WALIKOTA MOJOKERTO
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,
Menimbang

a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan perilaku hidup
bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan,
meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengimplementasikan
komitmen pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan akses air
minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian
Universal Access, perlu disusun Program Sanitasi Total berbasis
Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah
/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tentanq Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Jawa (Lernbatan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
4.

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) ;
7.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;
9. Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3242) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4490) ;
14. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 I Menkes I SK I VIII I 2001
tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 I Menkes I Per I IV I 2010
tentang Persyaratan Kualitas Air minum ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 I Menkes IPer/X11 2011
tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
20.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat ;

21.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan ;

22.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM SANITASI

TOTAL

BERBASIS MASYARAKAT
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1.

Kota adalah Kota Mojokerto ;

2.

Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto ;

3.

Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak Buang Air
Besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola
air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan
benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman ;

4.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat
STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan
sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan ;

5.

Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut
Pilar STBM adalah perilaku higienis dsn saniter yang digunakan
sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat ;

6.

Program STBM adalah kegiatan yang mengacu pada Peraturan
Menteri Kesehatan dalam melakukan pendekatan untuk mengubah
perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
dengan cara pemicuan ;

7.

Hygiene adalah usaha masyarakat yang mempelajari kondisi
lingkungan terhadap kesehatan manusia, timbulnya penyakit karena
pengaruh lingkungan kesehatan tersebut, serta membuat kondisi
lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan
kesehatan;

8.

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan
pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang
mempengaruhi derajat kesehatan manusia ;

9.

Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi
secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk
merubah tujuan ;

10. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku
hygiene dan sanitasi individu atau masyarakatatas kesadaran
sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan
kebiasaan individu atau masyarakat ;
11. Open Defecation Free (Stop Buang Air Besar Sembarangan) yang
selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu
dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar
sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit ;
12. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah
perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir
dan sabun ;
13. Lima Waktu Penting adalah waktu yang tepat untuk melakukan
kegiatan cuci tangan pakai sabun yaitu sebelum makan, sebelum
menyiapkan makanan, sebelum memegang bayi/anak, setelah
buang air besar, dan setelah memegang kotoran/menceboki anak ;
14. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang
selanjutnya disingkat PAMM-RT adalah melakukan kegiatan
mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk
memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan
digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene
sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah
tangga;
15. Air Minum Layak adalah air minum yang mengacu pada Permenkes
Nomor 492/Menkes/Per/lV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air
Minum;

16. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat
PS-RT adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah
tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai
ulang, dan mendaur ulang ;
17. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya
disingkat PLC-RT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah
cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci,
kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu
memutus mata rantai penularan penyakit ;
18. Air limbah domestik adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau
kegiatan rumah tangga yang berwujud cair ;
19. Standar Nasionallndonesia yang disingkat SNI adalah standar yang
berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia
Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional ;
20. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang dilengkapi
dengan septictank yang efektif untuk memutus mata rantai
penularan penyakit ;
21.

Sanitasi Dasar Rumah Tangga adalah sarana sanitasi rumah tangga
yang meliputi sarana air bersih, sarana buang air besar, sarana
pengolahan sampah dan limbah rumah tangga ;

22.

Sanitasi Komunal adalah sarana sanitasi yang melayani lebih dari 1
(satu) keluarga, biasanya sarana ini dibangun di daerah yang
memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan ;

23. Verifikasi adalah proses penilaian dan konfirmasi untuk mengukur
pencapaian seperangkat indikator sesuai dengan standar ;
24.

Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan
pengukuran kemajuan pelaksanaan program yang fokus pada hasil
keluaran;

25.

Evaluasi adalah metode untuk menilai efektivitas program, menilai
kontribusi program untuk mencapai tujuan, menilai kebutuhan
perbaikan dan rekomendasi program;

26.

Memfasilitasi adalah membantu
melaksanakan fungsinya lebih efektif.

kelompok

agar

mampu

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2
(1)

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan
perencanaan program dan mendukung pelaksanaan pembangunan
di bidang sanitasi.

(2)

Tujuan Peraturan Walikota ini yaitu:
a.

Tujuan Umum, yaitu menjadikan

Kota Mojokerto sebagai kota

sehat berlingkungan pendidikan untuk mewujudkan service city.
b.

Tujuan Khusus, mengatur 5 pilar STBM yaitu :

1. Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi Kota Open Defecation
Free (ODF);

2. Mempraktekkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada 5
(lima) waktu penting;
3. Menerapkan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah
Tangga (PAMM- RT);
4.

Menerapkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT);
dan

5. Menerapkan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga
(PLCRT).
BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal3
(1)

Pemerintah Kota wajib memfasilitasi penyelenggaraan program
STBM.

(2)

Dalam hal masyarakat dan/atau swasta telah mampu
menyelenggarakan sendiri, dilaksanakan dengan berpedoman pada
5 pilar STBM.

(3)

Pilar STBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

(4)

a.

Stop Buang Air Besar Sembarangan;

b.

Cuci Tangan Pakai Sabun;

c.

Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;

d.

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan

e.

Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk
memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.
Pasal4

(1)

Perilaku Stop Buang Air Besar Sernbaranqan sebagaimana yang
dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a diwujudkan melalui kegiatan
paling sedikit terdiri atas :

(2)

(3)

(4)

(5)

a.

Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat
memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber
penyakit secara berkelanjutan;

b.

Pemerintah menyediakan sarana sistem pengolahan setempat
dan terpusat;

c.

Pengembang kawasan permukimanl perumahanl apartemenl
rumah susun wajib untuk membangun sarana pengolahan air
limbah domestik (IPAL);

d.

Masyarakat wajib memiliki dan memelihara sarana buang air
besar yang memenuhi standar SNI dan persyaratan kesehatan
yang dilengkapi dengan sistem pengolahan setempat atau
terpusat.

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun '
a.

Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang
mengalir dan menggunakan sabun secara berkelanjutan;

b.

Membudayakan perilaku cuci tangan minimal 5 (lima) waktu
penting;

c.

Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan air mengalir,
sabun, dan saluran pembuangan air limbah.

Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c
diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
a.

Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan
makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan;

b.

Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum
dan makanan rumah tangga yang sehat.

Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagaimana yang
dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d diwujudkan melalui kegiatan
paling sedikit terdiri atas :
a.

Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga
sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga
pada tempatnya;

b.

Melakukan pengurangan (reduce), penggunaan
(reuse), dan pengolahan kembali (recycle);

c.

Menyediakan dan rnernelihara sarana pembuangan sampah
rumah tangga diluar rumah.

kembali

Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana
yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf e diwujudkan melalui
kegiatan paling sedikit terdiri atas :

a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui
sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair
rumah tangga baik perorangan maupun kelompok ;
c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair
rumah tangga baik perorangan maupun kelompok.
BABIV
UPAYA PENINGKATAN KEBUTUHAN SANITASI
Pasal5
Upaya peningkatan kebutuhan sanitasi dilakukan melalui kegiatan :
a.

Meningkatkan
perencanaan;

peran

seluruh

pemangku

kepentingan

dalam

b.

Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekwensi dari
kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar sembarangan) dan
dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku di masyarakat;

c.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi,
material, dan biaya sarana sanitasi yang sehat sesuai dengan
kemampuannya;

d.

Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader)
untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;

e.

Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat yang
telah bersanitasi total untuk meningkatkan dan menjaga
keberlanjutan perilaku hygiene dan sanitasi.
BAB V
PENINGKATAN PENYEDIAAN SARANA SANITASI
Pasal6

Peningkatan
penyediaan sarana sanitasi diprioritaskan untuk
meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi
serta akses dan layanan sanitasi yang layak, yang dilakukan antara lain
melalui kegiatan:
a.

Meningkatkan penyediaan sarana sanitasi baik individual dan
kelompok (komunal) oleh masyarakat, pemerintah dan swasta;

b.

Meningkatkan pembinaan dan peran serta penyedia layanan sarana
sanitasi, bagi pengusaha lokal, kelompok dan/atau perorangan;

c.

Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat,
koperasi, lembaga keuangan dan swasta dalam penyediaan sarana
sanitasi;

d.

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan
tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna;

e.

Pembinaan kelembagaan pengelola air limbah domestik sebagai
operator pengelola air limbah domestik tingkat kota;

f.

Menyediakan saran dan prasarana pengelolaan lumpur tinja secara
terpadu dan terintegrasi dengan dinas dan sector terkait.
BABVI
PENINGKATAN PENGETAHUAN
Pasal?

Peningkatan pengetahuan dilaksanakan melalui kegiatan :
a.

Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;

b.

Meningkatkan sinkronisasi antara program-program pemerintah,
lembaga non pemerintah, dan swasta dalam peningkatan
pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di kota;

c.

Memuat pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan
muatan lokal;

d.

Menyebarluaskan informasi STBM melalui kelompok-kelompok
masyarakat.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan penyediaan fasilitas dasar dilaksanakan melalui kegiatan:
a.

Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi
dasar secara mandiri ;

b.

Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) ;

c.

Menyediakan subsidi dalam pengembangan fasilitas sanitasi
komunal;

d.

Mensinergikan program STBM dengan program pengembangan
masyarakat yang ada;

e.

Mengalokasikan sumber dana APSO sesuai dengan kegiatan yang
direncanakan ;

f.

Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan mikro;

g.

Mengoptimalkan sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9
(1)

Kegiatan pemantauan dan evaluasi melibatkan masyarakat untuk
berperan aktif sebagai berikut :
a.

Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat
secara berkala ;

b.

Mengembangkan sistem pemantauan, pengolahan data dan
pelaporan secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi
masing-masing Satuan Kerja pada Pemerintah Kota;

c.

Menilai secara sistematis tujuan-tujuan dalam rencana kerja
yang ingin dicapai secara berkala;

d.

Menentukan langkah-Iangkah yang relevan untuk target
pencapaian dan merekomendasikan kebijakan program yang
efektif;

e.

Membuat
evaluasi.

laporan

hasil

pemantauan,

rekomendasi dan

(2)

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat membentuk Tim
Pemantau dan Evaluasi;

(3)

Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala
Satuan Kerja yang terkait.
BABIX
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR
Pasal 10

Setiap pelaku pembangunan STBM harus turut serta mengembangkan
rencana aksi pencapaian sanitasi total yang diajukan kepada
Pemerintah Kota dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan
Kerja terkait.
Pasal11
Indikator keberhasilan program STBM adalah sebagai berikut :
a.

Setiap individu dalam suatu komunitas mempunyai akses terhadap
sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang
bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF);

b.

Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum
dan makanan yang aman;

c.

Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu
komunitas (sekolah, kantor, rumah makan fasilitas pelayanan
kesehatan, pasar, terminal dan tempat-tempat umum lainnya)
tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan) dan
semua orang mencuci tangan pakai sabun dengan benar;

d.

Setiap rumah tangga mengelola limbah cairnya dengan benar; dan

e.

Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.
BABX.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN
Pasal 12

(1)

Pemerintah Kota dapat membentuk Kelompok Kerja Sanitasi pada
Tingkat Kota dan Kecamatan.

(2)

Keanggotaan Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diusulkan oleh Satuan Kerja yang terkait dengan
STBM.

(3)

Susunan keanggotaan Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

(4)

Anggota Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri dari unsur Satuan Kerja yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup.
Pasal13

Kelompok Kerja STBM Kota mempunyai tugas :
a. Mempersiapkan rencana untuk mempromosikan strategi nasional
STBM pada Kota Mojokerto;
b. Mengembangkan dan mengimplementasikan promosi dan advokasi
pada tingkat Kota mengenai strategi program STBM;
c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan program STBM;

d.

Memfasilitasi pengembangan
suplai air bersih, sanitasi dan
lingkungan hidup; dan
e. Memberi dukungan peningkatan kapasitas (capacity building) yang
diperlukan kepada semua institusi di Kota.
Pasal 14
(1)

Pada tingkat Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Kerja STBM
yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, sekretaris, dan
anggota.

(2)

Anggota Pokja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari unsur Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan
Tenaga Kesehatan di Puskesmas.
Pasal15 '

Pokja STBM Kecamatan mempunyai tugas :
a. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan Institusi Pemerintah di
kecamatan dan memberi dukungan bagi Puskesmas dalam
melaksanakan pemicuan STBM di Kelurahan;
b. Mengembangkan suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup di
tingkat Kecamatan;
c.

Memantau dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan
perubahan perilaku masyarakat; dan

d.

Memelihara database kondisi sanitasi lingkungan, memutakhirkan
data dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota secara berkala.
Pasal 16

(1)

Pada tingkat Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Kerja STBM yang
susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, sekretaris, dan anggota,
yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(2)

Anggota Pokja STBM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari unsur masyarakat.
Pasal 17

Pokja STBM Kelurahan mempunyai tugas :
a. Membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan kebutuhan
sanitasi;
b. Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemicuan
STBM di masyarakat;
c.

Menggalakkan budaya gotong royong sebagai salah satu strategi
pengembangan STBM;

d. Membentuk Tim Motivator Kelurahan yang anggotanya berasal dari
kader-kader Kelurahan, guru atau warga masyarakat lainnya untuk
memfasilitasi gerakan masyarakat.
e. Mengembangkan
rencana
Kelurahan,
mengawasi
mengkoordinasikan dengan perangkat Kelurahan;
f.

Memonitor pelaksanaan STBM ditingkat masyarakat;

dan

g.

Mendukung dan memotivasi masyarakat untuk mencapai Kelurahan
bebas buang air besar sembarangan (ODF) dan sanitasi total;

h.

Menyelesaikan

permasalahan

masyarakat

yang

terkait

dengan

Program STBM;
i.

Membangun

kapasitas

kelompok

masyarakat

untuk menjalankan

Program STBM.
BABXI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal18
Petunjuk
Total

teknis atau pedoman pelaksanaan dalam mewujudkan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

diatur

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran Peraturan Walikota ini.
PENUTUP
Pasal 19
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar

setiap

Peraturan

ini

orang
dengan

mengetahuinya,

memerintahkan

penempatannya

dalam

Berita

pengundangan
Daerah

Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 2 Januari 2015
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