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KATA PENGANTAR 
 
 

Permasalahan sanitasi bukan hanya sekedar permasalahan pembangunan sarana dan prasarana 
sanitasi tetapi permasalahan perilaku higiene masyarakat. Strategi untuk meningkatkan kondisi 
sanitasi di Kabupaten/Kota tidak cukup hanya dengan penyediaan sarana secara fisik tetapi perlu 
kegiatan Non fisik berupa pemberdayaan masyarakat. Pengalaman pembangunan sanitasi 
sebelumnya memperlihatkan bahwa banyak sarana sanitasi yang tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya karena dibangun tidak berdasarkan kebutuhan dan kemauan masyarakat.  

Sehubungan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sanitasi, Pemerintah 
Indonesia melalui Peraturan Kementerian Kesehatan No 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM sebagai  pendekatan dan paradigma baru 
pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan 
perubahan perilaku. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian MDGs tujuan 7C, 
yaitu mengurangi hingga setengah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan 
sanitasi pada tahun 2015. Diharapkan pada tahun 2025, Indonesia bisa mencapai sanitasi total untuk 
seluruh masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) bidang kesehatan Indonesia. 

Sampai saat ini sudah sekitar 347 Kabupaten/Kota mempunyai dokumen perencanaan 
pembangunan sanitasi melalui program PPSP. Tantangannya adalah masih diperlukannya kebijakan 
nasional yang bisa dijadikan acuan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan 
sinergi program sanitasi serta mempercepat tercapainya target nasional. 

Pembangunan sanitasi kedepan sangat penting untuk melakukan sinkronisasi antar sektor 
terkait sanitasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Kementerian Kesehatan memiliki mandat untuk 
menyusun buku panduan praktis tentang implementasi PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM. 
Buku Pedoman ini disusun berdasarkan  hasil uji coba di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dan Kota 
Cimahi Provinsi Jawa Barat. Uji coba ini dilakukan untuk mencari skema penguatan sinergi dan 
integrasi STBM dalam PPSP pada tahap perencanaan strategis skala permukiman di Kabupaten/Kota 
maupun pada tahap implementasi. 

Buku pedoman ini bermanfaat sebagai bahan advokasi bagi para pemangku kebijakan baik di 
tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menentukan strategi dan melaksanakan percepatan 
pembangunan sanitasi permukiman secara terintegrasi dan bersinergi dalam rangka mencapai target 
sanitasi total tahun 2015. Bagi para petugas lapangan buku ini sebagai panduan dalam melakukan 
pendampingan kepada masyarakat.  

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik, saran, dan 
masukan sehingga panduan ini dapat tersusun. 

Semoga buku ini dapat dipergunakan bagi para pengelola dan praktisi sanitasi dalam melakukan 
advokasi kepada para pemangku kebijakan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan 
sanitasi antara kegiatan fisik dengan non fisik sehingga pembangunan sanitasi dapat berjalan secara 
berkesinambungan.  

 
 Jakarta,            Maret   2014 
 Direktur Jenderal PP dan PL  

 
 
 

 
 Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Sampai dengan tahun 2014 pelaksanaan Program PPSP sudah memasuki tahun ke 5 dan sebanyak 
446 Kabupaten/Kota sudah mempunyai dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan dokumen Strategi 
Sanitasi Kota (SSK); serta  337 Kabupaten/Kota sudah mempunyai dokumen Memorandum Program 
Sanitasi (MPS), 214 Kabupaten/Kota sudah tahap implementasi. Beberapa kabupaten/kota yang 
berada dalam tahap Implementasi, setelah mempunyai dokumen Buku Putih Sanitasi, SSK, dan MPS 
masih belum mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan tahap implementasi.  

Permasalahan sanitasi merupakan tanggung jawab semua pihak antara lain: pemerintah, swasta, 
masyarakat serta kelompok lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana untuk menarik pihak swasta, 
masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sanitasi? 
Beberapa sinergi program pembangunan sanitasi berbasis masyarakat dengan melibatkan 
multipihak yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan kelompok masyarakat sudah mulai dilakukan 
antara lain Sanimas, Pamsimas, USRI, DAK-SLBM, ICWRMIP, dan PAM-STBM. 

Tantangannya selanjutnya yaitu masih diperlukannya kebijakan nasional yang bisa dijadikan acuan 
bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan sinergi program sanitasi serta 
mempercepat tercapainya target nasional. 

Strategi pelibatan masyarakat dalam program sanitasi dikenal dengan STBM (Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat) sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan tujuan mengubah perilaku higiene dan 
sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas 
yang berkelanjutan. Namun persepsi dan pemahaman tentang STBM masih sering disalah artikan 
sebagai program terpisah bukan sebuah pendekatan dan pemahaman bahwa STBM lebih dari 
sekedar “pemicuan” saja. Pemicuan hanyalah salah satu metode untuk meningkatkan kebutuhan 
masyarakat terhadap sanitasi, masih diperlukan beberapa langkah selanjutnya agar kondisi sanitasi 
yang baik dapat terwujud secara berkelanjutan.  

Strategi untuk meningkatkan kondisi sanitasi di Kabupaten/Kota tidak cukup hanya dengan 
penyediaan sarana secara fisik tetapi perlu kegiatan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat. 
Pembangunan sarana sanitasi tanpa penyiapan masyarakat menyebabkan tidak dipergunakannya 
sarana tersebut oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 
Berdasarkan hasil desk review terhadap dokumen SSK dan MPS kegiatan non fisik seringkali 
terlupakan, kalaupun ada, program dan kegiatannya tidak lengkap. 

Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesehatan melalui PIU-AE memiliki mandat untuk menyusun 
pedoman tentang implementasi PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM. Panduan praktis ini 
disusun berdasarkan  hasil uji coba di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dan Kota Cimahi Provinsi 
Jawa Barat. Uji coba ini dilakukan untuk mencari skema penguatan sinergi dan integrasi STBM dalam 
PPSP pada tahap perencanaan strategis skala permukiman di Kabupaten/Kota maupun pada tahap 
implementasi. 

 

2. Tujuan 

Pedoman ini berfungsi sebagai panduan bagi Pokja Kabupaten/Kota dalam melakukan implementasi 
PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM/pemberdayaan masyarakat. Pedoman ini juga sebagai 
panduan bagi tenaga lapangan yang akan melakukan pendampingan kepada masyarakat. 

Pedoman praktis ini menjelaskan langkah-langkah dalam implementasi PPSP melalui pemberdayaan 
masyarakat/penguatan pilar-pilar STBM serta output dari masing-masing langkah.  
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Secara khusus pedoman ini bertujuan untuk membantu Pokja Kabupaten/Kota:  

1) Melakukan advokasi kepada pengelola program pembangunan sanitasi berbasis masyarakat 
mulai tingkat nasional, provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. 

2) Menyiapkan sanitarian, staf promkes dan staf Bapermas sebagai tenaga lapangan yang handal 
dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat pada tahap pemicuan dan pasca 
pemicuan. 

3) Menyiapkan kader dan tokoh masyarakat/tokoh agama sebagai agen perubahan perilaku di 
masyarakat. 

4) Melakukan advokasi kepada pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk terlibat 
dalam pembangunan sanitasi. 

 

3. Output  

Output yang diharapkan antara lain: 

1) Masyarakat siap untuk melakukan perubahan perilaku higiene dan sanitasi  bedasarkan hasil 
studi EHRA (Indek Risiko Sanitasi) dan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota). 

2) Terlatihnya tenaga lapangan yang akan mendampingi masyarakat yaitu sanitarian, staff 
Promkes, Kasie Bapermas Kecamatan, kader, PKK, dan Tokoh Masyarakat. 

3) Adanya alokasi dana yang cukup baik dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak 
swasta, maupun dari lembaga donor. 

4) Tersusunnya Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) berdasarkan 3 prioritas aksi. 
5) Masyarakat berpartisipasi  dalam pembangunan sanitasi sejak awal sampai pengelolaan sarana 

yang berkesinambungan. 
6) Adanya aturan dan kebijakan lokal terkait sanitasi. 

 

4. Skema Implementasi PPSP melalui penguatan Pilar-pilar STBM 

Skema Implementasi PPSP melalui penguatan Pilar-pilar STBM dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 
 

 

 
 

 

Gambar 1 Skema Implementasi PPSP melalui Penguatan Pilar-pilar STBM 
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5. Metodologi dan pendekatan 

Metodologi yang dipergunakan:  
1. Mendayagunakan potensi lokal. 
2. Pelatihan bagi “agent perubahan”/pendamping lapangan yang akan mendampingi masyarakat 

(Learning by doing).   
3. Bekerjasama dengan pemerintah pusat dan lokal mulai dari Provinsi sampai Desa/Kelurahan.  
4. Sinergi dan koordinasi lintas sektor di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota: Dinas Kesehatan, 

Dinas PU/Satker PLP, Bappeda, Bapermas, KLH, Dinas Pertanian, dan swasta. 
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk mendukung terjadinya perubahan 

perilaku melalui advokasi kepada desa/kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi, serta pusat. 
 
Pendekatan yang dipergunakan pada tingkat masyarakat antara lain:  
1. Meningkatkan kebutuhan  dengan pemicuan. 
2. Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi. 
3. Memberikan alternatif teknologi dan pilihan biaya yang sesuai dengan kemauan dan 

kemampuan masyarakat. 
4. Dikelola sebagai program masyarakat. 
5. Melakukan kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi. 
6. Monitoring pembangunan sarana dan penggunaannya.  

 

6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:  

Secara keseluruhan tahapan Implementasi PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM (IPP-STBM) 

terdiri dari 6 tahap  sebagai berikut: 

 

 

 
Gambar 2 Tahapan IPP-STBM 
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BAB II 
Tahapan Pelaksanaan Implementasi PPSP melalui Penguatan Pilar-pilar STBM 
 

TAHAP  01 PERSIAPAN IPP-STBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referensi Terkait: 
Buku Putih Sanitasi, SSK, dan MPS 
Buku Panduan Praktis EHRA 

Pelaksana: 
Anggota Pokja Kabupaten/kota 

Perkiraan Durasi: 
2 kali pertemuan 

 
Tujuan: 

1. Mendapat gambaran  peta area berisiko sanitasi dari dokumen Buku Putih Sanitasi. 
2. Mendapat gambaran progam dan kegiatan yang akan dilakukan selama 5 tahun dalam dokumen 

SSK. 
3. Mendapat gambaran alokasi pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak 

swasta, dan donor untuk pembangunan sanitasi dari dokumen MPS. 
 
Output: 

1. List Desa/Kelurahan area berisiko sangat tinggi dan area berisiko tinggi beserta hasil studi EHRA/ 
IRS-nya yang menjadi prioritas untuk ditangani. 

2. Gambaran program dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, STBM, PBHS, dan 
kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan). 

3. Diketahuinya alokasi pendanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD 
Provinsi, APBN, pihak swasta, dan donor  untuk program dan kegiatan terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat, STBM, PHBS, dan kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan). 

 
Deskripsi: 

Tahap pertama adalah melakukan persiapan. Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan ada 3 antara 
lain:  
1) Melakukan kajian ulang Buku Putih Sanitasi untuk melihat kembali peta area berisiko sanitasi 

yang ada di kabupaten/kota beserta hasil studi EHRA/Indeks Risiko Sanitasi untuk masing-masing 
desa/kelurahan. Berdasarkan peta area berisiko ini dibuat daftar desa/kelurahan yang 
mempunyai risiko sangat tinggi dan risiko tinggi sanitasi beserta data hasil Studi EHRA/IRS untuk 
masing-masing desa/kelurahan. 

2) Melakukan kajian dokumen SSK untuk melihat tabel Kerangka Kerja Logis dan tabel program dan 
kegiatan yang telah disusun selama 5 tahun khususnya program dan  kegiatan terkait 
pemberdayaan masyarakat, STBM, PHBS, dan Promosi Higiene dan Sanitasi.  

3) Dokumen ketiga yang dikaji adalah dokumen MPS untuk melihat alokasi pendanaan Program 
dan kegiatan sanitasi baik dari APBD kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, swasta, ataupun 
donor. 

Persiapan 
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Langkah-langkah: 

1. Bidang-bidang Pokja Kabupaten/Kota melakukan rapat dengan agenda: kaji ulang dokumen 

PPSP.  

2. Tayangkan kembali peta area berisiko sanitasi dan  hasil hasil studi EHRA/Indeks Risiko Sanitasi 

(IRS)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Gambar 3 Contoh Peta Area Beresiko dan Hasil analisa EHRA (IRS) 

3. Tandai desa/kelurahan yang termasuk area berisiko sangat tinggi, dan area berisiko tinggi, 

sandingkan dengan hasil studi EHRA/IRS.  

4. Buat list prioritas masalah sanitasi masing-masing desa/kelurahan yang berisiko sangat tinggi 

dan area berisiko tinggi berdasarkan hasil studi EHRA/IRS. 

5. Tandai program kegiatan dari tabel program dan kegiatan yang ada di SSK, apakah ada kegiatan 

terkait pemberdayaan masyarakat, STBM, PHBS, Promosi Higiene dan Sanitasi dibawah tanggung 

jawab Dinas Kesehatan, Dinas PU/DKP (Program berbasis masyarakat: SLBM, Sanimas), Badan 

Pemberdayaan Masyarakat (Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Masyarakat, pembinaan KSM), 

BPLH (Program Bank Sampah dll). 

6. Cek alokasi pendanaan program dan kegiatan dari tabel program dan kegiatan terkait 

pemberdayaan masyarakat, PHBS, Promosi Higiene dan Sanitasi, STBM di dalam dokumen MPS 

yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Kepala SKPD terkait. 

7. Cek apakah ada proposal yang sudah dibuat untuk disampaikan ke pihak swasta terkait 

komponen air limbah, komponen persampahan, komponen drainase ataupun kegiatan Promosi 

Higiene dan Sanitasi 

8. Cek status proposal yang sudah ada. 
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TAHAP  02  KOMITMEN ANGGARAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referensi Terkait: 
Dokumen RPIJM, Dokumen RKA, 
Dokumen DIPA 
Grand design advokasi dan 
komunikasi PPSP 

Pelaksana: 
Anggota Pokja Kabupaten/kota  

Perkiraan Durasi: 
Terus menerus 

 
Tujuan: 

1. Untuk mengetahui komitmen daerah melakukan pembangunan sanitasi terutama pada area 
berisiko sangat tinggi dan area berisiko tinggi. 

2. Mengetahui adanya dukungan pendanaan dari Provinsi, Pusat, swasta, dan donor untuk 
pembangunan sanitasi.  

 
Output: 

1. Adanya kepastian bahwa Kabupaten/Kota mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan 
pembangunan sanitasi. 

2. Adanya kepastian tercantumnya program dan kegiatan pembangunan sanitasi untuk area 
berisiko sangat tinggi dan berisiko tinggi dalam dokumen perencanaan daerah. 

3. Adanya kepastian dukungan pendanaan dari Provinsi, Pusat, donor, dan swasta. 
 
Deskripsi: 

Dokumen SSK dan MPS perlu diteruskan kepada mekanisme perencanaan daerah yang sudah biasa 
dilakukan setiap tahunnya melalui mekanisme musrenbang. Apabila hal ini dilakukan maka program 
dan kegiatan prioritas yang ada di dalam dokumen MPS tercantum dalam dokumen perencanaan 
dan pengganggaran daerah. Sehingga dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa 
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah antara lain: dokumen RPIJM, RKA/DIPA setiap 
SKPD terkait sanitasi (Dinkes, PU, BPLH, dan Bapermas).  

Pencantuman program dan kegiatan prioritas dalam dokumen perencanaan daerah merupakan 
bukti nyata komitmen daerah untuk pembangunan sanitasi. Setiap SKPD perlu melakukan 
pengawalan program dan kegiatan prioritas melalui mekanisme perencanaan daerah. Pada tahap ini 
juga perlu dilihat adanya peluang dukungan pendanaan baik dari Provinsi, Pusat, swasta, dan donor 
melalui dokumen-dokumen yang mendukung. Apabila ternyata belum ada penganggaran daerah 
untuk program dan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat, STBM, PHBS, serta Promosi Higiene 
dan Sanitasi maka yang perlu dilakukan adalah advokasi kepada SKPD penanggung jawab program 
dan kegiatan serta kepada penentu kebijakan penganggaran daerah.  

Tahap ini merupakan tahap advokasi pendanaan yang berlangsung terus menerus yang perlu 
dilakukan Pokja  Kabupaten/Kota. Selain melihat dokumen perencanaan dan penganggaran 
pemerintah daerah khususnya sektor sanitasi juga perlu diperkuat dengan advokasi kepada penentu 
kebijakan serta melakukan pendekatan kepada pihak swasta dan donor. Pembuatan proposal 
kepada pihak swasta dimungkinkan dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari pihak swasta. 
  

Komitmen 
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Langkah-langkah: 

1. Lakukan pertemuan koordinasi Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dengan agenda membahas 
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan pengajuan 
untuk tahun berikutnya. Anggota pokja Sanitasi Kabupaten/Kota diharapkan membawa 
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. 

2. Lakukan cross cek kegiatan di dalam dokumen MPS serta dokumen perencanaan dan 
penganggaran daerah terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat, STBM, PHBS, serta Promosi 
Higiene dan Sanitasi untuk air limbah domestik, persampahan, dan drainase. 

3. Apabila kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat, STBM, PHBS, serta Promosi Higiene dan 
Sanitasi belum terakomodir dengan baik dalam MPS, lakukan advokasi kepada penentu 
kebijakan, pemegang program serta penyusunan program pada masing-masing SKPD. Pesan 
yang disampaikan adalah tentang pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, STBM, PHBS 
serta Promosi Higiene dan Sanitasi agar sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menjamin program yang berkelanjutan. 
Advokasi yang dilakukan harapannya dapat meningkatkan pemahaman penentu kebijakan 
bahwa kegiatan tersebut sangat penting dan diputuskan untuk dilaksanakan. 

4. Cek program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk desa/kelurahan area berisiko sangat tinggi 
dan area berisiko tinggi. Apabila belum ada anggaran yang mendukung program dan kegiatan 
untuk area beresiko sangat tinggi sanitasi dan beresiko tinggi sanitasi, lakukan advokasi kepada 
penentu kebijakan, pemegang program serta penyusunan program pada masing-masing SKPD. 
Pesan yang disampaikan adalah untuk memprioritaskan program dan kegiatan sanitasi pada area 
beresiko sangat tinggi dan area beresiko tinggi sanitasi. 

5. Buatlah Tabel Komitmen Program dan Kegiatan untuk area berisiko sangat tinggi dan area 
berisiko tinggi sanitasi berdasarkan kesimpulan hasil kajian ulang dari dokumen Buku Putih, SSK 
dan MPS, serta dokumen perencanaan daerah. 

6. Apabila belum ada penganggaran  program dan kegiatan sanitasi berbasis masyarakat yang 
mendukung dari APBD lakukan  identifikasi pihak swasta (Bank, perusahaan, penyedia peralatan 
sanitasi, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO dll) yang berpotensi membantu pelaksanaan 
program pembangunan sanitasi berbasis masyarakat. 

7. Apabila ada peluang pendanaan dari pihak swasta serta belum dibuat proposal pendanaan maka 
siapkan proposal pendanaan. 

8. Koordinasi dengan Bappeda bagian penganggaran Non APBD, cek apakah sudah ada kerjasama 
antara pemerintah dengan pihak swasta untuk pembangunan daerah. Cek juga apakah sudah 
ada kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta terkait pembangunan sanitasi. Apabila 
sudah ada kerjasama dengan pihak swasta untuk pembangunan daerah tetapi belum untuk 
bidang sanitasi, lakukan advokasi dengan pesan bahwa permasalahan sanitasi merupakan 
urusan kita bersama, apabila tidak ditangani akan menyebabkan kerugian bagi Negara, serta 
keuntungan apabila pihak swasta ikut dalam pembangunan sanitasi. Pesan serta alat bantu 
advokasi kepada pihak swasta dapat dilihat pada grand design advokasi dan komunikasi PPSP. 

9. Apabila belum pernah ada kerjasama pembangunan daerah dengan pihak swasta, lakukan 
kontak awal dengan pihak swasta yang berpotensi.  

10. Buat lokakarya kerjasama pembangunan sanitasi dengan pihak swasta potensial. Hal-hal yang 
disampaikan pada saat lokakarya antara lain : 

a. Strategi Sanitasi kabupaten/kota. 
b. Komitmen Daerah terkait pembangunan sanitasi. 
c. Kesiapan masyarakat untuk membangun sanitasi. 
d. Dukungan yang diharapkan dari pihak swasta. 

11. Serahkan proposal pendanaan pada pihak swasta potensial pada saat lokakarya. 
12. Lakukan kontak selanjutnya untuk tindak lanjut kerjasama, tuangkan kerjasama pembangunan 

sanitasi berbasis masyarakat tersebut dalam MoU kerjasama multipihak. 
13. Lengkapi tabel komitmen program dan kegiatan dengan peran pihak swasta dan juga 

masyarakat.
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Tabel 1 Contoh Tabel Komitmen Kabupaten/Kota pada Area Berisiko Tinggi Sanitasi 

No Desa/Kelurahan 
Tingkat Risiko 
Sanitasi (4, 3) 

Faktor Risiko 
Sanitasi (IRS) 

Program dan kegiatan terkait 
pemberdayaan masyarakat, PHBS, 

Promosi higiene dan sanitasi, STBM 
Sumber Pendanaan 

SKPD  
Penanggung jawab 

Tahun 
Pelaksanaan 

1 Kaliwangi 
(Contoh nama 
desa) 

4  Persampahan Program Pengembangan 
pengelolaan sistem sampah 3 R: 
1. Optimalisasi partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan 
sampah. 

2. Pelatihan, sosialisasi 
pengelolaan sampah sistem 3R 
kepada masyarakat. 

3. Pengadaan peralatan 
pengolahan sampah. 

 
 
APBD 
 
 
APBD 
 
APBD/Pihak swasta 
(Bank…) 

 
 
DKP 
 
 
DKP 
 
DKP 

 
 
2014 
 
 
2014 
 
2014 

2 
   

Promosi higiene dan sanitasi: 
 
Kegiatan pendampingan kepada 
masyarakat untuk pemilahan dan 
pengolahan sampah organik dan 
non organik 

 
 
Masyarakat dan pihak 
swasta (Lembaga Swadaya 
masyarakat …., lembaga 
pendidikan…..) 

 
 
Dinas 
Kesehatan/BPLH 

 
 
2014 

Dst 
       

 
Contoh kerjasama yang sudah ada dengan pihak swasta pada lampiran 3 halaman 50. 



 

Bab II  Tahapan Pelaksanaan Implementasi  PPSP melalui Penguatan Pilar-pilar STBM 9 

 

TAHAP  03 PEMILIHAN DESA/KELURAHAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referensi Terkait: 
Buku Putih Sanitasi 

Pelaksana: 
Anggota Pokja Kabupaten/kota 

Perkiraan Durasi: 
2 kali pertemuan 

 
Tujuan: 

1. Menentukan desa/kelurahan yang akan ditangani melalui pendekatan pemberdayaan 
masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait berdasarkan peta area berisiko 
sanitasi. 

2. Mendapat dukungan dari desa/kelurahan terpilih. 
 
Output: 

1. Terpilihnya desa/kelurahan area berisiko sangat tinggi atau area berisiko tinggi sanitasi yang 
akan ditangani melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai 
pihak terkait. 

2. Adanya dukungan dari desa/kelurahan terpilih untuk melaksanakan kegiatan Implementasi PPSP 
melalui kemitraan dengan berbagai pihak terkait. 

 
Deskripsi: 

Tahap ketiga yaitu melakukan pemilihan desa/kelurahan. Pemilihan desa/kelurahan dilakukan 
mengacu kepada Peta Area Berisiko Sanitasi. Berdasarkan tahap kedua yaitu komitmen 
Kabupaten/Kota dihasilkan tabel komitmen daerah untuk menangani sanitasi di area berisiko sangat 
tinggi dan area berisiko tinggi sanitasi. Tentukan prioritas lokasi yang akan ditangani menggunakan 
pemberdayaan masyarakat/berbasis masyarakat secara bersinergi antar SKPD terkait. 

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan tetapi juga merupakan 
tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan juga Dinas teknis terkait untuk mendampingi 
masyarakat dalam menentukan pilihan teknologi.  

Lakukan pemilihan desa/kelurahan yang akan ditangani pada tahap pertama sesuai dengan 
kemampuan daerah. Setelah memilih lokasi kegiatan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi 
kepada Desa/Kelurahan terpilih dengan tujuan agar mendapat dukungan dari pihak Desa/Kelurahan 
serta memungkinkan pelaksanaan program secara berkelanjutan.  
 
Langkah-langkah: 

1. Lakukan pertemuan koordinasi Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dengan agenda memilih 
desa/kelurahan prioritas pertama dan selanjutnya yang akan ditangani. Lihat kembali tabel 
komitmen daerah untuk menangani sanitasi di area berisiko sangat tinggi dan area berisiko 
tinggi sanitasi. Berdasarkan list desa/kelurahan yang ada dalam tabel buat urutan prioritas 
pertama dan selanjutnya. Pada tahun pertama tentukan  lokasi sebagai lokasi percontohan 
terlebih dahulu, tahun berikutnya untuk lokasi lainnya. Untuk menentukan urutan prioritas 
lokasi bisa menggunakan pertimbangan: 

Pemilihan Desa/Kelurahan 

dan Sosialisasi  
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a) Tingkat dukungan masyarakat (Berdasarkan kajian Peran Serta Masyarakat). 
b) Bobot permasalahan sanitasi berdasarkan hasil studi EHRA (Menggunakan IRS apabila sudah 

ada IRS-nya).  
c) Ada rencana program dan kegiatan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat di lokasi 

tersebut.  
d) Kesiapan SDM tingkat Kecamatan dan Desa (Sanitarian, Staf Promkes, Staf Bapermas, Kepala 

Desa/Lurah, Kader Kesehatan dan Tokoh masyarakat). 

2. Setelah lokasi terpilih, buat rencana untuk melakukan sosialisasi kepada Desa/Kelurahan terpilih. 
Hal-hal yang perlu disampaikan kepada Desa/Kelurahan antara lain:  
a) Status risiko sanitasi (Area berisiko sangat tinggi/risiko tinggi sanitasi).  
b) Faktor risiko sanitasi berdasarkan hasil Studi EHRA. 
c) Berdasarkan status risiko sanitasi tersebut diskusikan rencana desa/Kelurahan untuk 

menyelesaikan permasalahan sanitasinya.  
d) Menjelaskan tujuan dan tahapan melaksanakan kegiatan IPP-STBM. 

3. Lakukan identifikasi Sanitarian, staf Promkes, staf Bapermas, serta calon  fasilitator masyarakat 
antara lain Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Kader yang dapat 
mendampingi masyarakat melakukan pembangunan sanitasi. Tokoh Agama, tokoh pemuda, dan 
kader dipilih sebagai fasilitator masyarakat karena mereka merupakan bagian dari masyarakat 
sehingga dapat lebih mudah berinteraksi. Selain itu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, tokoh 
pemuda, dan kader juga sudah memahami kebiasaan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian 
komunikasi dua arah dapat lebih mudah tercapai sehingga proses diskusi menjadi lebih mudah.  

4. Pilih Sanitarian, staf Promkes, dan staf Bapermas sesuai dengan desa/kelurahan terpilih serta 
calon fasilitator masyarakat yang akan dilatih selanjutnya. Sanitarian dan staf Bapermas bertugas 
untuk mendampingi fasilitator masyarakat dalam melakukan pemicuan, dan pendampingan 
pasca pemicuan. Sementara staf Promkes mempunyai tugas untuk melakukan promosi higiene 
dan sanitasi bersama kader melalui cara-cara yang partisipatif. 
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TAHAP  04 PELATIHAN 

  

 

 

 

Referensi Terkait: 
Modul  Pelatihan Fasilitator 
STBM  
Modul Pelatihan IPP-STBM 

Pelaksana: 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
Dan Anggota Pokja 
Kabupaten/kota 

Perkiraan Durasi: 
5 hari efektif 

 
Tujuan: 

1. Memberikan pemahaman yang sama antar Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 
Implementasi PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM. 

2. Menciptakan tenaga fasilitator yang berasal dari masyarakat yang siap melakukan 
pendampingan masyarakat. 

3. Mendapatkan dukungan dari Tokoh Masyarakat. 
 

Output: 

1. Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota siap melaksanakan IPP- STBM. 
2. Tersedianya tenaga fasilitator lapangan dari tenaga setempat. 
3. Adanya dukungan dari Tokoh Masyarakat untuk pelaksanaan IPP-STBM. 
 
Deskripsi: 

Tahap ke-empat dalam implementasi PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM adalah melakukan 
pelatihan bagi Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dan tenaga fasilitator lapangan/pendamping 
masyarakat. Peserta pelatihan terdiri Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas Kesehatan, 
Dinas PU, BPLH, dan Bapermas), Sanitarian, staf Promkes, staf Bapermas 
Kecamatan/Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, dan Kader. Dalam susunan peserta, diharapkan ada 
peserta yang sudah mendapatkan pelatihan, sosialisasi atau pembekalan mengenai STBM 
sebelumnya. Pada saat proses belajar-mengajar diharapkan ada sharing informasi dari peserta yang 
sudah mendapatkan dan melaksanakan kegiatan STBM.  

Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dengan menggunakan metode partisipatif. Fasilitator dan 
narasumber untuk pelatihan terdiri dari Pokja Provinsi, Pokja Kota/Kabupaten, Fasilitator STBM, dan 
PIU AE. Materi pelatihan terdiri dari materi pelatihan STBM, Penjelasan Buku Putih, SSK dan MPS, 
dan beberapa tools tambahan untuk pemicuan, pengorganisasian masyarakat, pilihan teknologi 
untuk 5 pilar dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak serta teknik fasilitasi. 
 
Langkah-langkah: 

1. Persiapan awal: membuat TOR pelatihan yang berisi tujuan, waktu, peserta, tempat, 

narasumber, fasilitator, materi dan jadwal pelatihan, serta sumber pendanaan untuk pelatihan. 

Lama pelatihan direncanakan selama 5 hari termasuk praktek lapangan pemicuan masyarakat. 

Jumlah peserta pelatihan maksimal 25 orang agar pelatihan berjalan dengan efektif. Tempat 

pelatihan sebaiknya agak luas untuk memungkinkan peserta melakukan berbagai kegiatan 

praktek. 

Pelatihan 
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2. Persiapan pelatihan:  

a) Siapkan materi pelatihan: gambar-gambar untuk praktek, bahan untuk praktek lapangan, 

dan bahan pembelajaran yang akan diperbanyak. 

b) Lakukan kontak dengan narasumber untuk materi kebijakan dan Buku Putih, SSK, MPS, serta   

fasilitator. 

c) Lakukan kontak dengan peserta berdasarkan identifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya.  

d) Siapkan lokasi untuk praktek pemicuan (lakukan kontak dan sosialisasi kegiatan praktek 

lapangan). 

3. Pelaksanaan pelatihan: Lakukan penjajagan pemahaman peserta terlebih dahulu menggunakan 

tools sederhana. Setelah itu jadwal disesuaikan dengan agenda yang sudah disepakati. (Contoh 

Jadwal terlampir). Panduan melaksanakan pelatihan tersedia dalam modul pelatihan IPP-STBM 

bagi Fasilitator 
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TAHAP  05 PENDAMPINGAN MASYARAKAT 

 

 

 

 

Referensi Terkait: 
Modul  Pelatihan 
Fasilitator STBM  
Modul Pelatihan  IPP-STBM 

Pelaksana: 
Anggota Pokja Kabupaten/kota, 
Sanitarian, Staf Promkes, Staf 
Bapermas Kecamatan/Desa/kelurahan  

Perkiraan Durasi: 
Kegiatan pendampingan 
dilakukan secara berkelanjutan 
mulai dari pemicuan. 

 

Tujuan: 

1. Masyarakat memahami permasalahan sanitasi yang ada di wilayahnya dan mau melakukan 
perubahan perilaku untuk memperbaiki kondisi sanitasi yang ada mengacu kepada 5 pilar STBM. 

2. Masyarakat mempunyai RKM bidang sanitasi. 
3. Membantu masyarakat untuk memilih teknologi yang sesuai dan memberikan alternatif 

pendanaan yang lebih mudah dan murah.  
4. Menyiapkan organisasi masyarakat yang akan mengawal pembangunan dan operasi 

pemeliharaan sarana serta melakukan monitoring. 
5. Meningkatkan layanan sarana dan prasarana air limbah, persampahan baik secara individual 

maupun komunal sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. 
 

Output: 

1. Masyarakat terpicu untuk melakukan perubahan perilaku. 
2. Tersedia RKM bidang sanitasi berdasarkan 3 prioritas aksi dan pilihan teknologi yang sesuai. 
3. Adanya organisasi masyarakat/KSM yang akan mengawal  pembangunan dan operasi 

pemeliharaan sarana. 
4. Adanya natural leader.  
5. Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi sesuai dengan RKM secara berkelanjutan. 
 

Deskripsi: 

Tahap pendampingan masyarakat merupakan tahap ke lima yang memerlukan koordinasi yang baik 
dari berbagai pihak terkait. Setelah pelatihan kegiatan awal yang perlu dilakukan oleh fasilitator 
masyarakat antara lain melakukan persiapan dengan aparat desa/kelurahan untuk menentukan 
masyarakat yang akan dipicu pertama kali. Kesepakatan wilayah dan masyarakat yang akan dipicu di 
serahkan kepada aparat desa/kelurahan. Disarankan agar lokasi pemicuan pertama di lokasi yang 
tidak terlalu sulit karena risiko kegagalan di lokasi pemicuan yang sulit akan mempengaruhi kegiatan 
selanjutnya. Setelah disepakati lokasi dan masyarakat yang akan dipicu, sepakati waktu dan tempat 
untuk melakukan pemicuan. Disarankan agar kegiatan pemicuan dilakukan segera setelah pelatihan. 

Hal ini untuk menghindari kemungkinan fasilitator lupa langkah dan cara melakukan pemicuan. 
Kegiatan pemicuan dilakukan untuk kelompok laki-laki dan perempuan secara terpisah terlebih 
dahulu. Jumlah peserta pemicuan disarankan antara 15-30 orang. Kegiatan pemicuan dilanjutkan 
dengan gabungan antara kelompok laki-laki dan perempuan. 

Kegiatan pemicuan dilanjutkan untuk kelompok masyarakat lainnya melalui media pertemuan 
masyarakat yang sudah ada.  Setelah pemicuan sepakati 3 prioritas aksi yang dipilih oleh masyarakat 
sebagai tahap pertama permasalahan sanitasi/perilaku sanitasi tidak baik yang akan ditangani.  

 

Pendampingan masyarakat 
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Berdasarkan hasil pemicuan dan kesepakatan 3 prioritas aksi  oleh masyarakat, diskusikan, dan 
sepakati pilihan teknologi sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat serta pendanaan yang 
mudah dan murah. Lanjutkan pendampingan dengan menentukan lembaga yang akan 
melaksanakan/mengawal  pembangunan dan pemeliharaan sarana. Pendampingan dilaksanakan 
sampai seluruh prioritas aksi dilaksanakan dan melakukan evaluasi untuk rencana pengembangan 
berikutnya. 

Kegiatan pendampingan pada masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting. Tanpa 
pendampingan setelah kegiatan pemicuan, tidak ada jaminan masyarakat akan melanjutkan ke 
kegiatan selanjutnya. Pendampingan dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat yang sudah dilatih. 
Sanitarian melakukan pendampingan kepada fasilitator yang berasal dari masyarakat pada saat 
pemicuan dan juga pendampingan pasca pemicuan.  

Pemicuan dapat dilanjutlan ke lokasi lainnya (RW/Lingkungan, desa/kelurahan lainnya) berdasarkan 
prioritas area beresiko sanitasi. 
  
Langkah-langkah: 

1. Langkah pertama adalah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan. 
Sampaikan tujuan kegiatan dan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan serta dukungan yang 
diharapkan dari pemerintah setempat. Sepakati masyarakat dan lokasi pemicuan prioritas 
pertama. Sepakati peserta pemicuan, tempat dan waktu pertemuan. Siapkan undangan kepada 
masyarakat menggunakan mekanisme yang sudah biasa dilakukan. Sepakati siapa yang akan 
menjadi fasilitator pada saat pemicuan dilaksanakan. 
 

2. Kegiatan Pemicuan terdiri dari beberapa metode antara lain : 
a. FGD mengenai alur penularan penyakit. 
b. FGD mengenai klasifikasi kesejahteraan masyarakat dengan tujuan.  
c. Pembuatan peta sanitasi dan transect walk/penelusuran wilayah. 
d. FGD elemen pemicuan lainnya : penghitungan beban tinja, air limbah dan sampah, 

simulasi air terkontaminasi, dan diagram manfaat. 
e. Puncak pemicuan. 

 

Tujuan pemicuan adalah: masyarakat tergerak untuk melakukan perubahan perilaku higiene 
dan sanitasi yang tidak aman menjadi perilaku higiene dan sanitasi yang aman. 

Langkah pertama melakukan diskusi mengenai alur penularan penyakit atau biasa disebut F-
Diagram. Selanjutnya, masyarakat diajak untuk bersama-sama memetakan kondisi sanitasi di 
wilayahnya. Pemetaan kondisi sanitasi ini bisa dengan metode pembuatan peta sanitasi baik di 
lapangan maupun dengan menggunakan kertas flipchart. 

Tujuan melakukan pemetaan sanitasi agar masyarakat secara bersama-sama menyadari 
kondisi/potret dan permasalahan sanitasi mereka saat ini. Pada saat melakukan pemetaan 
sanitasi dilakukan FGD bersama masyarakat mengenai kondisi air limbah, persampahan, 
drainase, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, kondisi pengelolaan air dan kebiasaan 
mengelola makanan dan air minum. Apabila masyarakat sudah terpicu dengan pembuatan peta 
sanitasi maka kegiatan pemicuan sudah selesai. Apabila masyarakat belum terpicu diskusi bisa 
dilanjutkan dengan topik penghitungan beban tinja, sampah dan air limbah, simulasi air 
terkontaminasi serta diagram manfaat. 

Tetapi apabila dengan pembuatan peta sanitasi belum cukup memicu masyarakat, maka 
kegiatan bisa dilanjutkan dengan transect walk/penelusuran wilayah yaitu kegiatan pengkajian 
kondisi dan permasalahan sanitasi dengan melakukan perjalanan menelusuri desa/kelurahan. 

Pada saat melakukan transect walk/penelusuran wilayah dilakukan juga FGD dengan masyarakat 
mengenai tempat-tempat masyarakat biasa BAB sembarangan, tumpukan sampah, saluran 
drainase yang mampet serta elemen pemicuan lainnya seperti simulasi air yang terkontaminasi, 
penghitungan beban tinja. 
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Pada puncak pemicuan masyarakat menyepakati untuk melakukan perubahan perilaku dengan 
melakukan kegiatan seperti membangun jamban di rumah, mulai melakukan pemilahan sampah 
di rumah, menyiapkan tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik, sampah non-
organik dan lain sebagainya. Kesepakatan ini sebagai langkah awal untuk menyusun Rencana 
Kerja Masyarakat. 

Penjelasan secara rinci langkah-langkah pemicuan dapat dilihat pada bahan bacaan modul 
pelatihan IPP-STBM bagi fasilitator. 

 
3. Penentuan 3 prioritas aksi 

Langkah selanjutnya adalah menentukan 3 prioritas aksi. Kegiatan ini bisa dilakukan pada saat 
pemicuan ataupun pada pertemuan berbeda tergantung kesepakatan dengan masyarakat. 
Prioritas aksi yang disepakati meliputi perilaku higiene dan sanitasi yang akan diubah serta 
kondisi sanitasi yang diharapkan. Misalnya mempunyai jamban sendiri di rumah dan 
menyalurkan tinjanya ke septik tank (baik komunal maupun individu), mengelola sampah mulai 
dari rumah serta membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah di lingkungan untuk 
selanjutnya diteruskan ke pelayanan persampahan kabupaten/kota dan membiasakan cuci 
tangan pakai sabun pada waktu-waktu penting. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 
a. Membedakan antara kondisi dan praktik  yang baik dan buruk.  
b. Berbagi pengetahuan  kesehatan terkait dengan higiene dan sanitasi berdasarkan 

pemahaman masyarakat. 
c. Identifikasi prioritas aksi.  
d. Menyepakati tiga prioritas aksi  termasuk pembagian peran, tanggung jawab serta 

kesempatan untuk melakukan kegiatan. 
e. Dasar dari perencanaan kegiatan bersama.  

Penjelasan rinci untuk memilih 3 prioritas aksi dapat dilihat pada bahan bacaan modul IPP-STBM 
bagi fasilitator. 

 
4. Penyusunan RKM dan kesepakatan masyarakat 

Penyusunan RKM terdiri dari beberapa langkah antara lain 
a. Pilihan teknologi. 
b. Alternatif pendanaan. 
c. Pemilihan lembaga masyarakat. 

 
a. Pilihan Teknologi 

Setelah menentukan 3 prioritas aksi, diskusikan berbagai alternatif teknologi untuk setiap pilar. 

Pilar 1:  Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 

Pilihan teknologi untuk pilar satu terkait penyediaan jamban yang memenuhi syarat jamban 
sehat (dengan tangki septik) baik jamban individual (jamban keluarga) atau jamban komunal 
sesuai dengan kondisi wilayah dan kemampuan masyarakat. Dalam tahap ini, peran anggota 
Pokja dari Dinas PU sangat penting. Dinas PU dapat membantu menjelaskan berbagai pilihan 
teknologi serta bagaimana operasi dan pemeliharaannya. Saat menjelaskan berbagai pilihan 
teknologi, perlu juga dijelaskan konsekuensi dari masing-masing pilihan sehingga masyarakat 
memperoleh gambaran yang utuh mengenai setiap pilihan teknologi.  

Dengan penjelasan yang lengkap, pemilihan teknologi untuk 3 prioritas aksi diharapkan sesuai 
dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.  
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Beberapa alternatif teknologi untuk jamban keluarga: 

Jamban terdiri dari tiga bagian antara lain: 

• Bangunan atas:  fungsinya untuk kenyamanan, psikologis, dan estetika 

     

     

Gambar 4 Berbagai pilihan teknologi bangunan atas jamban 

 
• Bangunan Tengah/landasan: Fungsinya untuk keamanan saat orang buang air besar. Bangunan 

tengah ini biasanya di sebut kloset, bisa dibeli langsung di toko-toko yang menyediakan peralatan 
bangunan, atau dibuat sendiri dengan harga yang lebih murah. 

   

Gambar 5 Pilihan teknologi bangunan tengah jamban 
 

• Bangunan bawah/ tempat pembuangan tinja: fungsinya untuk melokalisir tinja dan mengubahnya 
menjadi lumpur stabil. Di daerah perkotaan yang padat dan ketersediaan lahan terbatas, tangki 
septik merupakan pilihan untuk membangun tempat pembuangan tinja yang aman/tidak 
mencemari air. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Gambar 6 Berbagai pilihan untuk pembuatan tangki septik 
 

Apabila lokasinya padat dan lahan untuk membangun tangki septik tidak ada maka pilihannya 
adalah membuat MCK, tangki septik komunal, ataupun IPAL Komunal. Apabila fasilitas komunal 
yang akan dibangun tentukan dan sepakati lahan yang akan dipergunakan.  
 

Semi septik tank 
Septik tank 

dua ruangan 
Semi septik tank 

Septik tank dgn 

sumur resapan Fibre glass 
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Gambar 7 Berbagai pilihan teknologi untuk kawasan padat 

 
Layanan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah layanan pengurasan tangki septik. Bisa 
bekerjasama dengan layanan pengurasan tangki septik yang disediakan oleh pemerintah melalui 
Dinas Kebersihan dan  Pertamanan/Dinas PU atau oleh pihak swasta. Bagi pemukiman yang 
padat memiliki kesulitan untuk melakukan pengurasan tangki septik dengan menggunakan truk 
tinja maka diperlukan fasilitas untuk pengurasan tangki septik yang dapat melayani kawasan 
padat seperti layanan “Kedoteng” (Kereta sedot septik tank) atau “Moteng” (Motor sedot septik 
tank). Layanan Kedoteng ini dapat dikelola oleh masyarakat seperti contoh di Kelurahan 
Margahayu Kota Bekasi. Di Kelurahan ini, jasa pengurasan tangki septik dikelola oleh Koperasi 
dan memberikan layanan lebih baik untuk masyarakat, yaitu selain penyedotan tangki septik 
juga, pembuatan dan pemeliharaan tangki septik dengan biaya bisa disesuaikan dengan 
kemampuan masyarakat. 

 

 
 

 

 

 Gambar 8 Pilihan teknologi untuk pengurasan tangki septik di kawasan padat 

 
Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan/PU Kabupaten/Kota 
untuk sarana IPLT. Apabila IPLT belum tersedia maka hasil pengurasan tangki septik tersebut 
biasanya akan dibuang kembali ke sungai atau lahan kosong. Kondisi ini sama saja masih 
melakukan praktek BABS secara tidak langsung. Apabila sudah tersedia IPLT juga masih perlu 
diperkuat dengan aturan terutama bagi pihak swasta yang mempunyai usaha pengurasan tangki 
septik agar membuang hasil pengurasannya ke IPLT. 
 

  

MCK Plus-plus MCK Plus-plus IPAL Komunal IPAL Komunal 

Kedoteng Moteng 

IPAL Komunal IPAL Komunal IPAL Komunal Tangki septik Komunal 
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Pilar 2:  Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

Pilihan teknologi sarana cuci tangan pakai sabun bisa beragam dari yang sangat sederhana 
tergantung kemampuan masyarakat yang paling penting syaratnya menggunakan air bersih yang 
mengalir dan menggunakan sabun. 

Berbagai pilihan sarana cuci tangan  pakai sabun dapat dilihat pada gambar berikut: 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Berbagai pilihan teknologi sarana CTPS 

 
Pilar 3:  Pengelolaan Air Minum dan Makanan skala Rumah Tangga (PAMMRT) 

Pengelolaan air minum mulai dari  penyimpanan sampai pengolahan air sebelum diminum.  

Penyimpanan air yang aman syaratnya antara lain: bersih, tertutup, berleher sempit, dan lebih 
baik pakai kran.  

Berbagai pilihan teknologi pengelolaan air minum di rumah tangga meliputi metoda pengolahan 
dan penyimpanan air minum. Berbagai metode pengolahan diantaranya : 

1. Penyaringan dengan keramik. 
2. Bio-sand filter. 
3. Chlorinasi : cair dan tablet. 
4. Solar water desinfektan (Sodis). 
5. Floakuasi (Pengumpulan dan desinfeksi). 
6. Direbus sampai mendidih. 

  

Sabun 

Cair 
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Gambar 10 Berbagai pengolahan air di rumah tangga 

 
Pengelolaan Makanan  

Menurut WHO ada 5 kunci pengelolaan makanan antara lain: 

1. Menjaga kebersihan:  

 Mencuci tangan sebelum mengolah makanan. 

 Mencuci tangan setelah dari toilet.  

 Cuci dan menjaga kebersihan seluruh permukaan yang kontak dengan makanan.  

 Jaga area dapur dari hama dan binatang lain salah satunya dengan menutup makanan. 
 

2. Pisahkan pangan mentah dan pangan matang. 
 
3. Memasak dengan benar: 

 Masak makanan sampai lemaknya putih / bening dan tidak ada darah. 

 Masak telur dan hasil pangan laut sampai matang dan panas. 

 Masak makanan yang berkuah sampai mendidih selama 1 menit. 
 
4. Jagalah pangan pada suhu aman: 

 Jangan membiarkan pangan matang di suhu ruang > 2 jam. 

 Simpan pangan yang cepat rusak di lemari es (Dibawah suhu  5o C). 

 Pertahankan suhu makanan lebih dari 60o C sebelum disajikan. 

 Jangan menyimpan makanan terlalu lama dalam lemari pendingin. 

 Jangan biarkan makanan beku mencair pada suhu ruang. 
 

  

Penyaringan dgn keramik Penyaringan dengan 

keramik 

Chlorinasi cair 
Chlorinasi tablet 

SODIS 

Floakulasi 

Merebus air 

sampai mendidih 

Bio-sand filter 
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5. Gunakan air dan bahan baku aman: 

 Gunakan air yang aman. 

 Pilih makanan yang segar dan bermutu. 

 Pilih makanan yang diolah dengan aman, misal susu yang dipasteurisasi. 

 Cucilah buah dan sayur, terutama yang dimakan mentah. 

 Jangan mengkonsumsi pangan kadaluarsa. 
 

Pilar 4:  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Pengelolaan sampah dimulai dengan pemilahan sampah di rumah dengan menyediakan tempat 
sampah yang sudah terpisah antara sampah organik, non organik, dan sampah B3. Beberapa 
contoh tempat sampah yang dapat disediakan mulai dari yang sederhana dapat dilihat pada 
gambar berikut: 

   

   

Gambar 11 beberapa contoh tempat sampah yang sudah dipilah 

 

Untuk pengolahan sampah organik bisa diakukan secara (Takakura) ataupun skala komunal 
menggunakan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Apabila akan dikelola secara komunal 
perlu disepakati lokasinya. Walaupun akan dikelola secara individu sebaiknya tetap di buat 
kelompok untuk memudahkan dampingan selanjutnya dan pengelolaan secara berkelanjutan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 12 Beberapa contoh pengolahan sampah secara organik Skala Rumah Tangga 
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Gambar 13 Contoh pengelolaan sampah organik secara komunal 

 
Demikian juga dengan pengolahan sampah non organik bisa dilakukan secara individual menjadi 
usaha rumahan maupun secara berkelompok menjadi usaha kelompok. 
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Gambar 14 Beberapa contoh hasil pengolahan sampah non organik 

 
Pilar 5 : Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga 

Pengelolaan air limbah rumah tangga yang dimaksud disini adalah  pengelolaan air limbah yang 
berasal dari kamar mandi, dapur dan cucian (grey water), untuk pengelolaan air limbah yang 
berasal dari kotoran manusia (black water) sudah dibahas di pilar 1. 
Pengelolaan air limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur dan cucian (grey water) 
menggunakan SPAL (saluran pembuangan air limbah) yang fungsinya membuang air cucian, air 
bekas mandi, dan air kotor lainnya. Saluran pembuangan air limbah sederhana terdiri dari 
beberapa pilihan antara lain: 

a) Penampung air limbah dan saluran air limbah ke bak resapan. 
b) Penampung air limbah dari drum yang dilubangi. 
c) Bak Saluran bekas mandi dan cuci.  
d) Lahan  basah buatan. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Gambar 15 Pilihan Teknologi SPAL 

 

Penjelasan yang lebih rinci untuk masing-masing pilihan teknologi dapat dilihat pada modul 

pelatihan fasilitator IPP-STBM. 

 

  

Lahan basah buatan 
Lahan basah buatan 

horizontal 

Penampungan dan saluran ar 

limbah ke bak resapan Bak saluran air bekas mandi dan 
Penampung air limbah dari drum 

yg dilubangi 
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b. Alternatif pendanaan 

Sejalan dengan pilihan teknologi sepakati pula alternatif pendanaannya. Berbagai pilihan 
alternatif pendanaan antara lain: 

1) Pembangunan jamban pribadi dengan cara arisan bagi yang tidak mampu. 
2) Pembangunan jamban pribadi dengan pinjaman (Koperasi/Bank). 
3) Pembangunan jamban pribadi secara bertahap dengan dana masyarakat sendiri. 
4) Pembangunan jamban pribadi secara berkelompok dan bekerja sama dengan penyedia 

bahan-bahan bangunan untuk mendapatkan potongan harga. 
5) Pembangunan jamban pribadi dengan tangki septik bersama (Tangki septik komunal)  

sehingga biayanya menjadi lebih murah. 
6) Pembangunan IPAL Komunal bekerja sama dengan pemeritah daerah dan  pihak swasta 

dengan terlebih dahulu membuat proposal. 
7) Pengadaan gerobak sampah berkerja sama dengan pihak swasta. 
8) Pengadaan TPST berkerja sama dengan pemerintah daerah. 
9) Pembuatan Bank sampah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. 
10) Dan lain-lain.  

 
Contoh di Kota Solo: 
– Pemasangan sambungan rumah ke IPAL secara bersama-sama   dengan harga yang 

lebih murah. 
– Masyarakat miskin mendapatkan pinjaman untuk sambungan rumah.  
 
Dalam langkah ini, masyarakat diharapkan terpapar dengan semua alternatif pendanaan 
sudah ada selama ini. Dengan bantuan dari fasilitator lapangan, masyarakat kemudian dapat 
memilih alternatif pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.  
 

c. Pemilihan Lembaga masyarakat (KSM) 

Lembaga masyarakat perlu ditentukan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sanitasi 
di kelurahan/desa.  Masyarakat bisa berdiskusi menentukan lembaga masyarakat yang layak 
untuk melaksanakan pembangunan sanitasi dengan menggunakan metode Diagram Venn. 
Langkah selengkapnya dapat dilihat pada modul IPP-STBM untuk fasilitator.  

Setelah 3 piroritas aksi, pilihan teknologi, alternatif pendanaan dan menentukan lembaga yang 
dipilih, tuangkan ke dalam form Rencana Kerja Masyarakat. Contoh RKM terlampir.  

 
5. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana  

Pada tahap ini berbagai kegiatan mulai dilaksanakan. Semua kegiatan baik secara individual 
maupun komunal tetap dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga yang telah ditentukan 
(RW, PKK, Organisasi Pemuda, Koperasi dll). Jika ada bantuan pendanaan dari pemerintah, 
disarankan untuk dilakukan secara swakelola dengan dampingan dari instansi teknik terkait. 
Apabila  pembangunannya  di pihak ke-tiga-kan, masyarakat melalui KSM juga perlu dilibatkan 
mulai dari awal (pertemukan dengan pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan), 
lakukan kerjasama yang baik antara KSM dan pihak ketiga yang telah ditentukan didampingi oleh 
instansi teknik terkait). 

 
6. Promosi Higiene dan Sanitasi yang berkelanjutan 

Promosi Higiene dan Sanitasi yang berkelanjutan merupakan kegiatan yang penting dalam upaya 
perubahan perilaku. Hal ini ditujukan agar perubahan perilaku dapat berkelanjutan (tidak 
kembali keperilaku semula). Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (langsung maupun tidak 
langsung), perilaku cuci tangan pakai sabun, perilaku menyimpan dan mengolah air minum dan 
makanan, perilaku membuang sampah pada tempatnya, perilaku mengelola sampah mulai dari 
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sumber sampah melalui 3R merupakan, perilaku menjaga kebersihan saluran pembuangan air 
limbah merupakan contoh perilaku yang perlu terus dipromosikan.  

Promosi Higiene dan Sanitasi dapat dilakukan dengan cara-cara partisipatif, tidak  hanya melalui 
penyuluhan seperti yang sering dilakukan. Berbagai FGD dan permainan bisa dikembangkan 
melalui kelompok-kelompok masyarakat dengan materi sesuai dengan prioritas aksi yang 
ditentukan. Penyuluhan yang biasa dilakukan perlu dimodifikasi sehingga dapat lebih menarik 
perhatian dan efektif. Beberapa metode yang dilakukan pada saat pemicuan dapat dilakukan 
secara berulang pada setiap kelompok masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja 
putri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kegiatan ini di dapat dilaksanakan oleh kader, tokoh 
agama, tokoh pemuda didampingi oleh staf promkes. 
  
Contoh Promosi Higiene dan Sanitasi antara lain: 

 Promosi Higiene dan Sanitasi oleh tokoh agama dengan melakukan FGD ayat-ayat terkait 
sanitasi. Contoh: Mengapa ada doa untuk masuk WC ? Apa artinya kebersihan sebagian dari 
Iman? 

 Media leaflet digunakan sebagai alat bantu ketika melakukan FGD dengan masyarakat. 

 Lakukan praktek cuci tangan: pertama tidak dengan sabun, berikutnya menggunakan sabun. 
Bedakan hasilnya. 

 Promosi SBS melalui pertunjukkan wayang. 

 Promosi CTPS, SBS melalui permainan ular tangga. 

Beberapa teknik tambahan dapat dilihat pada Buku PROHISAN. 

 
7. Operasi dan pemeliharaan sarana 

Tahapan kegiatan yang penting juga adalah tahap operasi dan pemeliharaan. Perlu ditentukan 
iuran untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan. Iuran tersebut dapat disatukan dengan iuran 
rutin air bersih, sampah, keamanan dll sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat. Perlu 
disepakati mekanisme pengumpulannya dan pembayarannya apakah harian, mingguan, bulanan 
sesuai dengan kemampuan masyarakat. Apabila fasilitas komunal seperti IPAL Komunal yang 
pengelolaannya dilakukan oleh UPTD maka perlu kerjasama dengan masyarakat mengenai 
mekanisme pembayarannya.  
 
Contoh di kota Solo : 
– Masyarakat dimungkinkan untuk membayar iuran secara harian/mingguan melalui RW 

sebelum dibayarkan secara bulanan ke PDAM selaku pengelola IPAL skala Kota. 
 

Contoh di Kota Bekasi: 
– 45 KK  membentuk Koperasi Kedoteng  tingkat RW. 
– Angggota koperasi membayar iuran bulanan, dan bisa mendapatkan kemudahan layanan 

dalam membayar sedot tinja, perbaikan tangki septik, bahkan pembuatan tangki septik baru. 

 
8. Pembuatan aturan lokal 

Aturan lokal dibuat untuk “memaksa” orang untuk berubah perilaku dan juga menjaga orang 
yang sudah berubah agar tidak kembali ke perilaku lama. Aturan lokal dapat dibuat  setingkat 
peraturan kelurahan/desa. Penting untuk di perhatikan adalah pelaksanaan peraturan tersebut. 
Peraturan tersebut harus dilaksanakan secara tegas sehingga bisa memberikan efek “jera” bagi 
yang melanggar. 
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Contoh: 

 Larangan untuk menyalurkan air limbah baik dari jamban, kamar mandi, dapur dan tempat 
cuci ke sungai di kelurahan Margahayu Kota Bekasi.  

 Larangan untuk melakukan aktivitas mandi, cuci, dan BAB di sungai di daerah Cianjur. 
Apabila dilakukan di denda satu zak semen. Peraturan ini dilaksanakan dan dijaga oleh 
seluruh masyarakat. Apabila terlihat ada yang membuang sampah di sungai langsung di 
laporkan ke kepala desa/lurah oleh masyarakat, dan bagi pelanggar didenda satu zak semen. 
Hasil denda tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Desa/Kelurahan. 

 Aturan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan melaksanakan ibadah Haji 
harus mempunyai jamban di Kabupaten Wonogiri 
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TAHAP  06 MONITORING DAN EVALUASI 

  
 
 
 
 
 

 

Referensi Terkait: 
Dokumen SSK, MPS, peta sanitasi 
masyarakat, panduan sistem 
monev SMS dan website STBM 

Pelaksana: 
Anggota Pokja Sanitasi 
Kabupaten/kota 

Perkiraan Durasi: 
Terus menerus  

  
Tujuan: 

1. Memantau perkembangan, hambatan/permasalahan dan mengukur kesenjangan antara target 
dan hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan agar menjadi efektif dan efesien. 

2. Menilai efesiensi dan efektivitas, dampak, manfaat, dan keberlanjutan program dan kegiatan. 
3. Menyusun rencana tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja. 
 
Output: 

1. Adanya kesepakatan SKPD kunci  mengenai kegiatan dan pendanaan sanitasi. 
2. Tereksposenya kegiatan Implementasi PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM. 
3. Tersedianya data/informasi  perkembangan, hambatan/permasalahan dan hasil yang dicapai 

pada pelaksanaan setiap tahapan kegiatan.  
4. Hasil analisa  efesiensi dan efektivitas, dampak, manfaat, dan keberlanjutan program dan 

kegiatan. 
5. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja. 
6. Hasil verifikasi desa STBM dan desa SBS. 
 
Deskripsi: 

Monitoring adalah proses mengumpulkan data atau informasi yang lengkap terhadap indikator-
indikator perkembangan dan pengukuran kemajuan tujuan program. Monitoring dilakukan secara 
reguler dan terus menerus pada setiap tahapan kegiatan dengan tujuan untuk memantau 
perubahan, hambatan, dan permasalahan serta mengukur kesenjangan yang terjadi sehingga 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan 
melalui pertemuan rutin, kunjungan lapangan dan melakukan desk review berdasarkan laporan 
kegiatan serta dokumentasi yang ada.  

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan penilaian secara sistematis 
mengenai program dan kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran dengan menggunakan informasi 
yang diperoleh dari proses monitoring dan hasil analisis atas perbandingan antara hasil yang dicapai 
dan target yang telah ditentukan serta perbandingan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan 
keberhasilannya untuk keperluan semua pemangku kepentingan. Kegiatan Monev dalam 
pelaksanaan IPP-STBM terdiri dari 2 tingkat yaitu monev yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi 
Kabupaten/Kota dan monev yang dilakukan oleh masyarakat.  

a) Kegiatan monitoring oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota terdiri dari dua tahap yaitu Pra 
Monev dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.  
1. Pra Monev: merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terkait komitmen Pemda 

Kabupaten/Kota untuk implementasi PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM, persiapan 
ekspose kegiatan dan puncaknya ekspose kegiatan kepada Bupati/Walikota. Ekspose ini 

Monitoring dan Evaluasi 
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untuk mendapatkan dukungan dari kepala daerah dalam pembangunan sanitasi. Ekspose 
ini juga dilaksanakan melalui website Pemda, Media lokal maupun ekspose di website 
sanitasi. 

2. Kegiatan Monev dilakukan mengacu kepada dokumen yang sudah ada yaitu dokumen SSK, 
MPS, dokumen perencanaan daerah, serta mekanisme dan instrument/tools monitoring 
yang telah ditentukan oleh program dan kegiatan seperti melakukan verifikasi desa STBM 
dan desa SBS. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan sistem monitoring nasional 
melalui SMS dan website STBM untuk memantau perkembangan akses sanitasi. 
Sementara ini baru akses pilar 1, dan akan dikembangkan ke pilar lainnya. Sistem 
monitoring SMS dan website STBM dikembangkan berdasarkan peta sanitasi masyarakat. 
Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.stbm-indonesia.org 

b) Monitoring yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan metode partisipatif.  
Instrumen/tools yang digunakan adalah peta sanitasi yang dibuat pada saat pemicuan serta 
form monitoring sederhana.  

 
Langkah-langkah: 

Monitoring oleh Pokja 

a) Pra Monitoring dan evaluasi 
1. Finalisasi Komitmen 

Dinas Kesehatan melakukan advokasi dan koordinasi dengan Pokja AMPL/Sanitasi baik 
secara formal pada pertemuan rutin Pokja maupun informal mengenai kegiatan 
Implementasi PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM. Finalisasi komitmen ini merupakan 
komitmen pembangunan sanitasi. Advokasi ini ditujukan untuk melakukan sinkronisasi 
pelaksanaan pembangunan sanitasi lintas sektor antara lain:  

 Kesepakatan kegiatan penyiapan masyarakat dilakukan sebelum pembangunan fisik 
untuk lokasi yang sama.  

 Prioritas pembangunan sanitasi diambil berdasarkan area beresiko sanitasi.  

 Kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Masyarakat dijadikan 
acuan untuk pembangunan sanitasi pada level Desa/Kelurahan atau RW/RT. 

 Apabila memungkinkan ada kerjasama multi pihak antara masyarakat, pemerintah, dan 
pihak swasta untuk mempercepat pembangunan sanitasi terutama di daerah perkotaan. 
Perlu menjajagi pihak swasta yang dapat dilibatkan dalam pembangunan sanitasi. 

 Komitmen ini disepakati bersama antara SKPD Kunci, apabila diperlukan dapat 
dituangkan di dalam MOU. 

2. Penyiapan kehadiran Bupati/Walikota dan SKPD kunci pada saat ekspose kegiatan. 
Komitmen dan dukungan Bupati/Walikota sangat penting untuk membantu percepatan 
pembangunan sanitasi. Advokasi baik secara formal maupun informal kepada 
Bupati/Walikota agar hadir pada saat ekspose kegiatan. Perlu disiapkan bahan paparan dan 
draft MOU komitmen multi pihak dalam pembangunan sanitasi. 

3. Ekspose kegiatan.  
Dinas Kesehatan menyampaikan seluruh proses yang telah dilakukan dan hasilnya serta 
tindak lanjut yang perlu dilakukan. Bappeda memaparkan Implementasi Pembangunan 
Sanitasi yang telah dilakukan dan kebijakan daerah mengenai dokumen SSK dan MPS. SSK 
dan MPS dijadikan acuan bagi pembangunan sanitasi di Kabupaten/Kota oleh seluruh pihak 
yang terlibat dalam pembangunan sanitasi. Ekspose kegiatan ini juga dapat dilakukan 
melalui beberapa media antara lain melalui website pemerintah setempat, 
www.sanitasi.or.id dan media lokal.  

  

http://www.sanitasi.or.id/
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b) Pelaksanaan Monitoring oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota: 

1. Dinas Kesehatan melakukan kunjungan secara rutin kelapangan satu bulan satu kali 
bersama-sama dengan sanitarian. Lakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, kader, dan 
perwakilan masyarakat, sanitarian dan staff promkes. Pada saat pertemuan, sanitarian juga 
dapat menyampaikan hasil inspeksi sanitasi yang sudah menjadi tupoksinya sebagai 
sanitarian. Informasi yang diperoleh akan disampaikan pada pertemuan koordinasi Pokja. 

2. Kunjungan lapangan juga dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh anggota Pokja 
setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. 

3. Kegiatan monitoring IPP-STBM dapat dilakukan bersama-sama dengan pertemuan 
koordinasi Pokja secara rutin. Dinas Kesehatan dapat melaporkan tahapan kegiatan yang 
telah dilakukan dan hasil dampingannya kepada masyarakat. Dinas Kesehatan juga dapat 
memaparkan akses sanitasi berdasarkan dari web STBM yang telah diinput oleh sanitarian. 
Dinas PU/DKP, BPLH, Bapermas menyampaikan dukungan yang telah diberikan serta 
hasilnya. Pada pertemuan ini juga dibahas hambatan/permasalahan dan rekomendasi yang 
diperlukan untuk perbaikan selanjutnya. 

4. Hal-hal yang dimonitor antara lain : 
a. Kegiatan pendampingan di masyarakat :  

 Sosialisasi.  

 Pemicuan. 

 Penyusunan RKM. 

 Penentuan lembaga pengelola.  

 Pendanaan baik dari masyarakat, APBD, Swasta. 

 Promosi higiene dan sanitasi. 

 Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan sarana sanitasi. 

 Operasi dan pemeliharaan. 

 Aturan lokal.  
b. Jumlah kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan natural leader yang aktif. 
c. Kemampuan kader, tokoh masyarakat, tokoh agama dan natural leader. 
d. Dukungan dari Puskesmas : Kepala Puskesmas, Sanitarian, dan Staf Promkes. 
e. Dukungan dari Kelurahan/Desa, Kecamatan. 

 

Monitoring/pemantauan oleh masyarakat: 

1. Berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat yang sudah disepakati lakukan pertemuan secara rutin 
sesuai kesepakatan. Lakukan cek list terhadap rencana tahapan kegiatan yang telah disepakati. 
Apakah tahapan tersebut sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, permasalahan dan hambatan 
yang ditemui. Kegiatan ini dipandu oleh tokoh masyarakat dan kader yang sudah dilatih. 
Sanitarian dan staff promkes dapat membantu memandu pertemuan dan juga menambahkan 
informasi berdasarkan inspeksi sanitasi yang dilakukan terhadap status kondisi sanitasi 
masyarakat.  

2. Untuk memantau perkembangan akses sanitasi yang sudah terbangun dapat menggunakan peta 
sanitasi yang dibuat pada saat pemicuan. Setiap perubahan kondisi sanitasi bisa langsung diubah 
warnanya. Peta sanitasi ditempelkan pada papan informasi/pengumuman masyarakat sehingga 
semua masyarakat dapat melihat perkembangannya. 
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Gambar 16 Contoh Monitoring menggunakan peta sanitasi : 

 

3. Untuk monitoring keuangan dapat menggunakan cara yang sederhana yaitu membuat grafik 
yang digambar dengan tangan, atau diagram yang dicetak dengan bantuan program lembar 
kerja seperti excel. Grafik tersebut menggambarkan uang yang masuk dan uang yang keluar dan 
dapat ditempelkan pada papan informasi/pengumuman masyarakat di 
RT/RW/Lingkungan/Kelurahan/desa, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui status 
keuangan secara terbuka.  

 

 

Gambar 17 Contoh Grafik  Laporan Perkembangan Penerimaan dan pengeluaran sanitasi  
Bulan Januari 2013 sampai Mei 2013 

 

Bagian penting dari monitoring/pemantauan di masyarakat adalah pertemuan masyarakat. Pada 
pertemuan awal dibahas dan diputuskan bagaimana menampilkan hasil kegiatan, bentuk diagram, 
bagaimana menampilkan permasalahan yang ada, siapa yang bertanggung jawab membuat laporan 
kemajuan tersebut, misalnya dipercayakan kepada aparat RT/RW/Lingkungan/Kelurahan/Desa atau 
ketua organisasi masyarakat yang tekah disepakati seperti PKK, Organisasi pemuda, dan lain-lain. 

Sepakati pula seberapa sering pertemuan dilakukan, misalnya setiap bulan pada pertemuan rutin 
RT/RW/Kelurahan. Setiap bulan ditampilkan kemajuan baik kegiatan, akses sanitasi, kondisi 
keuangan dan juga permasalahan dan tindakan yang akan diambil pada bulan/pertemuan 
berikutnya. Hasilnya akan ditempelkan pada papan pengumuman masyarakat yang ada di 
RT/RW/Kelurahan agar setiap orang dapat mengetahuinya secara terbuka. 

 

Keterangan: 

SRAL: Sambungan 

Rumah Air Limbah 

Dalam Ratusan 
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Lampiran 1:  Contoh Jadwal Pelatihan untuk fasilitator IPP-STBM 

 

Agenda Pelatihan dan Pembekalan 
Implementasi PPSP Melalui Penguatan Pilar-Pilar STBM 

Waktu Kegiatan/Materi Metoda Alat dan Bahan Fasilitator/Narasumber 

Hari 1 

13.00 – 15.00 Kedatangan peserta   Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

15.00 - 17.00 
 

BLC (Perkenalan, harapan peserta, alur 
pelatihan, kesepakatan pelatihan, pembagian 
kelompok harian, sahabat rahasia) 

Presentasi, game, 
diskusi 
 

Slide presentasi, sound system, LCD, 
Laptop, Papan Flip chart, kertas 
flipchart, selotip kertas, spidol, 
metaplan, kertas HVS 

 

Hari 2 

09.00 – 10.00 Pembukaan   Pokja Sanitasi/AMPL 
Kabupaten/Kota  
 

10.00 – 10.30 Coffee break    

10.30 – 12.00 Kebijakan : 
1. Arah Kebijakan Pembangunan 

Sanitasi dan Kebijakan STBM di 
Indonesia 

2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan 
Sanitasi Kabupaten/Kota 

Paparan, Tanya jawab Slide presentasi, sound system, LCD, 
dan Laptop 

 
PIU AE/PMU 
 
 
Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten/ 
Kota  

12.00 – 13.00 Ishoma    

13.00 – 14.00 Skema IPP-STBM 
 

Paparan dan Tanya 
jawab 

Slide presentasi, sound system, LCD, 
dan laptop 

Fasilitator 

 14.00 – 15.30 Fase 1: Pemetaan Sanitasi 
1. Klasifikasi Kesejahteraan 
2. Pemetaan sanitasi (transect walk) 
 

Presentasi, simulasi, 
kerja kelompok 

Slide presentasi, sound system, LCD, 
Laptop, Papan Flip chart, kertas 
flipchart, selotip kertas, spidol, 
metaplan, Buku Panduan Praktis 
Pelaksanaan Prohisan 

Fasilitator 

 15.30 – 15.45 Coffee break    

15.45 – 17.15 
 

Fase 2:  
F – Diagram (Alur penularan penyakit)  

Presentasi dan simulasi Slide presentasi, sound system, LCD, 
laptop dan alat bantu gambar 

Fasilitator 
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Waktu Kegiatan/Materi Metoda Alat dan Bahan Fasilitator/Narasumber 

Hari 3 

08.00 – 08.30 Review hari kedua Game partisipatif   

08.30 – 10.00 Fase 2: Prioritas 3 aksi /Four File Sorting di 
semua pilar STBM 
1. Stop Buang Air Besar Sembarangan 
2. CTPS 5 waktu penting 
3. Pengelolaan Air minum 
4. Pengelolaan sampah 
5. Pengelolaan air limbah 

Presentasi, simulasi, 
kerja kelompok 

Slide presentasi, sound system, LCD, 
Laptop, Papan Flip chart, kertas 
flipchart, selotip kertas, spidol, 
metaplan, Buku Panduan Praktis 
Pelaksanaan Prohisan, dan alat bantu 
gambar 

Fasilitator 

 10.00 – 10.30 Coffee Break    

10.30 – 12.00 Fase 3: Elemen Pemicuan : 
1. Penghitungan beban tinja, sampah, 

limbah cair 
2. Simulasi kontaminasi air 
3. Diagram manfaat 

Presentasi, simulasi, 
kerja kelompok 

Slide presentasi, sound system, LCD, 
Laptop, Papan Flip chart, kertas 
flipchart, selotip kertas, spidol, 
metaplan, Buku Panduan Praktis 
Pelaksanaan Prohisan dan alat bantu 
gambar 

Fasilitator 

12.00-13.30 Ishoma    

13.30 – 15.00 Fase 4: Pengorganisasian Perencanaan 
Komunitas 

1. Tingkatan partisipasi masyarakat 
2. Diagram Venn 
3. Rencana Kerja Masyarakat 

Presentasi, simulasi, 
kerja kelompok 

Slide presentasi, sound system, LCD, 
Laptop, Papan Flip chart, kertas 
flipchart, selotip kertas, spidol, 
metaplan, Buku Panduan Praktis 
Pelaksanaan Prohisan dan alur bantu 
gambar 
 

Fasilitator 

15.00 – 15.15 Coffee break    

15.15 - 17.00 
 
 

Pilihan/Opsi teknologi sanitasi: 
1. Jamban 
2. Tempat Cuci Tangan 
3. Pengolahan air minum 
4. Pengelolaan Sampah 
5. Pengelolaan Air Limbah 

Presentasi, simulasi, 
kerja kelompok, Tanya 
jawab 

Slide presentasi, sound system, LCD, 
Laptop, Papan Flip chart, kertas 
flipchart, selotip kertas, spidol, 
metaplan, Buku Panduan Praktis 
Pelaksanaan Prohisan dan alat bantu 
gambar 

Fasilitator 

17.00 – 17.30 Persiapan praktek lapangan : Penjelasan 
praktek dan pembagian kelompok 

Diskusi kelompok  DInas Kesehatan  Kabupaten/Kota  
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Waktu Kegiatan/Materi Metoda Alat dan Bahan Fasilitator/Narasumber 

Hari 4 

08.00 – 08.30 Review hari ketiga dan persiapan praktek 
lapangan 

   

 08.30 – 15.00 Kunjungan masyarakat untuk praktek: 
1. Pemetaan/transect walk dan elemen 

pemicuan lainnya 
2. F-Diagram dan Diagram apung bebas 
3. Prioritas perubahan perilaku 

Kerja kelompok Spidol, metaplan, kertas flipchart, 
kapur, bendera kuning 

Fasilitator 

15.00 – 15.30 Coffee break    

15.30 – 17.00 Review hasil praktek lapangan Diskusi kelompok dan 
panel 

Papan flipchart, kertas flipchart, spidol 
 

 

Hari 5 
 

08.00 – 08.30 Review hari ke empat    

08.00 – 10.00 
 

Peran Multi pihak dalam pembangunan 
sanitasi 

 

Presentasi, simulasi, 
kerja kelompok 

Slide presentasi, sound system, LCD, 
Laptop, Papan Flip chart, kertas 
flipchart, selotip kertas, spidol, 
metaplan, Panduan Studi penyediaan 
layanan sektor swasta dan alat bantu 
gambar 

Fasilitator 

10.00 – 10.15 Coffee break    

10.15 – 12.00 Teknik fasilitasi Presentasi, simulasi, 
kerja kelompok 

Slide presentasi, sound system, LCD, 
Laptop, Papan Flip chart, kertas 
flipchart, selotip kertas, spidol, 
metaplan, Buku Panduan Praktis 
Pelaksanaan Prohisan dan alat bantu 
gambar 

Fasilitator 

12.00 – 13.00 Ishoma    

13.00 – 14.00 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Diskusi kelompok Papan flipchart, kertas flipchart, spidol, 
Form RTL 

Pokja Sanitasi/AMPL 
Kabupaten/Kota 

 14.00 – 15.00 Evaluasi Pelatihan Game partisipatif, 
Diskusi 

Stiker, metaplan, kertas flipchart, spidol, 
papan flipchart 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

15.00 – 16.00 Penutupan   Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten/ 
Kota  
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Lampiran 2:  Contoh Format RKM 

 
Nama Organisasi Komunitas 

 
 
 

 
 
 

RENCANA  KERJA  MASYARAKAT 
 
 
 
 

CONTOH FORMAT 
 
 
 
 

 
Nama Komunitas* : 
Desa/Kelurahan : 
Kecamatan   : 
Kabupaten/Kota : 
Tahun          : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*jika lingkup RKM di komunitas misalnya sekolah, pondok pesantren, pasar, pusat jajanan

LAMBANG 

ORGANISASI 

KOMUNITAS 
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LEMBAR PENGESAHAN 
RENCANA KERJA MASYARAKAT 

 
 
 

KOMUNITAS * :   ............................................................ 
DESA/KELURAHAN :    .............................................................  
KECAMATAN :    .............................................................  
KABUPATEN/KOTA  :    .............................................................  
PROPINSI :    .............................................................  
TAHUN :   ...…………………................................ 

 
 
 

Diketahui, 
 
 

Kepala Desa/Kelurahan/Komunitas 
 
 

 
(………………………..…….) 

 

 
 

 
Camat Kec............ 

 
 

 
(………………………..…….) 

    NIP.      
 
 
 

Diverifikasi, 
 
 

 
 
 
 

Tim Teknis 1** 
 
 
 

(…………………..…….) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

*hanya jika RKM disusun oleh komunitas  seperti sekolah, pontren, pasar, sentra jajanan 

**Tim verifikasi bisa lebih dari sanitarian atau kepala puskesmas atau pokja AMPL tergantung pengajuan dana  
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Nomor :  ............................................  
Tanggal :  ............................................  
 

 
SURAT PENGANTAR RENCANA KERJA MASYARAKAT 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama masyarakat: 

 
 Komunitas* :   ......................................................................... 
 Desa/Kelurahan :  ..........................................................................  
 Kecamatan :  ..........................................................................  
 Kabupaten/Kota  :  ..........................................................................  
 

2. Menerangkan bahwa masyarakat telah mengambil keputusan melalui pertemuan 
desa/kelurahan yang diadakan pada bulan........................... tahun......................... untuk 
mengajukan Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan Kegiatan AIR MINUM & SANITASI dengan 
surat, 

- Tanggal  :  .............................................................  
- Nomor  :  .............................................................  

 
3. Menerangkan bahwa masyarakat telah melaksanakan proses perencanaan Kegiatan AIR 

MINUM & SANITASI : 
-  Mulai Tanggal :  .............................................................  
-  Selesai Tanggal  :  .............................................................  
 

3. Dengan ini kami sampaikan dokumen RKM kepada ...................... untuk dapat diproses pada tahap 
selanjutnya. 

 
Atas Nama Masyarakat 

Desa/Kel/Komunitas 
 

Tim Kerja Masyarakat (TKM) 
 

Ketua  
 

(………………………..…….) 
 

Mengetahui, 
 
 
 

 Kepala Desa/Kel/Komunitas Koordinator/Ketua TKM 
 
 
 
 (..........................................) (..............................................) 
 
 
 
 
*hanyadisi  jika RKM disusun oleh komunitas tertentu seperti sekolah, pontren, pasar atau sentra jajajan. 
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KATA PENGANTAR 
 

Contoh: 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat di 

Desa/Kel/Lokus................... Kecamatan....................... Kabupaten..................... dapat terselesaikan 

dengan baik.  

 

Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat dilakukan secara partisipatif yang melibatkan kelompok kaya, 

miskin, laki-laki dan perempuan serta pembelajaran langsung kepada masyarakat.   

 

Melalui Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana air minum 

dan sanitasi, serta perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah 

banyak membantu sehingga dapat terselesaikannya Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ini. 

  

 

 Desa/Kel.............,....................... 20... 

 Penyusun, 

 

 TKM.................................. 

 



 

Bab II  Lampiran 2:  Contoh Format RKM 37 

 
 

DAFTAR ISI 
 

Lembar Pengesahan 

Surat Pengantar 

Kata Pengantar 

BAB. I  PENDAHULUAN 

BAB.II  RENCANA KERJA MASYARAKAT 

BAB.III RENCANA RINCI KEGIATAN 

BAB.IV MONITORING & PELAPORAN 

BAB.V PENUTUP 

Lampiran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Jelaskan secara singkat tentang : 

a. Kondisi akses air minum dan sanitasi 

b. Perilaku 

c. Data Penyakit 

d. Proses pemicuan : kapan dan siapa yg melakukan pemicuan 

1.2 TUJUAN 

Uraikan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat dikaitkan dengan tujuan Program AIR 

MINUM & SANITASI, yaitu penyediaan SAM, PHBS, sanitasi, dan pelatihan masyarakat. 

1.3 RUANG LINGKUP 

Uraikan lingkup kegiatan misalnya satu dusun atau satu desa atau sekolah atau pondok 

pesantren dan lain sebagainya 

1.4 STRUKTUR ORGANISASI 

Uraikan dan gambarkan struktur, nama anggota TKM, serta tugas dan tanggungjawab. 
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BAB II  

RENCANA KERJA KEGIATAN (RKM) 

 

2.1. RANCANGAN RINCI KEGIATAN PELATIHAN DI TINGKAT MASYARAKAT 

No Kegiatan Sasaran Waktu Penanggung Jawab 

 a. Fisik    

 Misalnya : Pembangunan 

Sarana Air Minum dan 

Sanitasi (Jamban, Sarana 

CTPS,  

   

 b. Non Fisik    

 Misalnya : Pelatihan, 

Pemicuan di dusun lain, 

Pengadaan Media KIE, 

Studi Banding, dsb 
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BAB III  

RANCANGAN RINCI KEGIATAN (RRK) 

 
3.1.   RRK Kegiatan Fisik 
  
Contoh Tabel Kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum 

Lokasi (Dusun) 

Akses Saat Ini  
Rencana Penambahan 

Akses dari AIR MINUM & 
SANITASI 

Rencana Penyediaan SAM 

K
ay

a
 

M
en

en
ga

h 

M
is

ki
n

 

Ju
m

la
h 

K
ay

a
 

M
en

en
ga

h 

M
is

ki
n

 

Ju
m

la
h Jenis  

Sarana Air Minum 
yang direncanakan 

Jumlah Sarana  
yang 

direncanakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           

           

           

           

 

Cara pengisian 
Kolom (1) : diisi dengan nama dusun yang masuk dalam wilayah kegiatan penyediaan SAM AIR MINUM & 

SANITASI 
Kolom (2) : diisi dengan jumlah KK masyarakat kategori kaya (berdasarkan klasifikasi kesejahteraan) yang 

telah memiliki akses yang baik kepada sarana air minum. (kode skor M1.1 dalam fieldbook 
”Identifikasi masalah dan analisis situasi”) 

Kolom (3) : diisi dengan jumlah KK masyarakat kategori menengah (berdasarkan klasifikasi kesejahteraan) 
yang telah memiliki akses yang baik kepada sarana air minum. (kode skor M1.2) 

Kolom (4) : diisi dengan jumlah KK masyarakat kategori miskin (berdasarkan klasifikasi kesejahteraan) yang 
telah memiliki akses yang baik kepada sarana air minum. (kode skor M1.3) 

Kolom (5) : diisi dengan jumlah total KK di masyarakat dusun tersebut, yang telah memiliki akses yang baik 
kepada sarana air minum. Sama dengan jumlah pada kolom (2) + kolom (3) + kolom (4) 

Kolom (6) : diisi dengan jumlah KK masyarakat kategori kaya yang belum memiliki akses yang baik kepada 
sarana air minum dan akan direncanakan dalam RKM 

Kolom (7) : diisi dengan jumlah KK masyarakat kategori menengah yang belum memiliki akses yang baik 
kepada sarana air minum dan akan direncanakan dalam RKM 

Kolom (8) : diisi dengan jumlah KK masyarakat kategori miskin yang belum memiliki akses yang baik kepada 
sarana air minum dan akan direncanakan dalam RKM 

Kolom (9) : diisi dengan jumlah total KK di masyarakat dusun tersebut, yang belum memiliki akses yang baik 
kepada sarana air minum dan akan direncanakan dalam RKM. Sama dengan jumlah pada kolom 
(6) + kolom (7) + kolom (8) 

Kolom (10) : diisi dengan jenis sarana air minum atau titik pelayanan yang direncanakan untuk masyarakat 
dusun bersangkutan. Misal:  KU, HU, SGL, dsb. 

Kolom (11) : diisi dengan jumlah titik pelayanan yang direncanakan untuk dusun bersangkutan. 
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Contoh Tabel Kegiatan Fisik di Sekolah 

Jenis Sarana Jumlah Sarana yang 
Ada Saat Ini 

Kualitas Sarana yang 
Ada (Baik/Tidak Baik) 

Jumlah Sarana 
yang akan 
Dibangun 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jamban Guru     

Jamban Siswa     

Tempat Cuci Tangan     

 
Petunjuk pengisian 
Kolom (1) : jelas 
Kolom (2) : diisi dengan jumlah sarana yang ada saat ini di sekolah 
Kolom (3) : diisi dengan baik atau tidak baik untuk mengambarkan kualitas dari sarana yang ada yang 

memerlukan peningkatan dari AIR MINUM & SANITASI 
Kolom (4) : diisi dengan jumlah sarana yang akan dibangun melalui AIR MINUM & SANITASI 
Kolom (5) : diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan sarana yang dimaksud 

 
 
 
3.2. RRK Kegiatan Non Fisik 
 
Contoh RRK  Pelatihan untuk TKM 

Jenis 
pelatihan 

Tujuan 
Total 

Peserta 

Peserta 
Pelaksana/ 
Narasumber 

Waktu Tempat Keterangan Kaya Menengah Miskin 

L P L P L P 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) 

             

             

             

             

             

             

 
Petunjuk pengisian: 
Kolom (1) : diisi dengan kegiatan pelatihan yang diusulkan untuk menunjang kegiatan dalam RKM I, antara 

lain: administrasi dan keuangan, dan teknis konstruksi sarana air minum atau sanitasi komunal 
Kolom (2) : diisi dengan penjelasan tujuan kegiatan pelatihan (dengan indikator yang mudah untuk diukur) 
Kolom (3 : diisi dengan total jumlah sasaran kegiatan pelatihan 
Kolom (4),(5),(6),(7),(8),(9),(10) :   diisi dengan jumlah peserta pelatihan; menurut jenis kelamin dan kategori 

kesejahteraan 
Kolom (11) : diisi dengan orang yang berperan sebagai fasilitator/ narasumber dalam pelatihan 
Kolom (12) : diisi jumlah hari dari pelaksanaan kegiatan pelatihan  
Kolom (13) : diisi dengan tempat dilaksanakannya kegiatan pelatihan 
Kolom (14) : diisi dengan penjelasan lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan pelatihan 
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Contoh Tabel RRK Perubahan Perilaku Higiene Sanitasi di Desa/Kel/Komunitas 

Jenis Kegiatan 
Tujuan 

Kegiatan  
Sasaran 
Kegiatan 

Lokasi 
kegiatan 

Frekuensi 
kegiatan 

Waktu 
Implementasi 

Bahan dan 
media yang 
digunakan 

Pelaksana 

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

A. Masyarakat        
        
        

B. Komunitas        
        
        

 
Petunjuk pengisian 
Kolom (1) : diisi dengan jenis kegiatan yang direncanakan dalam mendukung pencapaian STOP BABS, CTPS, 

dan perilaku hidup sehat lainnya  
Kolom (2) : diisi dengan tujuan dari kegiatan tersebut sebagai indikator yang dapat dimonitor dan diukur 

pencapaiannya 
Kolom (3) : diisi dengan kelompok masyarakat atau warga sekolah yang menjadi sasaran dari kegiatan pokok 

yang akan direncanakan tersebut 
Kolom (4) : diisi dengan lokasi dimana kegiatan yang direncanakan tersebut dilakukan 
Kolom (5) : diisi dengan berapa kali kegiatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu, misal:  1x 

seminggu, 1x sebulan, dst.  
Kolom (6) : diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan pokok yang direncanakan.  
Kolom (7) : diisi dengan bahan dan media yang digunakan dalam kegiatan tersebut. 
Kolom (8) : diisi dengan orang yang berperan utama dalam kegiatan pokok yang direncanakan tersebut. Misal: 

bidan desa, guru UKS, dll.  

 

 
Contoh Tabel Pelatihan untuk Badan Pengelola Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana 

  

Jenis 
pelatihan 

Tujuan 
Total 

Peserta 

Peserta 
Pelaksana/ 
Narasumber 

Waktu Tempat Keterangan Kaya Menengah Miskin 

L P L P L P 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) 

             

             

             

             

 
Petunjuk pengisian: 
Kolom (1) : diisi dengan kegiatan pelatihan yang diusulkan untuk menunjang kegiatan pasca implementasi 

Program, antara lain: administrasi dan keuangan badan pengelola, teknis operasional dan 
pemeliharaan konstruksi sarana air minum atau sanitasi komunal. dsb 

Kolom (2) : diisi dengan penjelasan tujuan kegiatan pelatihan (dengan indikator yang mudah untuk diukur) 
Kolom (3 : diisi dengan total jumlah sasaran kegiatan pelatihan 
Kolom (4),(5),(6),(7),(8),(9),(10) :   diisi dengan jumlah peserta pelatihan; menurut jenis kelamin dan kategori 

kesejahteraan 
Kolom (11) : diisi dengan orang yang berperan sebagai fasilitator/ narasumber dalam pelatihan 
Kolom (12) : diisi jumlah hari dari pelaksanaan kegiatan pelatihan  
Kolom (13) : diisi dengan tempat dilaksanakannya kegiatan pelatihan 
Kolom (14) : diisi dengan penjelasan lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan pelatihan 
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3.3. Rencana Anggaran Biaya, Sumber Dana  

Uraian tentang Rencana Anggaran Baya dan Sumber Pendanaan. Untuk sumber pendanaan terdiri 

dari Bantuan Langsung Masyarakat yang diperoleh dari donor (swasta atau LSM), atau dari 

APBD/APBN serta kontribusi masyarakat. Bentuk kontribusi yang dikumpulkan oleh masyarakat 

1. Kontribusi Uang Tunai (Cash) 

Kontribusi dalam bentuk uang tunai dibuktikan dengan daftar keluarga yang memberikan kontribusi 

tersebut dengan Format “Daftar Kontribusi Tunai” seperti contoh terlampir dan disimpan oleh LKM. 

Dibuktikan dengan rekening bank yang dilampirkan. 

2. Kontribusi Natura (In Kind) 

Kontribusi dalam bentuk natura dibuktikan dengan menggunakan format “Daftar Kesanggupan 

Kontribusi Natura “ seperti contoh terlampir, dan ditunjukkan pada Lampiran …. 

Uraikan pula tentang tata cara pengumpulan kontribusi sesuai dengan karakteristik mata pencaharian 

dari masyarakat desa yang bersangkutan. Sebagai contoh untuk pengumpulan kontribusi uang tunai 

dapat dilakukan antara lain dengan cara : 

 Mengumpulkan hasil bumi (pertanian) kepada anggota LKM untuk kemudian dijual. 

 Mengumpulkan uang tunai dengan cara diangsur agar tidak memberatkan. 

 

Contoh Tabel RAB dan Sumber Dana 

No. Kegiatan Jumlah Biaya 

Sumber dana 

Bantuan Langsung 
Masyarakat 

APBD Kontribusi Masyarakat 

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

RKM I (Kegiatan Fisik) 

1      

2      

3      

RKM II (Kegiatan Non Fisik) 

1      

2      

3      

Total     
 

Kolom 4 diisi jika mengajukan prososal kepada donor (swasta, LSM) 

Kolom 5 diisi jika ada pendanaan dari APBD/APBN 
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3.4 Kegiatan Operasional  dan Pemeliharaan Sarana 
 

3.4.1  Pendanaan Kegiatan 

Sumber dana O&P berasal dari masyarakat berupa iuran penggunaan air yang ditentukan 

berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui musyawarah desa. 

Kebutuhan biaya O&P didasarkan atas biaya riil untuk kegiatan O&P, dimana cara perhitungan 

untuk menentukan Iuran Penggunaan Air sesuai dengan Materi Teknis O&P Sarana Air Minum. 

Uraikan cara perhitungan dan besar iuran (harga air) yang diperlukan untuk O&P sarana air 

minum  di desa. 

3.4.2   Badan Pengelola 

Agar pelaksanaan O&P sarana dan kegiatan lain dapat berjalan lancar maka diperlukan suatu 

organisasi untuk mengelola sarana air minum dan atau sanitasi yang telah dibangun serta 

kegiatan lain seperti kesehatan. Organisasi ini disebut dengan Badan Pengelola. 

Badan Pengelola pada dasarnya adalah Satuan Pelaksana AIR MINUM & SANITASI (Satlak AIR 

MINUM & SANITASI)  yang pada saat pelaksanaan Program berfungsi sebagai pengelola 

Program di masyarakat yang kemudian berubah fungsi untuk mengoperasionalkan dan 

memelihara sarana, serta menyinambungkan kegiatan peningkatan perilaku kesehatan. 

Uraikan tentang Badan Pengelola yang dibentuk untuk mengelola kegiatan pasca implementasi 

kegiatan di desa/kel/komunitas. 

 
      Buat rincian semua indikasi kegiatan operasioan dan pemeliharaan sarana seperti contoh 

 

Kategori biaya 
Tahunan 

(dalam ribu rupiah) 
 

Bulanan 
(dalam rupiah) 

    
Nilai penyusutan :    

Upah tenaga :    

Pemeliharaan :    

Listrik :    

 Abonemen    

 Pemakaian    

Bahan bakar & Pelumas :    

Bahan kimia :    

Lainnya: ................sebutkan    

 
Beban biaya rata-rata:  Rp/KK/bulan 

Rata-rata harga air :  Rp/m3 

 
Rencana Sistem Iuran :  Sama rata  Berdasarkan pemakaian air 
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BAB IV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

4.1. Pemantauan  
Setiap kegiatan yang direncanakan dalam RKM harus dilakukan pemantauan dengan 
menggunakan tabel seperti contoh 

 
 
4.1. Evaluasi   

Setelah kegiatan selesai dilakukan, evaluasi dilakukan dengan mengacu pada tabel berikut  
 
Contoh tabel 

Indikator monitoring 
Cara melaksanakan 

monitoring  
Pelaku/ pelaksana monitoring Waktu melakukan monitoring  

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

    

 
Petunjuk pengisian 
Kolom (1) : berisi indikator monitoring dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan sebagai hal yang mudah 

untuk diukur dan dilaksanakan. Indikator-indikator monitoring tersebut harus dikaitkan dengan 
tujuan dari kegiatan dalam RKM. 

Kolom (2) : diisikan dengan bagaimana monitoring tersebut dilakukan, termasuk didalamnya keterangan 
tentang instrumen yang digunakan. Sebagai contoh:  untuk memonitor perkembangan jumlah 
jamban keluarga, masyarakat dapat menggunakan instrumen peta sosial yang sudah ada. 

Kolom (3) : diisikan dengan siapa yang akan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut. 
Kolom (4) : diisikan dengan waktu maupun frekuensi monitoring tersebut dilakukan. 

 

No. 
Jenis 

kegiatan 

Waktu pelaksanaan (Bulan ke-) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Contoh kata penutup  

Demikian RKM ini disusun dengan harapan kegiatan fisik dan non fisik dapat terlaksana sesuai dengan 

jadwal. Dengan terlaksana RKM ini maka akses air minum dan sanitasi di ............akan meningkat 

disertai dengan perubahan perilaku higiene sanitasi pada masyarakat kami sebesar............................. 

 

Harapan kami pada tahun selanjutnya RKM ini akan diperbaharui agar sejumlah .................masyarakat  

kami dapat terpenuhi aksesnya secara bertahap. 
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LAMPIRAN RKM 
 

Berikut contoh lampiran RKM disesuaikan dengan kebutuhan penggaangan dana 

1. Ringkasan RKM 

2. Peta Sosial Perencanaan Penyediaan SAM atau Sanitasi Komunal* 

3. DED Teknik (Gambar-Gambar Teknik Sarana Air Minum ATAU Sanitasi Komunal)* 

4. Status tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sarana (dengan menyertakan 

Surat Izin Penggunaan atau Surat Hibah Lahan/Tanah, serta Surat Perjanjian ) 

5. Hasil Analisa Laboratorium terhadap Sumber Air 

6. Surat/Akta Notaris tentang Pengesahan LKM 

7. Sertifikasi Sanitarian tentang Pelaksanaan Pemicuan Stop BABS/CLTS dan Surat Pernyataan 

Masyarakat untuk Stop BABS 

8. Copy rekening/buku tabungan untuk kontribusi masyarakat in cash (4%) 

9. Surat Pernyataan dan daftar kesanggupan kontribusi in kind/ natura (16%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 Bab II  Lampiran 3:  Gambaran Kemitraan CSR yang sudah pernah berlangsung 

 
 

RINGKASAN RENCANA KERJA MASYARAKAT 
 
 
 
INFORMASI UMUM 
 
1. Data awal komunitas  
 

  Miskin Menengah Kaya Total Total (%) 

Jumlah penduduk (jiwa) :      

       
Jumlah rumah tangga (kk) :      

       
Akses awal kepada air minum (kk) :      

       
Akses awal kepada sanitasi (kk) :      

 
 
INFORMASI RENCANA KEGIATAN AIR MINUM & SANITASI 
 

2. Sistem Penyediaan Air Minum yang Diusulkan 
 

Sumber :  Mata air  Air Tanah Dangkal  Air Tanah Dalam 

       
  Air permukaan  Air Hujan   

 
Kapasitas sumber :  Liter/detik 

 
Jenis sistem :  Perpipaan  Non perpipaan  Keduanya 

       
Bila perpipaan, sistemnya :  Gravitasi  Pompa  Keduanya 

 
Kebutuhan air :  Liter/detik 

   
Kapasitas sistem :  Liter/detik 

 
3. Jumlah Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum (akses awal ditambah rencana kegiatan) 

 
 Sistem perpipaan Sistem non-perpipaan Total  
       
Miskin :  KK  KK  KK 

       
Menengah :  KK  KK  KK 

       
Kaya :  KK  KK  KK 

       
Jumlah :  KK  KK  KK 

 
 
 

4. Jenis dan Jumlah Titik Layanan Air Minum yang Diusulkan 
 

Jenis sarana Jumlah  Jenis sarana Jumlah 

Sumur Gali   Penangkap Mata Air  

     
Sumur Bor   Kran Umum  

     
Penampungan Air Hujan   Hidran Umum  

 
5. Jumlah Sarana Sanitasi  yang Diusulkan 

  
Jenis sarana Jumlah 

  
Jamban Komunal  

  
Jamban Sekolah   
  

Tempat Cuci Tangan  

 
 
 

6. Perencanaan Peningkatan Akses Jamban Keluarga sesuai hasil pemicuan STBM 
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 Miskin Menengah Kaya Total 

     
Total :     

 
Waktu pencapaian SBS  :  Tahun 

 
 

7. Biaya RKM (dalam juta rupiah) 
 

Komponen BLM APBD 
Masyarakat 

(tunai) 
Sub-total 

(tunai) 
Masyarakat (in-

kind) 
Total 

 
RKM I 

      

Biaya Operasional Satlak       

Penyediaan Air Minum       

Pelatihan TKM dan Masyarakat       

Sub Total       

 
RKM II 

      

Sanitasi Sekolah/ Institusi       

Peningkatan PHS       

 Masyarakat       

 Sekolah       

       
Pelatihan BPS dan Masyarakat       

Sub Total       

       
TOTAL       

 
 

8. Rencana Biaya Operasi dan Pemeliharaan SPAM 
 

Kategori biaya 
Tahunan 

(dalam ribu rupiah) 
 

Bulanan 
(dalam rupiah) 

    
Nilai penyusutan :    

Upah tenaga :    

Pemeliharaan :    

Listrik :    

 Abonemen    

 Pemakaian    

Bahan bakar & Pelumas :    

Bahan kimia :    

Lainnya: ................sebutkan    

 
Beban biaya rata-rata:  Rp/KK/bulan 

Rata-rata harga air :  Rp/m3 

 
Rencana Sistem Iuran :  Sama rata  Berdasarkan pemakaian air 
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Lampiran 3:  Gambaran Kemitraan CSR yang sudah pernah berlangsung 

Sebagai gambaran, beberapa perusahaan penyelenggara CSR/Masyarakat yang telah 
mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur seperti tabel dibawah ini. Dengan 
adanya beberapa contoh tersebut diharapkan Pokja AMPL/Sanitasi dapat terinspirasi untuk 
mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dapat memanfaatkan peluang ini untuk 
pengembangan sanitasi didaerahnya. 

Tabel XX   Contoh bentuk kemitraan Pemerintah/Masyarakat dengan CSR  

No. Penerima CSR Mitra Bentuk Bantuan 
Kemitraan/CSR 

Sumber 

     

1 Bupati Barito 
Timur 

PT. Senamas Bantuan tunai Rp. 150 jt Buletin CSR 

2 Kab. Kediri, 
Kec. Ngancar 

Bank Jatim Stimulan Jamban 
keluarga, 1000 unit dan 
Pengembangan Jaringan 
Pipa Air Bersih, 1500 m 

PNPM Mandiri Pedesaan – Jawa 
Timur. 

3 Kota 
Banjarmasin 

PT. BNI Pengadaan Tong 
Sampah 

Buletin Cipta Karya-03/Tahun 
IX/Maret 2011 

4 Kab. Bereau PT. Bereu C Pengolahan Limbah jadi 
kompos, pembangunan 
gorong-gorong. 

5 Kab. Samosir PT. Toba Pulp Melakukan 3R 

6 Kec. Lambaro, 
Banda Aceh 

Kancab BRI 
Banda Aceh 

Bantuan Semen dan 
Gerobag 

Website Pemerintah Kab. Aceh 
Besar 

7 Kab. Sumenep BRI Sumenep Pemasangan Lampu 
Taman 

Memorandum. blogspot.com 

8 Pasar-pasar 
tradisional 

Bank Danamon Program Pasar 
Sejahtera: Alat 
Kebersihan, Tempat 
Sampah, Renovasi MCK, 
Renovasi Drainase dsb. 

www.scribd.com/doc/ 
44109342/Contoh-Penerapan-CSR 

9 Kab. Cilegon Bank BTN, Cab. 
Cilegon 

Gerobang Sampah http://www.gerobaksampah.com  

10  Taxi Blue Bird Gerobag Sampah http://www.gerobaksampah.com/ 

11 Kel. Krobokan, 
Kota Semarang 

BPR Arta Mukti 
Santosa (AMS) 

Tong Sampah http://hariansemarangbanget. 
blogspot.com 

12 Kab. Banjar, 
Kalsel 

PT. Telkom Tong Sampah  

13 Kota 
Palembang 

PT. Pegadaian Gorong-gorong, Tong 
sampah untuk taman, 
dsb. 
 

Berita Pagi, Sumsel, 16 Apr. 2012 

14 Kota Jayapura Bank Mandiri Pembangunan MCK bintangpapua.com, 04 Mei 2012 

Jasa Raharja Tong Sampah 

Bank Papua Truk Sampah 

15 
 
 
 
 

Kota 
Samarinda 
 
 
 

Bank BPD 
Kaltim 

Dump Truck (1 unit), 
ArmRoll (1 unit), 
Container (11 Unit) 

www.dkpsamarinda.com/ 
datainfo-26-daftar-bantuan-csr-
dan-perbankan.html 
 
 

Bank BTN TPS Permanen (1 unit) 

Universitas 
Mulawarman 

Container (1 unit) 

http://www.scribd.com/doc/
http://www.gerobaksampah.com/
http://www.gerobaksampah.com/
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No. Penerima CSR Mitra Bentuk Bantuan 
Kemitraan/CSR 

Sumber 

Bank Bukopin Tong Sampah (20 unit) 

Partai 
Demokrat 

Container (1 unit) 

Pemuda 
Demokrat 
Indonesia 
Bersatu 

container (2 unit) 

Grand Victoria 
Hotel 

Tong Sampah (3 unit) 

Golden Season 
Hotel 

container (3 unit) 

Swadaya 
Masyarakat 

TPS (1 unit) 

Rumah Sakit H. 
Drajat 

TPS (1 unit) 

PT. Insani Bara 
Perkasa 

Container (6 unit) 

CV. 77 Container (1 unit) 

CV. KSU Container (1 unit) 

PT. Jamsostek Container (10 unit) 

KONI Kota Smd Container (6 unit) 

Dispenda TK. I, 
Prov. Kaltim 

TPS (1 unit) 

Dinas PU TK. I, 
Prov. Kaltim 

TPS (2 unit) 

 

  





 

 
 

 


