sampah Organik 40 – 70 % 

4. Timbulan Sampah Pasar 5 – 10 m3/hari 

5. Kapasitas Gerobag Sampah 1 – 1.50 m3 

6. TPS Biasa  

 - Luas Area TPS Biasa Kisaran 5 m2 

 - Ketinggian Tumpukan sampah Maximum 1 m 

 - Tingkat Kepadatan Sampah 0.7 – 0.9 ton/m3 

7. Transfer Depo I  

 - Luas Area Transfer Depo 1 Kisaran 200 m2 

 - Jumlah Kontainer 2 – 4 unit 

 - Kapasitas kontainer 6 – 10 m3/unit 

 - Tingkat Kepadatan Sampah 0.7 – 0.9 ton/m3 

8. Transfer Depo II  

 - Luas Area Transfer Depo II Kisaran 100 m2 

 - Jumlah Kontainer 2 – 4 unit 

 - Kapasitas kontainer 6 – 10 m3/unit 

 - Tingkat Kepadatan Sampah 0.7 – 0.9 ton/m3 

9. Transfer Depo III  

 - Luas Area Transfer Depo III Kisaran 10 - 50 m2 

 - Jumlah Kontainer 1 – 2 unit 

 - Kapasitas kontainer  6 – 10 m3/unit 

 - Tingkat Kepadatan Sampah 0.7 – 0.9 ton/m3 

10. Kontainer  

 - Luas Area Konainer Kisaran 10  m2 

 - Jumlah Kontainer 1 – 2 unit 

 - Kapasitas kontainer 6 – 10 m3/unit 

 - Tingkat Kepadatan Sampah 0.7 – 0.9 ton/m3 

11. Kapasitas Dumptruck 6 – 8 m3 

12. Prosentase Sampah plastik/kertas 5 – 15 % (kertas 8% & plastik 7%) 

13. Efisiensi Pemilahan Sampah Organik tingkat  Rumah Tangga 50 % 

14. Efisiensi Pemilahan Sampah Organik tingkat  TPS 10 – 40 % 

15. Fasilitas Komposter Skala Kawasan   

 - Luas area  500 m2, effektif: 70% dari luas 

 - Ketinggian Tumpukan Sampah Organik 1 – 2 meter 

 - Lebar dasar Tumpukan Sampah 3 – 4 meter 

 - Umur Proses Komposting Aerob 7 minggu 

 - Kapasitas Produksi 5 – 15 m3/hari 

Sumber: SSK Tool, Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi & Materi diseminasi air limbah 

 

Informasi Air Limbah 

Kapasitas Prasarana dan Sarana IPLT (sebagai informasi): 

No. Infrastruktur Kapasitas Keterangan 

1. Produksi Lumpur Tinja 0.50 ltr(/hari.orang) yang diangkut truck tinja 

2. Kapasitas Truck Tinja 2 – 4 m3/unit  

Sumber: Materi diseminasi air limbah 
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Cakupan Pelayanan Air Limbah (sebagai informasi): 

No. Infrastruktur Pelayanan 
Kepadatan 

Penduduk (jiwa/Ha) 
Keterangan 

1. Individual < 5 KK 
Rural: < 100,  

Urban: < 25 
 

2. MCK 10 – 200 jiwa Rural: 100-250 Radius max. 100 m 

4. Tangki Septik Komunal 40-100 KK Rural: 100-250   

5. IPAL Komunal 40-200 KK Rural: 100-250  

6. 
Sistem terpusat/Offsite 

Sanitation 

Skala 

Kawasan/Kota 

Rural: > 250 

Urban: > 100 
Sistem perpipaan 

Sumber: Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi 

 

Informasi Drainase 

Identifikasi permasalahan genangan dan Indikasi Penanganan Genangan (sebagai Informasi) 

No. Penyebab Genangan Indikasi Penanganan yang diperlukan 

I. Sistem Makro (Banjir kiriman dan pasang surut) – Sungai, Laut, Danau dsb. 

 (a). Limpasan/ 
overtopping 

• Peninggian Tanggul; pembangunan parapet, pelebaran sungai; normalisasi 
sungai; pengurangan debit puncak banjir yang masuk kedalam sungai 
dengan pembangunan waduk, pembangunan kanal banjir, dsb. (Tupoksi 
SDA) 

 (b). Air Balik • Pembangunan & rehabilitasi Pintu air, Kolam Retensi, Stasiun Pompa, dsb.  

II. Sistem Mikro (Hujan Lokal) – Sal. Primer, Sal. Sekunder dan Sal. Tersier 

 (a). Sistem tidak baik • Perbaikan sistem secara menyeluruh, Sistem Saluran/aliran, Kolam 
Retensi, Sistem Polder, Stasiun Pompa, dsb.  

 (b). Kapasitas 
Infrastruktur tidak 
mencukupi 

• Perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur yang ada (saluran, 
gorong-gorong, pintu air), sumur resapan untuk mengurangi aliran 
permukaan/run off.  

• Pengerukan Sedimen 
• Menghilangkan hambatan-hambatan saluran. 
• Menampung aliran permukaan (sementara) dengan membangun kolam 

tandon/retensi, Long Storage, Waduk dsb. 

 

Opsi Teknologi penanganan genangan 

Penyebab 
Genangan 

Kondisi Lingkungan Opsi Teknologi 

Air Balik akibat Muka 
Air Banjir di Sungai 

Bila elevasi lahan dibawah MAB Q.5 tahun atau 
genangan terjadi  sekali atau lebih dalam 5 tahun. 

Sister polder dengan kolam 
retensi dgn atau tanpa stasiun 
pompa. 

Bila elevasi lahan sama dengan Muka Air Banjir 
(MAB) Q.5 tahun atau tidak terjadi genangan banjir 5 
tahunan tetapi terjadi genangan pada banjir lebih dari 
5 tahunan. 

Pintu Air 
 

Bila elevasi  lahan di atas MAB atau tidak pernah 
terjadi banjir.  

Gravitasi 

Air Balik akibat 
Pasang Surut Laut 

Bila elevasi lahan di bawah MSL (Mean Sea Level) – 
Muka Air Laut Rata-rata atau terjadi genangan setiap 
hari. 

kolam retensi dengan atau 
tanpa stasiun pompa. 
 

Bila elevasi lahan antara MSL dan HWL atau 
genangan terjadi setiap bulan purnama. 

Pintu Air 

Bila elevasi Lahan di atas HWL (High Water Level) – 
Muka Air Pasang Tertinggi atau tidak pernah terjadi 
genangan. 

Gravitasi 
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Petunjuk Teknis-02 KONSOLIDASI PROGRAM 

 

Dokumen Referensi Terkait: 
- Dokumen MPS Bab 1 dan Bab 2 
- SE Mendagri No. SE 660/4919/SJ  
 

Pelaksana: 
- Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dan SKPD 

terkait 
- Pokja Sanitasi Provinsi 
- Satker Provinsi K/L 

Perkiraan Lama Kegiatan: 
5 minggu 

 

Tujuan: 

 Menyusun Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan 

 Internalisasi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan oleh Pokja Kab./Kota.  

 Eksternalisasi Program, Kegiatan dan Indikasi Kegiatan untuk sumber pendanaan APBD Prov., APBN 

dan sumber pendanaan potensial lainnya diluar wilayah Kabupaten/Kota. 

 Kesepakatan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan jangka menengah dari sumber pendanaan 

APBD Kabupaten/Kota. 

 Pemilahan Daftar program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan jangka menengah yang diharapkan dari 

sumber pendanaan APBD Kab./Kota, sumber APBD Prov., sumber APBN dan sumber-sumber 

pendanaan lainnya. 

 Penetapan daftar tunggu/funding gap bagi kegiatan-kegiatan yang belum ada sumber pendanaannya 

versi Pokja Kabupaten/Kota. 

 Akses Sumber Pendanaan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota. 

Deskripsi: 

Program, kegiatan dan Indikasi Pendanaan telah disusun di dalam dokumen SSK dan selanjutnya dilakukan 

review di MPS untuk memastikan bahwa progam dan kegiatan yang telah disusun termasuk lokasi dan volume 

kegiatan dapat menjawab permasalahan dan sasaran yang sudah ditetapkan di dalam SSK.  

Program dan kegiatan yang telah disusun akan didanai dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber 

pendanaan pemerintah maupun sumber non-pemerintah. Untuk  mendapatkan dukungan sumber pendanaan 

tersebut maka diperlukan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat dan sumber pendanaan 

non-pemerintah dalam bentuk Eksternalisasi dan internalisasi.  

Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pendanaan sanitasi menyebabkan adanya “gap” pendanaan yang 

harus dicarikan solusi dengan meng-akses sumber-sumber non-pemerintah untuk menutup “funding gap” 

tersebut agar target dan sasaran pengembangan/pelayanan sanitasi dapat tercapai sesuai yang diharapkan 

sehingga diperlukan akses sumber pendanaan non-pemerintah. Sumber pendanaan non-pemerintah dapat 

berasal dari perusahaan penyelenggara CSR, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat peduli sanitasi 

dsb. Sumber pendanaan non-pemerintah dapat diperoleh ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun di tingkat 

Pusat. 
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Output: 

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 

1. Tersedianya daftar program, kegiatan dan indikasi pendanaan yang berisi program dan kegiatan, lokasi 

kegiatan, outcome, volume kegiatan beserta rencana implementasi dan Indikasi pendanaan yang telah 

dibahas oleh Pokja Provinsi, Satker K/L terkait dan sumber-sumber pendanaan lainnya, yang meliputi: 

 Air Limbah  

 Persampahan  

 Drainase  

2. Tersedianya daftar tunggu atau daftar kegiatan yang belum ada sumber pendanaannya (funding gap). 

3. Tersedianya daftar perusahaan penyelenggara CSR dan masyarakat yang memiliki potensi 

berpartisipasi dalam pengembangan sanitasi 

Langkah-langkah Pelaksanaan: 

1. Diskusikan dan Sepakati Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi 

(a) Periksa kembali daftar program, kegiatan dan indikasi besaran biaya yang telah disusun pada 

sebelumnya. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan proses dan hasil sebelumnya yaitu (1). 

Instrumen Profil, (2). Kerangka Kerja Logis, (3). Instrumen Perencanaan dan (4). Daftar Indikasi 

Program dan Kegiatan.  

Pemeriksaan ulang ini setidaknya meliputi: 

 Apakah program dan kegiatan sudah menjawab permasalahan dan sasaran 

 Kaidah SIDLACOM untuk infrastruktur 

 Kegiatan infrastruktur telah didukung oleh kegiatan non-infrastruktur 

 Lokasi kegiatan  

 Penerima manfaat (outcome) 

 Kebutuhan volume  

 Kebutuhan biaya  

 Indikasi sumber pendanaan terutama dari APBD Kabupaten/Kota 

 Ketersediaan kegiatan non-teknis dan kegiatan O&M. 

(b) Periksa kembali dan pastikan bahwa program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan tahun ini 

atau (n+1) telah dicatat/dimasukkan dalam template. 

(c) Periksa kembali dan pastikan bahwa program dan kegiatan untuk implementasi tahun pertama 

(n+2) yang telah diusulkan dalam proses Penganggaran/Musrenbang tahun n+1 (tahun ini) telah 

dicatat/dimasukkan dalam template. 

(d) Pisahkan program dan kegiatan berdasarkan indikasi sumber pendanaan. 

(e) Pisahkan program, kegiatan dan pendanaan sesuai dengan sumber pendanaan yang diharapkan 

yaitu APBD Kab./Kota, APBD Prov, APBN, Swasta/CSR dan Masyarakat. 

(f) Isikan kolom indikasi sumber pendanaan dengan mengacu kepada Tupoksi dari masing-masing 

sumber pendanaan.  

(g) Gunakan Petunjuk Praktis Sumber Pendanaan Santasi sebagai referensi/rujukan dan untuk 

sumber pendanaan dari PPLP maka gunakan lampiran kriteria kegiatan yang dapat dianggarkan 

dari PPLP sebagai referensi. 

(h) Pastikan bahwa rencana kegiatan yang dialokasikan untuk APBD Kab./Kota setiap tahun sudah 

sesuai dengan “KEMAMPUAN DAN RENCANA PENDANAAN SANITASI” dari Kab./Kota. 

(i) Lakukan perbaikan dari hasil konsultasi dengan kepala SKPD terkait. 
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2. Internalisasi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan. 

Tujuan dari internalisasi adalah: 

a. Tersosialisasinya program, kegiatan dan anggaran kepada stakeholder terkait sanitasi ditataran 

Kab./Kota. 

b. Teradopsinya program, kegiatan dan anggaran kedalam dokumen perencanaan daerah dan 

mekanisme penganggaran tahunan. 

c. Dukungan dari pemerintah Kab./Kota untuk meng-alokasikan anggarannya untuk program-program 

sanitasi. 

d. Teridentifikasinya, tersosialisasinya dan teraksesnya sumber-sumber pendanaan non-pemerintah 

di kabupaten/kota. 

 

3.1. Sumber Pendanaan Pemerintah Kabupaten/Kota 

Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota 

(a) Lakukan konsultasi dengan Kepala SKPD terhadap daftar program, kegiatan dan indikasi 

pendanaan yang telah disusun dan bilamana memungkinkan maka lakukan konsultasi 

memorandum program sanitasi (MPS) tingkat Kab./Kota yang dihadiri oleh Bupati/Walikota atau 

yang mewakili, seluruh Kepala SKPD terkait dan undang juga DPRD Kab./Kota. 

(b) Finalkan daftar Program dan Kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh anggota Pokja. 

(c) Lakukan pengawalan dan pastikan bahwa program dan kegiatan ini sudah teradopsi  dalam 

dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran. 

(d) Pastikan rencana program dan kegiatan ini masuk ke dalam rencana kegiatan SKPD dan 

mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD terkait khususnya untuk kegiatan yang akan didanai 

oleh APBD. 

(e) Lakukan penandatanganan pada sheet/lembar kerja program, kegiatan dan pendanaan sumber 

pendanaan APBD Kabupaten/Kota oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota. 

 

Sumber Pendanaan dari Donor/Pinjaman 

(a) Kumpulkan data dan informasi tentang Negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan 

internasional yang potensial untuk pendanaan sektor sanitasi. Bilamana perlu lakukan konsultasi 

dengan Pokja Provinsi, Satker K/L terkait dan Pusat (PMU dan K/L terkait). 

(b) Buatlah daftar sumber-sumber pendanaan potensial pada point (a) tersebut diatas termasuk 

potensi kegiatan yang akan didanai. 

(c) Kumpulkan dan pelajari pedoman-pedoman, ketentuan-ketentuan, persyaratan dan criteria setiap 

sumber pendanaan dari Negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang 

potensial untuk pendanaan sektor sanitasi. Ada beberapa donor yang dapat diakses antara lain: 

IndII (AusAid), Word Bank, USAid, Islamic Development Bank dsb.  

(d) Penuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dari sumber pendanaan tersebut 

(e) Ikuti workshop atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan berkaiatn dengan akses sumber 

pendanaan tersebut. 
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Contoh Tabel: Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor,  lembaga-lembaga keuangan 

internasional, LSM dan lain-lain yang potensial; 

No. Lembaga Donor Potensi kegiatan yang sesuai untuk didanai 

1. IndII (AusAid) - Air Limbah Sistem terpusat skala Kawasan (200 – 400 SR) 

- ITF skala kawasan 

2.  -  

3.   

Dst.   

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi. 

 

3.2. Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota. 

Tujuan dari tahap ini adalah menggali potensi pendanaan/bantuan dari sector swasta, CSR, 

masyarakat, lebaga-lembaga donor, LSM dan sebagainya, untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam 

mendukung Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Aktifitas kegiatan ini tidak cukup 

dalam satu tahun atau dua tahun tetapi harus dilakukan secara terus-menurus dan sebaiknya dilakukan 

lebih awal untuk dapat mendapatkan gambaran tentang potensi yang ada baik ditingkat Kab./Kota, 

Provinsi dan Pusat. Agar potensi pendanaan/bantuan dari sector swasta dan masyarakat dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung target dan sasaran pengembangan sanitasi yang sudah ditetapkan 

maka pendanaan/ bantuan tersebut harus digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang 

sudah disusun didalam MPS. 

 

CSR adalah perusahaan penyelenggara CSR yang terikat oleh undang-undang yang wajib 

memeberikan sebagian keuntungannya untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Masyarakat adalah kelompok masyarakat atau perorangan atau perusahaan non-CSR atau lembaga 

donor lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan sanitasi didaerahnya.  

 

Kelompok masyarakat atau perorangan seperti pengusaha restoran, pengusahan barang bekas, 

kelompok swadaya masyarakat, pengusaha makanan, masyarakat biasa/perorangan, perusahaan 

kontraktor, konsultan dsb, yang memiliki kepedulian terhadap sanitasi. Bentuk kepedulian tersebut 

dapat diwujudkan berupa: tenaga, material, lahan, uang, pengelolaan (O & P), bak sampah, tong 

sampah dan sebagainya. 

Perusahaan non-CSR adalah perusahaan Swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan Swasta/pihak 

lainnya yeng tidak menyelenggarakan CSR tetapi memiliki kepedulian terhadap sanitasi. 

Lembaga donor lainnya adalah lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap 

pembangunan Sanitasi Permukiman. Seperti: Universitas, LSM, Organisasi Profesi, Gapensi, 

Gapeknas, Partai Politik, Ogranisasi Kepemudaan, Organisasi keagamaan, Asosiasi Tenaga 

Ahli/Profesional, dsb. 

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meng-akses sumber pendanaan CSR, non-CSR dan 

Lembaga Donor lainnya adalah seperti pada proses-03, Bagian-3, Point 4.B dari pedoman ini kemudian 

lakukan langkah-langkah spesifik seperti langkah-langkah dibawah ini: 

a. Lakukan pertemuan/workshop dengan lembaga, swasta, CSR dan lembaga lainnya yang 

berpotensi untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan sanitasi. Sampaikan 

dalam workshop berbagai hal tentang sanitasi permukiman di Kab./Kota khususnya rencana 

pengembangan dan pembangunan sanitasi serta program dan kegiatan yang dapat didukung oleh 

peserta workshop. 
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b. Buatlah proposal pendanaan sektor sanitasi kepada Sektor Swasta atau sumber donor lainnya; 

c. Selenggarakan forum Swasta/CSR dan Lembaga Donor Lainnya yang diprakarsai oleh kepala 

daerah atau pejabat yang berwenang dan sampaikan hal-hal tentang pengembangan sanitasi serta 

tawarkan beberapa proposal; 

d. Ikuti forum-forum CSR – Lembaga Donor Sanitasi skala nasional dan skala provinsi yang 

diselenggarakan oleh kementerian terkait atau pihak lain untuk mengetahui potensi pendanaan 

non-pemerintah dalam pengembangan sanitasi. 

e. Komunikasikan secara intensif terhadap sumber pendanaan non-pemerintah berpotensi untuk 

pendanaan sanitasi; 

f. Ikuti prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh sumber pendanaan dalam mengakses pendanaan 

selama tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku; 

g. Buatlah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan Swasta – Lembaga donor 

tersebut; 

h. Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: fasilitasi pertemuan CSR 

dengan masyarakat, penyiapan masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan pengelola dsb. 

 

Contoh tabel:  Daftar perusahaan penyelenggara CSR yang memiliki potensi berpartisipasi dalam 

pembangunan sanitasi Kabupaten Kota 

No. 
Nama Perusahaan 

(CSR) 
Alamat Potensi kegiatan  

1.    

2.    

3.    

Dst.    

 

A. Penyelenggaraan Forum CSR di tingkat Kabupaten/Kota  

 Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang mengundang Perusahaan Penyelenggara CSR 

yang ada diwilayahnya untuk mengenalkan dan memasarkan program dan kegiatan sanitasi 

kabupaten/ kota yang perlu dukungan dari pihak CSR.  

 Agenda  Pertemuan setidaknya berisi, antara lain: 

(1).  Pembukaan, dibuka oleh bupati/walikota 

(2). Presentasi oleh Pokja Kab./Kota untuk tingkat Kab./Kota dan Pokja Provinsi untuk tingkat 

provinsi menyampaikan  antara lain: 

a.  kondisi sanitasi diwilayahnya dan target/sasaran pengembangan sanitasi; 

b.  kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kab./kota atau provinsi untuk 

mendukung pencapai target yang ditetapkan. 

c.   program dan kegiatan yang perlu mendapat dukungan dari CSR 

(3).  Tanggapan dari pihak CSR/Presentasi pihak CSR 

Pihak CSR menanggapi presentasi yang disampaikan oleh Pokja atau CSR 

menyampaikan presentasi tentang gambaran kegiatan-kegiatan sanitasi yang dapat 

didukung. 

(4).  Desk POKJA Kabupaten/Kota atau Provinsi menyampaikan daftar program dan kegiatan 

kepada CSR dan melakukan desk, kemudian melakukan kesepakatan tindak lanjut yang 

diperlukan. 

(5). Perumusan Tindaklanjut yang disepakati 
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B. Akses pendanaan dari Partisipasi Masyarakat 

(1).  Lakukan sosialisasi dan komunikasi kepada camat, kepala desa dan tokoh masyarakat pada 

wilayah rawan sanitasi tentang kegiatan-kegiatan sanitasi khususnya kegiatan yang berbasis 

masyarakat sebagai awal dari pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan. Disarankan kegiatan 

sosialisasi dan komunikasi ini dilakukan pada wilayah rawan sanitasi dimana pelaksanaan 

kegiatan fisik akan dilakukan pada tahun pertama dan kedua dari dihitung kegiatan sosialisasi 

dan komunikasi yang dilaksanakan; 

(2). Buatlah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat; 

(3). Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: penyiapan desain, 

penyiapan masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan pengelola (KSM) dsb. 

(4).   Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendanaan sanitasi dapat berupa: penyediaan lahan, 

penyediaan tenaga kerja, penyediaan sebagian atau seluruh material yang diperlukan, 

pendanaan dari swadaya masyarakat, dsb. 

 

3. Eksternalisasi Program, Kegiatan kepada Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait diprovinsi atas 

Inisiatif Pokja Kabupaten/Kota. 

Eksternalisasi bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman dan kesamaam persepsi tentang program, 

kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi kepada Stakesholder terkait di tingkat Provinsi dan Pusat. 

Disamping itu untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap program-program dan kegiatan-

kegiatan sanitasi yang dapat didanai dari APBD Prov, APBN dan Sumber pendanaan lainnya diprovinsi. 

(a) Selesaikan Bab 1, Bab 2 dan hasil review program dan kegiatan. 

(b) Lakukan self-assessment (QA-sendiri) dan pastikan nilai QA sudah mencapai nilai kelulusan. 

(c) Lakukan Eksternalisasi kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait dapat dilakukan dengan dua 

cara: 

- Pokja Kab./Kota dapat mengudang Pokja Provinsi dan Satker terkait; atau 

- Pokja Kab./Kota mendatangi Pokja Provinsi dan Satker terkait di Kota Provinsi. 

(d) Lakukan proses Eksternalisasi seperti pada Bagian-1, Proses-03, Point-2 dari pedoman ini. 

(e) Susun dan selesaikan Bab 3 dan Bab 4. 

 

4. Kontribusi Pokja Kabupaten/Kota dan Pokja Provinsi dalam rangka akses sumber pendanaan 

non-pemerintah 

Kontribusi Pokja Kab./Kota bersama-sama dengan Fasilitator Kab./Kota adalah mengumpulkan 

data/informasi dan melakukan identifikasi terhadap potensi CSR dan masyarakat dalam pengembangan 

sector sanitasi di tingkat wilayah Kabupaten/Kota. Disamping itu Pokja Kab./Kota bersama-sama 

dengan Fasilitator Kab./Kota mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pertemuan-

pertemuan dengan perusahaan-perusahaan yang berdomisili diwilayahnya dalam rangka sosialisasi 

dan memasarkan program dan kegiatan  untuk pengembangan sektor sanitasi yang perlu partisipasi 

dari CSR dan masyarakat. Pertemuan ini harus dilakukan secara rutin dan terus menerus agar tercipta 

“ownership” terhadap program dan kegiatan sector sanitasi kepada semua pemangku kepentingan. 

 

Catatan: 

Beberapa perusahaan penyelenggara CSR di Kab./Kota tidak memerlukan penandatanganan 

komitmen dalam bentuk “Nota Kesepakatan” untuk memberikan bantuan pendanaan sanitasi 

maka catat dalam lembar tersendiri dan buat notulen setiap pertemuan/rapat. 
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Kontribusi Pokja Provinsi bersama-sama dengan Fasilitator Provinsi adalah mengumpulkan 

data/informasi dan melakukan identifikasi terhadap potensi CSR dalam pengembangan sanitasi di 

tingkat wilayah Provinsi yang bersangkutan. Disamping itu Pokja Provinsi  bersama-sama dengan 

Fasilitator Provinsi mendorong pemerintah provinsi untuk mengadakan pertemuan dengan 

mengundang perusahaan-perusahaan penyelenggara CSR yang berdomisili diwilayahnya dan 

pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dalam rangka: 

(1).  Fasilitasi pertemuan antara perusahaan-perusahaan penyelenggara CSR dengan pemerintah 

kabupaten/kota. 

(2).  Sosialisasi dan memasarkan program dan kegiata sanitasi yang perlu partisipasi dari CSR.  

 

Peluang kerjasama CSR khususnya berkaitan dengan sektor sanitasi terdapat di beberapa kementerian 

seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan sebagainya. 
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Lampiran 3.1:  INDIKASI KEGIATAN SANITASI 

 

Indikasi Kegiatan Sanitasi (sebagai contoh atau referensi)_Versi 06

CATATAN PENTING:

(1). Tabel ini "HANYA" merupakan "ACUAN"  yang tidak mengikat.

(2). Tujuan dari tabel ini adalah:

        (2a). untuk memudahkan Pokja Kab./Kota dalam meng-identifikasi kegiatan sektor sanitasi dan tidak mengikat; 

        (2b). untuk memudahkan Pokja  Provinsi dan Pusat dalam meng-klasifikasi kegiatan sektor sanitasi di wilayahnya.

(3). Kegiatan didalam tabel tersebut dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan SITUASI, kondisi dan kebutuhan kab./kota.

(4).

(5).

(6).  

(7). 

(8).

(9).

(10).

(11).

PETUNJUK PENGGUNAAN TABEL

a.

b.

c.

d.

e.

1 3 4 5 6 7

1

A. PERENCANAAN UMUM

+

(2). Review Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) +

+
+

+ + + +

+ +

(4.1). Pembentukan KSM + +

(4.2). Pelatihan dan  pemilihan Opsi Teknologi + +

(4.3). Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat + +

(4.4). Persiapan kontribusi masyarakat (in kind: material, lahan dan in cash) +

(4.5). Pembangunan Sarana sesuai dengan pilihan teknologi + + + + +

(4.6). Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan + +

(4.7). Promosi/Kampanye/Edukasi  Higiene dan sanitasi berkelanjutan + + +

(4.8). Kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana + +

(4.9). Penyusunan aturan lokal + + +

(5.1). Pelatihan Monev STBM +

(5.2). Verifikasi Desa/Kelurahan STBM +
(5.3). Pelaksanaan Monev STBM (input data oleh Sanitarian) dan Masyarakat + +

+ +

Kegiatan berbasis Kelembagaan: Kegiatan Infrastruktur Sanitasi yang dilaksanakan oleh lembaga profesional tertentu. Contoh: DED dan 

Supervisi oleh Konsultan Teknik, Konstruksi oleh Kontraktor, O & P oleh Lembaga Pemerintah atau lembaga masyarakat (KSM) setelah melalui 

proses serah-terima kepada masyarakat.

Identifikasi Sumber Pendanaan dan Akses Pendanaan Sanitasi dapat dilihat pada "PETUNJUK PRAKTIS IDENTIFIKASI SUMBER DAN 

AKSES PENDANAAN SANITASI"

Kolom (1): Nomor urut

Kolom (2): Uraian Kegiatan dan sub-kegiatan secara lengkap dan berurutan untuk memudahkan Pokja dalam menyusun Kegiatan Sanitasi. 

Kegiatan-kegiatan yang ada didalam tabel ini dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten/Kota 

bersangkutan. Konsultasikan kepada pihak terkait berkaitan dengan nomenklatur kegiatan dan sesuaikan dengan perkembangan.

Kolom (3), (4) dan (5): Indikasi sumber pendanaan/penganggaran dari APBD Kab./Kota, Prov. dan APBN sesuai dengan Tupoksi masing-

masing dan kebijakan pemerintah. Indikasi masing-masing sumber pendanaan/penganggaran harus dikonsultasikan dengan pihak Pokja 

Provinsi dan Satker K/L terkait di Provinsi. 

Kolom (6): Indikasi sumber pendanaan/penganggaran dari perusahaan penyelenggara CSR sesuai dengan potensi yang ada. 

Indikasi alokasi sumber pendanaan harus dilakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan dapat berubah sesuai dengan 

kebijakan pemerintah.

Kegiatan PENYIAPAN MASYARAKAT  ditujukan untuk mengubah perilaku dengan pendekatan STBM melalui pemicuan (Kegiatan yang di blok 

kuning). Pada pelaksanaannya dari kegiatan ini untuk 3 komponen (Air Limbah, Persampahan dan Drainase) "DAPAT" dilakukan secara 

bersama-sama dalam satu Kegiatan atau terpisah.

Kegiatan Penyiapan Masyarakat / Pemicuan infrastruktur untuk mengubah perilaku masyarakat agar dapat menerima dan mendukung kegiatan 

infrastruktur dan kegiatan pemicuan disarankan dilaksanakan satu tahun sebelum pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Dalam satu lokasi kegiatan berbasis masyarakat dapat dibentuk satu KSM Sanitasi yang mengelola Air Limbah, Persampahan dan Drainase.

Skenario kegiatan STBM dan kegiatan infrastruktur saling menguatkan. Sanitarian dan TFL dapat bekerjasama dalam menyiapkan masyarakat 

untuk kegiatan infrastruktur.

Berbasis Masyarakat: Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi dimana masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem 

yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh konsultan pendamping yang mempunyai pengalaman dalam bidang teknologi pengolahan 

limbah dan pendampingan sosial. (Sumber: Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)).

2

AIR LIMBAH 

(1). Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

(3). ………………………..

B. PENYIAPAN MASYARAKAT (SPAL-S INDIVIDUAL) dengan pendekatan STBM

 Kolom (7): Indikasi sumber pendanaan dari masyarakat sesuai kontribusi yang dapat dialokasikan dari masyarakat terhadap kegiatan tersebut. 

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pribadi, kelompok masyarakat, toko, restoran, hotel, LSM/NGO dan perusahaan-perusahaan bukan 

penyelenggara CSR yang peduli terhadap sanitasi.

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

(1). Pelatihan Fasilitator STBM

(2). Pelatihan Wirausaha Sanitasi

(3). Pemicuan

(4). Pendampingan Pasca Pemicuan

(5). Monev STBM

(6). Deklarasi STBM Kabupaten/Kota
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1 3 4 5 6 7

C. SPAL SETEMPAT (ON-SITE SISTEM)

C.1. BERBASIS MASYARAKAT

+ + + + +

(1.1). Pemicuan + + + +

(1.2). Pembangunan MCK, Tangki septik komunal (termasuk Pengadaan TFL; Pembentukan KSM; 

perencanaan/bantuan teknis; pembangunan; dan pelatihan teknis, manajerial, administrasi dan 

keuangan)
+ + + + +

(1.3). Promosi/Kampanye/Edukasi  Higiene dan sanitasi berkelanjutan + + +

(1.4). Penyusunan aturan lokal + + +

(1.5). Operasi dan Pemeliharaan + +

(1.6). ……………………………..

C.2. BERBASIS KELEMBAGAAN

(1.1). Pemicuan (termasuk Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; 

Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi  Higiene dan sanitasi berkelanjutan)
+ + +

(1.3). Pembebasan Lahan/Tanah +

(1.4). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK + +

(1.5). Pembangunan MCK Umum + + +

(1.6). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK Umum. + +

(1.7). ……………………………..

(2.1). Pemicuan (termasuk Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; 

Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi  Higiene dan sanitasi berkelanjutan)
+ + +

(2.2). Pembebasan Lahan/Tanah + +

(2.3). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK + +

(2.4). Pembangunan MCK + + +

(2.5). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK + +

(2.6). ……………………………..

(3.1). Pemicuan (termasuk Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; 

Penyusunan aturan lokal; Promosi/Kampanye/Edukasi  Higiene dan sanitasi berkelanjutan)
+ + +

(3.2). Pembebasan Lahan/Tanah +

(3.3). Perencanaan Detail Septiktank Komunal & Jaringan perpipaan + +

(3.4). Pembangunan Tangki Septik Komunal & Jaringan Perpipaan + +

(3.5). Pembangunan Sambungan Rumah + +

(3.6). Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tangki Septik Komunal + +

(3.7). ………………………………….

(5.1). Pembangunan IPLT

(a). Studi Kelayakan +

(b). Studi Lingkungan Pembangunan IPLT +

(c). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPLT +

(d). Pembebasan Lahan/Tanah +

(e) Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT + +

(f). Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT +

(g). Pelatihan bagi Pengelola IPLT + +

(h) Pembangunan IPLT + + +

(i). Pengawasan Teknis dan Suprvisi Pembangunan IPLT + + +

(j). Pengadaan Truk Tinja + +

(k). Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya +

(l). ………………………..

(5.2). Revitalisasi IPLT 

(a) Perencanaan Detail (DED) Revitalisasi IPLT +

(b). Pembebasan Lahan/Tanah +

(c) Pelaksanaan dan supervisi Pekerjaan Revitalisasi IPLT +

(d). Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya +

(e). ………………………………..

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

2

(1). Pembangunan MCK,  Septiktank Komunal < 10 SR (Berbasis Masyarakat)

(1). MCK (Komunal) - dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM

(2). MCK (Komunal) - dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola oleh KSM

(3). Pembangunan Tangki Septik Komunal - dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan dikelola 

oleh KSM

(5). IPLT
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D. SPAL TERPUSAT (SPAL-T)

(1). IPAL  KOMUNAL (> 10 SR)

(1.1). IPAL Komunal - berbasis Masyarakat

(a). Pemicuan + + + +
(b). Pembangunan IPAL komunal (termasuk TFL, Pembentukan KSM; perencanaan/bantuan teknis; 

pembangunan; dan pelatihan teknis, manajerial, administrasi dan keuangan dsb)
+ + + + +

(c). Promosi/Kampanye/Edukasi  Higiene dan sanitasi berkelanjutan + + +

(d). Penyusunan aturan lokal + + +

(e). Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal + +

(f). ………………………………….

(1.2). IPAL Komunal - berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah, diserahkan dan 

dikelola oleh KSM)

(a). Pemicuan + + +

(b). Pembentukan KSM; Pelatihan Manajerial, Administrasi & Keuangan; Penyusunan aturan lokal; 

Promosi/Kampanye/Edukasi  Higiene dan sanitasi berkelanjutan)
+ + +

(c). Pembebasan Lahan/Tanah +

(d). Perencanaan IPAL Komunal & Jaringan perpipaan + +

(e). Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Perpipaan + + +

(f). Pengawasan Teknis dan Supervisi Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringan Perpipaan + + +

(g). Pembangunan Sambungan Rumah + +

(h). Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal + +

(i). ………………………………….

(2). SPAL TERPUSAT (SPAL-T) SKALA KAWASAN

(2.1). Studi Kelayakan SPAL Terpusat Skala Kawasan +

(2.2). Studi Lingkungan SPAL Terpusat Skala Kawasan +

(2.2). Pemicuan + + + +

(2.3). Pembebasan Lahan/Tanah +

(2.4). Perencanaan Teknis (DED) SPAL Terpusat Skala Kawasan + +

(2.5). Sosialisasi "Pembangunan" SPAL Terpusat Skala Kawasan +

(2.6). Pembentukan Lembaga Pengelola SPAL Terpusat Skala Kawasan + +

(2.7).  Pelatihan Pengelolaan SPAL Terpusat Skala Kawasan + + +

(2.8). Pembangunan SPAL-T skala kawasan + + + +

(2.9). Pengawasan Teknis dan Suprvisi Pembangunan SPAL-T Skala Kawasan + + + +

(2.10). Pembangunan dan Supervisi Sambungan Rumah (SR) + + +

(2.11). Perluasan/Penambahan Sambungan Rumah (SR). + + +

(2.12).  Operasi dan Pemeliharaan SPAL Terpusat Skala Kawasan + + +

(2.13). ………………………………… + + +

(3). SPAL TERPUSAT (SPAL-T) SKALA KOTA

(3.1). Studi Kelayakan SPAL Terpusat Skala Kota +

(3.2). Studi Lingkungan SPAL Terpusat Skala Kota +

(3.2). Pemicuan + + + +

(3.3). Pembebasan Lahan/Tanah +

(3.4). Perencanaan Teknis (DED) SPAL Terpusat Skala Kota + +

(3.5). Sosialisasi "Pembangunan" SPAL Terpusat Skala Kota +

(3.6). Pembentukan Lembaga Pengelola SPAL Terpusat Skala Kota + +

(3.7).  Pelatihan Pengelolaan SPAL Terpusat Skala Kota + + +

(2.8). Pembangunan SPAL-T skala kota + + + +

(2.9). Pengawasan Teknis dan Suprvisi Pembangunan SPAL-T Skala Kota + + + +

(3.9). Pembangunan dan Supervisi Sambungan Rumah (SR) + + +

(3.10). Perluasan/Penambahan Sambungan Rumah (SR). + + +

(3.11).  Operasi dan Pemeliharaan SPAL Terpusat Skala Kota + + +

(3.12). …………………………………

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

2
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1 3 4 5 6 7

E. PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN DAERAH

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+ + +

+

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

2

(5). Pembentukan Lembaga Pengelolaan UPTD Air Limbah

(6). Penyusunan Perda Pengelolaan SPAL-T.

(7). Pembentukan Lembaga Pengelolaan SPAL-T.

(8).  ………………………………..

F. PEMASARAN SANITASI

(1). Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

(2). Pembentukan Lembaga Pengelola Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

(3). Penyusunan Perda dalam penyelengaraan sistem air limbah rumah tangga

(4). Penyusunan Perda Pengelolaan IPLT dan Kerjasama swasta 

(5). Lomba Sanitasi Lingkungan ditingkat Kab./Kota

(1). Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Air Sumur)

(2). ………………………………………

(1). Penyusunan Perda tentang Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah

(2). Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah di Kab./Kota

(3). Koordinasi Pemerintah Kab./Kota, Masyarakat dan Sumber Pendanaan Non-Pemerintah untuk 

pendanaan Sanitasi di Kab./Kota

(4). Pembentukan Lembaga Peduli Sanitasi  ditingkat Kab./Kota

F. PEMANTAUAN
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2

+

+

+

+

+

+

+ +

+

(9). Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan +

B. PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA

+
+

+ + + +

+ +

(4.1). Pembentukan KSM + +

(4.2). Pelatihan dan  pemilihan Opsi Teknologi + +

(4.3). Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat + +

(4.4). Persiapan kontribusi masyarakat (in kind: material, lahan dan in cash) +

(4.5). Pembangunan Sarana sesuai dengan pilihan teknologi + + + + +

(4.6). Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan + +

(4.7). Promosi/Kampanye/Edukasi  Higiene dan sanitasi berkelanjutan + + +

(4.8). Kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana + +

(4.9). Penyusunan aturan lokal + + +

(5.1) Pelatihan Monev STBM +

(5.2) Verifikasi Desa STBM +

(5.3) Pelaksanaan Monev STBM (Input data oleh Sanitarian) dan Masyarakat + +

+ +

(1). Pengadaan Gerobak Sampah + + +

(2). Pengadaan Gerobak Sampah bermotor + + +

(3). Pengadaan Mobil Pick Up Sampah + + +

(4). Biaya Operasi dan Pemeliharaan Gerobak Sampah + +

(5). Biaya Operasi dan Pemeliharaan Gerobak Sampah bermotor + +

(6). Biaya Operasi dan Pemeliharaan Mobil Pick Up Sampah + +

(7). ………………………………..

C. PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA

C.1.1. BERBASIS MASYARAKAT 

(1). Pemicuan + + + +

(2). Pembebasan Lahan +

(3). Pembangunan TPS 3R (termasuk Pembentukan KSM TPS 3R; Persiapan kontribusi masyarakat; 

Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 

3R)

+ + +

(4). Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R +

(5). Pemantauan dan Evaluasi +

(6). ……………………………….

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

2

(2). Penyusunan Rencana Induk  lintas Kabupaten dan/atau Kota

(3). Penyusunan Rencana Induk  lintas Provinsi

(4). Review Rencana Induk  Skala Kab./Kota

(5). Review Rencana Induk  lintas Kabupaten dan/atau Kota

(6). Review Rencana Induk  lintas Provinsi

(7). Penyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) - (untuk Kota Sedang & 

Kecil)

PERSAMPAHAN 

A. PERENCANAAN UMUM

(1). Penyusunan Masterplan Persampahan - (untuk Kota Metropolitan dan Besar)

C.1 PEMBANGUNAN TPS

1. Pembangunan TPS 3R - Berbasis Masyarakat (melayani minimum 200 KK, kap. Pengolahan min. 

3 m3/hari dan dikelola KSM)

(4). Pendampingan Pasca Pemicuan

(5). Monev STBM

(6). Deklarasi STBM Kabupaten/Kota

B.2 KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH

(8). Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kab./Kota

(10). .................................

B.1. PENYIAPAN MASYARAKAT (KERANJANG SAMPAH INDIVIDU, 3R SKALA RUMAH TANGGA)

(1). Pelatihan Fasilitator STBM

(2). Pelatihan Wirausaha Sanitasi

(3). Pemicuan



  

Bagian 3 Petunjuk Teknis   141 

 
 

 

1 3 4 5 6 7

C.1.2. BERBASIS KELEMBAGAAN

1. Pembangunan TPS Biasa - Berbasis Kelembagaan

(1). Pembebasan Lahan + +

(2). Penyusunan DED +

(3). Supervisi dan Pembangunan TPS + + +

(4). Pemeliharaan TPS +

(5). Rehabilitasi TPS +

(6). ………………………………..

2. Pembangunan TPS (Transfer Depo) - Berbasis Kelembagaan

(1). Pembebasan Lahan + +

(2). Perencanaan Teknis (DED) +

(3). Supervisi dan Pembangunan (TPS Transfer Depo) + + +

(4). Pemeliharaan TPS (Transfer Depo) +

(5). Rehabilitasi TPS (Transfer Depo) +

(6). ………………………………..

(1). Studi Lingkungan +

(2). Pembebasan Lahan +

(3). Penyusunan DED TPS 3R +

(4). Pemicuan + + + +
(5). Pembentukan KSM TPS 3R; Pelatihan manajerial, administrasi dan keuangan; Penyusunan 

aturan lokal untuk Pengelolaan TPS 3R
+ + +

(6). Supervisi dan Pembangunan TPS 3R +

(7). Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R +

(8). Pemantauan dan Evaluasi +

(9). Rehabilitasi TPS 3R +

(10). ……………………………….

(1). Studi Lingkungan

(2). Pembebasan Lahan +

(3). Perencanaan Teknis (DED) SPA +

(4). Pembangunan SPA + + +

(5). Pengawasan Teknik dan Supervisi Pembangunan SPA + + +

(6). Pembentukan lembaga Pengelola SPA +

(7). Pelatihan lembaga pengelola SPA + +

(8). Operasi dan Pemeliharaan SPA + +

(9). Rehabilitasi SPA + +

(10). ……………………………….

(1). Pengadaan Dump Truck + +

(2). Operasi dan Pemeliharan Dump Truck +

(3). Pengadaan Compactor Truck + +

(4). Operasi dan Pemeliharaan Compactor Truck +

(5). Pengadaan Amroll Truck + +

(6). Operasi dan Pemeliharaan Amroll Truck +

(7) …………………

(1). Penyusunan Studi Kelayakan TPST +

(2). Penyusunan Studi Lingkungan +

(3). Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPST kepada masyarakat sekitarnya + + +

(4). Pembebasan Lahan +

(5).Perencanaan Teknis (DED)  TPST +

(6). Pembangunan TPST + + +

(7). Pengawasan Teknis dan Supervisi Pembangunan TPST + + +

(8). Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPST/Unit Kerja TPST +

(9). Pelatihan Pengelolaan TPST + +

(10). Operasi dan Pemeliharaan TPST dan fasilitasnya +

(11). …………………………

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

2

3. Pembangunan TPS 3R - Berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah diserahkan kpd 

masyarakat dan dikelola oleh KSM)

4. Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)

5. Alat Angkut Stasiun antara dan TPA

C.2. PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SKALA KOTA
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C.3. PEMBANGUNAN INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY (ITF) 

    (disarankan hanya untuk kota besar dan kota metropolitan)

(1). Penyusunan Studi Kelayakan +

(2). Penyusunan Studi Lingkungan +

(3). Sosialisasi "Rencana" Pembangunan ITF kepada masyarakat sekitarnya + + +

(4). Pembebasan Lahan +

(5). Perencanaan Teknis (DED) ITF) +

(7). Pembangunan ITF + + +

(8). Pengawasan Teknis dan Supervisi Pembangunan ITF + + +

(9). Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan ITF +

(10). Pelatihan Pengelolaan ITF + +

(11). Operasi dan Pemeliharaan ITF +

(12). …………………………

D. TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)

D.1. PEMBANGUNAN TPA

+

+

+

(4). Pembebasan Lahan +

+

+

+ + +

(8). Pengawasan Teknik dan Supervisi Pembangunan TPA + + +

(9). Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA +

(10). Supervisi dan Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA +

(11). Pengadaan Fasilitas Operasional TPA/Alat Berat + + + +

+

+ +

+

+

+

+

(18). …………………………

D.2. PEMBANGUNAN TPA REGIONAL 

(1). Penyusunan studi kelayakan TPA Regional +

(2). Penyusunan AMDAL TPA Regional +

(3). Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA Regional kepada masyarakat sekitarnya +

(4). Pembebasan Lahan + +

(5). Perencanaan Teknis (DED ) TPA Regional + +

(6). Koordinasi dan Kesepakatan Kerjasama antar Kab./Kota tentang Pengelolaan TPA Regional. + +

(7). Pembangunan TPA Regional + +

(8). Pengawaan Teknik dan Supervisi Pembangunan TPA Regional + +

(9). Pengadaan Fasilitas Operasional TPA/Alat Berat + +

(10). Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA Regional/Unit Kerja TPA/UPTD/BLUD +

(11). Pelatihan Pengelolaan TPA Regional + +

(12). Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA Regional + +

(13). Penyusunan Perda Pengelolaan TPA Regional +

(14). Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional dan Fasilitasnya + +

(15). Pemantauan dan Evaluasi TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi +

(16). …………………………

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

2

(17). Pemantauan dan Evaluasi TPA pada kondisi/tahap Operasi

(12). Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA

(13). Pelatihan Pengelolaan TPA

(14). Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA

(15). Penyusunan Perda Pengelolaan TPA 

(16). Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya

(7). Pembangunan TPA

(1). Penyusunan Studi Kelayakan TPA 

(2). Penyusunan Studi Lingkungan

(3). Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya

(5). Perencanaan Teknis (DED)  TPA

(6). Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya

Keterangan: untuk TPA Regional, O & P oleh Unit Kerja/UPTD TPA Regional dan didanai oleh APBD 

Kab./Kota penerima manfaat.
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D.3. REHABILITASI / PENINGKATAN TPA

(1.1). Penyusunan studi kelayakan +

(1.2). Penyusunan Studi Lingkungan +

(1.4). Sosialisasi "Rencana" Rehabilitasi/Peingkatan TPA kepada masyarakat sekitarnya +

(1.3). Perencanaan Teknis (DED) +

(1.4). Rehabilitasi/Peningkatan TPA + + +

(1.5). Pengawasan Teknis dan Rehabilitasi/Peningkatan TPA + + +

(1.5). ………………………………..

(2.1). Pengadaan Bulldozer + + +

(2.2). Pengadaan Excavator + + +

(2.3). Pengadaan Land Compactor + +

(2.4). Pengadaan Loader + +

(2.5) ……………………….

+

+

+ + +

+

+

+ +

+

D.4. PENUTUPAN TPA 

+

+

(3). Perencanaan Teknis (DED) Penutupan TPA +

(4). Pelaksanaan Pekerjaan Penutupan TPA +

(5). Pengawasan Teknis dan Supervisi Pekerjaan Penutupan TPA +

(6). Monitoring, Pengoperasian dan Pengendalian Pasca Operasi TPA +

E. PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN

+

+

+

(4). Penyusunan Peraturan di Daerah tentang Pengelolaan TPA +

(5). Pembentukan Lembaga Pengelola TPA +

+

+

(8). Pembahasan Rancangan Perda Persampahan +

+

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

2

(5). Pelatihan Pengelolaan TPA

(6). Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA

(7). Penyusunan Perda Pengelolaan TPA 

(8). Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional dan Fasilitasnya

(9). Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi

(10). ………………………………….

(1). Rehabilitasi/Peningkatan TPA

(2). Pengadaan Fasilitas Operasional TPA (Alat Berat)

(3). Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya

(4). Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA

(6). Kerjasama Pengelolaan Persampahan

(7). Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

(9). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan

(10). ………………….

(1). Penyusunan studi kelayakan Penutupan TPA

(2). Penyusunan Studi Lingkungan Penutupan TPA

(7). ………………………………….

(1). Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan 

(2). Pembentukan Lembaga Pengelolaan Persampahan Skala Kab./Kota

(3). Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
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3

A. PERENCANAAN UMUM 

+

+

+

+

B. SALURAN DRAINASE PRIMER 

(a). Perencanaan Teknis (DED) Drainase Primer + + +

(b). Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran  Drainase Primer +

(c). Pembebasan lahan +

(d). Pembangunan Saluran Drainase Primer + + +

(e). Pengawasan Teknik dan Supervisi Saluran Drainase Primer + + +

(f). ………………………………….

(a). Perencanaan Teknis (DED) +

(b).  Rehabilitasi Saluran Drainase Primer + + +

(c). Pengawasan Teknik dan Supervisi Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase + + +

(d). ………………………………….

(a). Pemeliharaan Saluran Drainase Primer +

(b). Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Primer +

(c). ………………………………….

C. SALURAN DRAINASE SEKUNDER

(a). Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Drainase Sekunder + +

(b). Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran  Drainase Sekunder +

(c). Pembebasan lahan +

(d). Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Sekunder + +

(e). ………………………………….

(a). Perencanaan Teknis (DED) Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder +

(b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder + +

(c). ………………………………….

(a). Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder +

(b). Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Sekunder +

(c). ………………………………….

D. SALURAN DRAINASE TERSIER

(a). Perencanaan Teknis (DED) sistem Drainase Tersier +

(b). Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Tersier +

(c). ………………………………….

(a). Perencanaan Teknis (DED) Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Tersier +

(b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Tersier +

(c). ………………………………….

(a). Pembentukan Kelembagaan Pengelola Drainase Tersier (KSM) + +

(b). Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier (Darlingmas) + +

(c). Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Tersier + +

(d). ………………………………….

(a). Sosialisasi/Promosi/Kampanye/Edukasi Teknologi Sumur Resapan + + +

(b). Pembangunan Sumur Resapan + +

(c). ………………………………….

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

2

DRAINASE 

(1). Penyusunan Masterplan Sistem Drainase

(2). Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Primer xxxxx

(3). Pemeliharaan Saluran Drainase xxxxx

(1). Pembangunan Saluran Drainase Sekunder xxxxx

(2). Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder xxxxx

(3). Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder xxxxx

(1). Pembangunan Saluran Drainase Tersier xxxxx

(2). Review Masterplan Sistem Drainase 

(3). Penyusunan Data Base Sistem drainase 

(4). Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan Sub Sistem .........

(5). ………………………………………..

(1). Pembangunan Saluran Drainase Primer xxxxx

(2). Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Tersier xxxxx

(3). Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier xxxxx

(4). Sumur Resapan Air Hujan
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E. KOLAM RETENSI

(a). Studi  Kelayakan +

(b). Studi Lingkungan +

(c). Sosialisasi Rencana Pembangunan Kolam Retensi +

(d). Pembebasan lahan +

(e). Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Kolam Retensi +

(f). Pembangunan Kolam Retensi + + +

(g). Pengawasan Teknik dan Supervisi Pembangunan Kolam Retensi + + +

(h). ……………………………..

(a). Perencanaan Teknis (DED) Rehabilitasi/Peningkatan Kolam Retensi +

(b). Rehabilitasi/Peningkatan Kolam Retensi +

(c). Pengawasan Teknik dan Supervisi Rehabilitasi/Peningkatan Kolam Retensi

(d). ……………………………..

(a). Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi dan Fasilitasnya +

(b). …………………………………..

F. RUMAH POMPA 

(a). Studi  Kelayakan Pembangunan Rumah Pompa +

(b). Studi Lingkungan Pembangunan Rumah Pompa +

(c). Sosialisasi Rencana Pembangunan Rumah Pompa +

(d). Pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Pompa +

(e). Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Rumah Pompa +

(f). Pembangunan Rumah Pompa + +

(g). Pengawasan Teknis dan Supervisi Pembangunan Rumah Pompa + +

(h). ……………………………..

(a). Perencanaan Teknis (DED) Rehabilitasi Rumah Pompa +

(b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Pompa + +

(c). Pengawasan Teknis dan Supervisi Rehabilitasi/Peningkatan Rumah Pompa 

(d). ……………………………..

(a). Pembentukan Kelembagaan Pengelola Drainase (KSM) + +

(b). Operasi dan Pemeliharaan Rumah Pompa + +

(c). …………………………………..

G. PINTU AIR 

(a). Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Pintu Air +

(b). Supervisi dan Pembangunan Pintu Air + +

(c). ……………………………..

(a). Perencanaan Teknis (DED) Rehabilitasi Pintu Air +

(b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air + +

(c). .................................. + +

(a). Operasi dan Pemeliharaan Pintu Air + +

(b). …………………………………..

+

+

+

+

+

NO. URAIAN  KEGIATAN 

INDIKASI SUMBER PENDANAAN

APBD-

Kab./Kota

APBD-

Prov
APBN CSR

MASYA-

RAKAT

2

(3). Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi

: Indikasi Sumber Pendanaan

(5). …………………………………….

H. PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN

(1). Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase

(2). Pembentukan Lembaga Pengelola Sistem Drainase Skala Kab./Kota

(3). Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase

(4). Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri

(1). Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya

(2). Rehabilitasi/Peningkatan Rumah Pompa 

(3). Operasi dan Pemeliharaan Rumah Pompa 

(1). Pembangunan Pintu Air

(2). Rehabilitasi Unit Pintu Air

(3). Operasi dan Pemeliharaan Pintu Air 

(1). Pembangunan Kolam Retensi (baru)

(2). Rehabilitasi/Peningkatan Kolam Retensi
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Lampiran 3.2: PENDANAAN SANITASI DARI SUMBER APBN CIPTA KARYA 

 

Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

14

Air Limbah 
Domestik

Off Site Sistem

- IPAL

- Pipa Lateral

- Pipa Utama

a. On Site Sistem/Sanimas

- MCK, MCK++

- Septiktank Komunal

b.  IPLT

- Studi dan Design

- Lahan

- Penyiapan Kelembagaan

- Penyiapan Msyarakat

- Pipa Pengumpul dan SR

- O dan M

- Regulasi

-Design

- Penyiapan Masyarakat

- Lahan

- Penyiapan Kelembagaan

- SR

-O dan M

- Regulasi
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Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Persampahan

TPA  (aset tidak
bergerak)

Pilot 3R

- O & M

- Lahan

- Sambungan Rumah

- Lahan

- Pemberdayaan Masy.

Pasca Konstruksi

- O & M

- Lahan

- Transport ke TPA

- Lahan

- Pemberdayaan Masy.

Pasca Konstruksi

13

 

 

 

Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

15

Drainase

- Kolam Retensi/Polder

- Rumah Pompa

SALURAN DRAINASE 
PRIMER

-Studi , Design  & Lahan

-- Penyiapan Kelembagaan

- Penyiapan Masyarakat

- O dan M

- Regulasi

- Lahan & Design

- Penyiapan Masyarakat

- Penyiapan Kelembagaan

- O dan M

- Regulasi

- Sal. Sekunder 
- Sal.  Tersier /Lingk.
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Petunjuk Teknis-03 PENYUSUNAN DESKRIPSI PROGRAM 

 

Dokumen Referensi Terkait:  
1. Daftar Rencana Investasi Sektor 

Sanitasi Permukiman. 
2. Mewujudkan Permukiman Layak 

Huni Melalui Kerjasama CSR 
Bidang Cipta Karya 

3. Pedoman Pengelolaan Program 
Hibah Percepatan Pembangunan 
Sanitasi Infrastructure 
Enhancement Grant (IEG). 

Pelaksana: 
Anggota Pokja Kab./Kota difasilitasi oleh 
Fasilitator Kab./Kota dan dibantu sumber data dan 
informasi dari Pokja Provinsi dan Satker K/L 
terkait yang difasilitasi oleh Fasilitator Provinsi. 

Lama Kegiatan:  
Dilakukan terus-menerus  
 

 

Tujuan: 

Menyusun Deskripsi Program dan Proposal Pendanaan guna meng-akses sumber-sumber pendanaan potensial 

yang ada. 

Deskripsi: 

Untuk mencapai sasaran pengembangan dan pembangunan sector sanitasi diperlukan pendanaan yang cukup 

besar sehingga tidak semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut akan 

mendapatkan komitmen dari sumber-sumber pendanaan yang ada. Apabila salah satu atau lebih program atau 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan volume yang telah ditetapkan maka target dan 

sasaran pengembangan/pelayanan sector sanitasi tidak tercapai.  

Kurangnya pemahaman oleh para pengambil keputusan (legislatif dan eksekutif) tentang sanitasi sehingga 

menyebabkan kurangnya “keber-pihak-an” terhadap peng-alokasian anggaran pemerintah untuk sanitasi. 

Untuk meyakinkan dan menambah pemahaman oleh para pengambil keputusan tersebut  maka perlu dibuat 

“Deskripsi Program, Project Digest atau Proposal Pendanaan” untuk setiap kegiatan utama yang menjelaskan 

antara lain tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup kegiatan, estimasi biaya yang diperlukan, 

keluaran dan manfaat yang diperoleh dan sebagainya. 

Tabel 3.1: Penyiapan deskripsi program dan Proposal pendanaan 

Deskripsi Keterangan 

Deskripsi Program/Kegiatan. 
1) 

 “Harus/Wajib” dibuat oleh Pokja Kab./Kota untuk semua Program/Kegiatan Utama 

baik yang sudah mendapat kesepakatan maupun yang belum mendapat 

kesepakatan.  

(a) Air Limbah Domestik 

- Pembangunan/Revitalisasi IPLT termasuk pengadaan truk tinja. 

- Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat  

(b) Persampahan 

- Pembangunan TPS 3R 

- Pembangunan TPST 

- Pembangunan SPA 

- Pembangunan ITF 

- Pembangunan TPA 

- Revitalisasi TPA 

- Penutupan TPA 
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Deskripsi Keterangan 

 

(c) Drainase 

- Pembangunan saluran drainase yang berdampak besar terhadap 

pengurangan genangan. 

- Pembangunan Polder/Kolam Retensi 

- Pembangunan Rumah Pompa 

Proposal Pendanaan. 2) 

 Dibuat oleh Pokja Kab./Kota khusus untuk Program/Kegiatan yang diharapkan/di-

akses dari Lembaga/Swasta dan/atau perusahaan penyelenggara CSR yang 

sudah diketahui dan sesuai dengan keperluan. 

 Proposal pendanaan yang dibuat untuk lembaga/swasta atau perusahaan 

penyelenggara CSR yang akan di-akses sumber pendanaanya harus disesuaikan 

dengan standart atau permintaan dari masing-masing sumber pendanaan yang 

akan di-akses kecuali tidak ada standartnya. 

Catatan:  1) : Harus dibuat;  2) : Dibuat disesuaikan dengan kebutuhan 

 

Output: 

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:  

 Deskripsi Program/Kegiatan Utama. 

 Proposal kepada sektor swasta yang potensial. 

 

3.1 PENYUSUNAN DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN  

Definisi: 

Deskripsi Program/Kegiatan adalah merupakan informasi  tentang program atau kegiatan sanitasi yang 

direncanakan yang berisi informasi singkat tentang program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk 

membantu dalam proses untuk mendapatkan sumber pendanaan.  

Program, kegiatan dan indikasi pendanaan yang sudah dilakukan pembahasan bahkan sudah dilakukan 

lokakarya, gagal untuk mendapatkan pendanaan disebabkan oleh pemerintah kabupaten/kota tidak dapat 

menjelaskan secara rinci tentang program/kegiatan yang diusulkan. Oleh karena itu diperlukan deskripsi 

program/kegiatan yang berisisPokja Kab./Kota “harus” menyusun deskripsi program untuk program-

program utama baik yang sudah mendapatkan komitmen maupun yang belum mendapatkan komitmen. 

Tujuan dari penyusunan deskripsi program/kegiatan adalah untuk memberikan gambaran kepada 

pengambil keputusan dan atau sumber pendanaan tentang program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan 

yang meliputi: 

 Nama Program/Kegiatan; 

 Latar Belakang program; 

 Tujuan; 

 Sasaran; 

 Indikator Capaian; 

 Asumsi dan resiko; 

 Penerima manfaat; 

 Hasil yang diharapkan; 

 Rincian/Lingkup Kegiatan dan kebutuhan; 

 Waktu Pelaksanaan; 

 Perkiraan Biaya; 
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 Deskripsi tentang lokasi dan kondisi daerah sekitar rencana proyek. 

 Keluaran dan penerima manfaat yang diharapkan 

 Rencana Pengelolaan. 

 

Bagi pemerintah Kab./Kota, Deskripsi Program dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan tentang 

segala sesuatu yang berkaitan dengan program, kegiatan dan penganggaran kepada Tim Anggaran 

(TAPD),  DPRD (Legislatif), pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap program dan kegatan yang 

diusulkan. 

Disamping itu “Deskripsi Program/Kegiatan” dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan “ToR (Term 

of Reference”, “Project Digest dan Proposal Pendanaan”. 

 

3.2 PENYUSUNAN PROPOSAL KEPADA SEKTOR SWASTA/LEMBAGA/CSR  

 

Langkah-langkah penyusunan proposal 

 Lakukan pertemuan/workshop dengan lembaga, swasta, CSR dan lembaga lainnya yang berpotensi 

untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan sanitasi. Sampaikan dalam workshop 

berbagai hal tentang sanitasi permukiman di Kab./Kota khususnya rencana pengembangan dan 

pembangunan sanitasi serta program dan kegiatan yang dapat didukung oleh peserta workshop. 

 Buat kesepakatan tindak lanjut dari pertemuan tersebut diatas dan tindak lanjuti. 

 Buat Proposal Pendanaan (bila diminta sesuai kesepakatan) sesuai dengan standart atau permintaan 

dari sumber pendanaan yang akan di-akses. 

 Bilamana tidak ada standart atau ketentuan yang berlaku maka substansi dari proposal bantuan 

pengembangan sanitas, setidaknya berisi: 

(1).  Latar Belakang; 

(2). Tujuan dan Sasaran 

(3). Lokasi dan Kondisi eksisting layanan pada wilayah yang diusulkan untuk mendapat bantuan; 

(4). Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat calon penerima manfaat. 

(5). Usulan kegiatan mendapatkan bantuan termasuk perkiraan biaya. 

 (6). Keluaran / Output dari kegiatan tersebut. 

(7). Penerima hasil kegiatan dan Manfaat dari masing-masing Stakesholder (Pemerintah, Masyarakat 

dan Swasta / CSR). 

(8).  Rencana Pengelolaan, mulai dari tahap persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, operasi dan 

pemeliharaan yang meliputi: siapa, melakukan apa, bagaimana dan kapan. 

 

 
 

Buku panduan mengenai tatacara pendekatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak penyelenggara 

program CSR untuk pembangunan sanitasi adalah “Buku Panduan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(Corporate Social Responsibility-CSR), Penerbit : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS). Dapat didownload 

di: ppsp.nawasis.info 

 

Buku referensi lain yang dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang peluang kerjasama dengan 

CSR adalah “Mewujudkan Permukiman Layak Huni Melalui Kerjasama CSR, Bidang Cipta Karya”, diterbitkan 

oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Cipta Karya. 

 

Proposal pendanaan yang dibuat untuk lembaga/swasta atau perusahaan penyelenggara CSR yang 

akan di-akses sumber pendanaanya harus disesuaikan dengan standart atau permintaan dari 

masing-masing sumber pendanaan yang akan di-akses tersebut kecuali tidak ada standartnya. 

http://www.sanitasi.or.id/
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Petunjuk Teknis-04 RENCANA IMPLEMENTASI  

 

Dokumen Referensi Terkait: 
- Mekanisme Penganggaran 

Reguler. 
- Kriteria kesiapan atau 

readiness criteria kegiatan 
Satker K/L 

Pelaksana: 
Seluruh Kab./Kota Peserta PPSP termasuk Kab./Kota 
yang telah memiliki dokumen PPSP. 
Memorandum Tahunan: 
Pokja Kab./Kota, Pokja Provinsi dan Satker Terkait.  
Adopsi kedalam Mekanisme Penganggaran: 
SKPD Kab./Kota, SKPD Prov. dan Satker terkait. 

Lama Kegiatan: 
Dilakukan setiap tahun 

 

Tujuan: 

Tidak lanjut dari kesepakatan pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan persiapan untuk implementasi 

yaitu menyiapkan persyaratan-persyaratan atau kelengkapan untuk implementasi. 

Deskripsi: 

Implementasi adalah pelaksanaan semua kegiatan dari rencana yang sudah dibuat yang meliputi kegiatan fisik 

dan non fisik.  

Kenyataan bahwa kemungkinan Program, kegiatan dan penganggaran yang telah disepakati bersama dalam 

bentuk Memorandum Program Sanitasi (MPS) oleh berbagai stakesholder terkait “tidak dapat” 

diimplementasikan oleh berbagai sebab diantaranya adalah tidak ada kesiapan untuk memenuhi “readiness 

criteria”, kesiapan manajemen pengelolaan program dan pengawalan penganggaran. Program dan kegiatan 

yang disusun di dalam MPS tidak bermanfaat bila tidak diadopsi oleh pemerintah daerah sebagai dokumen 

rujukan utama pengembangan sektor sanitasi kab./kota dan diadopsi kedalam dokumen-dokumen perencanaan 

daerah seperti RPJMD, RPI2JM, Renstra SKPD, Renja SKPD dan sebagainya. 

Bila ditinjau dari proses penganggaran regular pemerintah (tahunan) melalui mekanisme yang sudah ditetapkan 

oleh pemerintah misalnya melalui mekanisme Musrembang maka adopsi dari program dan kegiatan (MPS) 

harus dilakukan. Sehinggga program dan kegiatan yang sudah disusun didalam MPS harus diusulkan oleh 

Kepala SKPD terkait melalui Renja SKPD agar masuk kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Tanpa usulan dari Kepala SKPD maka program dan kegiatan yang sudah disusun tidak akan terangkut kedalam 

penganggaran regular. Oleh karena itu fungsi dari dari Kepala SKPD sangat strategis. 

Output: 

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:  

 Tersedianya tabel monitoring kesiapan terhadap manajemen implementasi dan organisasi pengelola 

dan daftar centang “readiness criteria” yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk implementasi dan 

statusnya. 

 Ter-adopsi-nya program dan kegiatan MPS kedalam perencanaan daerah; 

 Ter-adopsi-nya program dan kegiatan MPS oleh kepala SKPD terkait kedalam mekanisme 

penganggaran regular (melalui Renja SKPD, Musrembang, Konreg, DPA, RKA dsb); 
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Langkah-langkah Pelaksanaan 

1. Lakukan identifikasi status kegiatan dalam mekanisme penganggaran untuk implementasi tahun (n+2) dan 

(n+3) 

• Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan (n+3) 

dalam tabel KRITERIA KESIAPAN MEKANISME PENGANGGARAN. 

• Lakukan Identifikasi pemegang mata anggaran dari setiap kegiatan tersebut. 

• Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait dan Tim Anggaran untuk mengetahui status dari usulan 

kegiatan yang bersangkutan terhadap mekanisme penganggaran. 

• Isi tabel tersebut sesuai dengan status dari kegiatan yang diusulkan. 

• tentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi kriteria penganggaran. 

• Tentukan SKPD terkait untuk bertanggungjawab dalam pengawalan penganggaran. 

 

2. Lakukan identifikasi status kegiatan infrastruktur dalam pemenuhan kriteria kesiapan Implementasi tahun 

(n+2) dan (n+3) 

• Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan (n+3) 

dalam tabel KRITERIA KESIAPAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR. 

• Lakukan Identifikasi lokasi dan pastikan bahwa lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan siap untuk 

diimplementasi pada tahun (n+2) dan (n+3). Lakukan peninjauan lapangan (bila diperlukan) untuk 

memastikan kesiapan terhadap lokasi. 

• Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait untuk mengetahui status dari kriteria kesiapan yang 

digunakan sebagai persyaratan untuk implementasi. 

• Kumpulkan data-data dan hasil studi yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk implementasi, 

seperti: Dokumen Masterplan, Studi Kelayakan, Studi Lingkungan, Sertifikat Kepemilikan Lahan dsb.  

• Pastikan bahwa kegiatan yang akan diusulkan kesumber dana APBN khususnya Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah masuk ke dalam RPI2JM, sudah ada surat minat dan 

surat kesediaan menerima aset dan kesanggupan untuk melakukan Operasi dan Pemeliharaan. 

• Isi tabel tersebut sesuai dengan status dari masing-masing kiteria yang sudah ditentukan. 

• Tentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi kriteria tersebut dan tentukan SKPD yang 

bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan implementasi infrastruktur. 

 

3. Lakukan identifikasi status kesiapan ToR untuk pekerjaan Studi dan Desain 

• Kumpulkan seluruh kegiatan studi dan desain yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun 

(n+2) dan (n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN STUDI DAN DESAIN. 

• Isikan rencana tahun implementasi untuk masing-masing kegiatan studi dan desain (khusus untuk 

pelaksanaan/implementasi tahun (n+2) dan (n+3) 

• Isikan lokasi kegiatan dan tentukan rencana pelaksana dari studi dan desain tsb (Individual Konsultan, 

Konsultan, Swakelola dsb.) 

• Isikan status ToR/KAK yang diperlukan untuk proses tender, gunakan deskripsi program untuk 

menyusun ToR/KAK. 

• Tentukan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan studi dan desain. 

 

4. Lakukan identifikasi kesiapan lahan dan permasalahan 

• Kumpulkan seluruh kegiatan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan, dimana pembebasan 

lahan akan dilakukan pada tahun (n+2) dan (n+3) kedalam tabel PENYELESAIAN PEMBEBASAN 

LAHAN. 

• Isikan lokasi kegiatan, luas yang diperlukan/dibebaskan dan fungsi lahan yang akan dibebaskan. 
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• Sebutkan kendala dan permasalahan dari lahan yang akan dibebaskan sebagi dasar untuk mengambil 

langkah/kebijakan dalam menangani kendala dan permasalahannya. 

• Berikan rekomendasi penanganan terhadap kendala atau permasalahan tersebut sebagai tindak lanjut 

untuk penyelesaian dan tentukan SKPD penanggungjawab untuk menangani permasalah pembebasan 

lahan. 

 

5. Lakukan Identifikasi Kesiapan Organisasi Pengelola 

12. Kumpulkan seluruh kegiatan infrastruktur pada tahun (n+2) dan (n+3) yang memerlukan lembaga pengelola 

dan masukkan kedalam tabel PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENGUATAN ORGANISASI PENGELOLA. 

• Isikan lokasi kegiatan dan instansi pengelola saat ini serta sebutkan kondisi atau kendala dari 

pengelolaannya. 

• Berikan keterangan atau rekomendasi seperlunya tentang kondisi atau kendala dari pengelolaannya. 

 

6. Susun Rencanan Kerja Pokja  

• Susun dan sepakati Rencana Kerja Pokja untuk tahun (n+2) 

• Sepakati penanggungjawab dari masing-masing kegiatan yang dilakukan monitoring. Gunakan SE 

Mendagri No. 660/4919/SJ Tahun 2012 sebagai rujukan. 

• Rencana Kerja Pokja meliputi: 

(a). Rapat Rutin Koordinasi membahas tentang: 

- progres masing-masing kegiatan yang dilakukan monitoring 

- permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

- rekomendasi dan tindak lanjut 

(b). Pengawalan Penganggaran Sumber Pendanaan Pemerintah yang meliputi: 

- Proses Musrembang mulai dari Musrembang Desa sampai Musrembang Nasional. 

a) Lakukan komunikasi dengan SKPD atau bidang yang bertugas menyusun Renja SKPD 

dan pastikan bahwa kegiatan yang ada di dalam MPS masuk dalam Renja SKPD. 

b) Lakukan sosialisasi kegiatan yang ada di dalam MPS kepada masyarakat/kelurahan/desa 

sehingga kegiatan ada didalam MPS merupakan bagian dari kegiatan yang diusulkan oleh 

masyarakat/kelurahan/desa ke dalam Musrembang Desa. 

c) Lakukan sosialisasi kepada camat atau perangkat kecamatan untuk mengawal/ 

memprioritaskan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh masyarakat/kelurahan/desa dalam 

Musrembang Kecamatan. 

d) Pastikan usulan kegiatan sanitasi hasil Musrembang Kecamatan masuk dalam 

Musrembang Kabupaten/Kota. 

e) Bilamana point a), b) dan c) di atas atau usulan Bootom-up tidak berhasil maka pastikan 

bahwa usulan kegiatan yang ada di dalam MPS masuk dalam usulan dalam proses 

Musrembang Kabupaten/Kota atau usulan Top-down. 

f) Lakukan monitoring dan pengawalan kegiatan yang diusulkan dalam Musrembang 

Kabupaten/Kota khususnya untuk kegiatan yang didanai oleh APBD Kab./Kota dalam 

proses Penganggaran didaerah mulai dari penetapan RKPD sampai dengan RKA SKPD 

dan akhirnya RAPBD dan APBD. 

g) Lakukan komunikasi dengan SKPD atau bidang yang bertugas mengusulkan kegiatan 

kedalam Musrembang Provinsi. Pastikan bahwa kegiatan yang ada didalam MPS masuk 

dalam Musrembang Provinsi. 

h) Bersama-sama dengan SKPD terkait lakukan pengawalan terhadap usulan yang masuk 

dalam Musrembang Provinsi. 

i) Bersama-sama dengan SKPD terkait lakukan pengawalan terhadap usulan yang masuk 

dalam Musrembang Nasional. 
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7. Adopsi kedalam Perencanaan dan Penganggaran 

 

7.1 Adopsi Program dan Kegiatan kepada dokumen perencanaan daerah  

(1).   Bagi Kabupaten/Kota Kepala Pemerintahan hasil pemilihan baru 

Berikan advokasi kepada tim penyusun dokumen Rencana Jangka Menengah Kabupaten/Kota 

agar Dokumen PPSP (BPS, SSK dan MPS) dapat diadopsi kedalam Dokumen  Kabupaten/Kota 

seperti Penyusunan RPJMD, RPI2JM, Renstra SKPD dsb.  

(2).   Bagi Kabupaten/Kota dengan Kepala Pemerintahan yang lama (sudah memiliki dokumen Rencana 

Strategi Jangka Menengah), sehingga adopsi yang memungkinkan adalah di dalam rencana 

tahunan. 

Berikan advokasi kepada kepala SKPD terkait secara terus menerus agar program dan kegiatan 

yang sudah disusun didalam MPS dapat adopsi ke dalam Renja SKPD. Revisi RPI2JM tahunan 

dan RKP Daerah. 

 

 
Gambar 4.1: Skema perencanaan strategis Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan 

 

(3).  Perencanaan Umum Daerah 

• Jadikan Dokumen PPSP menjadi rujukan utama dalam penyususunan dokumen perencanaan 

umum daerah sector sanitasi. Perencanaan umum daerah dapat berupa: Masterplan, Outline 

Plan, RTRW, RDTRK dan Dokumen Manajemen Pengelolaan Sanitasi (Sub-sektor air limbah, 

sub-sektor persampahan dan sub-sektor drainase). 

• Dari hasil perencanaan umum tersebut khususnya Manajemen Pengelolaan Sanitasi melalui 

studi yang mendalam akan memberikan gambaran secara mendetail hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan didalam dokumen MPS.  

• Apabila terjadi perbedaan –perbedaan antara dokumen MPS dengan dokumen perencanaan 

tersebut maka perlu dilakukan review terhadap dokumen MPS, menyesuaikan dengan 

dokumen perencanaandaerah tersebut. 
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7.2  Adopsi kedalam Mekanisme Penganggaran Reguler 

Memorandum Program Sanitasi (MPS) tidak akan bermanfaat jika program dan kegiatan yang 

sudah disusun tidak teradopsi kedalam mekanisme Penganggaran.  

Pokja Sanitasi harus mengetahui dan mengikuti proses penganggaran regular agar mengetahui 

waktu-waktu kritis yang dapat diintervensi sehingga program dan kegiatan didalam MPS dapat 

diadopsi kedalam mekanisme penganggaran reguler. 

• Pelajari mekanisme penganggaran yang ada didaerah maupun dipusat baik dari segi proses 

maupun waktunya 

• Gunakan dokumen PPSP sebagai bahan Advokasi kepada TAPD agar sanitasi menjadi salah 

satu prioritas pembangunan daerah. 

• Advokasi atau dorong kepala SKPD untuk memasukkan usulan program dan kegiatan MPS 

kedalam Renja SKPD. 

• Lakukan Advokasi dan komunikasi kepada TAPD agar usulan program dan kegiatan MPS 

masuk kedalam Renja Pemerintah Daerah dan selanjutnya menjadi Rancangan KUA & PPAS. 

• Siapkan Rangkuman eksekutif (BPS, SSK, MPS)dan Profil Program Sanitasi sebagai bahan 

advokasi kepada DPRD agar Rancangan KUA & PPAS menjadi KUA & PPAS dan akhirnya 

menjadi RKA SKPD. 

• Lakukan Pengawalan terus sehingga menjadi DPA SKPD. 

 

 
Gambar  4.2: Proses Penyusunan Rancangan APBD 
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Gambar 4.3: Peluang SSK & MPS dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Kabupaten/Kota 

 

 

Gambar 4.4: Peluang SSK & MPS dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBD Prov. dan APBN 
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Gambar 4.5: Proses Penyusunan Program Direktorat Jenderal Cipta Karya (DCK) 
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Petunjuk Teknis-05 INSTRUMEN  PROFIL SANITASI 

Tujuan: 

- Mengidentifikasi dan menetapkan area berisiko  

- Mengidentifikasi dan menetapkan sistem dan zona sanitasi untuk komponen air limbah domestik, 

persampahan, dan drainase (menjadi input di SSK) 

 

Output: 

1. Peta area berisiko untuk 3 komponen (air limbah domestik, persampahan, drainase). 

2. Zona dan sistem untuk 3 komponen  (air limbah domestik, persampahan, drainase). 
 

 

Deskripsi 

Instrumen Profil Sanitasi merupakan alat bantu untuk menganalisis (i) area berisiko berdasarkan tingkat risiko 

sanitasi  serta (ii) tipikal sistem sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) per kelurahan/desa berdasarkan 

input data umum maupun data khusus layanan sanitasi per komponen di kabupaten/kota. Instrumen tersebut 

akan menjadi “jembatan” untuk mengerjakan Instrumen Perencanaan untuk sanitasi.  

Penentuan are berisiko untuk 3 komponen sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase) 

dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan 

hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan 

memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD 

mengenai ketersediaan layanan sanitasi dan data umum wilayah, meliputi jumlah populasi, luas area 

terbangun, jumlah KK miskin, fungsi urban/rural, cakupan akses ke jamban layak (onsite, offsite, komunal),  

perkiraan cakupan sampah yang terangkut; serta luas area genangan. Penentuan area berisiko berdasarkan 

penilaian anggota Pokja (SKPD) diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian 

profesi yang dimiliki individu anggota pokja kota/kabupaten. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan 

hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; 

pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumahtangga; kondisi drainase; 

aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, buang air besar 

sembarangan).  Hasil penentuan area berisiko akan disajikan dalam bentuk tabel dan peta.  

Penentuan sistem sanitasi air limbah dipengaruhi oleh faktor: kepadatan penduduk, fungsi 

perkotaan/pedesaan, dan faktor permasalahan air tanah. Area (kelurahan/desa) yang memiliki karakteristik 

sistem yang sama dikelompokkan dalam 1 (satu) zona. Adapun faktor yang juga perlu diperhatikan dalam 

menentukan zona adalah: topografi, geografi dan area beresiko. Penentuan fitur sistem penanganan sampah 

dipengaruhi oleh faktor: kepadatan penduduk, daerah CBD, dan infrastruktur persampahan yang sudah ada. 

Adapun faktor yang juga perlu diperhatikan dalam menentukan zona penanganan sampah adalah: geografi dan 

Dokumen Referensi Terkait: 

Buku Referensi Opsi dan Teknologi 

Sanitasi, TTPS 2010 

Pelaksana: 

Anggota Pokja  

Instrumen: 

Instrumen Profil Sanitasi 

 

Lama Kegiatan: 

….. hari kerja 



 

Bagian 3 Petunjuk Teknis  159 

  
 

area beresiko. Sementara itu penentuan zona drainase hanya dipengaruhi oleh pasang surut/rob atau tidak 

serta luas area genangan. 

Instrumen terdiri dari sekumpulan sheet (lembar kerja) yang ditulis menggunakan perangkat lunak spreadsheet 

processor Microsoft Excel, yaitu: 

 Lembar kerja untuk input data: (i) Form 1; (ii) Form 2 

 Lembar kerja untuk analisis data: (i) Area Berisiko; (ii) Zona Air Limbah; (iii) Zona Sampah; (iv) Zona 
Drainase; (v) Input Planning Tool.        
  

Data yang dibutuhkan dalam instrumen ini adalah:  

(i) Nama SKPD anggota Pokja yang terlibat dalam penyepakatan area berisiko. 
Disarankan untuk memasukkan informasi minimum  5 (lima)  nama SKPD dan tidak lebih dari 9 

(sembilan) SKPD. 

(ii) Data administratif Kab/Kota 
Data administratif yang dibutuhkan berupa jumlah dan nama Kecamatan serta Kelurahan/Desa 

beserta jumlah penduduk, persentase (%) pertumbuhan penduduk, luas administratif dan luas area 

terbangun, klasifikasi daerah perkotaan atau pedesaan dan adanya daerah CBD di kelurahan/desa 

tertentu. Luas area terbangun merupakan luas area yang terdiri dari permukiman, perkantoran, 

industri, atau diluar dari lahan untuk pertanian.  

(iii) Data Kemiskinan 
(iv) Data Pengelolaan Air Limbah 

Data pengelolaan air limbah yang dibutuhkan berupa jumlah rumah tangga/KK yang memiliki akses 

terhadap sistem on-site yang layak baik individual atau berbasis komunal. Akses terhadap sistem on-

site yang layak merupakan jumlah rumah tangga/KK yang memiliki jamban pribadi atau menggunakan 

MCK umum yang menggunakan leher angsa dan pembuangan akhir diolah di tangki septik. Selain itu 

dibutuhkan jumlah unit sistem komunal yang sudah ada untuk IPAL komunal, Tangki Septik Komunal, 

dan MCK++ (digester + sambungan rumah tangga). Bila tersedia, jumlah rumah tangga yang terlayani 

sistem off-site dan IPLT dibutuhkan untuk melengkapi data air limbah.  

(v) Data Pengelolaan Sampah 
Data pengelolaan sampah yang dibutuhkan berupa % cakupan layanan persampahan, jumlah unit 

TPS, TPS-3R dan Pasar tradisional yang ada di setiap kelurahan/desa serta ketersediaan TPA 

(controlled/sanitary landfill). 

(vi) Data Pengelolaan Drainase 
Untuk pengelolaan drainase, data yang dibutuhkan mencakup penilaian pengaruh rob/pasang surut 

air laut di kelurahan/desa, data luas area rawan genangan di setiap kelurahan/desa. 

(vii) Data Indeks Resiko Sanitasi (IRS)  
Data ini dihasilkan dari hasil analisa studi EHRA 

(viii) Data Persepsi  SKPD  
Data persepsi SKPD adalah penilaian resiko yang dibuat berdasarkan pengalaman atau keahlian 

anggota Pokja terhadap air limbah domestik, persampahan dan drainase. 
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Langkah-langkah Pelaksanaan 

A. Proses Penentuan Area Berisiko 
1. Diskusikan dan Sepakati Sumber Data Sekunder serta SKPD yang terlibat untuk Penentuan 

Area Berisiko (dan Penentuan Zona dan Sistem)  
- Sepakati sumber data yang akan digunakan dalam proses penentuan area berisiko dan 

penentuan zona dan sistem. Sebaiknya menggunakan data tahun terakhir dan harus memiliki 
tahun yang sama serta sahih. 

 

 

 

 

- Berdasarkan sumber data yang disepakati, kelompokkan data-data sekunder yang diperlukan 
berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder. 

- Sepakati SKPD yang akan melakukan penilaian risiko sanitasi berdasarkan persepsi SKPD. 
Sekurang-kurangnya melibatkan 5 (lima) SKPD teknis, seperti SKPD Kebersihan dan Pertamanan, 
Pekerjaan Umum, dan Kesehatan, BLH, dan maksimum 9 (sembilan) SKPD. 

- Gunakan Instrumen Profil Sanitasi dan bagikan lembar kerja  Form 2 bagian Persepsi SKPD.  
Lakukan penilaian risiko sanitasi berdasarkan Persepsi SKPD untuk 3 komponen (air limbah 
domestik, persampahan, drainase) dengan mengisikan tingkat resiko kelurahan/desa 
menggunakan skor 1-4. Berikan waktu ± 1 minggu untuk pengisian lembar kerja. 

 

2. Entri dan analisis data sekunder ke dalam  Instrumen Profil Sanitasi serta sepakati 
pembobotan parameter  

- Masukkan data sekunder yang telah dikonsolidasikan ke dalam lembar kerja ‘Form 1’ dan ‘Form 
2’ Instrumen Profil  Sanitasi (lihat bagian “B” petunjuk teknis ini untuk proses input data yang 
dimaksud). 

- Instrumen Profil Sanitasi akan menghitung secara otomatis pada lembar kerja ‘Form 2’ untuk 
kepadatan penduduk, persentase kk miskin, persentase akses  air limbah domestik layak, dan 
persentase luas genangan.  

- Diskusikan dan sepakati pembobotan dari parameter EXPOSURE:data sekunder  untuk 3 
komponen (cakupan akses jamban layak; persentase cakupan pelayanan sampah dan 
persentase luas genangan) dan IMPACT (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, angka 
kemiskinan, fungsi urban/rural). Isikan pembobotan di dalam lembar kerja ‘Area Berisiko’ 
Instrumen Profil  Sanitasi. Besaran pembobotan dapat dilakukan dengan cara: (i) pembobotan 
yang sama besar untuk ketiga hasil analisis; (ii) pembobotan berbeda-beda. 

- Instrumen akan menghitung secara otomatis tingkat risiko di setiap kelurahan/desa berdasarkan 
data sekunder dan pembobotan yang dimasukkan (lihat lembar kerja ‘Area Berisiko’ untuk proses 
perhitungan data yang dimaksud). 

 

3. Entri dan analisis data berdasarkan Persepsi SKPD 

- Masukkan/entri data persepsi SKPD dalam lembar kerja ‘Form 2’ Instrumen Profil  Sanitasi (lihat 
bagian “B” untuk proses input data yang dimaksud). 

- Diskusikan dan sepakati pembobotan dari parameter EXPOSURE: persepsi SKPD dan isikan 
pembobotan di dalam lembar kerja ‘Area Berisiko’ Instrumen Profil  Sanitasi.  

- Instrumen akan menghitung secara otomatis tingkat risiko di setiap kelurahan/desa berdasarkan 
persepsi SKPD dan pembobotan yang dimasukkan (lihat lembar kerja ‘Area Berisiko’ untuk 
proses perhitungan data yang dimaksud). 

 

Untuk memudahkan proses penyusunan BPS dan SSK, pengumpulan dan 

pengisian/entri data sekunder untuk analisis zona dan sistem dilakukan bersama-

sama saat pengumpulan dan pengisian/entri data sekunder untuk analisis area 

berisiko. 
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4. Bila studi EHRA selesai, entri Indeks Risiko Sanitasi ke dalam Lembar Kerja Form 2 
- Bila analisis studi EHRA telah selesai dilakukan, copy Indeks Risiko Sanitasi (IRS) yang 

dihasilkan. Isikan atau entri  IRS ke dalam lembar kerja ‘Form 2’ yang disediakan (lihat bagian 
“Instrumen”).  

- Diskusikan dan sepakati pembobotan dari parameter EXPOSURE: IRS - EHRA dan isikan di 
dalam lembar kerja ‘Area Berisiko’ Instrumen Profil  Sanitasi.  

- Instrumen akan menghitung secara otomatis tingkat risiko di setiap kelurahan/desa berdasarkan 
IRS dan pembobotan yang dimasukkan (lihat lembar kerja ‘Area Berisiko’ untuk proses 
perhitungan data yang dimaksud). 

  

5 Tetapkan Hasil Analisis Akhir  
- Pada lembar kerja ‘Area Berisiko’, instrumen akan menghitung secara otomatis hasil analisis area 

berisiko dengan menggunakan rumus:  
 

                   Skor IMPACT                        =  (w1 x I1) + (w2 x I2) + ( w3 x I3) +  (w4 x I4) 

                   Skor EXPOSURE (air limbah)          =  (w5 x E1)   

                   Skor EXPOSURE (persampahan)    =  (w6 x E2) 

                   Skor EXPOSURE (drainase)              =  (w7 x E3)  

                                               Skor Area Berisiko    =    skor IMPACT x  EXPOSURE 

            Skor Area Berisiko (air limbah) =  [(w1 x I1) + (w2 x I2) + ( w3 x I3) +  (w4 x I4)]   x  (w5 x E1)]  

            Skor Area Berisiko (sampah)     =  [(w1 x I1) + (w2 x I2) + ( w3 x I3) +  (w4 x I4)]   x (w6 x E2) ]      

            Skor Area Berisiko (drainase)    =  [(w1 x I1) + (w2 x I2) + ( w3 x I3) +  (w4 x I4)]   x (w7 x E3)] 

 Dimana :  

w1, w2, w3, w4  = pembobotan IMPACT (%) 

w5, w6, w7      = pembobotan EXPOSURE (%) untuk data sekunder, IRS, Persepsi  

SKPD setiap  komponen 

                     E1, E2, E3        =  skor  EXPOSURE 

- Berdasarkan hasil akhir skor, tandai hasil penentuan yang meragukan. 
 

6 Lakukan Observasi/Kunjungan Lapangan untuk verifikasi   
Bila hasil analisis akhir menunjukkan bias pada beberapa kelurahan/desa, lakukan 

observasi/kunjungan lapangan di kelurahan tersebut untuk memverifikasi atau mendapatkan 

kebenaran atas hasil penentuan yang meragukan serta untuk lebih memahami kondisi sanitasi di 

wilayah tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, lakukan penyesuaian skor bila diperlukan.  

 

7 Konsultasikan dengan seluruh anggota Pokja dan tetapkan Area Berisiko    
Paparkan dan diskusikan hasil penentuan area berisiko dan hasil kunjungan lapangan untuk 

mendapatkan feedback dan perbaikan untuk mendapatkan kesepakatan akhir atas penetapan area 

berisiko. 
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8 Susun Hasil Penetapan ke dalam Bab 2   
Bab ini dibuat cukup ringkas, sekurang-kurangnya mencakup tabel dan peta mengenai area berisiko 

(kelurahan/desa) untuk 3 (tiga) komponen: air limbah domestik, persampahan, dan drainase.  

 

Gambarkan hasil penentuan area berisiko ke dalam peta wilayah kajian dengan menggunakan warna 

yang dihasilkan dari perhitungan sebagai referensi (warna standar adalah skor 4 = warna merah; skor 

3 = warna kuning; skor 2 = warna hijau; dan skor 1 = warna biru) atau menurut warna yang disepakati 

Pokja. Jangan lupa untuk melengkapi peta dengan Legenda yang menjelaskan arti warna dan tingkat 

resiko. Contoh di bawah adalah peta ilustrasi area berisiko yang digambarkan didalam peta 

administratif saja. 

 

                                                Peta ilustrasi area berisiko sanitasi komponen air limbah domestik 

Air Limbah Domestik      

  No Area Berisiko*) 

Wilayah 

prioritas 

Air Limbah 

1. Risiko 4 Kelurahan. A 

  Kelurahan. B 

2. Risiko 3 Kelurahan. C 

  Kelurahan. D 

  Dst 

Catatan: 
*)  Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3 
Persampahan     

 No Area Berisiko*) 

Wilayah 

prioritas 

Persampahan 

1. Risiko 4 Kelurahan. A 

  Kelurahan. B 

2. Risiko 3 Kelurahan. C 

  Kelurahan. D 

  Dst 

Catatan: 
*)  Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3 

Drainase     

 No Area Berisiko*) 

Wilayah 

prioritas 

Drainase 

1. Risiko 4 Kelurahan. A 

  Kelurahan. B 

2. Risiko 3 Kelurahan. C 

  Kelurahan. D 

  Dst 

Catatan: 
*)  Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3 

 

Gambar  Tampilan Hasil Penilaian Area Berisiko pada SubBab Penentuan Area Berisiko 
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B. Penggunaan Instrumen Profil Sanitasi dalam Penentuan Area Berisiko Sanitasi   
Gunakan file dengan nama Instrumen Profil Sanitasi 2014.xls. Instrumen ini terdiri dari 7 (tujuh) lembar 
kerja yang terpisah: Form 1; Form 2; Area Berisiko; Zona Air Limbah; Zona Sampah; Zona Drainase dan  
Input Planning Tool sebagaimana ditunjukkan di bawah ini. Untuk penentuan area berisiko,  lembar kerja 
yang digunakan adalah: (i) Form 1; (ii) Form 2; dan (iii) Area Berisiko. 
 

 

 

Gambar 1: Tampilan Lembar Kerja Instrumen Profil Sanitasi 2014 

 

Langkah 1: Input Data Umum pada Lembar Kerja “Form 1”   

Isikan data yang bersifat umum pada lembar kerja “Form 1”. Huruf/angka yang berwarna biru dapat 

diubah sesuai dengan kondisi di Kabupaten/Kota.  

 

 

Gambar 2: Tampilan data pada Lembar Kerja Form 1 

Data umum yang perlu diisi dalam kolom dan baris pada Lembar Kerja Form 1 yaitu: 

a. Nama Pokja Kabupaten/Kota.  
b. Kode Badan Pusat Statistik (BPS) untuk setiap Provinsi. 
c. Versi pengerjaan instrumen beserta tanggal mulai pengerjaannya. Apabila terdapat update/perubahan 

agar versi dan tanggal pengerjaannya diubah. 
d. Tahun yang digunakan untuk data dasar dan tentukan tahun mulai implementasi kegiatan. 
e. Jumlah kecamatan, kelurahan/desa yang ada di Kabupaten/Kota, atau sub-distrik pemerintahan 

sesuai dengan nama lokal di Kabupaten/Kota. 

 Instrumen Profil Sanitasi  - PPSP

Langkah 1 - Input data umum

PERLU DIISI - Identifikasi, info umum, dll.

Kota Solo Pokja Solo

Kota Kategori

Kode Statistik 3211

Provinsi Jawa Barat

Versi 1

Tanggal 04 Jan 2014

Tahun Data Dasar 2012 0

Tahun Implementasi 2015 0

Jumlah Jumlah 

Kecamatan Kel/Desa

4 Kecamatan 27 Kelurahan

0 Desa

0 Banjar

0 nama lokal

0 nama lokal

4 27

Singkatan Nama SKPD

KLH Kantor Lingkungan Hidup 

Humas Hubungan Masyarakat

Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

DPTR Dinas Permukiman Dan Tata Ruang 

BPMPKB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana

DinKes Dinas Kesehatan

Dinas PU Dinas Pekerjaan Umum 

BPPT Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

PDAM Perusahaan Daerah Air Minum

Pertanyaan kondisi sanitasi untuk skala Kab/kot 

Jumlah jiwa per rumah tangga untuk Kota/kabupaten 4 jiw a/ rumah tangga

Apakah terdapat TPA (sanitary/controlled) saat ini? 2

Apakah terdapat IPLT  saat ini? 1 1= ya; 2=tidak

1= didesain dan dioperasikan menggunakan 

sanitary/controlled  landfill; 2=didesain tetapi 

tidak dioperasikan sebagai sanitary landfill; 3: 

tidak didesain dan dioperasikan menggunakan 

sanitary landfill 

PERLU DIISI -  SKPD yg terlibat dalam penyepakatan area berisiko; sepakati minimum 3 SKPD dan 

tidak lebih dari 9 SKPD

AMPL

Kota

b 

a 

c 

d 

e 

f 

g 
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f. Nama-nama SKPD yang tergabung dalam Pokja Sanitasi/AMPL (minimum 5 SKPD dan maksimum 9 
SKPD) yang bersepakat memberikan penilaian berdasarkan persepsi SKPD. Bila jumlah SKPD 
kurang dari 9 SKPD, hapus (delete) content baris (bukan ‘delete row’) yang tidak digunakan.   

g. Jumlah rata-rata orang per rumah tangga di Kabupaten/Kota dan tentukan apakah di Kabupaten/Kota 
terdapat TPA sanitary/controlled landfill dan IPLT. Jika TPA didesain dan dioperasikan secara 
sanitary/controlled landfill beri 1, jika TPA didesain tetapi tidak  dioperasikan secara sanitary/controlled 
landfill beri 2, dan jika TPA tidak didesain dan tidak dioperasikan secara sanitary/controlled landfill beri 
3. Jika terdapat IPLT, beri nilai 1 dan jika tidak 2. 
 

Langkah 2: Input  Data Umum dan Data Pengelolaan Sanitasi pada Lembar Kerja “Form 2” dan 

“Area Berisiko” 

Isikan nama kecamatan, kelurahan/desa, data dan informasi umum, serta data pengelolaan air limbah, 

sampah dan drainase pada lembar kerja “Form 2”. Huruf/angka yang berwarna biru dapat diubah sesuai 

dengan kondisi di Kabupaten/Kota.  

 

Gambar 3: Tampilan data umum per kelurahan/desa pada Lembar Kerja “Form 2” 

Berikut adalah data-data untuk setiap kecamatan dan kelurahan/desa yang perlu diisi dalam kolom dan 

baris lembar Kerja Form 2 yaitu: 

a. Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa 
b. Kode Administratif untuk kecamatan dan kelurahan/desa sesuai kode dari Badan Pusat Statistik. 
c. Luas administratif (ha) untuk setiap kelurahan/desa. 
d. Luas area terbangun (ha) untuk setiap kelurahan/desa. Luas area terbangun merupakan luas total 

suatu kelurahan/desa yang terdiri dari pemukiman, sekolah, hotel, industri, dll (non-daerah 
pertanian/ladang/perkebunan, hutan).  

e. Data persentase pertumbuhan penduduk (%) per kecamatan (jika ada). Jika tidak ada, dapat 
menggunakan persentase pertumbuhan penduduk (%) di tingkat Kabupaten/Kota atau persentase laju 
pertumbuhan penduduk tingkat provinsi yg ditunjukkan dalam  cell I8. 

f. Jumlah penduduk per kelurahan/desa pada saat pengisian instrumen dilakukan. 
g. Jumlah KK per kelurahan/desa pada saat pengisian instrumen dilakukan. 
h. Tentukan dan isikan apakah suatu kelurahan/desa merupakan daerah perkotaan (urban) atau daerah 

pedesaan (rural) menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jika urban, beri nilai 1 dan jika rural 2. 

i 
b c d e f g h a 

j k 
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i. Isikan apakah suatu kelurahan/desa merupakan daerah perkotaan (urban) atau daerah pedesaan 
(rural) menurut dokumen RTRW Kabupaten/Kota. Jika urban, beri nilai 1 dan jika rural 2.  

j. Tentukan dan isikan apakah saat  ini di suatu kelurahan/desa terdapat daerah kawasan bisnis, jasa 
dan perdagangan /central business district (CBD). Jika ada CBD, beri nilai 1 dan jika tidak ada 2. 

k. Jumlah penduduk miskin (kk) di tiap kelurahan/desa.  
 

Selanjutnya adalah pengisian data pengelolaan air limbah, sampah dan drainase (langkah-langkah (l) – 

(x)), sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4. 

l. Jumlah rumah tangga/kepala keluarga (KK) yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di tiap 
kelurahan/desa. 

m. Jumlah rumah tangga/kepala keluarga (KK) yang memiliki akses sistem on-site yang tidak layak 
(jamban pribadi dengan tipe kloset leher angsa dan tanpa pembuangan akhir/ tangki septik) di tiap 
kelurahan/desa. 

n. Jumlah rumah tangga/kepala keluarga (KK) yang memiliki akses sistem on-site yang layak (jamban 
pribadi dengan tipe kloset leher angsa dan pembuangan akhir diolah di tangki septik di tiap 
kelurahan/desa.  

o. Jumlah rumah tangga/kepala keluarga (KK) yang menggunakan jamban pribadi bersama-sama atau 
MCK-umum (MCK) dengan tipe leher angsa dan pembuangan akhir diolah di tangki septik di tiap 
kelurahan/desa.  

p. Jumlah unit IPAL Komunal/Tangki septik komunal/MCK++ (MCK yang memiliki digester untuk 
mengolah air tinja dan air kamar mandi diolah di Anaerobic Baffled Reactor (ABR). 

q. Jumlah rumah tangga/kepala keluarga (KK) yang terkoneksi ke  IPAL Komunal/Tangki septik 
komunal/MCK++ di tiap kelurahan/desa. 

r. Jumlah rumah tangga/kepala keluarga (KK) yang terkoneksi ke  IPAL terpusat skala kota/kawasan 
untuk tiap keluarahan/desa.  
 

Instrumen akan menghitung secara otomatis apakah data pengguna fasilitas  air limbah 

(jumlah kk yang BABs + jumlah kk yg memiliki akses ke jamban layak + jumlah kk yg memiliki 

akses ke jamban tidak layak) sesuai dengan jumlah total kepala keluarga (kk) di 

kelurahan/desa. Hal ini akan ditunjukkan dengan hasil perhitungan harus sama dengan 100% 

atau 1. 

  

s. Presentase (%) cakupan layanan sampah di tiap kelurahan/desa. Persentase cakupan layanan 
sampah merupakan % sampah terangkut dan dibawa ke TPA. 

t. Jumlah unit TPS (jika ada) di tiap kelurahan/desa.  
u. Jumlah unit TPS-3R (jika ada) di tiap kelurahan/desa.  
v. Jumlah unit pasar tradisional / modern (jika ada) di tiap kelurahan/desa. 
w. Tentukan apakah di tiap kelurahan/desa terpengaruh rob/pasang surut  air laut. Jika iya, beri nilai 1 

dan jika tidak 2. 
x. Luas area rawan genangan/banjir di tiap kelurahan/desa. Jika data sekunder ada, tentukan luas area 

rawan genangan/banjir dalam hektar (ha). Jika tidak terdapat data sekunder, lakukan estimasi besar 
persentase area rawan genangan/banjir dari total luas kelurahan/desa dengan memberikan bobot nilai 
(jika >75%=4;  >50%<75%=3;  >25%<50%=2;  <25%=1;  tidak ada=0).   
 

Secara bersamaan instrumen akan menghitung secara otomatis parameter (lihat formula pada box di 
bawah): persentase KK miskin, kepadatan penduduk, jumlah cakupan layanan jamban layak masing-
masing kelurahan/desa.   
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Gambar 4: Tampilan data pengelolaan sanitasi per kelurahan/desa pada Lembar Kerja “Form 2” 

Langkah 3: Input  Pembobotan Data Sekunder  EXPOSURE dan IMPACT pada Lembar Kerja “Area 

Berisiko” 

y. Isikan besaran pembobotan (%) data sekunder yang disepakati untuk 3 komponen EXPOSURE dalam 
Tabel Pembobotan EXPOSURE di Lembar Kerja “ Area Berisiko”. 

z. Isikan besaran pembobotan (%) yang disepakati untuk 4 parameter (jumlah penduduk, kepadatan 
penduduk, angka kemiskinan, dan fungsi urban/rural) dalam Tabel Pembobotan IMPACT di Lembar 
Kerja “Area Berisiko”.  

l m n o p

l 

q r s t u v w x 

Kepadatan penduduk = jumlah penduduk (orang) / luas area terbangun (Ha) 

Persentase KK miskin = (jumlah kk miskin / jumlah total kk) * 100% 

Jumlah layanan jamban layak = {(jumlah kk yg memiliki akses ke sistem setempat yg layak)+(jumlah kk 

dengan akses jamban bersama yg layak) + (jumlah kk dengan akses ke sistem berbasis komunal) + 

(jumlah kk dengan akses ke IPAL Kawasan/Terpusat) 
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Gambar 5: Tampilan data pembobotan EXPOSURE dan IMPACT pada Lembar Kerja “Area Berisiko” 

 Instrumen akan melakukan perhitungan secara otomatis mengenai skor EXPOSURE untuk 3 
komponen setiap kelurahan/desa. Adapun hasil perhitungan secara detail skor untuk parameter 
EXPOSURE – data sekunder dapat dilihat pada kolom AM – AR. 

 Instrumen akan melakukan perhitungan secara otomatis mengenai total skor IMPACT setiap 
kelurahan/desa menggunakan rumus di bawah ini:  

Total Skor = (w1 x V1) + (w2 x V2) + ............ + (wn x Vn) 

                      Dimana :   w1, w2, wn  = pembobotan (%) 

                                       V1, V2, Vn  = skor setiap paramater (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, 

angka kemiskinan)   

Dalam penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder, setiap parameter EXPOSURE dan 

IMPACT akan diberi skor dan pembobotan. Untuk menggambarkan tingkat resiko, skor  diberikan 

antara 1 – 4;  dimana skor 4  = risiko yang sangat tinggi;  skor 3 =  risiko tinggi; skor 2 =  risiko rendah; 

skor 1 =  risiko sangat rendah.  Adapun pembobotan parameter berkisar antara 0% - 100%, bisa sama 

besar atau berbeda-beda tergantung kesepakatan Pokja .  

Diasumsikan bahwa: semakin padat penduduknya semakin tinggi skornya, semakin miskin 

penduduknya maka semakin tinggi resikonya dan begitu pula sebaliknya.  Skor dihitung secara 

otomatis oleh instrumen berdasarkan nilai interval (rentang) berdasarkan rata-rata selisih nilai 

maksimum dan minimum setiap indikator.  Contoh diberikan dalam tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

y 

z 
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Angka Kemiskinan 

(KK) 
max 55%  

 min 0% skor interval 

 Group 1 55.5% 4 41.8 – 55.5 

 Group 2 41.7% 3 27.9 – 41.7 

 Group 3 27.8% 2 14.0 – 27.8 

 Group 4 13.9% 1 0 – 13.9 

 

Hasil perhitungan skor untuk parameter IMPACT secara detail dapat dilihat pada kolom CW-DG.  

Langkah 4: Input  Data  Persepsi SKPD pada Lembar Kerja “Form 2”  

aa. Kumpulkan dan isikan hasil penilaian resiko berdasarkan persepsi SKPD setiap kelurahan/desa untuk 
3 (tiga) komponen (lihat Gambar 6). Hasil penilaian berupa skor angka 1-4 dimasukkan di cell yang 
berwarna biru.  

Langkah 5: Input  Pembobotan Data persepsi SKPD  EXPOSURE pada Lembar Kerja “Area 

Berisiko” 

 Isikan besaran pembobotan Persepsi SKPD yang disepakati untuk air limbah, persampahan dan 
drainase dalam Tabel Pembobotan EXPOSURE di Lembar Kerja “Area Berisiko”.  Lihat langkah (y) 
untuk pengisian ini. 

 Instrumen akan melakukan perhitungan secara otomatis mengenai skor EXPOSURE untuk 3 
komponen setiap kelurahan/desa. Adapun hasil perhitungan secara detail skor untuk parameter 
EXPOSURE – IRS Sudi EHRA dapat dilihat pada kolom AU – BX. 

 

 

Gambar 6: Tampilan data Penilaian Resiko berdasarkan Persepsi SKPD pada Lembar Kerja “Form 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa 
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Langkah 6: Input  Data  IRS (Indeks Risiko Sanitasi – EHRA) pada Lembar Kerja “Form 2”   

 

 
 

Gambar 7: Tampilan data Penilaian Resiko berdasarkan IRS EHRA pada Lembar Kerja “Form 2” 

bb. Copy dan isikan hasil analisis Indeks Risiko Sanitasi studi EHRA kelurahan/desa pada Lembar Kerja 
“Form 2”. Angka yang berwarna biru dapat diubah sesuai dengan hasil studi EHRA Kabupaten/Kota. 
Berikut adalah data-data untuk setiap kecamatan dan kelurahan/desa yang perlu diisi dalam kolom 
dan baris yaitu: 

 IRS - Genangan Air. 

 IRS – Persampahan 

 IRS – PHBS 

 IRS – Air Limbah Domestik 

 IRS – Sumber Air (rumah tangga) 

 

Langkah 7: Input  Pembobotan IRS studi Ehra EXPOSURE pada Lembar Kerja “Area Berisiko” 

 Isikan besaran pembobotan IRS – studi EHRA yang disepakati untuk air limbah, persampahan dan 
drainase dalam Tabel Pembobotan EXPOSURE di Lembar Kerja “Area Berisiko”. Lihat langkah (y) 
untuk pengisian ini.  

 Instrumen akan melakukan perhitungan secara otomatis mengenai skor EXPOSURE untuk 3 
komponen setiap kelurahan/desa. Adapun hasil perhitungan secara detail skor untuk parameter 
EXPOSURE – IRS Sudi EHRA dapat dilihat pada kolom BZ – CE. 

 

Langkah 8: Cek hasil perhitungan Area Berisiko  Lembar Kerja “Area Berisiko”   

Lembar Kerja “Area Berisiko”  merupakan lembar kerja yang berisi output / hasil  penentuan area berisiko 

dari entri data yang dilakukan di lembar kerja Form 1 dan Form 2. Untuk pertama kali, data yang ada akan 

dikalkulasi secara detail di kolom CG – DN.  Kemudian secara otomatis oleh instrumen dipindahkan  di 

dalam baris (row) di bawah data-data kelurahan/desa (Lihat Gambar 8 mengenai Tabel Hasil Penentuan 

Area Berisiko Sanitasi).   

Langkah 9: Sesuaikan hasil perhitungan dengan melakukan verifikasi ke lapangan.   

 Hasil perhitungan mengenai risiko sanitasi per kelurahan/desa selanjutnya diverifikasi di lapangan,  
dan lakukan penyesuaian skor bila diperlukan. Isikan secara manual skor hasil penyesuaian di kolom 
AG-AI pada Lembar Kerja “Area Berisiko” (lihat Gambar 8). Bila Pokja tidak melakukan penyesuaian, 
isikan kolom AG-AI dengan nilai skor yang SAMA dengan kolom AC-AE.  

 

 

 

bb 
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Langkah 10: Masukkan hasil perhitungan dan peta area berisiko ke dalam Bab mengenai Area 

Berisiko Sanitasi.   

 Gambarkan hasil area berisiko menggunakan skor hasil penyesuaian (kolom AG-AI) ke dalam peta 
wilayah kajian untuk air limbah domestik, persampahan, drainase. 

 Buat rekapitulasi hasil area berisiko hanya untuk wilayah dengan tingkat resiko 3 dan 4 saja dan 
masukkan dalam SubBab mengenai Area Berisiko Sanitasi (lihat Gambar 9).  

 Masukkan hasil perhitungan area berisiko secara lengkap ke dalam Lampiran. 
 

 

Gambar 8: Tampilan Hasil Penilaian Area Berisiko pada Lembar Kerja “Area Berisiko” 
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C. Penggunaan Instrumen Profil Sanitasi dalam Penentuan Zona dan Sistem Sanitasi   
Gunakan file dengan nama Instrumen Profil Sanitasi 2014.xls. Instrumen ini terdiri dari 7 (tujuh) lembar 
kerja yang terpisah: Form 1; Form 2; Area Berisiko; Zona Air Limbah; Zona Sampah; Zona Drainase dan  
Input Planning Tool sebagaimana ditunjukkan di bawah ini. Untuk penentuan zona dan sistem sanitasi  
lembar kerja yang digunakan adalah: (i) Zona Air Limbah; (ii)  Zona Sampah; (iii) Zona Drainase; dan (iv) 
Input Planning Tool. 
 

 

 

Gambar 9: Tampilan Lembar Kerja Instrumen Profil Sanitasi 2014 

 

Langkah 1: Cek  output/hasil penentuan zona sistem air limbah  pada Lembar Kerja  “Zona Air 

Limbah”   

Lembar Kerja “Zona Air Limbah”  merupakan lembar kerja yang berisi output / hasil  penentuan sistem dan 

zona air limbah dari entri data yang dilakukan di lembar kerja Form 1 dan Form 2 serta Area Berisiko.  

 

Gambar 10: Tampilan hasil penentuan sistem dan zona air limbah pada  

Lembar Kerja Zona Air Limbah (1) 

Berikut adalah data-data dan hasil analisis  untuk setiap kecamatan dan kelurahan/desa yang diisikan 

secara otomatis oleh instrumen dalam kolom dan baris yaitu: 

a. Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa 
b. Luas administratif (ha) untuk setiap kelurahan/desa. 
c. Luas area terbangun (ha) untuk setiap kelurahan/desa. Luas area terbangun merupakan luas total 

suatu kelurahan/desa yang terdiri dari pemukiman, sekolah, hotel, industri, dll (non-daerah pertanian).  
d. Jumlah penduduk (jiwa) dan kepadatan penduduk (jiwa/Ha) per kelurahan/desa dan proyeksinya.  

a b c d e f g h 
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e. Kategori daerah perkotaan (urban) atau daerah pedesaan (rural) menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS). Jika urban, beri nilai 1 dan jika rural 2. 

f. kelurahan/desa terdapat daerah kawasan bisnis/central business district (CBD). Jika ada CBD, beri 
nilai 1 dan jika tidak ada 2. 

g. Kondisi bebas genangan, bila ya ditandai cell berwarna hijau dan bila tidak ditandai dengan cell 
berwarna biru 

h. Tingkat layanan air limbah domestik untuk onsite yg layak, berbasis komunal dan sistem offsite. 

 

Gambar 11: Tampilan hasil penentuan sistem dan zona air limbah pada  

Lembar Kerja Zona Air Limbah (2) 

i. Prioritas berdasarkan tingkat area berisiko. Prioritas tinggi adalah kelurahan /desa dgn resiko skor 3 
dan 4 dan ditandai dengan cell berwarna merah, sementara prioritas rendah adalah kelurahan/desa 
dengan resiko 1 dan 2 dan ditandai dengan cell berwarna hijau. 

j. Tipikal sistem yang disarankan: (i) onsite; (ii) sistem komunal; (iii) Offsite kepadatan sedang; (iv) 
offsite terpusat. 

Berikut adalah hasil zona dan sistem untuk setiap kelurahan/desa yang secara manual harus diisi oleh 

user (Pokja) dalam kolom dan baris:  

k. Berdasarkan langkah (j), Pokja harus mengelompokkan kelurahan/desa yang memiliki sistem yang 
sama ke dalam 1 (satu) zona,  dengan menggunakan angka 1-5 (maksimum) yang berwarna biru. 

l. Gambarkan hasil zona di peta administrasi dan bila diperlukan diskusikan  dan lakukan penyesuaian 
zona bersama ahli teknis berdasarkan pertimbangan kondisi topografi/geografi, skala prioritas 
(berdasarkan tingkat risiko),  optimalisasi kapasitas sistem, atau ketersediaan anggaran. 

m. Catatan bila ada perubahan zona sebagaimana langkah (l). 
 

Setelah langkah (k), (l), dan (m) dilakukan oleh Pokja, Instrumen akan melakukan secara otomatis langkah 

berikut ini: 

n. Rekapitulasi data per zona untuk sistem air limbah domestik mengenai  luas administratif (ha), luas 
area terbangun (ha), jumlah penduduk beserta kepadatan dan proyeksinya, akses sistem on-site yang 
layak (%), akses sistem komunal (%), dan akses sistem off-site (%) beserta area prioritas.    Data 
rekapitulasi ini diperlukan untuk perhitungan biaya sistem menggunakan Instrumen Perencanaan 

i j k l m 
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Sanitasi  dan akan disusun secara otomatis pada Lembar Kerja ”Input Planning Tool” (lihat langkah 
no. 4). 

 

        Gambar 12: Tampilan hasil penentuan sistem dan zona air limbah pada  

Lembar Kerja Zona Air Limbah (3) 

Langkah 2: Cek output/hasil penentuan zona sistem Persampahan   pada Lembar Kerja “Zona 

Sampah” 

Lembar kerja “Zona Sampah” merupakan lembar kerja yang berisi output / hasil penentuan sistem dan 

zona sampah dari entri data yang dilakukan di lembar kerja Form 1 dan Form 2 serta Area Berisiko.  

 

Berikut adalah data-data yang digunakan dan hasil analisa untuk setiap kecamatan dan kelurahan/desa 

yang secara otomatis diisi oleh instrumen dalam kolom dan baris yaitu: 

 

Gambar 13: Tampilan hasil penentuan sistem dan zona persampahan pada  

Lembar Kerja Zona Sampah (1) 

o. Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa 
p. Luas administratif (ha) untuk setiap kelurahan/desa. 

n 

o p q r 
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q. Luas area terbangun (ha) untuk setiap kelurahan/desa. Luas area terbangun merupakan luas total 
suatu kelurahan/desa yang terdiri dari pemukiman, sekolah, hotel, industri, dll (non-daerah 
pertanian).  

r. Jumlah penduduk (jiwa) dan kepadatan penduduk (jiwa/Ha) per kelurahan/desa dan proyeksinya.  
 

 

Gambar 14: Tampilan hasil penentuan sistem dan zona persampahan pada  

Lembar Kerja Zona Sampah (2) 

s. Kategori daerah perkotaan (urban) atau daerah pedesaan (rural) menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS). Jika urban, beri nilai 1 dan jika rural 2. 

t. kelurahan/desa terdapat daerah kawasan bisnis/central business district (CBD). Jika ada CBD, beri 
nilai 1 dan jika tidak ada 2. 

u. Tingkat layanan sampah untuk % sampah yang terangkut, jumlah TPS yg ada, jumlah TPS-3R yg 
ada, jumlah pasar tradisional. 

v. Prioritas berdasarkan tingkat area berisiko. Prioritas tinggi adalah kelurahan /desa dgn resiko skor 
3 dan 4 dan ditandai dengan cell berwarna merah, sementara prioritas rendah adalah 
kelurahan/desa dengan resiko 1 dan 2 dan ditandai dengan cell berwarna hijau. 

w. Fitur zona yang disarankan apakah : (i) CBD; (ii) >100 orang/ha dan urban; (iii) >100 orang/ha dan 
bukan urban; (iv) 25 – 100 orang/ha dan urban/rural; (v) area kepadatan rendah.  

Berikut adalah hasil zona dan sistem untuk setiap kelurahan/desa yang secara manual harus diisi oleh 

user (Pokja) dalam kolom dan baris:  

x. Pokja harus mengelompokkan secara manual zona untuk kelurahan/desa yang memiliki sistem 
yang sama,  dengan menggunakan angka 1-5 (maksimum) yang berwarna biru. 

y. Gambarkan hasil di peta area terbangun atau bila tidak ada gunakan peta administrasi dan bila 
diperlukan diskusikan dan lakukan penyesuaian zona bersama ahli teknis berdasarkan 
pertimbangan kondisi topografi/geografi, skala prioritas (berdasarkan tingkat resiko), optimalisasi 
sistem n atau ketersediaan anggaran. 

z. Catatan bila ada perubahan zona sebagaimana langkah (l). 
 

Setelah langkah (x), (y), dan (z) dilakukan oleh Pokja, Instrumen akan melakukan secara otomatis langkah 

berikut ini: 

s t u 
v w x y z 
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aa. Data rekapitulasi per zona untuk sistem sampah mengenai  luas administratif (ha), luas area 
terbangun (ha), jumlah penduduk beserta kepadatan dan proyeksinya, tingkat layanan sampah, 
beserta prioritas.    Data rekapitulasi ini diperlukan untuk perhitungan biaya sistem  menggunakan 
Instrumen Perencanaan Sanitasi  dan akan disusun secara otomatis pada Lembar Kerja ”Input 
Planning Tool” (lihat langkah no. 4). 

 

Gambar 15: Tampilan hasil penentuan sistem dan zona sampah pada Lembar Kerja Zona Sampah (3) 

Langkah 3: Cek output/hasil penentuan zona sistem Drainase   pada Lembar Kerja 05-Drainase   

Lembar Kerja “Zona Drainase” merupakan lembar kerja yang berisi output/ hasil penentuan sistem dan 

zona drainase dari entri data yang dilakukan di Lembar Kerja Form 1 dan Form 2 serta Area Berisiko. 

Berbeda dengan Lembar Kerja Zona Air Limbah dan Zona Sampah, output atau hasil penentuan sistem 

drainase akan secara otomatis dihitung dan diletakkan oleh instrumen di dalam baris (row)  di bawah zona 

1. 

Berikut adalah data-data  untuk setiap kecamatan dan kelurahan/desa yang secara otomatis diisi oleh 

instrumen dalam kolom dan baris yaitu: 

bb. Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa 
cc. Luas area terbangun (ha) untuk setiap kelurahan/desa. Luas area terbangun merupakan luas total 

suatu kelurahan/desa yang terdiri dari pemukiman, sekolah, hotel, industri, dll (non-daerah 
pertanian).  

dd. Jumlah penduduk (jiwa).  
ee. Kategori daerah perkotaan (urban) atau daerah pedesaan (rural) menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS). Jika urban, beri nilai 1 dan jika rural 2. 
ff. Pengaruh pasang surut/rob di kelurahan/desa. 
gg. Luas area rawan genangan/banjir di tiap kelurahan/desa. 
hh. Prioritas berdasarkan tingkat area berisiko. Prioritas tinggi adalah kelurahan /desa dgn resiko skor 

3 dan 4 dan ditandai dengan cell berwarna merah, sementara prioritas rendah adalah 
kelurahan/desa dengan resiko 1 dan 2 dan ditandai dengan cell berwarna hijau. 

 

aa 
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Gambar 16: Tampilan hasil penentuan sistem dan zona drainase pada Lembar Kerja Zona Drainase (1) 

Data jumlah penduduk saat ini (orang) dan luas total area rawan genangan/banjir di Kabupaten/Kota 

dibutuhkan di dalam Instrumen Perencanaan Sanitasi  dan akan disusun secara otomatis pada Lembar 

Kerja”Input Planning Tool” (lihat langkah no.4) . 

Langkah 4: Cek rekapitulasi hasil penentuan zona seluruh sistem  pada Lembar Kerja “Input 

Planning Tool “   

Lembar kerja “”Input Planning Tool” merupakan output Lembar Kerja  per zona untuk air limbah, 

persampahan dan drainase yang akan dijadikan input untuk analisis lebih lanjut perkiraan biaya setiap 

sistem yang dipilih menggunakan  Instrumen Perencanaan Sanitasi   (lihat Gambar 17). 

 

 

Gambar 17: Tampilan rekapitulasi penentuan sistem dan zona sanitasi pada 

 

 

bb cc dd ee ff gg hh 
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Lembar Kerja “Input Planning Tool” 

Langkah 5: Masukkan hasil perhitungan dan peta zona dan sistem ke dalam Bab 3.2 SSK.   

 Gambarkan hasil perhitungan dalam peta  untuk air limbah, persampahan dan drainase. 

 Masukkan dalam peta dan gambar di Sub Bab mengenai  Tahapan Pengembangan Sanitasi.  
 

 
Langkah untuk  meng-insert baris (row) untuk menambah kelurahan/desa bila > 20 sebagai berikut: 

a) Sisipkan (insert) baris di bawah baris/ row ke-20 sejumlah yang diinginkan pada Lembar Kerja “Form 2”. 
b) Copy seluruh baris ke-20 dan paste formula pada baris yg dituju di Lembar Kerja “Form 2”. 
c) Sisipkan (insert) baris di bawah baris/ row ke-20 sejumlah yang diinginkan pada Lembar Kerja “Area Berisiko”. 
d) Copy seluruh baris ke-20 dan paste formula pada baris yg dituju di Lembar Kerja “Area Berisiko”. 
e) Sisipkan (insert) baris di bawah baris/ row ke-20 sejumlah yang diinginkan pada Lembar Kerja “Zona Air Limbah”. 
f) Copy seluruh baris ke-20 dan paste formula pada baris yg dituju di Lembar Kerja “Zona Air Limbah”. 
g) Sisipkan (insert) baris di bawah baris/ row ke-20 sejumlah yang diinginkan pada Lembar Kerja “Zona Sampah”. 
h) Copy seluruh baris ke-20 dan paste formula pada baris yg dituju di Lembar Kerja “Zona Sampah”. 
i) Sisipkan (insert) baris di bawah baris/ row ke-20 sejumlah yang diinginkan pada Lembar Kerja “Zona Drainase”. 
j) Copy seluruh baris ke-20 dan paste formula pada baris yg dituju di Lembar Kerja “Zona Drainase”. 

Lakukan (a) – (j) secara berurutan. 
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Gambar 18  Diagram Alir mengenai Keterkaitan Proses Penentuan Area Berisiko dan Proses Zonasi dan Seleksi Sistem 
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Petunjuk Teknis-06 Instrumen Perencanaan Sanitasi  

Tujuan: 

Mengidentifikasi perkiraan biaya setiap sistem dan teknologi yang dipilih 

 

 

Output: 

Perkiraan biaya setiap sistem dan teknologi  yang dipilih untuk komponen air limbah domestik, persampahan, 

dan drainase. 
 

 

Deskripsi 

Instrumen Perencanaan Sanitasi merupakan alat bantu untuk menganalisis perkiraan biaya sistem dan 

teknologi sanitasi yang dipilih berdasarkan input data umum dan biaya maupun data khusus mengenai sistem 

seleksi dan pemilihan teknologi setiap zona untuk komponen air limbah domestik, persampahan, dan drainase. 

Data khusus ini sebagian besar dihasilkan dari hasil analisis zona dan tipikal sistem sanitasi menggunakan 

Instrumen Profil Sanitasi.   

Instrumen ini terdiri dari 3 (tiga) files, yaitu: (i) Instrumen Perencanaan Sanitasi - Air Limbah Domestik, (ii) 

Instrumen Perencanaan Sanitasi - Persampahan, dan (iii) Instrumen Perencanaan Sanitasi – Drainase, 

yang ditulis menggunakan perangkat lunak spreadsheet processor Microsoft Excel.   

Data yang digunakan dalam instrumen ini adalah: 

(i) Nama SKPD anggota Pokja yang mengisi dan memeriksa instrumen. 
(ii) Target layanan sanitasi (air limbah domestik, persampahan dan drainase) kabupaten/kota untuk jangka 

menengah dan jangka panjang. 
(iii) Estimasi biaya investasi dan O&P untuk sistem. 
(iv) Hasil penentuan zona dan sistem yang merupakan output dari Instrumen Profil Sanitasi. 

Data yang dimasukkan adalah hasil rekapitulasi per zona mengenai luas area terbangun (Ha), jumlah 

penduduk beserta kepadatan dan proyeksinya, tingkat layanan beserta prioritas. 

(v) Teknologi yang dipilih berdasarkan sistem yang disarankan termasuk parameternya.  
 

 

 

 

Dokumen Referensi Terkait: 

Buku Referensi Opsi dan Teknologi 

Sanitasi, TTPS 2010 

Pelaksana: 

Anggota Pokja  

Instrumen: 

 

Lama Kegiatan: 

….. hari kerja 
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Langkah-langkah Pelaksanaan  

A. Penggunaan Instrumen PerencanaanSanitasi  - Air Limbah Domestik 

Gunakan file dengan nama  Instrumen Perencanaan - Air Limbah.xls. Instrumen ini terdiri dari 8 
(delapan) lembar kerja sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.  

 

Gambar 1: Tampilan Lembar Kerja Instrumen Perencanaan - Air Limbah 

1. Input atau Entri Data Umum & Biaya pada Lembar Kerja 01-Info Umum & Biaya  
Isikan data yang bersifat umum dan terkait biaya pada lembar kerja ini. Huruf/angka yang berwarna biru 

dapat diubah sesuai dengan kondisi di Kabupaten/Kota. Gunakan pula hasil Instrumen Profil Sanitasi 

(Lembar Kerja Zona Air Limbah dan Lembar Kerja Input Planning Tool) sebagai acuan.  

 
Gambar 2a: Tampilan Lembar Kerja 01-Info Umum & Biaya (1) 

Berikut adalah data-data yang perlu diisi dan dipilih dalam kolom dan baris  (lihat Gambar 2a dan Gambar 

2b) yaitu: 

a. Nama Provinsi dan Kabupaten/Kota, jumlah zona sanitasi air limbah, pengisi instrumen beserta 
jabatan, pemeriksa dan tanggal pengisian instrumen, tahun mulai implementasi, dan versi pengisian 
instrumen. 

b. Nilai tukar kurs Indonesia ke Dollar Amerika. Hal ini dikarenakan perhitungan biaya mengacu terhadap 
nilai kurs tersebut. 

c. Indeks upah dan biaya (gabungan) untuk Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan standar upah dan 
bahan berdasarkan kisaran harga standard DKI Jakarta. 

d. Target persentase cakupan layanan air limbah skala kabupaten/kota pada tahun ke-5 dan tahun ke-
20. Target ini merupakan target capaian akses infrastruktur sanitasi yang layak. Disarankan untuk 
menyatakan persentase ini secara realistis sesuai dengan kondisi sanitasi yang ada di 
Kabupaten/Kota. 

b 

a 

c 

d 
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e. Tentukan apakah masterplan air limbah diperlukan atau tidak di Kabupaten/Kota dan waktu yang 
dibutuhkan untuk penyelesaian masterplan. 

f. Kisaran persentase harga/biaya konstruksi dan O&P sistem komunal dan IPAL yang berlaku di 
Kabupaten/Kota. Disarankan untuk mengikuti nilai yang diberikan dalam instrumen. Apabila nilainya 
melebihi saran yang diberikan, pastikan indeks upah dan bahan bernilai 1 (lihat point (c)), untuk 
menghindari perhitungan ganda. 

 

 

Gambar 2b: Tampilan Lembar Kerja 01-Info Umum & Biaya (2) 

 

 

 

 
 

2. Input/ Entri serta Analisa  Data pada Lembar Kerja 02-WW zona 1 s/d 5  

Untuk setiap zona air limbah yang ada di Kabupaten/Kota  isikan data sesuai hasil analisis Instrumen 

Profil Sanitasi Lembar Kerja Zona Air limbah dan Lembar Kerja Input Planning Tool. Lakukan langkah-

langkah sebagaimana di bawah ini dan isikan data hanya pada cell dengan huruf/angka yang berwarna 

biru (dapat diubah sesuai dengan kondisi di Kabupaten/Kota).    

 

Langkah 1: Penentuan Seleksi Sistem 

Berikut data yang perlu diisikan dalam kolom dan baris (lihat Gambar 3a dan 3b) yaitu: 
a. Nomor urut zona. 
b. Jumlah penduduk saat ini, pertumbuhan penduduk (%), persentase penduduk yang memiliki akses 

sistem on-site yang layak, sistem komunal, sistem off-site, dan luas area terbangun di zona tersebut. 
Hasil ini harus sesuai dengan output Instrumen Profil Sanitasi (Lembar Kerja  Input Planning Tool). 

c. Gunakan drop-down menu untuk menentukan tipe kepadatan penduduk, apakah level air tanah <0.3 
meter/bebas area genangan/banjir, ada tidaknya CBD (central business district/kawasan perdagangan 

Catatan: 

Dalam menentukan estimasi biaya disarankan memilih satu pendekatan, apakah estimasi biaya 

berdasarkan indeks upah dan bahan (standard PU) atau berdasarkan harga yang berlaku di Kabupaten/ / 

Kota.  

f 

e 
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dan jasa) saat ini maupun yang akan datang, apakah >50% area di zona merupakan area beresiko 
tinggi dan sangat tinggi. Hasil ini harus sesuai dengan output Instrumen Profil Sanitasi lembar kerja 
Input Planning Tool.  
Instrumen akan memberikan saran sistem yang dapat diterapkan di zona tersebut berdasarkan 
konfigurasi drop-down menu tersebut. Sistem yang disarankan dapat berupa: (i) Onsite (individual, 
MCK umum atau kedua-duanya); (ii) Hibrida atau Sistem Komunal (tangki septik komunal, IPAL 
komunal, MCK++); (iii) Off-site (IPAL Kawasan, IPAL terpusat).  

d. Tentukan persentase cakupan akses layanan air limbah di zona sampai akhir periode perencanaan di 
zona (tahun ke-20). 

e. Tentukan persentase akses sanitasi on-site saat ini yang akan diubah/terhubung menjadi sistem off-
site. Item ini hanya dapat diisi, jika instrumen menyarankan sistem off-site.  

 

 

Gambar 3a: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 1 – 5 (1). 

 

Gambar 3b: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 1 – 5 (2). 

a 

b 

c 

d 

e 
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Langkah 2: Pemilihan Teknologi 

Berikut data yang perlu diisikan dalam kolom dan baris  yaitu: 

Sistem On-site (Individual atau  MCK Umum) 
Jika sistem on-site yang disarankan (lihat Gambar 4a dan 4b), ada beberapa langkah yang harus 

diperhatikan: 

a. Gunakan drop-down menu untuk menentukan pilihan teknologi untuk penampungan dan pengaliran. 
b. Tentukan jumlah rumah tangga yang akan menggunakan satu (1) unit MCK umum secara bersama-

sama (10 -20 rumah tangga per sistem). 
c. Tentukan pilihan teknologi pengolahan akhir yang akan diterapkan di zona. Pilihan teknologi yang 

disarankan berupa Pit latrines, Tangki septik individual, atau MCK umum.  
d. Pada cell parameter kunci pemilihan teknologi, tentukan jumlah orang per rumah tangga dan tingkat 

konsumsi air bersih (liter/orang/hari) di zona tersebut.  
e. Tentukan pula jumlah sistem yang akan dibangun per tahun. Jika nilainya sama dengan yang 

disarankan berarti seluruh sistem akan dibangun pada tahun yang sama. 
Bila sistem ini yang disarankan maka pembuangan ke IPLT diperlukan dan lanjutkan pengisian ke Lembar 

Kerja 03-IPLT. 

 

 

Gambar 4a: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 5  Langkah 2 Pemilihan Teknologi (1)  

a 

b 
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Gambar 4b: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 5  Langkah 2 Pemilihan Teknologi (2)  

Sistem Komunal (Community based System) 

Jika sistem komunal yang disarankan (lihat Gambar  5a dan 5b), ada beberapa langkah yang harus 

diperhatikan: 

a. Tentukan teknologi untuk penampungan dan pengaliran (perpipaan). Saran teknologi untuk jaringan 
perpipaan (sewer system) untuk sistem komunal adalah simplified sewer system atau community 
sewer system. 

b. Tentukan apakah persentase rumah tangga di zona tersebut akan memiliki toilet pribadi dalam 10 
tahun lebih dari 80%. Jika>80%, maka IPAL komunal/tangki septik komunal yang akan disarankan. 
Jika tidak, MCK++ yang disarankan. 

c. Tentukan pilihan teknologi pengolahan akhir yang akan diterapkan di zona. Pilihan teknologi yang 
disarankan berupa Tangki septik komunal, IPAL komunal atau MCK++ dengan jaringan perpipaan.  

d. Tentukan jumlah rumah tangga yang akan terkoneksi ke IPAL komunal/tangki septik komunal/MCK++. 
Tipikalnya adalah 50 - 150 rumah tangga per unit IPAL komunal, 5 - 20 rumah tangga per unit tangki 
septik komunal, dan 25-80 rumah tangga per unit MCK++ + jaringanperpipaan.  

e. Pada cell parameter kunci pemilihan teknologi, tentukan jumlah orang per rumah tangga dan tingkat 
konsumsi air bersih (liter/orang/hari) di zona. 

f. Tentukan pula jumlah sistem yang akan dibangun per tahun. Jika nilainya sama dengan yang 
disarankan berarti seluruh sistem akan dibangun pada tahun yang sama. Jika waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan pembangunan IPAL komunal lebih dari 10 tahun, kurangi target atau tingkatkan 
jumlah sistem yang akan dibangun per tahun. 

Bila sistem ini yang disarankan maka pembuangan ke IPLT diperlukan dan lanjutkan pengisian ke Lembar 

Kerja 03-IPLT. 

c 

d 

e 
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Gambar 5a: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 4 (1) 

 

 

 

Gambar 5b: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 4 (2) 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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Sistem Off-site 

Jika sistem off-site (IPAL Kawasan atau IPAL terpusat: dengan sistem aerobik, sistem anaerobik atau 
kolam) yang disarankan (lihat Gambar 6a dan 6b), ada beberapa langkah yang harus diperhatikan: 
a. Tentukan teknologi untuk penampungan dan pengaliran (perpipaan). Saran teknologi jaringan 

perpipaan (sewer system) untuk sistem off-site adalah (pompa) sanitary sewer system atau 
konvensional (combined) sewer system.  

b. Tentukan pilihan teknologi pengolahan akhir untuk sistem off-site: Rotating Bio Contactor (RBC), 
Aerobic Activated Sludge System, Biological Aerated Filter, Upflow Anaerobic Sludge Blanket  
(UASB), UASB + kolam, atau sistem kolam stabilisasi.  Instrumen Perencanaan Sanitasi memberikan 
perbandingan kriteria pemilihan untuk setiap teknologi. Pilihan teknologi harus disesuaikan dengan 
tingkat kepentingan dan kebutuhan yang sesuai di Kabupaten/Kota.  

c. Pada cell parameter kunci pemilihan teknologi, tentukan jumlah orang per rumah tangga dan tingkat 
konsumsi air bersih (liter/orang/hari) di zona. 

d. Tentukan jumlah sistem yang akan dibangun per tahun. Untuk IPAL kawasan dapat dibangun lebih 
dari 1 (satu) sistem. 

 

 

 

Gambar 6a: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 2 (1) 

Output Langkah 2 - Pemilihan Teknologi: 

Langkah 2 akan menghasilkan informasi: (i) total aliran air limbah per sistem (m3/hari), (ii) luas area 
untuk pengolahan air limbah (m2), dan (iii) jumlah maksimum sistem yang dibutuhkan di zona 
berdasarkan input data. 

a 
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Gambar 6b: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 2 (2) 

Langkah 3: Perhitungan Indikasi Biaya Investasi Infrastruktur 

Biaya investasi infrastruktur air limbah terdiri dari (i) biaya user interface (tidak menjadi bagian dalam 

instrumen ini); (ii) biaya pengolahan air limbah; (iii) biaya sewer; dan (iv)  biaya pembebasan lahan.   

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan (lihat Gambar 7). 

a. Jika sewer diperlukan untuk sistem komunal dan sistem off-site, tentukan persentase rumah 

tangga dimana sewer akan dikonstruksi secara pipejacking. 

b. Tentukan persentase rumah tangga yang membutuhkan konstruksi sewer akan tetapi terhalang 

oleh kondisi tanah yang kurang baik. Faktor kekerasan tanah dan tingginya muka air tanah 

mengakibatkan biaya sewer meningkat. 

c. Tentukan dengan menggunakan fungsi drop-down menu apakah air limbah dapat atau tidak 

dialirkan secara gravitasi. 

d. Tentukan harga tanah per m2 untuk biaya pembebasan lahan untuk pembangunan sistem 

pengolahan air limbah dengan menggunakan drop-down menu. Jika harga tanah tidak diketahui, 

Pokja harus mengisikan kisaran harga yang disepakati. 

 

Hasil perhitungan indikasi biaya investasi dan O&P infrastruktur secara ringkas disajikan pula dalam 

bentuk grafik. 

Output: 

Langkah 3 akan menghasilkan informasi: (i) total biaya investasi infrastruktur air limbah (tidak 
termasuk pajak), (ii) rata-rata biaya konstruksi per sambungan rumah tangga , dan (iii) rata-rata 
biaya operasional dan pemeliharaan  per sambungan rumah tangga. 
 

b 

d 

c 
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Gambar 7: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 1  

Langkah 4: Program dan Kegiatan, Waktu dan Biaya 

Untuk setiap zona, program dan kegiatan pengelolaan air limbah akan secara otomatis dihasilkan sesuai 
pemilihan sistem air limbah. Program/kegiatan pengelolaan air limbah terdiri dari: (i) Studi dan Desain; (ii) 
Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi; (iii) Penyiapan Lahan; (iv) Konstruksi dan Supervisi; dan (v) 
Operasi dan Pemeliharaan.  
Untuk setiap kegiatan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan (lihat Gambar 8). 
a. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan. 

Disarankan untuk mengikuti waktu yang diberikan, akan tetapi boleh berbeda. Jika waktu yang 
disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti kegiatan ini tidak diperlukan dan harus diisi 
0. 

b. Tentukan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan. 
Disarankan untuk mengikuti kisaran biaya yang diberikan, akan tetapi boleh berbeda. Jika biaya yang 
disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti biaya untuk kegiatan ini tidak diperlukan 
dan harus diisi 0. 

c. Jika tidak terdapat kegiatan didalam list yang diberikan atau terdapat tambahan kegiatan, kegiatan 
tersebut dapat dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia beserta dengan waktu dan biaya yang 
dibutuhkan. 

 

a 

b 

c 

d 
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Gambar 8: Tampilan Lembar Kerja 02-WW zona 5 Langkah 4 

3. Input/ Entri serta Analisa  Data pada Lembar Kerja 03-IPLT  
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) biasanya dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota. 

Fungsi dari IPLT adalah untuk mengolah lumpur tinja (sludge), yang secara reguler diangkut dengan 

menggunakan truk tinja, yang dihasilkan oleh sistem onsite dan sistem komunal. Produksi lumpur tinja 

(sludge) yang dihasilkan setiap zona selama 20 tahun akan dikalkulasi di Lembar Kerja 03-IPLT. 

Huruf/angka yang berwarna biru dapat diubah sesuai dengan kondisi di Kabupaten/Kota. 

Langkah 1: Perhitungan Produksi Lumpur Tinja (Sludge) 

Untuk menghitung produksi lumpur tinja (sludge) ada beberapa langkah yang harus diperhatikan (lihat 

Gambar 9). 

a. Tentukan persentase akses sistem on-site saat ini (%) (untuk skala kota) yang akan dilayani oleh 
IPLT. 

b. Jika IPLT kabupaten/kota sudah ada, tentukan kapasitas desain pengolahan lumpur tinja di IPLT. Jika 
belum ada isikan angka 0. 

c. Kapasitas IPLT secara bertahap akan digambarkan untuk 5 tahun pertama, sampai dengan 10 tahun, 
dan sampai 20 tahun. 
 

a b 

c 
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Gambar 9: Tampilan Lembar Kerja 03-IPLT untuk Perhitungan Produksi Lumpur Tinja 

 

Langkah 2: Perhitungan Kebutuhan Truk Tinja 

Untuk menghitung kebutuhan truk tinja ada beberapa langkah yang harus diperhatikan (lihat Gambar 10). 

a. Tentukan jumlah unit, rata-rata volume truk tinja, dan jumlah rata-rata ritasi (muatan penuh) per hari 
truk tinja yang sudah ada/ eksisting ke IPLT yang ada di Kabupaten/Kota. 

b. Tentukan rata-rata volume truk tinja baru (yang diperlukan). 
c. Tentukan jumlah truk tinja baru yang dibutuhkan. Saran diberikan oleh instrumen berdasarkan input 

data, akan tetapi boleh kurang atau lebih dari yang disarankan. 
 

 

Gambar 10: Tampilan Lembar Kerja 03-IPLT untuk Perhitungan Truk Tinja 

Langkah 3: Penentuan Pentahapan 

Pengadaan truk tinja dan pembangunan IPLT dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kapasitas 

desain IPLT. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan pada saat pentahapan (lihat Gambar 11). 

a. Tentukan jumlah pentahapan pembangunan IPLT yang dipilih. Instrumen akan menyarankan jumlah 
pentahapan yang dibutuhkan, akan tetapi dapat berbeda dengan yang disarankan. 

b. Tentukan jumlah truk tinja yang dibutuhkan per tahapan pembangunan. Instrumen akan menyarankan 
jumlah truk yang dibutuhkan, akan tetapi dapat berbeda dengan yang disarankan. 

 

a 

b 
c 

b 

c 
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Gambar 11: Tampilan Lembar Kerja 03-IPLT untuk Penentuan Pentahapan 

Langkah 4: Tipikal Desain Kolam Stabilisasi per Tahapan 

Teknologi pengolahan lumpur tinja yang disarankan oleh instrumen adalah kolam stabilisasi beserta unit 

sludge drying bed. Berdasarkan input data, instrumen akan menghitung kebutuhan lahan (m2) dan volume 

kolam anaerobik, fakultatif, maturasi, beserta kebutuhan unit sludge drying bed. 

 

Gambar 12: Tampilan Lembar Kerja 03-IPLT untuk Tipikal Desain Kolam Stabilisasi 

Langkah 5: Perhitungan Biaya Investasi IPLT 

Perhitungan biaya investasi IPLT terdiri dari (i) biaya pengadaan truk, (ii) total biaya operasi dan 

pemeliharaan (O&P), (iii) total biaya investasi IPLT,  dan (iv) total biaya kebutuhan lahan. Ada beberapa 

langkah yang harus diperhatikan (lihat Gambar 13): 

a. Tentukan pilihan biaya yang dibutuhkan per tahapan pembangunan IPLT. 
b. Tentukan harga tanah per m2 untuk biaya pembebasan lahan pembangunan IPLT. 

 

a 

a 

b 
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Gambar 13: Tampilan Lembar Kerja 03-IPLT untuk Perhitungan Biaya 

Langkah 6: Program dan Kegiatan, Waktu dan Biaya 

Untuk pembangunan IPLT, program dan kegiatan akan secara otomatis dihasilkan sesuai data yang 

dimasukkan di langkah 1 sampai dengan langkah 5. Program/kegiatan pembangunan IPLT terdiri dari: 

(i)Studi dan Desain; (ii) Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi; (iii) Penyiapan Lahan; (iv) Konstruksi dan 

Supervisi; dan (v) Operasi dan Pemeliharaan.  

Untuk setiap kegiatan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan (lihat Gambar 14). 
a. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan. 

Disarankan untuk mengikuti waktu yang diberikan, akan tetapi boleh berbeda. Jika waktu yang 
disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti kegiatan ini tidak diperlukan dan harus diisi 
0. 

b. Tentukan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan. 
Disarankan untuk mengikuti kisaran biaya yang diberikan, akan tetapi boleh berbeda. Jika biaya yang 
disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti biaya untuk kegiatan ini tidak diperlukan 
dan harus diisi 0. 

c. Jika tidak terdapat kegiatan didalam list yang diberikan atau terdapat tambahan kegiatan, kegiatan 
tersebut dapat dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia beserta dengan waktu dan biaya yang 
dibutuhkan. 

 

 
 

Gambar 14: Tampilan Lembar Kerja 03-IPLT untuk Langkah 6  

 

a 

b 

a b 
c 
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4. Cek Hasil Analisa  Data pada Lembar Kerja 04-Rangkuman  
Lembar kerja 04-Rangkuman merupakan rangkuman dari output lembar kerja sebelumnya. Akan tetapi 

ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian (lihat Gambar 15, Gambar 16, dan Gambar 17): 

a. Jika diinginkan, dapat dilakukan perubahan kapasitas layanan untuk periode 5 tahun, sampai tahun 
ke-10, dan sampai tahun ke-20. Dengan cara menggeser scroll bar untuk setiap zona. Sebuah 
peringatan akan muncul jika kapasitas layanan ditinggikan akan tetapi jumlah sistem yang dibangun 
tidak cukup. 

b. Grafik akan menggambarkan perubahan akses skala kota selama 20 tahun untuk sistem on-site, 
komunal dan off-site, akibat perubahan scroll-bar tersebut. 

 

 

Gambar 15: Tampilan Lembar Kerja 04- Rangkuman untuk Gambaran Sistem 

c. Jika diinginkan, dapat dilakukan penyesuaian tahun pelaksanaan implementasi kegiatan di tiap zona, 
apakah akan dimajukan/dipercepat ataukah diundur/diperlambat dengan cara menggeser scroll-bar 
untuk setiap zona. 

d. Grafik akan menggambarkan kebutuhan investasi skala kota per tahun selama 20 tahun. 
e. Grafik akan menunjukkan kebutuhan investasi dalam juta Rp./orang yang terlayani. 
f. Tabel menunjukkan kebutuhan investasi untuk periode 5 tahun per zona. 

 

 

Gambar 16: Tampilan Lembar Kerja 04-Rangkuman untuk Indikasi Biaya 

a 

b 

c 

d 
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Gambar 17: Tampilan Lembar Kerja 04-Rangkuman untukRingkasan Kegiatan & Biaya 

B. Penggunaan Instrumen Perencanaan Sanitasi- Persampahan 

Gunakan file dengan nama Instrumen Perencanaan  - Sampah.xls. Instrumen ini terdiri dari 8 (delapan) 
lembar kerja  sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.  

 
Gambar 18: Tampilan Lembar Kerja Instrumen Perencanaan - Sampah 

1. Input atau Entri Data Umum & Biaya pada Lembar Kerja 01-Info Umum & Biaya  
Isikan data yang bersifat umum dan terkait biaya pada lembar kerja ini. Huruf/angka yang berwarna biru 

dapat diubah sesuai dengan kondisi di Kabupaten/Kota. Gunakan pula hasil Instrumen Profil Sanitasi 

(Lembar Kerja Input Planning Tool) sebagai acuan.  

Berikut adalah data-data yang perlu diisi dalam kolom dan baris (lihat Gambar 19) yaitu: 

a. Nama Provinsi dan Kabupaten/Kota, jumlah zona sanitasi sampah, pengisi instrumen beserta jabatan, 
pemeriksa dan tanggal pengisian instrumen, tahun mulai implementasi, dan versi pengisian instrumen. 

b. Nilai tukar kurs Indonesia ke Dollar Amerika. Hal ini dikarenakan perhitungan biaya mengacu terhadap 
nilai kurs tersebut. 

c. Indeks upah dan bahan (gabungan) untuk Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan standard upah dan 
bahan berdasarkan kisaran harga standard DKI Jakarta. 

e 

f 
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Gambar 19: Tampilan Lembar Kerja 01-Info Umum & Biaya (1) 

Kemudian lanjutkan dengan pengisian di bawah ini (lihat Gambar 20): 

d. Kisaran harga/biaya investasi dan O &P untuk kendaraan pengangkut sampah, TPS/Transfer 
Stations, pengolahan sampah (komposting) serta TPA/SPA yang berlaku di Kabupaten/Kota. 
Disarankan untuk mengikuti nilai yang diberikan dalam instrumen. Apabila nilainya melebihi saran 
yang diberikan, pastikan indeks upah dan bahan bernilai 1 (lihat poin (c)), untuk menghindari 
perhitungan ganda. 

e. Tentukan apakah masterplan sampah diperlukan atau tidak di Kabupaten/Kota. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

Dalam menentukan estimasi biaya disarankan memilih satu pendekatan, apakah estimasi biaya 

berdasarkan indeks upah dan bahan (standard PU) atau berdasarkan harga yang berlaku di 

Kabupaten/Kota.  

a 

b 

c 



 

Bagian 3 Petunjuk Teknis  196 

  
 

 

Gambar 20: Tampilan Lembar Kerja 01-Info Umum & Biaya (2) 

 

2. Input / Entri serta Analisa Data pada Lembar Kerja 02-zona sampah 1 s/d 5  

Untuk setiap zona sampah yang ada di Kabupaten/Kota isikan data sesuai hasil  analisis Instrumen 

Profil Sanitasi Lembar Kerja Zona Sampah dan Lembar Kerja Input Planning Tool). Lakukan langkah-
langkah sebagaimana di bawah ini dan isilkan data hanya pada cell dengan huruf/angka yang 

berwarna biru (dapat diubah sesuai dengan kondisi di Kabupaten/Kota).    

 
Langkah 1: Seleksi Sistem  Daur Ulang dan Penanganan Sampah 

Berikut data-data yang perlu diisikan dalam kolom dan baris yaitu (lihat Gambar 21): 

a. Nomor urut zona. 
b. Jumlah penduduk saat ini, pertambahan penduduk (%), persentase penduduk yang sampahnya 

terangkut, dan luas area terbangun di zona tersebut. Hasil ini harus sesuai dengan output Instrumen 
Profil  Sanitasi (lembar kerja Zona Sampah). 

c. Gunakan drop-down menu untuk menentukan apakah daerah perkotaan akan dikembangkan 
(sekarang atau yang akan datang), apakah saat ini daerah CBD, tingkat kepadatan penduduk.  

d. Tentukan persentase target minimum cakupan layanan sampah selama tahun ke-5 dan sampai akhir 
periode perencanaan (20 tahun). 

e. Tentukan jumlah unit pasar di zona saat ini, jumlah unit pasar yang memiliki pengelolaan sampah 
mandiri, rencana jumlah pasar tambahan selama 5 tahun pertama dan sampai akhir periode 
perencanaan (20 tahun). Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dipasar akan digabungkan dengan 
timbulan sampah rumah tangga. 

f. Tentukan apakah program 3R akan dipromosikan dalam 5 tahun pertama. 
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Gambar 21: Tampilan Lembar Kerja 02- zona sampah 1 untuk Langkah 1 

Langkah 2: Pemilihan Teknologi Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah 

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menghitung timbulan sampah, pemilihan tipe pengumpulan 
sampah, pemindahan dan tipe pengangkutan sampah (lihat Gambar 22). 
a. Untuk menghitung timbulan sampah, tentukan jumlah orang per rumah tangga, produksi sampah per 

orang, kepadatan sampah di rumah tangga, dan persentase rumah tangga dalam 5 tahun pertama 
dan sampai akhir periode perencanaan (20 tahun). 

b. Tentukan timbulan sampah di pasar (m3/hari) dalam 5 tahun pertama dan sampai akhir periode 
perencanaan (20 tahun). 

c. Gunakan drop-down menu untuk menentukan tipe metoda pengumpulan sampah, apakah 
menggunakan (i) gerobak sampah; (ii) motor sampah; (iii) bawa langsung ke TPS/kontainer;  ataukah 
(iv) pengumpulan langsung dari rumah ke rumah. Apabila pengumpulan langsung dari rumah ke 
rumah yang dipilih, maka akan muncul pertanyaan tentang tipe truk pengumpul, apakah 
menggunakan dump truck atau compactor truck. Apabila bawa langsung ke TPS yang dipilih, maka 
tentukan jarak tempuh maksimum untuk sekali jalan ke TPS. Apabila menggunakan gerobak 
sampah/motor sampah, maka tentukan volume muatan per kendaraan. 

d. Tentukan jumlah ritasi muatan penuh/kendaraan/hari ke transfer station/TPS (bila menggunakan 
gerobak sampah/ motor sampah) atau jumlah ritasi muatan penuh/kendaraan/hari ke TPA/SPA  
terdekat (bila pengumpulan langsung dari rumah ke rumah menggunakan truk).  

e. Gunakan drop-down menu untuk menentukan tipe TPS yang digunakan apakah TPS-biasa, transfer 
depo I, II, III+kontainer, ataukah hanya berupa kontainer (lihat gambar di bawah ini). Saran tipe TPS 
akan diberikan menyesuaikan tipe pengumpulan sampah yang dipilih (hanya untuk metoda 
pengumpulan dengan gerobak sampah, motor sampah atau bawa langsung ke TPS biasa/Kontainer). 
Tentukan juga tipe alat angkut sampah (armroll truck atau dump truck) dari TPS ke SPA/TPA yang 
akan disesuaikan dengan tipe TPS yang dipilih. 

f. Tentukan luas area TPS,  jumlah dan volume kontainer jika transfer depo I,II,III, dan kontainer yang 
dipilih, dan % area dan maksimum ketinggian sampah jika TPS biasa yang dipilih. 

g. Jika dump truck yang dipilih sebagai alat angkut sampah dari TPS ke SPA/TPA, maka tentukan 
volume dump truck. Jika armroll truck maka nilai ini tidak digunakan.  

h. Tentukan jumlah ritasi muatan penuh per dump truk sampah ke SPA/TPA.  

f 

b 

c 

d 

e

e 

a 
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Gambar 22: Tampilan Lembar Kerja 02- zona sampah 1 untuk Langkah 2 (1) 

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menghitung kebutuhan unit komposter dan daur ulang (lihat 
Gambar 23). 

i. Gunakan drop-down menu untuk menentukan apakah komposting atau daur ulang dilakukan di tingkat 
rumah tangga. 

j. Gunakan drop-down menu untuk menentukan, skala komposting atau daur ulang dilakukan di tingkat 
rumah tangga, kawasan (TPS 3R di Transfer Depo I,II,III) atau regional/kota. Saran akan diberikan 
berdasarkan pilihan sebelumnya. 

k. Tentukan persentase sampah plastik dan kertas yang didaur ulang dan persentase efisiensi 
pemilahan sampah organik. 

l. Tentukan persentase kadar air pada sampah organik dan pada kompos. 
m. Gunakan drop-down menu untuk menentukan tipe komposter yang digunakan. Jika untuk skala rumah 

tangga: komposter indoor/takakura atau komposter semi aerobik outdoor. Jika skala kawasan (TPS-
3R): komposter komunal, atau open windrow/UDPK  

n. Tentukan volume komposter dan jumlah rumah tangga yang menggunakan satu unit komposter. 



 

Bagian 3 Petunjuk Teknis  199 

  
 

 

Gambar 23: Tampilan Lembar Kerja 02- zona sampah 1 untuk Langkah 2 (2) 

 

Langkah 3: Pembiayaan 

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk menghitung biaya investasi, biaya pembebasan 
lahan, dan biaya O&P (lihat Gambar 24). 
a. Sesuaikan jumlah unit yang dibutuhkan dengan saran jumlah yang diberikan instrumen ini untuk 

kendaraan pengumpul, TPS-Transfer Depo, truk pengangkut, dan pengolahan sampah (komposter) di 
zona  tsb hingga tahun ke-5 dan sampai akhir periode perencanaan (tahun ke-20). 

b. Tentukan harga tanah per m2 untuk biaya pembebasan lahan bagiTPS-Transfer Depo dan komposter 
untuk skala kawasan (jika diaplikasikan). 
 

 

 

 

Output Langkah 3 - Pembiayaan: 

Langkah 3 akan menghasilkan informasi: (i) total biaya investasi yang disesuaikan dengan 
jumlah unit yang diinginkan; (ii) biaya pembebasan lahan; (iii) total biaya O&P; dan (iv) potensi 
pendapatan dari hasil penjualan kompos dan plastik daur ulang. 
 

Output Langkah 2- Pengelolaan Sampah Kota dan Seleksi Sistem  Daur Ulang: 

Langkah 2 akan menghasilkan informasi: (i) total timbulan sampah (m3/hari atau ton/hari); (ii) unit 
kendaraan untuk mengumpulkan sampah; (iii) unit TPS; (iv) unit truk sampah; (v) unit komposter di 
zona;  dan (vi) jumlah sampah yang dapat didaur ulang dan dikompos. 
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Gambar 24: Tampilan Lembar Kerja 02- zona sampah 1 untuk Langkah 3 

Langkah 4: Program dan  Kegiatan, Waktu dan Biaya 

Untuk setiap zona, program  dan kegiatan pengelolaan sampah akan secara otomatis dihasilkan sesuai / 

mengikuti pemilihan sistem pengumpulan, transfer depo, pengangkutan, dan pengolahan sampah. 

Program/kegiatan pengelolaan sampah terdiri dari: (i) Studi dan Desain; (ii) Advokasi, Kampanye, dan 

Sosialisasi; (iii) Penyiapan Lahan; (iv) Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi; dan (v) Operasi dan 

Pemeliharaan. 

Untuk setiap kegiatan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan (lihat Gambar 25). 

a. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan. 
Disarankan untuk mengikuti waktu yang diberikan, akan tetapi boleh berbeda. Jika waktu yang 
disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti kegiatan ini tidak diperlukan dan harus diisi 
0. 

b. Tentukan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan hingga 
tahun ke-5 dan hingga tahun ke-20. Disarankan untuk mengikuti kisaran biaya yang diberikan, akan 
tetapi boleh berbeda. Jika biaya yang disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti 
biaya untuk kegiatan ini tidak diperlukan dan harus diisi 0. 

c. Jika tidak terdapat kegiatan didalam list yang diberikan atau terdapat tambahan kegiatan, kegiatan 
tersebut dapat dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia beserta dengan waktu dan biaya yang 
dibutuhkan. 

d. Tentukan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk pengadaan dan konstruksi. Disarankan untuk 
mengikuti kisaran waktu yang diberikan. Jika lebih dari yang disarankan, peringatan “kurangi waktu” 
akan diberikan, berarti waktu tersebut harus dikurangi. 

e. Tentukan persentase dari biaya konstruksi untuk menghitung biaya supervisi konstruksi. 
 

a 

b 



 

Bagian 3 Petunjuk Teknis  201 

  
 

 

Gambar 25: Tampilan Lembar Kerja 02- zona sampah 1 untuk Langkah 4 

 

3. Input/ Entri serta Analisa Data  pada Lembar Kerja 03-Fasilitas Regional    
Langkah 1: Sampah Skala Kab/Kota yang dibawa ke Fasilitas Regional 

Untuk menghitung total sampah yang dibawa ke fasilitas regional, ada beberapa langkah yang harus 

diperhatikan (lihat Gambar 26): 

a. Tentukan jumlah sampah yang telah terangkut dan jumlah sampah dari daerah lain (jika ada). Nilai 
tersebut diisi berdasarkan kategori material yang dapat diolah menjadi kompos, serta plastik dan 
kertas yang dapat didaur ulang. 

b. Tentukan jarak rata-rata yang ditempuh dari kab/kota ke TPA. Jika lebih dari 25 km maka SPA 
(Stasiun Peralihan Antara) akan disarankan. 
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Gambar 26: Tampilan Lembar Kerja 03- Fasilitas Regional untuk Langkah 1 

Langkah 2: Perhitungan Tambahan Truk 

Jika SPA dibutuhkan, untuk menghitung tambahan truk untuk mengangkut sampah dari SPA ke TPA, ada 

beberapa langkah yang harus diperhatikan: 

a. Tentukan ritasi muatan penuh dari SPA ke TPA.  
b. Tentukan jumlah unit truk container yang dibutuhkan mengikuti atau berbeda dengan  saran truk yang 

diberikan. 

 

Gambar 27: Tampilan Lembar Kerja 03- Fasilitas Regional untuk Langkah 2 

 

 

Langkah 3: Fitur SPA 

Jika SPA dibutuhkan, informasi tentang luas SPA dan kebutuhan biaya investasi diberikan. Sesuaikan 

pilihan biaya investasi dengan yang disarankan. 

a 

b 
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Gambar 28 : Tampilan Lembar Kerja 03- Fasilitas Regional untuk Langkah 3 

Langkah 4: Fasilitas 3R di SPA/TPA 

Langkah 4 pada Lembar Kerja 03-Fasilitas Regional menunjukkan kebutuhan fasilitas regional baik di SPA 

atau TPA. Instrumen  akan menyarankan apakah fasilitas 3R skala Kab/Kota atau regional akan dilakukan 

di SPA atau TPA. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan (lihat Gambar 29): 

a. Gunakan drop-down menu untuk menentukan teknologi 3R yang akan diaplikasikan: hanya berupa 
komposting atau komposting + digestion.  

b. Jika komposting + digestion  diaplikasikan akan diperoleh informasi tentang potensi produksi biogas 
dan methane yang dapat dikonversi menjadi listrik dan energi panas dengan menggunakan unit CHP 
(Combined Heat Power). Tentukan persentase sampah organik yang menuju digester. 

c. Tentukan waktu retensi di digester. Data ini untuk menghitung volume digester yang dibutuhkan. 
d. Sesuaikan atau tentukan  biaya investasi digester dan pusat daur ulang.  
e. Tentukan waktu dekomposi sampah untuk diubah menjadi kompos. 
f. Sesuaikan biaya / harga investasi instalasi kompos 3R . 

 

Gambar 29: Tampilan Lembar Kerja 03- Fasilitas Regional untuk Langkah 4 

 

a 

b 

c 

f 

e 

d 
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Langkah 5: TPA (Landfill) 

Langkah 5 menunjukkan kebutuhan fasilitas TPA/Sanitary Landfill di Kab/Kota.  Ada beberapa langkah 

yang harus diperhatikan: 

a. Tentukan lama umur pakai yang diharapkan untuk TPA. Data ini untuk menghitung jumlah sampah 
yang akan masuk ke TPA selama umur pakai tersebut.  

b. Tentukan rata-rata tinggi tumpukan sampah di TPA selama masa kerja TPA. Data ini untuk 
menentukan luas TPA yang dibutuhkan. 

c. Sesuaikan biaya investasi pembangunan TPA dengan yang disarankan.  

 

Gambar 30: Tampilan Lembar Kerja 03 - Fasilitas Regional untuk Langkah 5 

Langkah 6: Program dan Kegiatan, Waktu dan Biaya 

Program dan kegiatan untuk fasilitas regional akan secara otomatis mengikuti teknologi. Program/kegiatan 
fasilitas pengelolaan sampah terdiri dari: (i) Studi dan Desain;(ii) Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi; (iii) 
Penyiapan Lahan; (iv) Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi; dan (v) Operasi dan Pemeliharaan. Untuk 
setiap kegiatan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. 
a. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan. 

Disarankan untuk mengikuti waktu yang diberikan, akan tetapi boleh berbeda. Jika waktu yang 
disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti kegiatan ini tidak diperlukan dan harus diisi 
0. 

b. Tentukan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan hingga 
tahun ke-5 dan hingga tahun ke-20. Disarankan untuk mengikuti kisaran biaya yang diberikan, akan 
tetapi boleh berbeda. Jika biaya yang disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti 
biaya untuk kegiatan ini tidak diperlukan dan harus diisi 0. 

c. Tentukan persentase dari biaya konstruksi untuk menghitung biaya supervisi konstruksi. 
 

b 

a 

c 
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Gambar 31: Tampilan Lembar Kerja 03- Fasilitas Regional untuk Langkah 6 

4. Input/ Entri serta Analisa Data  pada Lembar Kerja 04-Rangkuman 
Lembar kerja 04-Rangkuman merupakan rangkuman dari output lembar kerja sebelumnya. Terdapat 

informasi per zona tentang cakupan layanan jumlah unit dan tipe metode pengumpulan sampah, transfer 

depo, alat angkut sampah ke SPA/TPA, dan komposter. 

 

Gambar 32: Tampilan Lembar Kerja 04-Rangkuman untuk Fitur Sistem 
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Untuk rangkuman biaya investasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 

a. Jika diinginkan, dapat dilakukan penyesuaian tanggal/tahun pelaksanaan implementasi kegiatan di 
tiap zona untuk 5 tahun pertama, apakah akan dimajukan/dipercepat ataukah diundur/diperlambat 
dengan cara menggeser scroll bar untuk setiap zona. 

b. Jika diinginkan, dapat dilakukan penyesuaian tanggal/tahun pelaksanaan implementasi kegiatan di 
tiap zona sampai akhir periode perencanaan (20 tahun), apakah akan dimajukan/dipercepat ataukah 
diundur/diperlambat dengan cara menggeser scroll bar untuk setiap zona dan fasilitas regional/pusat 
daur ulang. 

 

Gambar 32.: Tampilan Lembar Kerja 04-Rangkuman untuk Biaya 

c. Grafik akan menunjukkan kebutuhan investasi dalam juta Rp. dan biaya O&P dalam juta Rp./tahun. 
Jika biaya O&P negatif (-), hal ini berarti potensi pendapatan dari hasil penjualan produk kompos dan 
daur ulang lebih tinggi dari biaya operasional pengelolaan sampah. 

d. Tabel menunjukkan kebutuhan investasi untuk periode 5 tahun per zona. 
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Gambar 33: Tampilan Lembar Kerja 04-Rangkuman untuk Ringkasan Kegiatan dan Biaya 

C. Penggunaan Instrumen Perencanaan Sanitasi - Drainase 

Gunakan file dengan nama file Instrumen Perencanaan - Drainase.xls. Instrumen ini terdiri dari  2 (dua) 
lembar kerja sebagaimana ditunjukkan di bawah ini. 

 

Gambar 34: Tampilan lembar kerja Instrumen Perencanaan - Drainase 

1. Input / Entri serta Analisa Data pada Lembar Kerja 01-Input Data  
Isikan data yang bersifat umum, terkait kurs dan biaya serta kebutuhan infrastruktur  pada lembar kerja ini. 
Huruf/angka yang berwarna biru dapat diubah sesuai dengan kondisi di Kabupaten/Kota. Gunakan hasil  
Instrumen Profil Sanitasi  (Lembar Kerja -Zona Drainase dan Lembar Kerja Input Planning Tool) sebagai 

acuan.    
 

Langkah 1: Pilihan Kurs dan Biaya 

Berikut data-data yang perlu diisikan dalam kolom dan baris (lihat Gambar 35) yaitu: 

a. Nama Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengisi instrumen beserta jabatan, pemeriksa dan tanggal 
pengisian instrumen, tahun mulai implementasi, dan versi pengisian instrumen. 

b. Nilai tukar kurs Rupiah Indonesia ke Dollar Amerika. Hal ini dikarenakan perhitungan biaya mengacu 
terhadap nilai kurs tersebut. 
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c. Indeks upah dan bahan (gabungan) untuk Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan standard upah dan 
bahan disusun berdasarkan kisaran harga standard DKI Jakarta. 

 

Gambar 35: Tampilan Lembar Kerja 01-Input Data untuk Langkah 1 

Langkah 2: Pemilihan Tipe Kabupaten/Kota 

Berikut data-data yang perlu diisikan dalam kolom dan baris (lihat Gambar 36) yaitu: 

a. Jumlah penduduk yang berada di daerah rawan genangan/banjir. Hasil ini harus sesuai dengan output 
Instrumen Profil Sanitasi (Lembar Kerja Input Planning Tool). 

b. Isikan luas  total rawan genangan/banjir yang ada di Kabupaten/Kota. Hasil ini harus sesuai dengan 
output Instrumen Profil Sanitasi (Lembar Kerja Input Planning Tool).  

c. Gunakan drop-down menu untuk menentukan (i) tipe Kab/Kota berdasarkan jumlah penduduk: Kota 
Metropolitan (> 1 juta orang), Kab/Kota besar (500 ribu-1 juta orang), Kab/Kota sedang (100 ribu – 
500 ribu orang), Kab/Kota kecil (<100 ribu orang); (ii) rata-rata kemiringan lahan: <2%, 2-5%, 5-15%, 
>15%; (iii) pengaruh pasang surut; dan (iv) tingkat resiko banjir yang dijelaskan di Buku Putih. 
 

 

Gambar 36: Tampilan Lembar Kerja 01-Input Data untuk Langkah 2 

Langkah 3: Penghitungan Kebutuhan Infrastruktur 

Berikut data-data yang perlu diisikan dalam kolom dan baris (lihat Gambar 37) yaitu: 

a. Dari total area rawan genangan/banjir, tentukan luas area yang membutuhkan infrastruktur sistem 
drainase yang baru.  

a 

b 

c 
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b. Sesuaikan kebutuhan infrastruktur baru (bangunan silang, saluran, bangunan terjun, retention pond, 
pompa dan pintu air) yang akan dibangun di Kabupaten/Kota. Instrumen akan menyarankan 
kebutuhan unit berdasarkan tipikal luas area (Ha) yang diberikan. 

c. Dari total area rawan genangan/banjir, tentukan luas area yang membutuhkan normalisasi/rehabilitasi 
sistem drainase dan tingkat kerusakan atau kebutuhan perbaikan:major, medium atau minor. 
Peringatan akan muncul jika total bangunan baru dan kebutuhan perbaikan tidak sama dengan total 
area rawan genangan/banjir. 

d. Sesuaikan kebutuhan infrastruktur yang membutuhkan normalisasi/rehabilitasi.  
e. Tentukan biaya O&P per tahun di Kabupaten/Kota yang sudah dianggarkan selama ini untuk 

pengelolaan drainase. 

 

Gambar 37: Tampilan Lembar Kerja 01-Input Data untuk Langkah 3 

Langkah 4: Program dan Kegiatan, Waktu dan Biaya 

Usulan program dan kegiatan untuk fasilitas regional akan secara otomatis dihasilkan mengikuti teknologi 

(lihat Gambar 38).  Program/kegiatan fasilitas drainase terdiri dari: (i) Studi dan Desain; (ii) Advokasi, 

Kampanye, dan Sosialisasi; (iii) Penyiapan Lahan; (iv) Pengadaan, Konstruksi dan Supervisi; dan (v) 

Operasi dan Pemeliharaan. Untuk setiap kegiatan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. 

a. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan. 
Disarankan untuk mengikuti waktu yang diberikan, akan tetapi boleh berbeda. Jika waktu yang 
disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti kegiatan ini tidak diperlukan dan harus diisi 
0. 

b. Tentukan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan/kegiatan yang diberikan. 
Disarankan untuk mengikuti kisaran biaya yang diberikan, akan tetapi boleh berbeda. Jika biaya yang 
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disarankan 0, peringatan “cek nilai” akan diberikan, berarti biaya untuk kegiatan ini tidak diperlukan 
dan harus diisi 0. 

c. Jika tidak terdapat kegiatan di dalam list yang diberikan atau terdapat tambahan kegiatan, maka 
kegiatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia beserta dengan waktu dan biaya 
yang dibutuhkan. 

d. Tentukan persentase faktor koreksi luas area untuk perhitungan biaya pembebasan lahan. 
e. Tentukan harga tanah per m2 untuk menghitung biaya pembebasan lahan untuk drainase primer, 

sekunder, polder + kolam retensi.  
f. Tentukan persentase dari biaya konstruksi untuk menghitung biaya supervisi konstruksi. 

 

 

Gambar 38: Tampilan Lembar Kerja 01-Input Data untuk Langkah 4 
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2.  Cek Hasil Analisa Data  pada Lembar Kerja 02-Rangkuman  
Lembar kerja 02-Rangkuman merupakan rangkuman dari output Lembar Kerja 01-input data. Terdapat 

informasi tentang luas area rawan genangan yang tertangani pada tahun ke-5, pada tahun ke-10, dan 

tahun ke-20, total biaya investasi per tipe bangunan infrastruktur drainase, serta  total biaya O&P. 

 

 

Gambar 39: Tampilan Lembar Kerja 02-Rangkuman (1) 

Untuk rangkuman biaya investasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 

a. Jika diinginkan, dapat dilakukan penyesuaian tanggal/tahun pelaksanaan kegiatan konstruksi 
bangunan baru dan infrastruktur yang membutuhkan normalisasi/rehabilitasi, apakah akan 
dimajukan/dipercepat ataukah diundur/diperlambat dengan cara menggeser scroll bar. 

b. Grafik akan menunjukkan penanganan luas area rawan genangan yang membutuhkan konstruksi 
bangunan baru dan normalisasi per tahun. 

c. Grafik akan menunjukkan kebutuhan investasi dalam juta Rp. dan biaya O&P dalam juta Rp./tahun 
d. Tabel menunjukkan kebutuhan investasi untuk periode 5 tahun skala Kab/Kota. 
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Gambar 40: Tampilan Lembar Kerja 02-Rangkuman (2) 

 


