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Menimbang bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat yang 

bersumber daii Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk 

Teknis Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat yang 

Bersuinber clan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Mojokerto; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daeráh Kota Kecil DRlsini Lingkungan Propinsi Jaws, Timur, 

Jaws. Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan 17 Tabun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 

clan Kota-Kota Kecil di Jaws. (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tainbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotanmdya Daerah Tingkat H Mojokerto (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

S. Peraturan Pemerintalh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

clan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 4/PRT/M/2017 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENYELENGGARAAN SANITASI BERBASIS PARTISIPASI 

MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANOGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota mi yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk 

pengarnbil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran anggaran anggaran belanja daerah. 

3. Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat selanjuthya disingkat 

SBPM adalah upaya meningkatkan kesadaran sanitasi clan 

promosi praktik hidup bersih dan sehat pada masyarakat, serta 

meninglcatkankan kapasitas masyarakat dan Lembaga masyarakat 

dalam perencanaan clan pembangunan Iayanan sanitasi yang 

berkelanjutan. 
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4. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah 

struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi 

dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain. 
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat selanjutnya disebut 

SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air 

limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan 

terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air pennukaan. 

6. Strategi Sanitasi Kota yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen 

perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi 

secara komprehensif pada tingkat kota yang disusun untuk penanganan 

sektor sanitasi yang didasarkan atas kondisi eksisting sanitasi. 

7. Prasarana sanitasi adalah kelengkapan dasar fiSk lingkungan sanitasi yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan sanitasi yang Iayak, sehat, aman 

dan nyarnan. 

8. Sarana sanitasi adalah fasilitas dalam lingkungan sanitasi yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Iingkungan sanitasi yang 

sehat, aman, dan nyaman. 

9. Open Defecation Free selanjutnya disingkat ODF atau Stop Buang Air Besar 

Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak 

buang air besar sembarangan. 

10. Perangicat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah PD yang menyelenggarakan 

urusan sanitasi pada tingkat Pemerintah Kota Mojokerto. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah. 

12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga 

profesional pemberdayaan masyarakat yang menjadi penggerak dan pendainping 

penerüna bantuan dElain melaksanakan kegiatan SBPM. 

13. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan 

uang daerali yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menainpung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluanan daerah. 

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening 

tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk 

menampung selurub penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 

15. Rencana Keija Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalab rnetode 

pendekatan yang mengkaji kondisi sanitasi masyanakat. 

16. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sanitasi pada 

tingkat Kota Mojokerto dalam hal mi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 
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17. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening 

atas nama penerima bantuan untuk menampung dana bantuan pemerintah 

yang akan disalurkan kepada penerima bantuan. 
18. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah 

sekumpulan orang yang menyatukan diii dalam usaha-usaha cli bidang sosial 

ekonomi untuk meningkatkan tanf hidup anggotanya serta masyarakat yang 
berada di sekitarnya. 

Pasal 2 

(1)Peraturan Walikota mi dimaksudkan sebagai acuan bagi PD dan pemangku 

kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi 

Masyarakat yang bersumber dan APBD Kota Mojokerto. 

(2)Peraturan Walikota mi bertujuan agar pemberian bantuan dalam pelaksanaan 

kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat yang bersumber da.Ti APBD Kota 

Mojokerto dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Pasal 3 

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Partisipasi 
Masyarakat yang Bersuniber dan APBD Kota Mojokerto tercantum dalani lainpiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota mi dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kota Mojokerto. 

2021 

Diundangkan di Mojokerto 

pada taagpl 5 April 2021 

SEK11RA}LKOTA MOM 

((*( SEi7 

a 	Yf' - RAH 

\\WiATLS-H., M.Si. 

(( bnbfti7 ma Madya 

NIP. 19610519 198603 2 006 
BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 213/1) 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 24 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SANITASI BERBASIS PARTISIPASI 

MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA MOJOKERTO 

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SANITASI BERBASIS PARTISIPASI 

MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA MOJOKERTO 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Prinsip 

1. 1. 1. Prinsip Dasar 

1. Program mi bersifat tanggap kebutuhan, kelompok masyarakat yang layak 

mengilcuti kegiatan mi alan bersaing mendapatkan kegiatan mi dengan 

cm-a menunjukican komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem 

sesuai pilihan mereka. 

2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, 

sedan gkan pet-an pemerintah atau swasta, hanya sebatas sebagai 

fasilitator. 

3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan men gelola 

sistem yang mereka puih sendiri, dengan difasilitasi oleh TFL atau 

konsultan pendamping yang bergeraic secara profesional dalam bidang 

teknologi pengolahan limbah, persampahan, drainase maupun bidang 

sosial. 

4. Pemerintah daerah tidaic sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi 

inisiatif kelompok masyaralcat. 

1.1.2. Prinsip Penyelenggaraan 

1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga 

memperoleh dukungan dan diterima masyarakat. 

2. Transparan, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui 

oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan 

dievaluasi oleh semua pihak. 

3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat secara berkelanjutan, yaitu ditandai dengan adanya manfaat 

bagi pengguna set-ta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilalcukan 

secara mandiri oleh masyarakat pengguna. 
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1.2. Pendanaan 

1.2.1. Sumber Pendanaan 

Sumber pendanaan dalam melaksanakan Kegiatan Sanitasi Berbasis 

Partisipasi Masyarakat bersumber dan APBD Kota Mojokerto. 

1.2.2. Pemanfaatan Dana 

Dana kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyaralcat dimanfaatkan untuk 

kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air L&mbah 

Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman yang berupa IPAL. 
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PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN 

2.1 	Persiapan Program Sebelum Tahun Anggaran/N-1 

2.1.1 Pemilihan Lokasi Kegiatan 

Pemilihan calon lokasi didasarkan pada usulan yang berasal dan Pokok 

Pikiran DPRD. dalani hal titik lokasi yang diusulkan dan Pokok Pikiran 

DPRD tidak memenuhi kriteria maka dapat dialihkan ke lokasi lain yang 

metnenuhi kriteria. 

Secara umum di luar ketentuan adnilnistratif dan teknis, kriteria 

lokasi yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Kepadatan penduduk 150 jiwa/Ha atau lebih; 

b. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/air tanah); 

c. Kawasan pemukiman rawan sanitasi mengacu kepada data BPS, 

SSK, dan kawasan permukiman yang masuk ke dalain Rencana 

Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM); 

d. Tersedia lahan IPAL Komunal. Lahan tersebut dapat 

mernanfaatkan lahan fasum fasos atau lahan hibah warga, hibah 

swasta dan lahan aset Pemerintah Kelurahan; 

e. Tersedia sumber listrik dan adanya saluran drainas/sungai/badan 

air untuk mengalirkan/menampung effluen pengolahan air liinbah; 

f. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera 

ditangani seperti pencemaran limbah, banyaknya sampah tidak 

terangkut, sebagaimana data hasil Program Percepatan 

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); 

g. Masyarakat di lokasi ber sangku tan menyatakan tertarik dan 

bersedia untuk berpartisipasi melalui konthbusi, baik dalam 

bentuk uang, barang maupun tenaga. 

2.2 Proses Rekrutmen TFL " 

TFL merupakan salah satu faktor penting dalaxn pelaksanaan 

Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat, oleh karena itu 

keberadaannya perlu diatur dan diperkuat kapasitasnya agar 

personil yang menjadi TFLI merupakan orang yang tepat dan 

berkualitas serta memuiki komitinen yang tinggi dalam mendampingi 

program kepada masyarakat. Alokasi upah/gaji TFL yang akan 

dicantumkan dalain kontrak dengan PPK Kegiatan dapat mengikuti 

standar biaya Pemerintáh Kota Mojokerto. 

TFL terdiri dan: 

1. TFL teknik; dan 

2. TFL pemberdayaan. 
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Prosedur perekrutan dan penugasan TFL adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota melalui Dinas mengumumkan tentang 

pembukaan lowongan TFL tahun anggaran beijalan melaui media 

massa/cetak, elektronik dan/atau papan pengumuman; 

2. Dinas melakukan seleksi adminisirasi sesuai dengan kriteria 

persyaratan yang telah cli tetapkan dan mengumumkan hasil 

kepada calon pelamar yang lobs seleksi administrasi; 

3. Dinas mengundang calon TFL yang lobs seleksi administrasi 

untuk mengikuti ujian tertulis dan wawancara; 

4. Dinas mengumumkan hasil ujian tertulis dan wawancara serta 

melakukan pemanggilan calon TFL yang bolos untuk dilakukan 

penguatan kapasitas terkait penyelenggaraan Kegiatan Sanitasi 

Berbasis Partisipasi Masyarakat. 

Penguatan Kapasitas TFL bertujuan: 

1. Memberi bekal pengetahuan ten tang tahapan kegiatan Sanitasi 

Berbasis Partisipasi Masyarakat; 

2. TFL dapat membantu masyarakat dalaxn mengidentifikasi 

masalali, merencanakan, melaksanakan, memutuskan clan 

mengelola Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat; 

3. Memiliki pengetahuan dasar teknologi dan teknis selain sisi 

pemberdayaan masyarakat; 

4. Mampu menyusun Volume Pekeijaan clan DED/RAB (Rencana 

Anggaran Biaya); 

5. Membimbing KSM dalam menyusun Kriteria Teknis Pemanfaatan 

Dana Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat, dan 

Rencana Kerja Masyarakat pembangunan sarana saxütasi, 

Tennasukjadwal pasokan material dan tenaga keija; 

6. Melatih KSM agar mampu melakukan pelaporan keuangan; dan 

7. Pendampingan terhadap Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara 

untuk keberlanjutan pelayanan dan operasional serta 

pemeliharaan. 

TFL diseleksi sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Pendidikan minimal D3/Sederajat (Bidang Tehnilc dan Sosial); 

2. Memiliki komitmen clan integritas yang tinggi terhadap pekeijaan 

yang ditugaskan kepadanya; 

3. Sehatjasmani dan rohani; 

4. Mengenal kondisi lingkungan cabon lokasi penugasan; 

S. Bukan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga 

Keswadayaan Masyarakat, KSM dan calon anggota legislatif; 

6. Memiliki pengetahuan/pengalaman dasar tentang air limbah 

domestik (sanitasi); 

7. Bukan anggota partai politik; 

8. Bersedia bekeija penuh waktu sebagai TFL; 
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9. Bersedia tinggal di lokasi dampingan dan mampu melakukan 

pendampingan dengan mobi]itas yang tinggi sesuai dengan tahapan 

kegiatan Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat; 

10. Tidak sedang dalam kontrak kerja dengan pemberi keija lain. 

2.2.1 Kontrak TFL dan Mobilisasi. 

Setelah ditetapkan lobs seleksi, TFL menandatangani perjanjian 

Kerjasama dengan PPK. 

Setelah Peijanjian Keijasama ditandatangani, TFL diberikan surat 

tugas ke masing-masing Kelurahan yang di dainpingi. 

2.2.1.1 Tugas dan Fungsi TFL 

TFL mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 

1. Sosialisasi Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat di tingkat 

Kelurahan dan Rembuk Kesiapan Masyaralcat: 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Lurah 

dalam rangka proses persiapan penetapan jadwal yang tepat 

sesuai dengan waktu luang masyarakat dan mekanisane 

penyebaran surat undangan sosialisasi tingkat Kelurahan; 

b. Menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan sosialisasi awal 

Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat di tingkat 

Kelurahan seperti: 

1)materi sosialisasi terkait tahapan pelaksanaan program 

tin gkat masyarakat sesuai dengan pedoman teknis; 

2) daftar hadir; dan 

3) notulensi / catatan proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi; 

c. Menyiapkan susunan acara kegiatan sosialisasi Kegiatan 

Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat tingkat Kelurahan; 

d. Bersama dengan Kelurahan memandu proses pelaksanaan 

sosialisasi Kegiatan Sanitasi Berbasis Pai -tisipasi Masyarakat 

kepada seluruh masyarakat Kelurahan yang hadir; 

e. Bersama dengan Kelurahan memandu proses Rembuk 

Kesiapan Masyarakat Kelurahan untuk men erima dan 

melaksanakan proses tahapan Kegiatan Sanitasi Berbasis 

Partisipasi Masyarakat; 

1. Membuat berita acara Rembuk Kesiapan Masyarakat tingkat 

Kelurahan dalam menerima dan menjalankan proses tahapan 

Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat; 

g. Memlasilitasi proses pembentukan tim pemetaan sanitasi 

tingkat Kelurahan; 

h. Memberikan penguatan kapasitas kepada anggota tim 

pemetaan sanitasi tingkat Kelurahan terkait proses metode, 

persiapan, pelaksanaan dan laporan hasil pemetaan sanitasi; 
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L Membuat berita acara pelaksanaan sosialisasi dan berita 

acara proses pembentukan tim pemetaan sanitasi tingkat 
Kelurahan; 

j. Memandu proses penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut 

untuk tahapan Pemetaan Sanitasi tin gkat Kelurahan dengan 

seluruh masyarakat yang hadir. 

2 Proses Pembentukan KSM: 

a. Bersama dengan Panitia Pemilihan Pengurus KSM menyusun 

tata tertib proses pemilihan Pengurus KSM; 

b. Bersama dengan panitia peinilihan melakukan proses kajian 

kepemimpinan di tingkat RT/Kelompok rutinitas yang 

beijalan di masyarakat, seperti; kelompok arisan, kelompok 

pengajian dan lain-lain. Kajian kepernimpinan tersebut dalam 

rangka menghasilkan kriteria pemimpin yang diharapkan oleb 

masyarakat setempat; 

c. Bersama dengan panitia pemilihan memandu proses 

lokakarya kriteria kepemimpinan yang diharapkan oleh 

masyarakat di tingkat RW; 

d. Melakukan penetapan terhadap basil lokakarya 

kepemimpinan, dan mensosialisasikan kriteria pemimpin 

dengan tata tertib tersebut kepada warga masyarakat tingkat 

RT; 

e. Bersama dengan panitia pemilihan KSM melakukan proses 

pemungutan suara berbasis kriteria tanpa calon tanpa 

kampanye di tingkat IC; 

1'. Bersama dengan panitia pemilihan Pengurus KSM memandu 

proses perhitungan suara di tingkat IC; 

g. Bersama dengan panitia pemilihan Pengurus KSM 

menetapkan basil peroleha.n sun dari suara tertinggi 1 

sampai 5 ditetapkan seba,gai utusan bakal calon dan 

tingkat RI' untuk mengikuti proses pemilihan pengurus 

Tim Pelaksana Swakelola di tingkat RW; 

h. Mendampingi proses pembuatan Berita Acara dan Daftar 

Hadir proses pemungutan suara serta Daftar nama utusan 

terpilih 1 sampai7 orang di tingkat Ri'; 

i. Bersama dengan panitia Pemilihan Pengurus KSM melakukan 

koordinasi dengan Ketua RW dalam rangka persiapan proses 

pemungutan suara dan masing-masing utusan bakal calon; 

j. Mendarnpingi panitia Pemilihan dalam proses pelaksanaan 

pemungutan suara dan perhitungan basil perolehan suara; 
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k. Bersarna den gan panitia membuat Berita Acara Pen etapan 

dan Daftar Hadir proses pemungutan suara sekaligus untuk 

permohonan kepada Kepala Dinas untuk mengeluarkan Surat 

Keputusan Penetapan Pengurus KSM; 

1. Bersama dengan pengurus Tim Pelaksana Swakelola dan 

Ketua, menyu sun Rencana Keija Tindak Lanjut dalam rangka 

penyusunan dokumen RKM. 

a Proses Penyusunan Dokumen RKM: 

a. Koordinasi dengan Pengurus KSM terpilih dalam rangka 

persiapan penyusunan dokumen RKM; 

b. Mendampingi pertemuari tokoh masyarakat dengan warga 

calon pemanlaat di titik lokasi; 

c. Mengkomunilcasikan kepada PPK Kegiatan terkait tentang 

jadwal dan agenda pertemuan untuk penyusunan RKM; 

d. Mendampingi rembug warga untuk penentuan calon 

penerima manfaat; 

e. Mendampingi KSM dalam menyusun perencanaa.n teknis 

bangunan (DED), penyusunan rencana kontribusi, dan 

kegiatan lain sampai tersusunnya dokumen RKM; 

f. Mendampingi masyarakat melakukan survey harga-harga 

material yang dibutuhkan; harga satuan upah, Rencana 

Anggaran Biaya, Rencana Pendanaan, Rencana pengadaan 

sesuai jadwal pelaksanaan; 

g. Mendampingi pembuatan dokumen RKM; 

h. Mendampingi kegiatan sosialisasi Draft RKM yang tersu sun 

oleh KSM kepada masyarakat; 

i. Mendampingi pengesahan/legalisasi RKM oleh Dinas; 

j. Mendampingi pembuatan Berita Acara kegiatan sesual 

kebutuhan dan rnenyusun laporan ke Dinas. 

4. Tahap Pelaksanaan Konstruksi: 

a. Melakukan survey dan pengukuran dengan pengurus KSM 

dan masyakarat pemanfaat untuk persiapan pembangunan 

sarana sanitasi; 

b. Melakukan On the Job Training kepada KSM, kepala tukang, 

tukang dan pekeija sesual dengan perencanaan; 

c. Mendampingi pengurus KSM dalam melakukan supervisi dan 

pengarahan pada saat konstruksi; 

d. Mendampingi pengurus KSM dalam proses pencairan dana 

Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat; 

e. Mendampingi pengurus KSM dalam penyusunan laporan 

pertanggungj awaban; 

1. Memveriflkasi laporan pertanggungjawaban pengurus KSM; 

g. Memastikan kegiatan beijalan sesuai RKM, termasuk nainun 
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tidak terbatas pada: 

1)kontribusi dari berbagai pihak; 

2) tenaga kerja; 

3) material; 

4)gudang; clan 

5) alat pengawasan material; 

h. Mendampingi pertemuan rutin masyarakat terkait 

pelaksanaan RKM; 

L Melalcukan pendampingan terhadap pekexjaan fisik dan tenaga 

keija; 

j. Mendampingi pembuatan Berita Acara pengecekan final teknis, 

kelembagaan, dan keuangan; 

k. Mel aporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan 

pekerjaan kepada PPK Kegiatan. 

S Tahap Paska Konstruksi: 

a. Mendampingi pengurus KSM dalani kegiatan serah terima 

sarana sanitasi terbangun; 

b. Memberikan penguatan kapasitas kepada pengurus lembaga 

Kelompok Pemanfaat clan Pemeliharaan; 

c. Mendampingi pengurus Kelompok Pemanfaat dan 

Pemeliharaan dalarn menyu sun optimasi pengembangan 

pelayanan; 

d. Menyelenggarakan evaluasi kegiatan bersarna dengan Dinas. 

2.3 Sosialisasi Awal pada Tingkat Pemerintah Kota dan Promosi Kesehatan 

Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas dengan mengundang Kelurahan 

dan masyarakat. 

Sosialisasi dimaksudkan agar adanya pemahaman yang sama antara 

arahan kebijakan dalam Pedoman Teknis dengan Kelurahan 

penerima manfaat dari Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi 

Masyarakat. 

Sosialisasi bertujuan agar Kelurahan dapat memahami ruang 

linglcup kegiatan, tahapan penyelenggaraan program, baik tingkat 

Peinerintah Daerah maupun tingkat masyarakat calon penerinia 

manfaat. 

Dinas mengalokasikan dana penunjang yang bersumber dari APBD 

set-ta mempersiapkan calon lokasi Kelurahan yang memenuhi syarat 

clan kriteria teknis sesuai dengan Sirategi Sanitasi Kota. 

Hal yang disampailcan pada saat Sosialisasi adalah tahapan 

per siapan Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat. 

Output clan Sosialisasi dimaksud adalah: 

a. Daftar Hadir; 

b. Berita Acara Pembentukan KSM; clan 

c. Foto Dokumentasi Kegiatan. 
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2.3.1 Serah Terima TFL dan pembuatan Rencana Keija Tindaic L.anjut 

Seralh terima TFL ke Pemerintah Kelurahan dilaksanakan dalam 

rangka konsolidasi awal pra-pendampingan lapangan antara TFL 

dengan Kelurahan lokasi penempatan TFL. 

TFL dan Pemerintah Kelurahan membuat Rencana Kerja Tindak 

Lanjut pelaksanaan tahapan kegiatan di wilayah Kelurahannya, yang 

berisi antara lain: 

a. Sosialisasi Awal Kegiatan; 

b. Rembuk Kesiapan Masyarakat tingkat Kelurahan; 

c. Pemetaan Sanitasi tingkat Kelurahan; 

d. Proses Pelaksanaan Selotip tingkat Kelurahan; 

e. Proses Pemilihan Pengurus KSM; 

L Proses Penyusunan Dokumen RKM; 

g. Proses Pengadaan Barang clan Jasa oleh KSM; 

h. Proses Penandatanganan Kontrak keija/Surat Perintah Keija 

antara PPK Kegiatan dengan Ketua KSM; clan 

i. Proses Pelaksanaan Konstruksi; 

2.4 Sosialisasi Awal pada tingkat Kelurahan 

Sosialisasi Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat 

diselenggarakan dalam rangka: 

a. memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat 

Kelurahan sebagal bentuk penyebaran infonnasi awal tentang 

proses dan tahapan pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Berbasis 

Partisipasi Masyarakat ; dan 

b. membangun komitmen antara warga masyarakat Kelurahan 

den gan arahan kebijakan Kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi 

Masyarakat. 

2.5 Pemetaan Sanitasi Tingkat Kelurahan 

1. Sanitasi tingkat Kelurahan wajib dipetakan secara menyeluruh ke 

semua Iingkungan terkecil setingkat RW. 

2. Sebelum pemetaan sanitasi di tingkat kelurahan, TFL menfasilitasi 

terlebih dahulu pembentukan Tim Pemetaan Sanitasi di tingkat 

Kelurahan dan membekali tata cara proses pemetaan. 

3. Pembentukan Tim Pemetaan dimaksud dilalcukan setelah selesai 

pelaksanaan sosialisasi awal pada tingkat Kelurahan. 

4. Hal yang dilalcukan pada Pernetaan sanitasi tingkat Kelurahan 

adalah: 

a. Pemetaan tingkat kerawanan sanitasi; dan 

b. Pemetaan tingkat kepadatan penduduk. 
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2.5.1 Pemetaan Tingkat Kerawanan Sanitasi 

Pemetaan Tin gkat Kerawanan sanitasi dapat dilihat dan kondisi air 

limbah, kondisi air bersih, kondisi persampahan dan kondisi 
drairiase lmgkungan sekitar permukiman dengan perincian sebagai 
berikut: 

a. Kondisi Air Limbah: 

Perhatikan dan periksa sistem sanitasi air Iimbah domeslik terkait 

limbah padat/tinja dan liinbah cair mulai dari jenis air limbah 

domestik yang dibuang baik Iiinbah padat/tinja dan limbah cair, 

perhatikan sarana pembuangan/closet yang digunakan, tempat 

pengumpulan dan penampungan/pengolahan awal (tangki Septik), 

pen galiran /pengangkutan (drain ase lingkungan atau 

perpipaan/truk tinja), pengolahan akhir terpusat (SPALD-T), daur 

ulang dan/atau pembuangan akhir/efluent (sungai). 

Pemetaan kondisi air limbah mi dilakukan agar memperoleh data 

jurnlah rumah yang: 

a. Memiliki kioset pribadi di rumah narnun tidak memiliki septik 

tanic/buang ke saluran air/sungai/kali; 

b. Memililci kioset dan septik tank namun baum pemah dikuras; 

c. Memiliki 	kioset namun membuang ke lubang 

terbuka/koyak/kolain lele, kioset dan septik tank layak; 

d. tidak memiliki kioset, dan keadaan lain. 

b. Kondisi Air Bersih: 
Perhatikan kondisi sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat, sumur dangkal atau sumurdalam, sungai atau sumber 
mata air pergunungan, men ggunakan sumber air dari luar 
dikarenakan air sumur di lingkungan permukiman tidak dapat 
digunakan untuk konsumsi. 
Pemetaan kondisi air bersih dilaksanakan untuk memperoleh data 

jumlah rumah yang: 

a. memiliki sumur dangkal/dalam masih dapat digunakan untuk 
sumber air konsumsi sehari-hani; 

b. memiliki sumur dangkal/dalam hanya dapat digunakan untuk 

cud dan mandi namun tidak untuk konsumsi; 

c. memiliki sumur dangkal/dalam narnun tidak dapat 
diinanfaatkan; dan 

d. menggunakan sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air 

Minum. 
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c. Kondisi Persampahan: 

Perhatikan tempat masyarakat membuang sampah dari rumah 

tangga, home industri, industri, apakah sarnpah dibuang di Tempat 

Pengolahan Saxnpah dan ada pengelolaan pen gan gku tan secara 

berkala dan teijadwal untuk dibuang di Tempat Pengolahan Akhir. 

Atau sampah masyarakat dibuang begitu saja dilahan-lahan 

kosong, dibuang di area kosong dan dibakar di sekitar lingkungan 
permukiman masyarakat. 

Pemetaan kondisi persampahan mi dilakukan untuk mendapatkan 
data jumlah rumah tangga yang: 

a. mernilild tempat sampah dirumah, 

b. membuang saznpah dikebun lalu dibakar; dan 

c. membuang di TPS lalu diangkut ke TPA dengan membayar iuran. 

d. Kondisi Drainase Lingkungan: 

Perhatikan terkait drain ase lingkungan permuidman, apakah air 

lixnbaLh domestik (Iimbah cain) dari dapur, wastafel rurnah tan gga 

dibuang ke lingkungan permukiman dan menjadi genangan dalam 

drainase/ saluran air di sekitar permuidman atau masyarakat 

membuat galian lobang tanah terbuka di sebelahan rumah dekat 

sumur/dapur untuk membuang limbah kamar mandi dan wastafel. 

Pernetaan kondisi drainase mi dilakukan untuk memetakan jumlah 

rumah yang membuang limbah cair ke drainase/ saluran air, jumlah 

rumah yang meinbuang ke septik tank, clan keadaan drainase lain. 

2.5.2 Pemetaan Tingkat Kepadatan Penduduk 

Fern etaan tin gkat kepadatan penduduk dilakukan di setiap 

lingkungan terkecil RT/RW oleh Tim Pemetaan Sanitasi tingkat 

Kelurahan. Teknik pemetaan dilakukan dengan metode survey ke 

Iingkungan permukiman masyarakat. Kegiatan SPALD-T dapat 

dilaksanakan pada lingkungan dengan kepadatan penduduk minimal 

150 jiwa/FIa. 

2.6 Proses Pemilihan Pengurus KSM 

Pengurus KSM di tingkat Kelurahan melaksanakan kegiatan SPALD-T. 

Proses pemilihan pengurus KSM diawali proses persiapan awal antara lain 

sebagai berikut: 

a. Pembentukan Panitia Pernilihan KSM; 

b. Kajian/Diskusi tentang kriteria/ciri-cini seorang pengurus KSM 

yang diharapkan oleh warga calon pernanfaat di titik lokasi; 

c. Lokakarya kniteria/ciri-ciri seorang Pengurus KSM sesuai dengan 

harapan calon pemanfaat; 

d. Kampanye kritenia/ciri-ciri seorang Pengurus KSM hasil lokakaiya 

tingkat Kelurahan/tingkat RW; 

e. Penyusunan tata tertib proses peniilihan Pengurus KSM baik di 

tingkat Kelurahan maupun di tingkat RT/RW; dan 
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f. Sosialisasi tata tertib kepada selunih warga masyarakat sebagal 

calon pen erima manlaat di titik lokasi RT/ RW/ Kelurahan. 

Proses pemilihan selanjutnya dilaksanakan pada dua tingkatan dalaxn 

rangka menjamin kualitas pemilihan dan naina-nama yang muncul 

adalah orang-orang terbaik di Kelurahan atau titik lokasi RT/RW. 

Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut: 

I. Pemilihan di Tingkat Basis Terendah Setara R1'/ RW 

pada tingkat Mi dilakukan proses pemilihan bakal calon atau 

utusan perwakilan tingkat RT/RW dengan mengacu kepada 

kriteria Pengurus KSM dengan mengedepankan pencarian orang 

baik. 

2. Pemilihan di Tingkat RW/ Kelurahan 

a. Pemilihan bakal calon pengurus KSM di tingkat basis RT/RW 

untuk mejaring bakal calon sebagai utusan untuk pemilihan 

tingkat selanj utnya; 

b. Pemilihan pengurus KSM yang dilakukan di tingkat Kelurahan 

untuk SPALD-T, pemilihan pengurus pada level mi diantara 

sesaina bakal calon/utusan masing-masing basis RT dengan 

saling memilih; 

c. Pen etapan hasil pemilihan dengan rangking suara terbanyak 

dan pembuatari Berita Acara. 

2.7 Syarat Penerima Kegiatan dalam Pelaksanaan Swakelola / Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kegiatan yang diserahkan kepada KSM dapat diberikan dengan 

persyaratan antara lain sebagai berilcut: 

a. Memiliki kepengurusan KSM yang jelas berdasarkan basil 

musyawarah warga pada proses pembentukan KSM, berciasarkan 

Berita Acara hasH pembentukan KSM; 

b. Berkedudukan dalain wilayah adn,inistrasi Pemerintah Kelurahan 

berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pen etapan lokasi Usulan 

Rencana Kegiatan menjadi Rencana Kegiatan; 

c. Memiliki dokumen Rencana Keija Masyarakat dan DED RAE; 

d. Keputusan Pengguna Anggaran tentang penetapan KSM untuk 

melaksanakan program pelayanan dasar bidang sanitasi; 

e. Foto copy buku Rekening Bank atas nama KSM. Pemegang specimen 

rekening Bank KSM berjumlah 2 (dua) orang yaitu Ketua dan 

Bendahara; 

f. Surat Peijanjian Keijasama antara PPK kegiatan sanitasi Dinas 

terkait dengan Ketua Tim Pelaksana KSM. 

2.8 Tata can Penetapan Penerima Kegiatan Kepada KSM 

Dalam proses penetapan penerima kegiatan kepada KSM dapat 

ditempuh melalui mekanisrne sebagai berikut: 
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a. KSM sebagai Tint Pelaksana Swakelola dibentuk melalui proses 

pemilihan lansung (tanpa aldamasi dan penunjukan) dengan 

men ged epankan icriteria bakal calon yang dikampanyekan kepada 

warga masyarakat calon penerima manfaat di titik lokasi kegiatan, 

dengan bentuk dan susunan tim pelaksana ditetapkan melalui 

Keputu san Kep ala Perangkat Daerah / Pengguna Anggaran/ Kuasa 
PenggunaAnggaran. 

b. Pelaksana Swakelola adalah KSM merupakan kumpulan orang atau 

masyarakat yang menyatukan diii secara sukarela dalam kelompok 

dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, 

sehingga dalam kelompok tersebut ineniiliki kesamaan tujuan yang 

ingin dicapai. 

c. KSM merupakan wakil masyaralcat penerima manfaat bantuan 

sosial adalah masyarakat calon pengguna fasilitas pelayanan dasar 

bidang sanitasi. Dasar penetapan penerima manfaat mengacu 

kepada: 

Menyampaikan surat minat keikutsertaan dalam program 

pelayanan dasar bidang sanitasi dari Pemerintah Kota kepada 

Lurah setempat; 

• Doku men Berita Acara hasil musyawarah warga dalam 

pembentukan KSM; dan 

• Surat Pengantar dari Lurah tentang hasil pembentukan KSM di 

lokasi terpilih dengan melampirkan Benita Acara Hasil Pemilihan. 

2.9.1 Tugas KSM sebagai pelaksana swakelola 

Tugas KSM adalah: 

1. melakukan sosialisasi program kepada warga masyarakat; 

2 menyu sun perencanaan; 

a melaksanakan fisilc; 

4. men gawasi / memonitor; 

S supervisi; 

6L mengelola kegiatan pembangunan; 

7. membuat laporan pertanggungjawaban. 

Susunan dan Tugas KSM sebagai pelaksana swakelola antara lain 

sebagal berikut: 

1) Ketua: 

a) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan; dan 

b) Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan 

rapat-rapat. 

2) Sekretaris: 

a) Menyu sun reneana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata 

usaha dan dokumentasi; 

b) Menyusun surat-menyurat; 

c) Menyu sun pelaporan kegiatan pembangunan seen bertahap; 



d) Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan; clan 

e) Membantu dalarn penyuluhan kesehatan masyarakat. 
3) Bendahara: 

a. Menerinia clan menyimpan uang 

b. Mengeluarkan/mernbayar sesual dengan realisasi sesuai 

nota/kuitansi; 

c. Melakukan pengelolaan adminisirasi keuangan 

d. Menyusun 	realisasi 	pembukuan 	serta 	laporan 

pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konslruksi, yaitu: 

i. Progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan 

Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat 

dengan mudah oleh masyarakat; 

ii. Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana 

dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk 

kemudian disanpaikan kepada PPK Dinas. 

4) Tim Perencaria: 

Tim perencana mempunyai tugas clan bertanggung jawab dalam 

menyu sun dokumen RKM, membuat gambar rencana kerja, 

spesifikasi teknis, rincian biaya pekeijaan, jadwal rencana 

pelaksanaan pekeijaan. Secara rind tugas tim perencana adalah: 

a. Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat; 

b. Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang 

akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat 

serta kondisi lingkungan; 

e. Menyusun analisa teknis, membuat DED lenglcap dengan 

potongan, RAB clan menyu sun analisa struktural, elektrikal, 

arsitektural dengan didampingi oleh TFL; 

d. Menyu sun jadwal rencana kegiatan konstruksi; dan 

e. Melakukan inventarisasi tenaga keija. 

5) Tim Pelaksana: 

Tim pelaksana mempunyai tugas clan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan pekezjaan sesuai den gan yang direncanakan, 

membuat gainbar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan 

pekexjaan. Secara rind tugas tim pelaksana adalah: 

a. Melakukan rekrutmen tenaga keija; 

b. Mengatur tenaga keija di lapangan; 

c. Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan; 

d. Menerima clan menyetujui material/barang masuk; 

e. Bertanggung jawab terhadap keamanan material selaina 

pembangunan; 

I Membuat laporan tentang keadaan material; 

g. Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekeijaan 

konstruksi; 
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h. Mengorganisir kegiatan kampanye Kesehatan di masyarakat; 

L Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan; 

j. Membuat As built drawing setelah pekeijaankonstruksi selesai. 
6) Tim Pengawas: 

Tim pengawas mempunyai tugas clan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, 

balk fisik maupun administrasi pekeijaan swakelola. Secara rind 

tugas tim pengawas adalah: 

a. Pengawasan kepada pekeija dengan didampingi oleh TFL; 

b. Bertanggung jawab terhadap pengawasan adndnistrasi, teknis 

clan keuangan; 

c. Didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan 

progres pekeijaan fisik; 

d. Berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan pekerjaan untuk 

diteruskan dan/atau ditindakianjuti ke PPK. 

7) Panitia Pengadaan: 

Rencana pengadaan hams mempertimbangkan syarat teknis clan 

metode pelalcsanaan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen 

pengadaan. 

Panitia Pengadaan diangkat oleh penanggungjawab KSM sebagai 

pelaksana swakelola untuk melakukan pengadaan barang/jasa 

yang dibutuhkan dalam pelalcsanaan swakelola, clan anggota tim 

Pengadaan diperbolehkan bukan Pegawai Negeri Sipil. 

Panitia Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab dalam rnelaksanakan survey dan 

mengundang supplier dan/atau kontraktor untuk pengadaan 

material; 

b. Melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang/jasa atau 

pekeijaan konstruksi. 

2.10 Perencanaan Kegiatan Swakelola oleh KSM 

Setelah melewati proses awal pelalcsanaan program dan dinyatakan 

masyarakat telah slap untuk menerima Kegiatan Sanitasi Berbasis 

Partisipasi Masyarakat maka dapat dilanjutkan dengan kegiatan 

perencanaan oleh warga masyarakat dengan pendampingan dan 

Ten aga Fasilitator Lapangan (TFL), antara lain: 

2. 10.1 Proporsi Penggunaan Dana 
Dana tersebut akan dialokasikan oleh KSM sebagai pelaksana 

Kegiatan SBPM ketika memasuki tahap konstruksi. Rincian detail 

penggunaannya dituangkan dalam RAB antara lain sebagai berikut: 

1. Minimal 60% untuk pengadaan bahan clan sewa alat; 

2. Maksiznal 35% untuk upah pekerja; dan 

3. Malcsinial 5% untuk kegiatan non fisik selama masa 

pembangunan. 
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Maksimal 10%dari penjumlahan angka 1 clan 2 dapat digunakan 

untuk pembangunan prasarana penunjang agar menjamin 

maksimalisasi dazi keberlanjutan clan pengembangan pelayanan 

(contoh: talud pengaman IPAL, jalan setapak menuju IPAL, 

drainase areal IPAL, Pagar, Oudang, lanscaping IPAL, Cud Motor, 

Kolam Ikan, ruang pertemuan warga, Rehab ban gunan warga yang 

pekarangannya dijadikan lokasi IPAL). Jumlah clan jenis 

prasarana penunjang ditentukan oleh rembug calon pemanfaat. 

2.10.2 Penyusunan Dokumen RKM 

Penyusunan RKM dilakukan den gan pendekatan partis4patzf, artinya 

semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan 

penyusunannya, baik manajeinen maupun teknis. Pekeijaan yang 

membutuhkan keabiian teknis dibantu oleh TFL Teknis sebagai 

pendamping, den gan tetap melibatkan masyarakat. 

Dokumen RKM, merupakan dokumen resnxi perencanaan DAU 

Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat yang disusun oleh Tim 

Perencana KSM difasilitasi oleh TFL, diusulkan clan disahkan 

dalarn forum musyawarah di lokasi pelaksanaan, yang merupakan 

salah satu syarat untuk pencairan dana tahap awal. Dokumen RKM 

harus disetujui oleh OPD. 

Dokumen RKM meliputi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan 

sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar belakang (kondisi prasarana sanitasi yang ada clan 

dukungan pemerintah daerah); 

1 .2Maksud, tujuan dan sasaran; 

1.3 Rincian kegiatan (jenis kegiatan, lokasi kegiatan dan waktu 

pelaksanaan). 

2. Proffi Lokasi (fisik, letak geografis, topografi, kondisi geohidrologi, 

batas-batas adminisirasi, demografi dan programsi penduduk). 

3. Kondisi prasarana dan sarana sanitasi (kondisi sarana air bersih, 

kondisi sarana sanitasi, kondisi pengelolaan sainpah dan kondisi 

kesehatan); 

4. kondisi umum lokasi kegiatan; 

S. Ketersediaan la.han dan bahan (luas lahan, kondisi lahan, 

kepemilikan lahan, jenis clan jumlah bahan/material dan 

ketersediaan bahan / material); 

6. Penentuan Calon Pengguna (jumlah calon pengguna, kondisi sosial 

ekonomi calon pengguna); 

7. Rencana Keija Masyarakat, meliputi: 

a. Rencana konstruksi; 

b. spesifik bahan/material yang akan digunakan; 

c. tahap persiapan dan supervisi pelaksanaan konstruksi; 
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d. Rencana operasi dan pemeliharaan; 

e. tujuan operasi dan pemeliharaan; 

f. hasil yg diharapkan; 

g. pengorganisasian; 

h. pendanaan; 

i. bentuk kegiatan dan langkah-langkah; 

j. Rencana pelatihan; 

k. penguatan tukang, mandor dan KSM; 

8. Detailed Engineering Design (DEE)), Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

9. Jadwal Pelaksanaan Kontruksi; 

10. Mekanisme Pencairan Dana (tahapan pencairan dana, prosedur 

pencairan dana dan proses pencairan dana); 

11. Rencana Pengelolaan Dana dan Pelaporan (rencana penggunaan 

dana tahap 1, 2 dan 3 sesuai dengan item pekeijaan yang ada di 

RAB, rencana pengelolaan keuangan dan mekanisme pelaporan 

keuangan); 

12. Rencana Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sanitasi LAn gkungan 

yang dibangun; 

13. Lampiran-laxnpüan. 

2.10.3 Tujuan Penyusunan Dokumen RKM 

Tujuan penyusunan dokumen RKM antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan bahwa KSM telah siap menerima perintah 

keija dari PD dan sebagai persyaratan pengajuari pencairan dana 

SLUM; 

2. Mengumpuilcan informasi sanitasi secara kuantitatifdan lcualitatif 

diantaranya jumlah rurnah/KK yang inemililci dan/atau tidak 

meniiliki fasilitas Mandi Cud Kakus pribadi, kepemilikan maupun 

kondisi septictank, tempat pembuangan Iimbah domestik); tempat 

pembuangan sampah, dan kebersihan hngkungan sekitamya; 

3. Mengumpuilcan informasi tentang kondisi kesehatan dan angka 

penyakit terkait dengan water born diseases (diare, kulit, kolera); 

4. Mengidentifikasi indikator dan/atau mekanisme dalani hal 

keberlanj utan oprasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

DAU SBPM melalui proses partisipasi masyarakat. indikator 

berupa pengurasan bak mandi, pengambilan lumpur di manhole, 

kesediaan alat, pembersihan lantai, manfaat dan nilai guna iuran 

yang dirasakan oleh masyarakat dalam kegiatan operasional dan 

pemeliharaan prasarana DAU SBPM, keinginan masyarakat untuk 

mengunakan prasaran DAU SBPM, dan lain-lain; 
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5. Mengidentifikasi informasi tentang kesetaraan akses (laid-

lald/perempuan, anak-anak, rnanula/tuna daksa) pada pelayanan 

yang ada, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kebutuhan 

dan kepuasan pengguna, kualitas pelayanan clan pengelolaan oleh 
masyarakat; 

6. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan mandor, tukang, operator, 

pengguna, dan kewirausahaan untuk mengembangkan 

kemampuan agar pelayanan dapat berkesinambungan; 

7. Mengidentifikasi kebutuhan dan rencana masyarakat untuk 

meniecahkan masalah sanitasi. 

2.10.4 Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RKM 

Persiapan Tim TFL (Telciis clan Pemberdayaan/Sosial) dalam 

pembagian tugas: 

• Pembagian peran clan tugas masing-masing din; 

• Penyiapan logistik, materi clan alat-alat untuk RKM; 

• Kontak person di masyarakat; 

• Menentukan waktu clan tempat; 

• Melaksanakan pertemuan sesuaijadwal dan kesepakatan; 

• Komunikasi clan koordinasi dengan semua stakeholders. 

2.10.5 Tahapan Penyusunan Dokumen RKM 

Penyusunan dokumen RKM melalui beberapa tahapan, antara lain 

sebagal berikut: 

1. Klasifikasi Kesejahteraan, yaitu mengldasifikasijumlah penduduk 

kampung ke dalam kategori tingkat kesejahteraan (kaya, 

menengah, miskin) dan manula/tuna daksa menurut kriteria 

khusus clan istilah setempat; 

2. Pemetaan Sanitasi Kampung oleh Masyarakat, yaitu mempelajari 

keadaan masyarakat menyangkut sarana air bersih dan sanitasi; 

3. Transect Walk, yaitu mempelajari akses masyarakat terhadap 

sarana sanitasi yang ada; 

4. Partisipasi dan Koniribusi, yaitu menilai dan menganalisa 

kesetaraan dan transparansi pen gguna saat dan pasca 

pembangunan sarana (pembangunan, operasional dan 

pemeliharaan); 

5. Siapa Melakukan Apa, yaitu mengetahui peranan laki-laki dan 

perempuan pada tahap perencanaan, pembangunan, operasional 

dan pemeliharaan sarana; 

6. Pembagian Keija berdasarkan Peran Gender clan kelompok rentan 

sanitasi, yaitu menilai clan menganalisa peinbagian keija, jenis 

pekerjaan, clan pekeijaan yang dibayar atau tidak. 
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2.10.6 Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Dokumen RKM 

Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKM, terdiri dari masyarakat 

yang berdomisili di RT/RW lokasi kegiatan, tokoh masyarakat balk 

formal maupun informal. 

2.10.7 Verifikasi Dokumen RKM 

KSM melakukan sosia.lisasi dokumen RKM kepada seluruh calon 

pemanfaat dan selanjutnya mengusulkan Dokumen RKM tersebut 

kepada PPK Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan clan 

pengesahan. 

2.10.8 Peijanjian Keijasama (PKS) Antara KSM dengan PPK Kegiatan 

Peijanjian Keijasama (PKS) ditandatangani oleh PPK Kegiatan 

sebagai penanggungjawab anggaran dengan Ketua KSM. 

Peijanjian Keijasama mi dilaksanakan setelah KSM menunjukkan 

persiapan kegiatan berupa dokumen RKM yang sudah dilengkapi 

dengan DED dan RAE dan sudah mendapatkan persetujuan dari Tim 

Teknis PD terkait. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan DAU Sanitasi Berbasis Partisipasi 
Masyarakat 

3.1.1 Pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat 

KSM melaksanakan pekexjaan yang perencanaannya telah disusun 
dalam dokumen RKM, yaitu: 

a Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekeijaan 

berdasarkan gambar rencana keija; 

lx Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal 

kebutuhan bakian, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang 

dan/atau tenaga ahli perseorangan; 

c. Mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku 

cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada Penanggung 

Jawab Kelompok Masyarakat untuk diproses oleh Tim Pengadaan 

dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (apabila ada) 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika 

pen gad aan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018; 

d. Mendatangkan dan mengatur tenaga keija/tenaga ahli 

perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekeijaan sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan; 

e. Menyu sun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, 

Jasa Lainnya, peralatan/sulcu cadang dan tenaga ahli 

perseorangan; dan 

£ Menyusun laporan keniajuan pekeijaan (realisasi fiSk dan 

keuangan). 

3.1.2 Mekanisme Pembayaran Pekezjaan Swakelola 

Pembayaran pekeijaan swakelola kepada kelompok masyarakat 

KSM dapat dilakukan antara lain sebagai benikut: 

1. Pembayaran upah tenaga keija yang diperlukan dilakukan 

secara harian/mingguan berdasarkan kesepakatan dan daftar 

hadir pekerja/Hani Orang Keija; 

2. Pembayaran gaji tenaga ah]i perseorangan (apabila diperlukan) 

dilakukan berdasarkan kontrak kon sultan per seoran gan atau 

tanda bukti pembayaran; dan 

3. Pembayaran bahan dan / atau peraiatan / suku cad ang 

dilakukan berdasarkan Kontrak pengadaan barang; 

Proses pencairan dana ke rekening KSM dengan tahapan antara 

lain sebagai berilcut: 
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• Termin I dapat dicairkan sebesar 25 % apabila dokumen 

perencanaan (RKM) clan kontrak keija sama dilaksanakan; 

• Termin II dapat dicairkan sebesar 45 % apabila progres fisik 

mencapai minimal 20 % disertai dengan Laporan Penggunaan 

Dana (LPD) termin I; dan 

• Termin m dapat dicairkan sebesar 30 % apabila progres fiSk 

telah mencapai minimal 60 % disertai dengan Laporan 

Penggunaan Dana (LPD) termin 11. 

PPK dengan KSM dapat melakukan addendum clan atau 

amandemen kontrak, dilakukan sebelum termin III. ml dilakukan 

dalain ran gka menyesuaikan kondisi lapangan berdasarkan 

perubahan-perubahan yang terjadi, seperti perubahan volume 

(panjang pipa, jumlah manhole, junilah SR, clan lain-lain). 

3.1.3 Pengadaan Barang/Jasa oleh KSM 

Pelaksanaan kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat 

merupakan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat, dim ana 

KSM dipilih selaku pelaksana clan penanggungjawab pelaksanaan 

kegiatan di tingicat masyarakat. Oleh karena Au pengadaan 

barang/jasa di tin gicat masyarakat dalam Kegiatan Sanitasi 

Berbasis Partisipasi Masyarakat dilaksanalcan berdasarkan prinsip 

penyelenggaraan program dan pengadaan barang/jasa sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3.1.3.1 Pengadaan bahan, Jasa L.ainnya, peralatan dan / atau tenaga ahli 

per seorangan dilakukan oleh Tim Pengadaan dari KSM dengan 

menggunakan metode pengadaan yang sesuai dan menperhatilcan 

prinsip-prinsip pengadaan clan etika pengadaan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan PresidenNomor 16Tahun 2018; 

3.1.3.2 Pengiriman bahan dapat dilakukan sesuai bertahap atau 

keselunihan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan 

kapasitas penyimpanan; 

3.1.3.3 Pembelian barang dengan spesifikasi khusus yang tidak dapat 

dilakukan KSM dapat difasilitasi oleh PPK dengan bersurat terlebih 

dahulu kepada PPK; 

3.1.3.4 Untuk daerah perbatasan, pulau tenluar dan daerah pesisir, 

pengadaan barang dapat dilalcukan oleh PPK atas pennintaan KSM; 
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3.1.3.5 Mekanisme pengadaan barang dan j asa mengacu pada Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 

Untuk pengadaan barang, KSM harus membentuk panitia Pengadaan 

barang/jasa yang diangkat oleh penanggung jawab pelaksana swakelola 

(KSM) untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam 

pelalcsanaan swakelola; 

Panitia Pengadaan bexjumlah 3 orang (masyarakat pemanfaat) terdiri dan 

ketua, sekretanis clan anggota, yang dipilih melalui rembug warga. Panitia 

Pengadaan terdiri dari sam orang anggota KSM dan 2 (dua) orang dan 

masyarakat setempat. 

Tanda bukti penikatan dapat berupa, Nota, Kuitansi, Surat Perintah 

Keija (SPK), clan surat peijanjian dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bukti Pembelian berupa Nota, digunakan untuk pengadaan barang 

atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00(sepuluhjuta 

rupiah); 

2. Kuitansi, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya 

Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta 

rupiah;) 

3. Surat Perintah keija (SPK) digunakan untuk pengadaan barang atau 

pekeijaan konstruksi atau jasa laixmya dengan nilai Rp. 50.000.000,00 

(Jima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah); 

4. Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang atau pekeijaan 

konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

3.2 	Pembangunan Konstruksi Kegiatan Swakelola 

Pembangunan kontruksi melalui kegiatan swakelola secara ganis 

besar adalah: 

1. Penjelasan teknis konstruksi dilakukan oleh PPK PD, oleh TFL 

Teknik kepada tim pelaksana swakelola, kepala tukang, tukang, 

pekeija, dan masyarakat pengguna; 

2. Pekeij aan konstruksi clilakukan oleh tukang clan atau 

masyarakat yang dipekeijakan oleh KSM, didampingi oleh TFL, 

dengan tahapan sebagai berikut; 
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a. Rembug warga: 

KSM melakukan pemaparan terhadap rencana pelaksanaan 

pembangunan, perijelasan RKM, jadwal pelaksana pekeijaan, 

kontrak, mekanisme pembayaran, penjelasan gambar desain 

dan jalur perpipaan, thik lokasi IPAL terpilih, menyepakati 

rencana operasi dan pemeliharaan, pembentukan lembaga 

pengelola dan jadwal evaluasi pekeijaan. 

b. Survey dan peinetaan: 

Survey dilakukan untuk mendapatkan jumlah peznanfaat 

sesuai dengan RKM dan rencana pengembangannya. 

Pemetaan dilakukan untuk mengukur ulang jalur pipa 

rencana, keberadaan utilitas, pemasangan patok (benchmark). 
c. Pembersihan dan penyiapan lahan IPAL Komunal. 

d. Penyiapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Keija, 

rambu-rainbu dan turap pengaman galian; 

e. Penyiapan direksi Kit, gudang, area keija (misalnya untuk 

pembuatan precast bak control, dan lain-lain); 

f. Pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan; 

g. Pembagian grup dan area keija; 

h. Pelaksanaan pekerjaan; dan 

i. Monitoring dan evaluasi. 

3.3 	Pelaksanaan untuk pekeijaan yang dlkerjakan sendiri oleh KSM 

adalah: 

a. Sekurang-kurangnya terdapat Satu Kepala Pelaksana 

Kepala Peláksana mewakili Ketua tim swakelola (KSM) dalam 

memberikan arahan serta mengawasi jalannya pelaksanaan di 

lapangan, balk dari segi teknik maupun adininistrasi kegiatan, dan 

sebagai penghubung dengan pihak luar sehubungan dengan 

pelaksanaan pekeijaan. Kepala Pelaksana adaish Ketua Unit 

Teknis pelaksana swakelola (KSM) atau anggota KSM lain yang 

mampu untuk mengemban tugas tersebut. 

b. Satu orang Kepala Tukang 

Kepala Tukang adalah orang yang menguasal pekeijaan lapangan 

sesuai dengan jenis pekeijaannya, dan berfungsi membantu Tim 

Pelaksana dalain menangani satu bidang pekeijaan atau lebih. 

Kepala Tukang sebaiknya adalah anggota Unit Kerja Teknis atau 

orang lain yang terampi/menguasai jenis pekeijaan yang akan 

dilaksanakan. 
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3.4 	Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi 

Kemajuan pekexjaan dan dokumentasi kegiatan dilaporkan secara 

berkala terhadap penggunaan keuangan dan realisasi progres fisik 

antara lain sebagai berikut: 

a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekexjaan dan penggunaan 

keuangan dilaporkan oleh KSM kepada PPK secara berkala; 
b. Pencapaian kemajuan pekerjaan dicatat dan dievaluasi setiap 

minggu sex-ta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui 

apakah dana yang dikeluarkan sesuai den gan target fisik yang 

dicapal; 

c. Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan; 

d. Dokumentasi pekeijaan meliputi administrasi dan foto 

pelaksanaan pekeijaan. Foto dari arah yang santa dianbil pada 

sa.at sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. 

	

3.5 	Pelaporan Realisasi Pekeijaan 

Pelaporan realisasi pekeijaan dibuat oleh KSM dan dilaporkan 

kepada PPK Kegiatan yang berisi antara lain: 

1. Struktur organisasi pekerjaan swakelola yang terdiri dan 

pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

set-ta pengkoordinasian pelaksanaan pekeijaan; 

2. Persiapan pekeijaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar 

pelaksanaan dengan gainbar rencana keija serta kebutuhan 

bahan, j asa lainnya, peralatan dart atau tenaga ahli perseorangan; 

3. Pelaksanaan pekeijaan swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal 

pelaksanaan pekeçjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan 

pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekezjaan sampai 

dengan selesai 100% (sasaran akhir pekeijaan telah tercapai) dan 

foto-foto dokumentasi; dan 

4. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatars dan atau tenaga abE 

perseorangan. 

3.6 Pemanfaatan dart Pemeliharaan 

Pemanfaatan basil pelaksanaan prasana konstruksi bidang sanitasi 

dilakukan oleh warga masyarakat secara bersarna-sama dengan 

menggalang kekuatan partisipasi masyarakat pemanlaat. 

	

3.7 	Penyeraban Hasil Pekerjaan 

Penyerahan Hasil Pekeijaan dilaksanakan dengan ketentuan: 

1. pelaksanaan pekezjaan swakelola selesai 100% (sasarari akhir 

pekeij aan telah tercapal) penanggung jawab pelaksana swakelota 

(KSM) menyerahkan pekexjaan kepada PPK; 
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2. PPK rnenyerahkan pekeijaan dan laporan pekeijaan yang telah 

selesai kepada Pengguna Anggaran melalui Berita Acara Serah 

Terima Hasil Pekeijaan; dan 

3. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses 

penyerahan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4. Pengguna Anggaran menyerahkan pengelolaan asset berupa 

sarana dan prasarana sanitasi tersebut kepada KSM. 

Proses penyeráhan hasff pekeijaan dilaksanakan melalui Rembug 

Warga dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Rembug Warga dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai 

100% atau pada saat batas waktu penyelesaian pekerjaan habis 

b. Rembug Warga bertujuan untuk menyampailcan inlormasi hasil 

pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana kepada warga di 

lokasi sasaran; 

c. Rembug Warga dipimpin oleh Lurah dengan mengundang PPK 

Kegiatan, Kecamatan, KSM, Kelurahan, dan warga di lokasi 

kegiatan dengan perwakilan Pengunas RT/RW; 

d. Dalam Reinbug mi, KSM inenjelaskan secara rind dan transparan 

laporan pertanggunawaban. Hash Rembug Warga mi 
disampaikan kepada PPK kegiatan. Hasil rembug warga dituangkan 

dalain berita acara. 
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PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PENILAIAN KINERJA 

4.1 Laporari pertanggungjawaban terdiri dan: 

1. Apabila pekexjaan fisik sudah selesai (mencapai 100%), laporan 

pertanggungjawaban KSM berisi Laporan Penyelesaian Pelaksanaan 

Kegiatan (LP2K), Realisasi Kegiatan den Biaya (RKB) dan pembuatan 

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SF3 K); 

2. Apabila pelaksanaan kegiatan fiSk tidak selesai pada waktunya (pada 

akhir tahun anggaran belum mencapai 100°/c) maka laporan 

pertanggungjawaban KSM berisi Laporan Realisasi Kegiatan dan 

Biaya (RKB), Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan 

(BASPK), dan Surat Peniyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K). 

4.2 Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Penilalan Kineija pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanakan mengacu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

4.3 Pemantauan dan evaluasi dapat melibatkan Pemangku Kepentingan yang ada di 

wilayah lokasi kegiatan. 

*1 	•Vl 

ASARI 


