
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota 

proses penyusunan Buku Putih Sanitasi yang 

Pembangunan Sanitasi 

(SSK) ini dapat memberikan gambaran tentang arah

Sanitasi Kota Pariaman selama 5 tahun yaitu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 

2017. Hasil dari SSK ini dapat dipergunakan sebagai d

semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri 

untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota Pariaman
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dengan baik, sehingga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan sektor 

sanitasi dapat berjalan dalam suatu payung strategi utama setiap subsektor, 
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Sehingga dengan SSK dapat tercapai sasaran

koridor pembangunan yang berkelanjutan dalam strategi

sistematis, terpadu dan berkesinambungan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu sehingga 

Strategi Sanitasi Kota Pariaman ini dapat disusun dan semoga bermanfaat untuk 
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Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah berkenan memberi 

berkah dan rahmatNya sehingga Strategi Sanitasi Kota (SSK)

dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya. Penyusunan Strategi Sanitasi Kota 

(SSK) ini merupakan salah satu

Sanitasi Permukiman (PPSP) dimana Kota Pariaman telah berkomitmen untuk 

mengikuti program tersebut.

Strategi Sanitasi Kota (SSK)
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I.1 Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan akan dapat berhasil maksimal kalau dilakukan secara 

terintegrasi dan komprehensif yang diharapkan dapat dilakukan melalui 

penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pariaman yang merupakan 

instrumen untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi kegiatan sanitasi 

dalam rangka mencapai semua tujuan pembangunan sanitasi kota. Dalam konteks 

yang lebih luas, SSK adalah suatu langkah penting dalam pencapaian Tujuan 

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals, MDGs) bagi 

Indonesia, khususnya Tujuan ke-10, yaitu berkurangnya separuh dari jumlah 

penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses berkelanjutan kepada air minum 

dan sanitasi dasar pada tahun 2015. 

 

Sanitasi merupakan isu krusial yang masih belum menjadi prioritas hampir di 

banyak daerah. Dampak sanitasi yang buruk sangat mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta berimplikasi pada banyaknya biaya 

tanpa disadari oleh banyak pihak. Sehingga membiarkan sanitasi sebagai “bisnis 

as usual” menjadi keniscayaan sehingga perlu diintervensi dan didorong agar bisa 

menempatkan masyarakat menjadi lebih berkualitas.  

Berdasarkan laporan “Progress on Sanitation and Drinking Water, Update 2010" 

yang dirilis oleh WHO-Unicef (2010), menyatakan bahwa dari 1,1 Milyar 

penduduk dunia yang masih Open Defecation Practice (BABS), Indonesia adalah 

penyumbang kedua dibawah India dan diatas China yang berada diurutan ketiga. 

Adalah ironi untuk daerah dengan penduduk yang sebahagian besar menganut 

1 
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agama Islam masalah sanitasi belum menjadi perhatian dan kebiasaan yang baik. 

Padahal dalam ajaran Islam Tinja dan Air seni najis yang harus dihindari dan 

Ibadah seseorang yang padanya melekat najis tidak diterima. Selain itu Hadis 

yang menyatakan kebersihan sebagaian dari Iman merupakan kalimat yang sudah 

biasa di sampaikan dan familiar dengan masyarakat.  

Tindakan buang air besar sembarangan itu menyebabkan kerugian Rp56 triliun 

per tahun. Angkanya dihitung dari orang produktif yang sakit, gaji yang hilang, 

biaya rumah sakit, biaya pengobatan, dan dikalikan dengan pendapatan perkapita. 

Selain penyakit diare, muntaber, dan sejenisnya buang air besar sembarangan juga 

menyebabkan puluhan sungai di Jawa, Sumatra, Bali, dan Sulawesi tercemar berat 

oleh bahan organik dan zat amonium.  

 
Hingga kini, banyak kalangan yang berpikir bahwa perekonomian akan meningkat 

bila infrastruktur dibangun, padahal pertumbuhan ekonomi tidak akan banyak 

berarti bila masyarakat sakit, apalagi kerugiannya mencapai Rp 56 triliun per 

tahun. Namun demikian masih ada 341 bupati dan walikota di Indonesia yang 

belum menyadari pentingnya sanitasi dan program air bersih, karena hanya ada 

150 dari 491 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang memahami pentingnya 

air bersih.  

Sanitasi selalu dan biasanya erat berkaitan dengan masalah tingkat pendidikan, 

tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan berujung pada 

kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf 

produktivitas penduduk kota. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana 

Pemerintah Kota masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat 

kemiskinan kota. Masalah ini masih menjadi persoalan pembangunan Nasional. 

Menyadari kondisi tersebut mendorong Kota PARIAMAN ikut serta dalam 

Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu suatu program yang 

diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di 

Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, 

dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di 

tingkat pusat maupun daerah.   
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Hasil kajian sanitasi yang komprehensif diharapkan dapat membantu penentuan 

area beresiko untuk melakukan tindakan preventif agar biaya social dan ekonomi 

yang ditimbulkan oleh sanitasi yang buruk dapat diminimalisir. Selain itu adanya 

opsi tehnologi dan sytem sanitasi yang tepat akan membantu efektifitas 

impelementasi sanitasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.   

Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan action plan dalam bentuk program dan 

kegiatan yang dijabarkan dari kondisi existing sanitasi yang dirangkum dalam 

buku putih. Dengan adanya SSK ini diharapkan adanya langkah-langkah yang 

konkrit dalam merumuskan kegiatan yang strategis dalam menanggulangi masalah 

sanitasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai SKPD.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan SSK  

1.2.1  Maksud 

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pariaman dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi 

Pemerintah Kota dan para pemangku kepentingan kota dalam pelaksanaan 

pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif, terkoordinasi dan terpadu 

dengan baik, sehingga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan sektor 

sanitasi dapat berjalan dalam suatu payung strategi utama setiap subsektor, 

meliputi subsektor air limbah, persampahan, drainase dan penyedian air bersih. 

Sehingga dengan SSK dapat tercapai sasaran pembangunan sektor sanitasi dalam 

koridor pembangunan yang berkelanjutan dalam strategi yang telah disusun secara 

sistematis, terpadu dan berkesinambungan. 

  

1.2.2 Tujuan 

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja strategi sanitasi kota 

(SSK) ini adalah: 
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a. Tujuan Umum 

Kerangka kerja strategi sanitasi kota (SSK) ini disusun sebagai rencana 

pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan 

sanitasi Kota Pariaman Tahun 2013 hingga Tahun 2017. 

 

b. Tujuan Khusus 

1) Kerangka kerja strategi sanitasi kota (SSK) ini dapat memberikan 

gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kota Pariaman 

selama 5 tahun yaitu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. 

2) Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah 

pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan 

tahunan sektor sanitasi. 

3) Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, 

masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk 

mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota 

Pariaman. 

 

1.3 Landasan Hukum  

Dasar Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Pariaman ini adalah regulasi pemerintah 

yang telah dikeluarkan, mencakup : 

1. UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi, air dan segala sesuatu 

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 22, kesehatan lingkungan di 

selenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.Undang-

Undang No. 28 Tahun  2002 Tentang Bangunan Gedung. 

3. Undang-Undang No.12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di 

wilayah Sumatera Barat 

4. Undang-undang No. 7  tahun 2003 tentang Sumber Daya Alam yang 

mengamanatkan tentang pelestarian Sumber Daya Air, Pengaturan dan 

Penggunaanya. 
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5. Undang-Undang No. 17 Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara. 

6. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

7. Undang- UndangNo. 1  Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 

8. Undang-Undang  UU RI No. 33 Thn 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 

9. Undang-Undang  I No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional. 

10. Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang.  

11. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 

12. Undang-Undang  UU RI No. 18 Tahun2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 

13. Undang-Undang  UU RI No. 19 Thn 2009 Tentang Pengesahan Stockholm 

Convention On Persisten Organic Pollutants. 

14. Undang-Undang No. 25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik. 

15. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

16. Undang-Undang  RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

17. Undang-Undang No. 36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan. 

18. Undang-Undang  No.52  Tahun 2009 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 

19. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan  

Perundang-undangan. 

20. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  

Publik. 

21. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

22. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi. 

23. Undang-Undang No. 15 Tahun  2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan  

dan Tanggung jawab Keuangan  Negara. 

24. Undang-Undang RI No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman. 

25. Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional  Tahun 2010-2014. 
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26. Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang  Percepatan  Penanggulangan 

Kemiskinan. 

27. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai. 

28. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah. 

29. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 

30. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan 

Pinjaman Luar Negeri  dan  Penerimaan Hibah. 

31. Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 Tentang  Jenis  Pajak Daerah yang 

dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak.   

32. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang  Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

33. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun  2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif  Pemungutan Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah. 

34. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara 

Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. 

35. Peraturan Pemerintah No.65  Tahun 2010 Tentang  Perubahan PP No. 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 

36. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 

tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

37. Peraturan Pemerintah No. 37  Tahun 2010 Tentang Bendungan. 

38. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun  2006 Tentang Pengelolaan Barang  Milik 

Negara / Daerah. 

39. Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 

Nasional  

40. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun  1999 Tentang Analisa Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup.   

41. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air. 

42. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah  



I -7 

 

Pokja AMPL Kota Pariaman 

 

43. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

44. Peraturan Pemerintah No.3 4 Tahun 2005 Tentang Jalan. 

45. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun  2006 Tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.  

46. Peraturan Pemerintah No 38Tahun 2007 Tentang Pembagian  Urusan 

Pemerintahan, Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kab./ Kota. 

47. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang 

Negara/ Daerah. 

48. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun  2007 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah 

49. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air. 

50. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian 

Insentif dan Pemberian Kemudahan Modal Di Daerah. 

51. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas 

PeraturanPemerintah no,6 Tahun  2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. 

52. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun  2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan. 

53. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

54. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan  

Pemerintahan Daerah. 

55. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kerja Sama Daerah. 

56. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. 

57. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah. 

58. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. 
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59. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah. 

60. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun  2005 Tentang Hibah kepada Daerah. 

61. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . 

62. Keppres RI No. 10 Thn 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan. 

63. Keppres RI No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang 

64. Keppres No. 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber 

Daya Air. 

65. Keppres No. 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keppres No. 123 

Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Sumber Daya Air. 

66. Peraturan  Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 Tentang 

Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan 

atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

67. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. 

68. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35/MenLH/1995 

Tentang Program Kali Bersih. 

69. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Thn 2001 Tentang 

Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL. 

70. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112  2003 Tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik. 

71. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

852/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Bebasis 

Masyarakat.   

72. Surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor : 0118/D1.6.03/01/2011 perihal 

Penegasan Kepesertaan Kota Pariaman sebagai penerima PPSP. 

73. SK No 155/660 tanggal 13 April 2011 tentang Penetapan Struktur Dan 

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2011. 
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74. Keputusan Walikota Pariaman No. 291/050/2011 tanggal 29 September 

2011 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota 

Pariaman Tahun 2011. 

75. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan , dan 

Keindahan (K3) dalam Kota Pariaman. 

 

1.4 Metoda Penyusunan  

Strategi Sanitasi Kota ini disusun dengan landasan data yang ada pada Buku Putih 

Sanitasi Kota Pariaman yang merupakan hasil kajian pokja terhadap kondisi 

sanitasi dan berdasarkan dokumen yang telah ada seperti Renstra SKPD, RPJMD 

Pariaman, RPIJM, RTRW, Master Plan, SLHD Lingkungan Hidup dan berbagai 

sumber informasi lainnya. Selain itu juga dilakukan pembahasan kegiatan sanitasi 

secara bersama-sama dengan pokja agar program dan kegiatan yang dibuat 

terintegrasi dan didukung secara penuh oleh pemerintah.  

Tahapan penyusunan SSK ini  terdiri dari :    

1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini (dari Buku 

Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi 

sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku 

Putih Sanitasi Kota untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya 

kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada 

dalam pengelolaan sanitasi Kota. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi 

yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor 

drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda 

yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk 

melakukan verifikasi informasi. 

2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan 

kedalam visi, misi sanitasi kota, dan tujuan serta sasaran pembangunan 

sanitasi kota. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen 

perencanaan lainnya yang ada di kota.  
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3. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. 

Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan 

kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan.  

4. Merumuskan strategi sanitasi kota yang menjadi basis penyusunan program 

dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). 

Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan 

ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi. 

 

1.5 Sistematika Dokumen  

Strategi Sanitasi Kota ini disusun secara sistematis terdiri dari 7 Bab yang 

mencakup ; 

Bab Pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, 

maksud dan tujuan penyusunan SSK, landasan hukum, metode penyusunan dan 

sistematika dokumen.    

Bab Kedua menyajikan arah pengembangan sektor sanitasi kota yang 

menggambarkan tentang Gambaran umum sanitasi kota, Visi dan Misi Sanitasi 

kota, Kebijakan Umum, Tujuan dan Sasaran dan Arahan Pentahapan pentahapan 

pencapaian.    

Bab  Ketiga memaparkan isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi sektor 

sanitasi Kota Pariaman, yang mendasari perlunya penyusunan SSK, termasuk di 

dalamnya mengulas aspek non teknis layanan sanitasi serta masing-masing sub 

sektor sanitasi dan aspek higiene-nya.   

Bab Keempat menguraikan kerangka kerja Strategi Sanitasi Kota Pariaman, 

termasuk di dalamnya tujuan, sasaran dan tahapan pencapaian yang akan 

dilaksanakan dalam penerapan strategi pada masing-masing sub-sektor termasuk 

pada aspek non teknis layanan sanitasi Kota Pariaman.  

Bab Kelima memaparkan program-program yang diimplementasikan dalam 

bentuk kegiatan seluruh sub sektor sanitasi (sub-sektor air limbah, sub-sektor 

persampahan, sub-sektor drainase lingkungan, sub sektor air bersih, serta sub 
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sektor Higiene) di Kota Pariaman.   

Bab Keenam memaparkan gambaran umum struktur monev sanitasi, peran dan 

tanggung jawab lembaga yang menangani sanitasi, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembangunan sanitasi serta sistem pelaporannya.   

Bab Ketujuh berisi penutup. yang menyimpulkan tentang harapan dan saran 

untuk peningkatan setiap sub sektor sanitasi Kota Pontianak. Bab ini berisikan 

pula Daftar Rujukan dan Lampiran. 
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2.1 Gambaran Umum Sanitasi Kota  

Kondisi geografis daerah dan sosial kultur kota Pariaman membuat masih adanya 

masyarakat yang memanfaatkan sungai, kolam dan pinggiran pantai sebagai 

sarana MCK. Dampak dari kondisi itu tingkat derajat kesehatan karena sanitasi 

yang buruk Pariaman menempati 5 besar kota/kab yang mengalami penyakit 

karena lingkungan untuk wilayah Sumatera Barat. Hampir setiap tahun terjadi 

peningkatan kasus diare dan penyakit kulit. Penanganan sanitasi yang bersifat 

sektoral menyebabkan tidak optimalnya hasil yang diharapkan. Apalagi sampai 

sekarang belum ada master plan sanitasi yang bisa mengarahkan dan menjadi 

panduan bagi SKPD terkait untuk menangani sanitasi secara komprehensif, 

teritegrasi dan berkesinambungan.  

Regulasi terkait dengan sanitasi juga telah dikeluarkan seperti  Peraturan daerah 

No. 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan , dan Keindahan (K3) dalam 

Kota Pariaman. Namun perda ini masih belum diimplementasikan secara optimal 

termasuk penegakan sanksinya. Selain itu kearifan local untuk menunjang sanitasi 

juga tidak ada.  

Dalam pengelolaan sanitasi selama ini sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Dinas, ada 

beberapa organisasi yang menangani dan mengelola permasalahan sanitasi. 

Diantaranya pada Bidang Kebersihan, Dinas Tata Ruang yang mengelola 

langsung hal-hal yang berkaitan dengan persampahan dan kebersihan, Bidang 

Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum yang menangani hal-hal yang berkaitan 

dengan Drainase, baik peningkatan kualitas maupun pemeliharaannya. Sedangkan 

pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Tungkal Selatan sesuai 

2 
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Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Derah dilakukan oleh Kantor lingkungan hidup 

sampai tahun 2010. Namun pada akhir tahun 2010 telah dilakukan penyerahan 

pengelolaan TPA tersebut kepada Dinas Tata Ruang.  

Terkait dengan peraturan daerah nomor 05 tahun 2011 tentang perubahan 

peraturan no. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas 

dan peraturan daerah nomor 06 tahun 2011 tentang perubahan peraturan no. 4 

tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Derah yang mengabungkan dinas tata ruang dan kantor lingkungan hidup menjadi 

Badan lingkungan hidup. Sejalan dengan perda tersebut penangan persampahan 

mulai tahun 2012 ditanggani oleh Badan lingkungan hidup. Untuk penangan 

sampah akhir  pada tempat pengolahan akhir sampah dilakukan UPTB 

Pengolahan Akhir Sampah. 

Untuk pengelolaan sanitasi pada sector persampahan pada dasarnya Pemerintah 

Kota Pariaman sudah mengupayakan melalui beberapa program, seperti 

Pengembangan Kawasan Pengelolaan Persampahan Terpadu dalam bentuk 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sistem 3R (TPST 3 R). Sistem 3 R (Reduce 

Reuse Recycle) pada beberapa Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota 

sebagai Desa Sadar Lingkungan. Bentuk program lain bidang kesanitasian seperti 

Pembinaan di Sekolah untuk mengikuti Penilaian Penghargaan Adiwiyata, 

mengikuti Penilaian Penghargaan Adipura, Lomba/Jambore Sanitasi . Terkait hal 

pembinaan kepada masyarakat secara rutin dilakukan kegiatan gotong royong 

pada jadwal-jadwal tertentu yang serentak dilakukan pada masing-masing Desa / 

Kelurahan.  

Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah berkoordinasi secara berkala dengan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Satuan Kerja Penyehatan 

Lingkungan Permukiman pada Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman 

yang mengelola dan menangani Program-program sanitasi di Kabupaten / Kota. 

Beberapa kegiatan berkaitan dengan sektor sanitasi yang telah dilakukan pihak 

Provinsi di Kota Pariaman antara lain : Pembangunan IPAL di Perumahan Griya 

Taluk Permai (2010), Pembentukan Kawasan/ Tempat Pengelolaan Persampahan 
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Terpadu (TPST) di Perumahan Kampung Baru (2009) dan terakhir di Desa 

Cubadak Air (2011), serta rencana pengembangan TPAS di Tungkal Selatan 

(2011) menjadi TPAS Regional. 

Sementara itu sejak tahun 2008 Pemerintah Kota Pariaman telah melaksanakan 

program yang berkaitan dengan bidang sanitasi sebagai berikut :  

- Penilaian UKS  

- Pembinaan DESA SIAGA  

- Pembinaan FORUM KOTA SEHAT 

- Pembinaan Kader KESLING 

- Kelompok Masyarakat Pemelihara Prasarana Umum Kota Pariaman 

Tahun 2011 yang terdiri dari 13 Kelompok (mencakup pemeliharaan 

jalan, drainase, irigasi, dan WC Umum) 

Pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan program pembangunan selalu dilakukan 

kegiatan monitoring dan evaluasi, termasuk program-program terkait sanitasi. 

Salah satu kegiatan evaluasi yang rutin dilakukan sesuai Peraturan Perundang-

undangan adalah Penyusunan LAKIP baik di tingkat SKPD pelaksana maupun di 

tingkat Pemerintah Kota. Begitu juga dengan rapat-rapat koordinasi yang 

melibatkan SKPD terkait dengan agenda penyampaian Laporan Bulanan berisikan 

progress fisik maupun keuangan.  Selain itu, Monitoring Evaluasi juga dilakukan 

pada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), 

termasuk DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang 

Lingkungan Hidup dan DAK Bidang Air Bersih. Secara teknis kegiatan ini 

dilakukan oleh Tim koordinasi Pembangunan Bidang DAK melalui peninjauan ke 

lapangan dengan tujuan untuk menilai capaian output, outcome, impact dan 

manfaat dari program yang dilaksanakan. Sedangkan mengenai Monev sanitasi di 

setiap Puskesmas dilakukan per semester. 

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat miskin dalam 

meningkatkan derajat kesehatan diberikan bantuan dalam bentuk bedah rumah 

(rumah tidak Layak huni) dari Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan 

Rakyat, dan dari Dinsosnaker Kota Pariaman. Sedangkan kebijakan yang 
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mengatur kerjasama pemerintah dengan pihak swasta  di bidang pengolahan 

sampah organik tahun 2011 masih dalam tahap penyiapan naskah MoU. 

Unit operator layanan dan sosialisasi kebijakan sanitasi dilaksanakan oleh 

beberapa bidang/ lembaga terkait antara lain :  

- Dinas kesehatan (Bidang Promkes) 

- Puskesmas (Sanitarian) 

- Kantor Lingkungan Hidup  (seksi P3LH dan PLB3 AMDAL) 

- Dinas Tata Ruang (Bidang Kebersihan) 

- Dinas Pekerjaan Umum (Bidang  Cipta Karya Seksi Teknik 

Penyehatan Lingkungan)  

- Kelompok Swadaya Masyarakat TPST 3R 

Bentuk layanan sanitasi yang disediakan oleh organisasi Pemerintah Kota 

Pariaman antara lain : 

1) Incinerator untuk penanganan limbah medis pada Puskesmas 

Kampung Baru Padusunan dan Dinas Kesehatan 

2) IPAL KOMUNAL (6 kawasan) 

3) Pelayanan persampahan (baru melayani Kecamatan Pariaman Tengah 

dan sebagian jalur Utama di  Kecamatan Pariaman Selatan) 

4) Pelayanan air bersih yang dikelola oleh UPTD Air Bersih dalam 

bentuk penyediaaan jaringan perpipaan dengan sumber air utama 

masih memanfaatkan sumber air Lubuk Bonta di Kabupaten Padang 

Pariaman. Sedangkan sumber air bersih dalam Kota Pariaman pada 

tahun 2011 sedang dibangun Water Treatment Plan (WTP) di Desa 

Cubadak Mentawai. 

5) Pembangunan Drainase di Lingkungan Perumahan Permukiman, 

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Drainase. 

Sedangkan layanan sanitasi yang belum tersedia antara lain : 

1) Mobil tangki sedot WC 

2) Layanan tenaga kebersihan khusus drainase 
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3) Instalasi Pegolahan Lumpur Tinja (IPLT) 

4) Rute Pengangkutan sampah belum menjangkau seluruh wilayah kota. 

5) Lahan  pengembangan dan fasilitas TPA  

6) Pengadaan IPAL  medik di 6 Puskesmas dan 1 Laboratorium 

7) Sarana pembuangan limbah rumah tangga (grey water) berupa saluran 

drainase kwarter/lingkung yang permanen. 

8) Regulasi yang mendukung sanitasi, diantaranya :  

• Aturan IMB tentang pembangunan rumah/komplek perumahan 

harus dilengkapi sarana sanitasi (WC, saluran cacing/riol, 

tempat sampah, IPAL),  

• Sistem Pengelolaan Sampah Kota,  

• Rumah makan, kantor, dan tempat umum lainnya menyediakan 

sarana kran air (wastafel) cuci tangan, 

• Sistem Pengelolaan Air limbah 

Untuk cakupan pelayanan persampahan yang dikelola oleh Bidang Kebersihan 

Dinas Tata Ruang saat ini memang baru sebagian kecil desa dan kelurahan yang 

sudah dilalui oleh armada angkut sampah, yakni sebagian besar di Kecamatan 

Pariaman Tengah dan sebagian jalur jalan utama di Kecamatan Pariaman Selatan. 

Dengan demikian masih banyak desa dan kelurahan yang belum terlayani atau 

dilalui oleh armada angkut sampah tersebut, sehingga sebagian besar sampah 

masih ditangani masyarakat secara swadaya (dibakar, ditimbun dan dibuang di 

lahan-lahan terbuka).  

Sedangkan untuk infrastruktur air limbah di Kota Pariaman bisa dikatakan belum 

ditangani secara baik, baik kategori limbah medis, limbah industri maupun limbah 

rumah tangga. Dari 6 (enam) Puskesmas yang ada di Kota Pariaman saat ini 

sampai Tahun 2010 belum ada yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) Medik, baru pada Tahun 2011 ini dilaksanakan pembangunan 1 (satu) unit 

IPAL medik yang berlokasi di Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Sedangkan 

untuk limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat baru terlaksana di 7 

(tujuh) kawasan, salah satunya di Perumahan Griya Taluk Permai yang dibangun 

oleh Satker PLP Provinsi Sumbar tahun 2010, namun belum berfungsi secara 
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optimal, sedangkan 6 kawasan lainnya yang tersebar di 4 kecamatan yang masih 

dalam tahap pengerjaan.  

Puskesmas – Puskesmas yang ada di Kota Pariaman menerima keluhan mengenai 

pelayanan atau masukkan dari masyarakat melalui : 

- Kotak saran di setiap Puskesmas 

- Survey/Angket kepuasaan pelayanan di Puskesmas 

- Hasil Survey di tampilkan di masing-masing Puskesmas 

- SMS pengaduan 

Sosialisasi prosedur dan sistem layanan sanitasi disampaikan dengan cara 

- Desa Siaga (Survei Mawas Diri bagi 100 KK),(Musyawarah 

Masyarakat Desa) 

- Klinik Sanitasi di Puskesmas 

- Leaflet, Penyuluhan 

Kader kesling  terlatih 2  orang per desa se kota pariaman. Tugasnya  

- Survey jentik berkala : 1 x 4 bulan 

- Pengawasan rumah sehat dengan cara mengisi kartu rumah 

- Mengawasi dan melaporkan kepada petugas kesehatan tentang penyakit 

berbasis lingkungan dan berpotensi mewabah seperti demam berdarah , 

diare, campak, dll. 

- Meggerakkan gotong royong  untuk membersihkan lingkungan di desa 

masing-masing 

 

2.2 Visi dan Misi Sanitasi Kota  

Program dan kegiatan yang dibuat oleh daerah harus disesuaikan dengan visi dan 

misi kepala daerah. Untuk kotas Pariaman, visi wallikota terpilih tahun 2009 – 

2014 adalah  

“Kota Tujuan Wisata Budaya yang Islami” 

Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut : 

� Membentengi moral masyarakat dengan adat dan agama  

� Mengembangkan wisata budaya terpadu  
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� Meningkatkan kualitas tamatan sekolah setiap jenjang pendidikan 

yang dilandasi moral keagamaan  

� Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan  

� Mengembangkan perekonomian daerah yang terpadu dalam 

mendukung pariwisata  

� Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 

 

2.3 Kebijakan Umum dan Strategi Sektor Sanitasi Kota Tahun 

2013-2017   

Setelah menetapkan visi dan misi sanitasi kota, selanjutnya Pokja Sanitasi Kota 

Pariaman menetapkan strategi penanganan sanitasi. Hal ini dilakukan setelah 

mengetahui kondisi eksisting kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan di setiap 

kawasan/kelurahan, melalui beberapa studi, untuk kemudian menetapkan prioritas 

penanganan sanitasi di tiap-tiap kawasan tersebut.   

Penetapan strategi penanganan sanitasi ini melalui tahapan-tahapan yaitu: 

• Analisis faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Kota Pariaman 

berkaitan dengan potensi dan kendala pengembangan penanganan 

Sanitasi Kota Pariaman; 

• Menyusun beberapa alternatif strategi yang dapat dikembangkan di 

Kota Pariaman; 

• Menetapkan Strategi jangka menengah Strategi Sanitasi Kota Pariaman. 

Adapun strategi untuk mencapai visi sanitasi Kota Pariaman adalah : 

1. Mewujudkan Pengembangan Kepariwisataan Daerah yang apik, 

bersih, nyaman dan menyenangkan 

2. Peningkatan sarana dan prasarana serta promosi pariwisata daerah 

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam melestarikan, 

memanfaatkan dan pengelolaan nilai- nilai budaya daerah 

4. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spritual dan emosional melalui 

peningkatan pelayanan pariwisata yang berkualitas dengan  

memberdayakan partisipasi Masyarakat  
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5. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berbasis potensi 

daerah 

6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya aparatur dan pelayanan publik 

7. Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup 

8. Pembangunan Infrastruktur khususnya terkait dengan sanitasi di 

kawasan wisata 

9. Peningkatan keamanan dan kebersihan di lingkungan masyarakat. 

10. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha untuk membuka 

lahan usaha bagi swasta dalam mengatasi pengangguran. 1 

 

2.4 Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian 

 

Sasaran Pengembangan Bidang Keciptakaryaan 

A. Sub sektor Air Limbah 

Sasaran Umum pengembangan air limbah adalah semua rumah tangga minimum 

mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan feces dan penggunaan septik 

tank yang memenuhi syarat.  

Berdasarkan karakteristik kota Pariaman dimana sebagian desa/kelurahan 

mempunyai karakteristik perkotaan dan sebagian lagi perdesaan, maka strateginya 

pun disesuaikan dengan kondisi setempat. 

Pada kawasan perkotaan dimana pemukiman penduduk cukup padat, maka pilihan 

teknologi nya sistem komunal karena keterbatasan lahan yang tersedia sedangkan 

untuk daerah perdesaan dengan sistem setempat ( on site sistem ) 

Rencana strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Menyertakan berbagai media untuk promosi 

2. Integrasi rencana pengelolaan  air limbah rumah tangga dengan rencana 

strategi sanitasi kota 
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3. Rehabilitasi dan konservasi pencemaran lingkungan yang disebabkan 

oleh air limbah rumah tangga 

4. Pencanangan kawasan industri yang ramah lingkungan 

5. Pengembangan wilayah pengembangan air limbah 

6. Pencanangan industri rumah tangga yang sehat dan ramah lingkungan 

7. Rehabilitasi dan konservasi pencemaran lingkungan yang disebabkan 

oleh air limbah rumah tangga 

8. Perencanaan & pembangunan MCK dan septik tank komunal di tiap 

kelurahan2 

 

B. Sub sektor Persampahan 

Sasaran umum pengembangan dan pengelolaan persampahan yang hendak dicapai 

adalah meningkat nya jumlah sampah yang  terangkut serta meningkat nya kinerja 

tempat pembuangan akhir (TPA ) yang berwawasan lingkungan. 

Target untuk tahun 2008 dan  tahun 2009 yang ditetapkan meliputi timbulan 

sampah dan pengelolaan persampahan sebagai berikut: 

• Timbulan Sampah 

 Pengurangan volume timbulan sampah kota sebesar 10 persen  

• Pengelolaan Sampah 

Pewadahan dan Pengumpulan 

- Meningkatkan layanan pengumpulan sampah disetiap wilayah kota 

sebesar 15 persen 

- Memperbaiki efisiensi dan efektifitas layanan pengumpulan sampah 

hingga mencapai 60 persen dari timbulan sampah 

Pengangkutan Sampah 
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- Meningkatkan Jumlah dari sumber, tempat pembuangan sampah 

sementara (TPSS), dan transfer depo  menjadi 90 persen dari jumlah 

timbulan sampah 

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pengangkutan sebesar 

10 persen dari kondisi sebelumnya. 

• Pembuangan Sampah 

- Memperbaiki pembuangan sampah dengan cara sanitary landfill 

- Menyediakan sarana dan prasarana sampah ditempat pembuangan akhir 

- Mengendalikan dan memantau  dampak pembuangan sampah  sesuai 

dengan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana 

pemantauan lingkungan  (RPL) 

  



II - 11 

 

Pokja AMPL Kota Pariaman 

 

• Sampah Sebagai Sumber Daya 

- Meningkatkan usaha daur ulang sampah sampai mencapai 15 persen 

dari jumlah timbulan sampah 

- Mengurangi penggunaan sumber daya alam melalui penggunaan 

sampah sebagai bahan bakar industri minimal 1 persen 

• Sistem Pengelolaan Sampah 

- Memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai 

pengganti peraturan daerah tentang kebersihan 

- Memiliki rencana  induk pengelolaan persampahan 

- Memiliki rencana operasional pengelolaan persampahan 

- Memiliki rencana teknik rinci mengenai sistem pengelolaan 

persampahan 

Langkah- langkah yang diambil dalam pengembangan subsektor persampahan 

adalah3 : 

1) Pembentukan kelompok warga peduli lingkungan di setiap 

RW/Kelurahan 

2) Pengurangan produksi dan penggunaan kemasan kantong plastik 

3) Pengembangan teknologi dan sistem pewadahan dan pengumpulan 

sampah 

4) Pengembangan wilayah swakelola 

5) Penambahan sarana dan prasarana umum pewadahan sampah dipusat 

kota 

6) Pelibatan pihak ketiga dalam penyapuan dan pengumpulan sampah dari 

fasilitas umum 

7) Peningkatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pewadahan dan pengumpulan sampah 

8) Penambahan sarana dan prasarana persampahan 
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9) Pelibatan pihak ketiga dalam pengangkutan sampah 

10) Peningkatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengangkutan sampah 

11) Pengadaan tempat pembuangan  akhir sampah 

12) Pengoperasian dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah secara 

sanitary landfill 

13) Revitalisasi instalasi pengolahan sampah 

14) Pengembangan pasar komponen sampah hasil pemilahan dan daur ulang 

15) Pengintegrasian rencana pengelolaan sampah ke dalam rencana strategi 

sanitasi kota 

 

C. Subsektor Drainase 

Sasaran umum pengembangan drainase adalah terbebasnya saluran-saluran 

drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase 

sebagai pematus air hujan dan berkurangnya wilayah-wilayah genangan permanen 

dan temporer. 

Langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan subsektor drainase adalah : 

1) Aspek Kelembagaan : Untuk penguatan kelembagaan dilakukan dengan 

membuat Perda dan Tupoksi yang jelas. 

2) Aspek Pendanaan : Menerapkan skala prioritas, mengundang pihak ke tiga 

untuk investasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi didalam pemeliharaan drainase. 

3) Aspek Teknis dan Manajemen Operasional : Penyempurnaan masterplan 

dan pemetaan topografi sebagai acuan didalam pembangunan drainase dan 

kejelasan didalam menejemen pemeliharaan drainase. 

4) Aspek Partisipasi Non Pemerintah : Dilakukan sosialisasi secara terus 

menerus4  
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Bagian ini memaparkan isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi sektor sanitasi 

Kota Pariaman, yang mendasari perlunya penyusunan SSK, termasuk di dalamnya 

mengulas aspek non teknis layanan sanitasi serta masing-masing sub sektor sanitasi dan 

aspek higiene-nya. Isu-isu strategis tersebut tidak terlepas dari isu-isu teknis yang 

berhubungan dengan pembangunan dan pengelolaan sanitasi. dan isu-isu non-

teknis, seperti kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, 

keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan 

kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi.  

 

3.1. Enabling and Sustainability Aspect 

Isu-isu strategis enabling and sustainability aspect merupakan isu-isu yang 

berkaitan erat dengan pengembangan sanitasi secara umum yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

3..1.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan  

 
Kebijakan daerah yang dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan 

diharapkan dapat memberikan dampak kepada seluruh penduduk, paling tidak 

penduduk pada suatu wilayah perencanaan, sehingga sasaran dari manfaat yang 

diharapakan dapat dicapai. Namun selama ini perencanaan pembamgunan 

cenderung hanya dari atas (top down), bukan secara partisipatif dengan 

3 
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melibatkan masyarakat. Hal ini merupakan fakta, karena ketersediaan dana berada 

pada sistem anggaran pemerintah, begitu pula halnya dengan mekanisme 

penyelenggaraannya. Sementara perencanaan partisipatif membutuhkan waktu 

yang cukup lama sehingga kelibatan masyarakat masih terbatas pada tahap 

“pemenuhan persyaratan” atau formalitas saja. Sehingga muncul keseragaman 

produk, itu karena mengabaikan keberagaman karakteristik wilayah maupun 

budaya masyarakat, sehingga produk tersebut kurang bisa memberi manfaat yang 

jelas untuk dapat dipedomani. Semestinya harus sudah dimulai bahwa proses 

perencanaan partisipatif di Kota Pariaman dipandang sebagai proses 

pemberdayaan tidak saja bagi masyarakat tapi juga pemerintah sehingga bisa 

tercapai sinergi dalam melakukan pembangunan yang dibutuhkan.bukan sekedar 

keinginan. Apalagi masyarakat adalah sasaran utama pembangunan sehingga 

merupakan hak seluruh warga masyarakat untuk ikut terlibat merencanakan, 

melaksanakan dan mengawasinya. 

Begitu juga dalam penanganan masalah sanitasi, masih ada tantangan kebijakan 

dan kelembagaan yang harus diatasi, mencakup : 

• Kurangnya koordinasi antara Sektor Khususnya bidang sanitasi 

sehingga Perencanaan masih parsial dilakukan perSKPD. Sehingga 

ada SKPD yang melakukan pembangunan tanpa melakukan 

koordinasi dengan SKPD terkait lainnya sehingga berdampak pada 

terabaikannya aspek sanitasi yang lainnya. Misalnya pembangunan 

jalan di Kurai Taji dan sungai rotan tanpa ada drainase sehingga 

terjadi genangan di sekitar tersebut.   

• Belum optimalnya pengorganisasian program sanitasi secara lebih 

terpadu dan berkesinambungan melalui lintas sektoral 

• Belum adanya regulasi kebijakan makro di level regional yang 

mengatur sinerginya kebijakan sanitasi 

• Seringnya perubahan aturan dari pusat berkaitan dengan struktur 

organisasi kelembagaan di daerah 

• Belum optimalnya kebijakan tata ruang wilayah di sektor sanitasi. 
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• Penegakan hukum masih belum Maksimal. Walaupun sudah ada 

perda K3 dengan memasukkan unsur sanksi tapi sosialisasinya 

tidak intens dan belum pernah dilaksanakan sanksinya  

• Masih Belum optimalisasi kewenangan otonomi daerah dibidang 

sanitasi. 

 

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan kota secara efektif, Pemerintah Kota 

Pariaman menyadari bahwa berbagai upaya pembangunan di Kota Pariaman 

haruslah ditopang dengan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan yang kuat dalam 

konteks ini dipahami oleh Pemerintah Kota sebagai suatu jaringan relasi sosial 

yang melembaga, yang melibatkan Pemerintah Kota, masyarakat, kelompok adat, 

LSM dan swasta, struktur, aturan, norma, serta cara kerja yang sistematis dan 

terarah pada pencapaian target pembangunan yang ingin dicapai. Dengan 

kelembagaan yang kuat maka diharapkan pembangunan dan pengelolaan sanitasi 

di Kota Pariaman dapat didukung dengan sebuah sistem dan mekanisme yang 

menjamin5: 

� Adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, 

kelompok adat, LSM dan swasta. 

Artinya kelembagaan ini hendaklah dapat memperlihatkan sebuah 

kondisi pembagian ruang peran aktif yang jelas antara Pemerintah 

Kota, masyarakat termasuk kelompok adat, dan LSM di dalamnya 

serta swasta. Dengan demikian pembangunan dan pengelolaan  hasil 

pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan bukan hanya 

menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tugas yang 

terbagi secara proporsional terhadap seluruh elemen publik Kota 

Pariaman.  

� Adanya kelengkapan dalam penanganan seluruh fungsi pengelolaan 

sanitasi. 

Artinya kelembagaan ini haruslah mampu memperlihatkan sebuah 

kondisi bahwa seluruh rangkaian fungsi dalam pembangunan dan 
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pengelolaan sanitasi yang meliputi fungsi perencanaan, pengadaan, 

pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan  dapat 

dijalankan dan ditangani dengan baik. Selain itu seluruh rangkaian 

fungsi pembangunan  tersebut haruslah ditangani oleh lembaga atau 

organisasi atau pihak yang tepat dengan mekanisme penanganan yang 

jelas. 

� Adanya peningkatan kualitas layanan  yang dapat dinikmati oleh 

seluruh masyarakat Kota Pariaman. 

Artinya kelembagaan  ini haruslah mampu memperkuat kemampuan 

Pemerintah Kota melalui unit-unit pelaksana yang ada dalam 

memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Kota Pariaman. 

� Sinergisitas antar pelaksanaan fungsi 

Artinya kelembagaan  Kota Pariaman haruslah mampu 

memperlihatkan suatu kondisi dimana keterlibatan berbagai lembaga 

atau pihak dalam pembangunan dan pengelolaan  sanitasi diwarnai 

dengan keterkaitan antar institusi dan antar fungsi secara harmonis. 

Dengan demikian diperlukan adanya sistem, mekanisme, kebijakan 

atau norma yang mengatur keterkaitan antar fungsi dan lembaga agar 

dapat mewujudkan satu kesatuan tindak yang efektif dan efisien dalam 

rangka meningkatkan kualitas sanitasi di kota Pariaman. 

� Terwujudnya pembangunan  Kota Pariaman yang poor-inclusive serta 

peka jender. 

Artinya dengan kelembagaan  yang kuat maka filosofi dasar 

pemihakan dan pelibatan pada kelompok masyarakat miskin (poor 

inclusive) serta keyakinan untuk mewujudkan kesetaraan jender dalam 

proses pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang 

sanitasi dapat terwujud nyata di Kota Pariaman. Dengan demikian 

penataan kelembagaan di Kota Pariaman haruslah mampu menciptakan 

sistem dan mekanisme yang memberikan akses bagi keterlibatan 

kelompok masyarakat miskin dan perempuan yang rentan terhadap 
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dampak sanitasi mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan 

evaluasi pembangunan sanitasi di Kota Pariaman. 

Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas merupakan proses holistik 

yang mencakup 3 (tiga) tingkatan yaitu: 

1. Tingkatan Sistem, yang mencakup kebijakan dan kerangka kerja yang 

mendukung atau menghambat pencapaian kinerja yang efektif dari 

pembangunan dan pengelolaan 

2. Tingkatan Organisasi, yang meliputi struktur organisasi, proses 

pembuatan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, manajemen, 

instrumen, hubungan dan jaringan kerja antar organisasi. 

3. Tingkatan Individu, yang diarahkan pada individu Pokja. Untuk 

tingkatan individu, strategi ini akan terfokus pada upaya untuk 

meningkatkan keterampilan individu, kualifikasi, pengetahuan, sikap, 

etika kerja dan motivasi staf / anggota di organisasi. 

 

3.1.2 Keuangan 

Dalam usaha mendanai layanan sanitasi di Kota Pariaman terdapat beberapa 

permasalahan yang terkait dengan : . 

1. APBD untuk sektor sanitasi masih terbatas  

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sanitasi di APBD tidak 

cukup signifikan karena dari hasil studi keuangan, kota Pariaman baru 

mengalokasikan kegiatan sanitasi dari dana APBD berkisar antara 

1,6% – 2,8%.  Dampaknya sanitasi masih menjadi sector yang 

terabaikan dan mempengaruhi tingkat kesehatan dan kualitas 

masyarakat. Hal ini juga dikarenakan masih belum sadarnya para 

pengambil kebijakan arti pentingya sanitasi.  

 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. 

Jika dilihat dari data APBD Kota Pariaman untuk periode tahun 2003 

- 2007, dapat diketahui bahwa PAD kota masih relatif kecil jika 
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dibandingkan dengan total anggaran.  Oleh karena itu dana 

perimbangan masih menjadi motor utama dalam pembentukan 

anggaran Kota Pariaman.  Dalam hal ini PAD Kota Pariaman rata-rata 

menyumbangkan lebih dari 10% dari total pendapatan kota dengan 

tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,36%.  Untuk itu Pemerintah 

Kota Pariaman akan terus berusaha meningkatkan PAD untuk 

mengurangi ketergantungan pendanaan dari pusat sehingga praktek 

otonomi daerah yang ideal dapat dijalankan di Kota Pariaman. 

Untuk meningkatkan PAD kota, maka Pemerintah Kota Pariaman 

akan memfokuskan perhatian pada peningkatan pendapatan dari sub-

komponen pajak daerah serta pendapatan hasil pendapatan Perusahaan 

dan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.  Dalam hal ini, pajak 

daerah belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan.  

Sebaliknya pendapatan dari pengelolaan Perusda dan kekayaan lain 

yang dipisahkan menunjukkan kinerja yang cukup baik (kontribusi 

rata-rata lebih dari 5% terhadap PAD, dengan pertumbuhan rata-rata 

yang cukup tinggi).  Guna memaksimalkan pendapatan dari kedua 

sub-komponen ini maka Pemerintah Kota Pariaman akan 

memaksimalkan potensi pajak daerah serta semakin meningkatkan 

efisiensi Perusda yang ada. 

Sub-komponen PAD lain yang memberikan kontribusi yang sangat 

signifikan adalah Pada periode tahun 2007 kontribusi sektor pertanian 

merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kota 

Pariaman yaitu sebesar 28,51 persen, kemudian diikuti oleh sektor 

angkutan dan komunikasi sebesar I5.7'l persen, sektor jasa-jasa 

sebesar 14,83 persen, sektor industri pengolahan sebesar 1 1,07 

persen, dan sektor perdagangan sebesar 10,47 persen. Sementara 

empat sektor lainnya, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan & 

jasa perusahaan, sektor pertambangan & penggalian serta sektor listrik 

dan air bersih masih memberikan sumbangan yang rendah atau kurang 

dari 9,00 persen. 
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Oleh karena itu Pemerintah Kota Pariaman akan terus meningkatkan 

kinerja layanan persampahan dan air minum, serta mengusahakan 

pencapaian kondisi cost recovery.  

 

3. Pelibatan pendanaan swasta dan masyarakat masih kurang  

Pengadaan layanan publik khusunya sanitasi oleh pemerintah Kota 

Pariaman seringkali terbentur dengan keterbatasan dana.  Dengan 

pendanaan internal kota yang tersedia layanan seringkali belum dapat 

diselenggarakan secara maksimal, sehingga perlu ditetapkan cara lain 

agar layanan dapat terselengara dengan baik.  Salah satu jalan adalah 

dengan mengikutsertakan sektor swasta ataupun masyarakat. Khusus 

untuk sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan, telah terdapat 

praktek mengikutsertakan masyarakat dan sektor swasta dalam 

pengelolaan sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan di Kota 

Pariaman terutama dalam pengelolaan sampah lingkungan oleh 

masyarakat dimana masyarakat membayar pengelolaan sampah yang 

biasanya dikelola oleh RT/RW ataupun kelurahan.  Untuk ke depan 

Pemerintah Kota Pariaman akan lebih mendorong partisipasi sektor 

swasta, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan di 

Kota Pariaman.  Hal ini perlu dilakukan terutama untuk memisahkan 

fungsi regulator dan operator dalam menjalankan layanan 

pemerintahan, termasuk sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan. 

Kondisi yang sekarang menunjukkan masih dominannya Pemerintah 

Kota Pariaman dalam menjalankan pengelolaan sarana dan prasarana 

bidang keciptakaryaan, sehingga rentan terjadi conflict of interest. 

Untuk menghindari hal tersebut, maka Pemerintah Kota ke depan akan 

mendudukkan posisinya sebagai regulator, sedangkan sebagai 

operator layanan akan tetap dapat dilakukan pemerintah kota melalui 

konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ataupun melalui 

kerjasama dengan pihak swasta. Pemisahan fungsi ini juga akan dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan yang akan dijalankan. 



III -8 

 

Pokja AMPL Kota Pariaman 

 

 

4. Kurangnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Sarana dan 

prasarana bidang sanitasi 

Untuk menetapkan besaran retribusi sarana dan prasarana bidang 

sanitasi, selain perlu diperhitungkan biaya investasi dan biaya 

oparasional dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana 

bidang keciptakaryaan, juga perlu diperhitungkan kemampuan dan 

keinginan masyarakat (willingness and ability to pay) untuk 

membayar layanan sarana dan prasarana bidang sanitasi yang 

dihasilkan.  Dalam kasus retribusi sarana dan prasarana bidang 

sanitasi masyarakat  di Kota Pariaman terlihat bahwa keinginan dan 

kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi yang langsung 

dirasakan, seperti retribusi pengumpulan sampah lingkungan yang 

biasanya diorganisir oleh RT/RW ataupun kelurahan cukup baik.  

Sedangkan untuk pengelolaan sampah lanjutan yang berskala kota, 

belum ada keharusan untuk membayar retribusi. Untuk itu pemerintah 

Kota Pariaman berupaya melakukan terobosan-terobosan kepada 

masyarakat agar masyarakat membayar retribusi guna pengolahan 

sampah skala kota, dengan menggunakan prinsip beneficiary pays 

(polluter pays principle).   

Berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi, 

maka Pemerintah Kota Pariaman juga berupaya untuk menetapkan 

skema subsidi untuk retribusi layanan sarana dan prasarana bidang 

sanitasi dengan memperhitungkan kekuatan finansial internal kota; 

karena berdasarkan pengalaman umumnya investasi sarana dan 

prasarana bidang sanitasi belum dapat cost recovery (terutama untuk 

layanan air limbah dan drainase).  Untuk itu dibutuhkan Peraturan 

Daerah Kota Pariaman yang mengatur masalah retribusi sarana dan 

prasarana sanitasi lengkap dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya.  

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penarikan retribusi, dapat 

dilakukan dengan menyatu dengan retribusi atau pajak daerah lainnya 
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seperti menyatu dengan retribusi air minum, listrik, ataupun pajak 

PBB. 

� Air limbah 

Saat ini pengelolaan air limbah di Kota Pariaman terbatas pada 

layanan sedot lumpur tinja yang dijalankan oleh pemerintah kota. 

Berdasarkan kinerja selama ini menunjukkan bahwa retribusi yang 

didapat baru dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, 

sedangkan biaya investasi belum dapat tercover. 

Peningkatan efisiensi pengelolaan masih perlu dilakukan guna 

mengejar cost recovery layanan hingga dapat menutupi biaya 

investasi.  Oleh karena itu penilaian besaran retribusi serta penetapan 

potensi dan coverage layanan mutlak dilakukan. 

Hal ini tidak terlepas dari kemampuan dan keinginan masyarakat 

untuk membayar layanan air limbah tersebut. Selain itu Pemerintah 

Kota Pariaman juga akan memepersiapkan mekanisme subsidi dan 

besaran subsidi mengantisipasi ketidakmampuan retribusi untuk 

membiayai pengelolaan air limbah. Di sisi lain kebutuhan pengelolaan 

air limbah bukan hanya penyedotan lumpur tinja semata.  Oleh karena 

itu ke depan, Pemerintah Kota Pariaman akan lebih mendorong 

partisipasi masyarakat dalam mengelola air limbah yang 

dihasilkannya, melalui teknologi yang paling sesuai dengan kondisi 

Kota Pariaman.  Lebih jauh lagi mekanisme penarikan retribusi juga 

akan diupayakan dilakukan dengan secara efisien, kerjasama dengan 

instansi yang telah luas jaringan penarikannya misalnya seperti PLN, 

PDAM, ataupun pihak-pihak lain yang berkompeten. 

� Persampahan 

Penerimaan pendapatan dari retribusi layanan pengelolaan sampah 

Kota Pariaman menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke tahun 

dalam periode tahun 2003 hingga tahun 2006.   
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Dengan kinerja seperti di atas, terlihat bahwa pengelolaan 

persampahan hampir mencapai cost recovery layanannya.  Pemerintah 

Kota Pariaman akan terus meningkatkan kinerja dengan cara 

meningkatkan efisiensi layanan.  Selain itu pengelolaan persampahan 

juga akan ditingkatkan lagi guna mencapai tingkat mendapatkan 

pemasukan.  Hal ini masih dimungkinkan dengan pengolahan sampah 

lebih lanjut hingga dapat menghasilkan alternatif produk yang bernilai 

ekonomis, seperti kompos, barang-barang daur ulang maupun 

konversi menjadi energi.  Untuk itu Pemerintah juga akan mengkaji 

lebih lanjut untuk menjalankan kemungkinan-kemungkinan ke arah 

itu. 

Selain itu kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan persampahan 

juga akan dijajaki selain kemungkinan penggunaan konsep BLUD 

dalam pengelolaan sampah Kota Pariaman. 

 

5. Kurangnya Pedoman untuk Mengakses Sumber-Sumber 

Pendanaan Internal dan Eksternal 

Pengadaan layanan sanitasi di Kota Pariaman seringkali terbentur 

dengan keterbatasan dana pembangunan.  Berdasarkan peraturan 

perundangan telah disebutkan sumber-sumber pedanaan yang dapat 

dimanfaatkan guna menutupi kekurangan dana pembangunan.  

Masalah yang kemudian muncul adalah bahwa pedoman untuk dapat 

mengakses terkadang belum terbit ataupun jika ada seringkali 

menyulitkan Pemda untuk dapat mengaksesnya.  Selain itu masih ada 

informasi-informasi pendanaan – terutama melalui proyek pusat – 

yang sebetulnya dapat dimanfaatkan daerah tapi tidak tersosialisasikan 

dengan baik. 

Oleh karena itu dengan keikutsertaan Kota Pariaman ke dalam 

program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman) 

diharapkan dapat lebih menjembatani akses Kota Pariaman kepada 
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sumber-sumber pendanaan, terutama sumber-sumber pendanaan yang 

ada di Pusat.   

 

3.1.3 Komunikasi 
 

Untuk meningkatkan kesadaran dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap 

kondisi sanitasi yang lebih baik dibutuhkan pendekatan yang lebih tepat dengan 

media yang cocok dengan segmen yang akan dituju.   

 

Model pendekatan untuk merubah perilaku masyarakat maupun pemangku 

kepentingan lain yang saat ini banyak dikembangkan adalah pemasaran sanitasi, 

yaitu pendekatan sistematis dengan menggunakan riset konsumen/audiens dan 

sejumlah saluran komunikasi untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku 

masyarakat di sektor sanitasi.  

Kuncinya adalah bagaimana menjual gagasan perilaku sanitasi dengan 

mengutamakan pendekatan manfaat kepada kelompok/sasaran khusus antara lain 

dengan menggunakan teknik-teknik pemasaran, mengarah pada pengembangan 

kemitraan berbagai pihak dan mendorong perubahan kebijakan. 

Dalam upaya perubahan perilaku tersebut dibutuhkan suatu strategi komunikasi 

yang sistimatis sejak dari penjajagan dari target audiensnya termasuk dalam hal 

ini spesifikasi masing-masing audiens, pesan dan teknik penyampaiannya mampu 

mendorong kelompok sasaran untuk melakukan perubahan perilaku sanitasi 

secara sukarela. 

 

Isu strategis strategis  di bidang komunikasi adalah:  

• Adanya peluang memanfaatkan media cetak dan elektronik untuk 

penyebar luasan informasi dalam rangka percepatan pembangunan 

sanitasi, namun fasilitas ini kurang optimal dimanfaatkan. Komitmen 

radio lokal seperti Dara dan Damai terhadap kesehatan dan sanitasi 

dengan mengalokasikan jadwal untuk menyampaikan informasi sering 

tidak dimanfaatkan karena ketidaksiapan SDM pemda dalam 

menyampaikan, memgemas dan mengupdate informasi sanitasi.    
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• Belum terbangun sistem dan media informasi sanitasi yang menarik, 

dan gampang diakses masyarakat banyak. 

• Belum terintegrasinya pesan sanitasi yang efektif dari SKPD terkait 

• Peran media dalam menyebarluaskan informasi terkait sanitasi yang 

layak belum proporsional karena kurang menariknya masalah sanitasi 

bagi masyarakat.  

• Pengaruh era globalisasi yang memberikan banyak pilihan sehingga 

sektor sanitasi semakin tidak terperhatikan 

 

3.1.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis 
 

Untuk mencapai sasaran, tujuan dan target-target pembangunan kota yang 

berkelanjutan, khususnya pembangunan sanitasi diperlukan adanya keseimbangan 

pembagian peran, hak dan kewajiban, tanggung jawab antara para pelaku 

pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Partisipasi aktif 

dari para pemangku kepentingan menjadi prasyarat untuk pengembangan 

peningkatan pelayanan jasa sanitasi. Walaupun pemerintah memegang peranan 

kunci dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana sanitasi kepada publik, 

peranan masyarakat dan sector swasta tidak pula kalah pentingnya. Melibatkan 

masyarakat haruslah memperhatikan kebutuhannya, mengikutkan mereka dalam 

menentukan priortias dan pilihan-pilihan teknologi yang ada sesuai dengan 

kemampuannya, budaya dan kebiasan-kebiasaan mereka termasuk aspek jender 

bagaimana mereka memberikan peranan kepada para perempuan dan laki-laki 

dalam sanitasi. 

Untuk dapat melibatkan masyarakat sedemikian rupa diperlukan adanya strategi–

strategi yang memadai yang memasukkan suatu penilaian isu-isu utama dan 

peluang-peluang, juga sasaran dan target untuk peningkatan komunikasi, 

peningkatan kepedulian/kesadaran, partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan 

jender dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi.  

Dalam keadaan sumberdaya pemerintah yang terbatas, maka pendayagunaan 

pelaku bisnis dan lembaga non-pemerintah yang merupakan aktor penting 
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potensial dalam membangun kerjasama kegiatan sanitasi yang berkelanjutan. 

Penyiapan strategi untuk bagaimana system dan rencana tindak untuk 

memanfaatkan peluang-peluang keikutsertaan mereka dalam pelayanan jasa 

sanitasi perlu dilakukan. 

Isu strategis dilihat dari keterlibatan sektor swasta dan pelaku bisnis dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

• Minimnnya investor yang ada di kota Pariaman dan siap melakukan 

investasi di bidang sanitasi. 

• Perlunya penguatan kemitraan untuk meraih peluang investasi swasta 

di bidang sanitasi 

• Belum terkoordinasinya program CSR dengan baik  

• Kurang aktifnya pemerintah dalam mencari peluang dan melakukan 

pendekatan untuk kerjasama sanitasi dengan pelaku bisnis. 

• Regulasi terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR 

sebagai bentuk kepedualian pada lingkungan belum optimal 

ditegakkan. 

 

3.1.5 Partisipasi Masyarakat dan Jender 
 

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu 

berperan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan termasuk dalam pengelolaan 

sanitasi.  

Hal ini merupakan salah satu aspek kunci keberhasilan sehingga pembangunan 

tepat sasaran dan sesuai kebutuhan dari berbagai unsur masyarakat, tidak 

terkecuali kaum perempuan, anak-anak, tua muda, maupun yang miskin-kaya di 

Kota Pontianak. 

 

Gender adalah konsep yang menunjuk pada perempuan dan pria. Gender tidak 

sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin ditentukan secara biologis, jadi 

mengacu pada perbedaan biologis antara pria dan perempuan. Gender mengacu 

pada peran dan tanggung-jawab pria dan perempuan dan hubungan antara 
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keduanya. Gender mengacu pada proses dimana bapak dan ibu serta masyarakat 

membesarkan anak-anak mereka untuk menerapkan perilaku dan identitas seperti 

orang-orang sebelum mereka. Peran ini bukan saja berbeda (tentu saja karena 

perempuan dan pria berbeda) tapi juga tidak setara. Peran ini tidak setara biasanya 

dalam kaitannya dengan kekuasaan dan kendali atas pembuatan keputusan, 

misalnya dalam memprakarsai proyek air bersih atau sanitasi dan memilih 

teknologi dan pengelola lokal, aset (tanah dan air) kebebasan bertindak (misalnya 

mengikuti 

pelatihan mengenai pemeliharaan atau manajemen keuangan. 

 

Kesetaraan Gender dengan demikian sangat penting bagi pembangunan dan juga 

menjadi kondisi yang diperlukan untuk peningkatan sanitasi. Kesetaraan gender 

menjamin bahwa perempuan dan pria menikmati status dan kondisi yang sama 

untuk mewujudkan sepenuhnya hak asasi dan potensi mereka dalam memberikan 

kontribusi ke pembangunan politik, ekonomi, sosial dan kultural, dan merasakan 

manfaat dari hasilnya. Kesetaraan gender dapat dilihat sebagai pemberian nilai 

yang setara oleh masyarakat bagi perbedaan dan kesamaan antara pria dan 

perempuan, dan berbagai peran yang mereka mainkan (Status of Women, Canada, 

1996). Dalam sektor sanitasi dan air bersih, ini berarti pria dan perempuan saling 

berbagi kontribusi, kendali, aset dan manfaat secara setara dan adil. 

 

Gender dan kesetaraan sosial adalah proses bersikap adil pada perempuan dan pria, baik 

pria maupun perempuan miskin. Untuk menjamin keadilan, harus ada langkah-langkah 

untuk mengganti keadaan merugikan historis dan sosial yang membuat pria dan 

perempuan tidak dapat berkarya dalam bidang-bidang yang sebanding (Status of Women, 

Canada, 1996). Gender dan kesetaraan sosial adalah proses yang menghasilkan 

persamaan hak sosial. Gender dan kesetaraan sosial diwujudkan melalui pengarus-

utamaan gender dan kesetaraan sosial, atau membuat konsep dan pendekatan gender dan 

kesetaraan sosial menjadi bagian dari semua konsep, program dan proses pembangunan. 

Ini adalah strategi untuk membuat kepedulian dan pengalaman pria dan perempuan 

menjadi dimensi tak-terpisahkan dari disain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

kebijakan dan program dalam semua sub-sektor: limbah cair rumah tangga, pengelolaan 

persampahan dan drainase mikro. Pengarus utamaan gender menjamin bahwa pria dan 
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perempuan mendapatkan manfaat yang sama, dan ketidak-setaraan tidak akan 

dipertahankan. Konsep ini memerlukan penafsiran implikasi tindakan yang direncanakan 

pada pria dan perempuan, termasuk semua peraturan perundang-undangan, kebijakan dan 

program yang terkait dengan sanitasi. Tujuan akhir adalah untuk mewujudkan kesetaraan 

gender dengan jalan mengarus-utamakan kebijakan, prosedur dan kelembagaan.  

 

Prinsip-prinsip berikut adalah kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut: 

� Efisiensi, dengan menggabungkan pengetahuan, waktu dan kemampuan pria 

dan wanita (termasuk pria dan perempuan miskin) kedalam pengelolaan dan 

pemanfaatan limbah cair dan sampah akan membawa efisiensi yang semakin 

besar dalam kelembagaan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan 

pengembangan program dan proyek. 

� Efektivitas, partisipasi pria dan perempuan, pemuda dan orang tua, dan 

orang kaya dan miskin dalam pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur 

serta pemilihan teknologi dan pemeliharaan lokal, sistem pengelolaan dan 

finansial, pada akhirnya akan membawa pada keberlanjutan yang lebih besar 

dan dampak yang diinginkan. 

� Kesetaraan, pendekatan kesetaraan membawa pada pembagian beban, 

tanggung-jawab, peluang dan manfaat yang lebih adil antara pria dan 

perempuan, antara berbagai sektor sosial yang berbeda dalam masyarakat 

dan antara masyarakat serta berbagai tingkatan pemerintah. 

 

Dalam mengusung pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat yang tentunya menuntut 

masyarakat berperan tidak hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. 

Pemerintah Kota Pontianak mengakui dan mendukung konsep-konsep dan prinsip gender 

serta kesetaraan sosial ini.  

 

Melihat dari kondisi diatas sebenarnya proses gender dan kesetaraan social sudah cukup 

nampak dalam aktivitas tingkatan kota, namun masih ada beberapa 

permasalahan/hambatan/kendala yang dihadapi khususnya dalam pengelolaan sanitasi 

tingkat kota antara lain: 
 

� Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengertian 

gender dan kesetaraan sosial di hampir semua pemangku kepentingan, 

termasuk dalam hal ini para pengambil keputusan dan SKPD terkait. 
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� Walaupun kegiatannya sudah cukup nampak, sepertinya proses gender dan 

kesetaraan sosial dalam pengelolaan sanitasi Kota Pontianak belum 

terkoordinasi dengan baik. 

� Belum adanya regulasi tingkat daerah/kota yang mengatur tentang 

keterlibatan kaum perempuan dan ibu rumah tangga 

� Belum adanya dukungan dana yang signifikan dalam kegiatan yang 

bersifat memberdayakan kaum perempuan dalam pengelolaan sanitasi  

� Minimnya inisiatif dari masyarakat khususnya kaum perempuan untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan sanitasi. 

 

 Adapun isu strategis aspek non teknis (Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan 

Kemiskinan) adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3-1 Isu Strategis dan Tantangan Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Gender 
dan Kemiskinan dalam Sektor Sanitasi 

 
ASPEK NON 

TEKNIS 

ISU STRATEGIS TANTANGAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT, 

ASPEK JENDER 

DAN 

KEMISKINAN   

� Belum adanya dukungan dana 

yang signifikan dalam kegiatan 

yang bersifat memberdayakan 

masyarakat dalam pengelolaan 

sanitasi 

� Belum adanya regulasi tingkat 

daerah/kota yang mengatur 

tentang keterlibatan kaum 

perempuan dan ibu rumah 

tangga 

� Masih rendahnya tingkat 

pengetahuan masyarakat 

tentang pengertian gender dan 

kesetaraan sosial 

� Sumber daya yang dimiliki 

masyarakat terutama 

perempuan masih rendah 

� Minimnya dukungan kebijakan 

tentang pemberdayaan 

masyarakat, gender dan 

kemiskinan dari pusat  

� Kurangnya bagian yang 

menangani masalah 

pemberdayaan masyarakat dan 

gender 

� Adanya misi pemkot dalam hal 

peningkatan peran perempuan 

serta pengentasan kemiskinan 

belum secara maksimal. 

 

Dari aspek pemberdayaan masyarakat dan jender, isu-isu strategis pengembangan 

sanitasi adalah: 

• Masih minimnya keterlibatan perempuan dalam pembanguan sanitasi 

mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.  

• Perlunya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam 

sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat 
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• Belum adanya dukungan dana yang signifikan dalam kegiatan yang 

bersifat memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. 

• Belum adanya regulasi tingkat daerah/kota yang mengatur tentang 

keterlibatan kaum perempuan dan ibu rumah tangga 

• Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengertian 

gender dan kesetaraan sosial 

• Sumber daya yang dimiliki masyarakat terutama perempuan masih 

rendah 

• Minimnya dukungan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat, 

gender dan kemiskinan aik dari daerah maupun dari pusat  

 

 

3.1.6 Monitoring  dan Evaluasi 
 

Pelaksanaan strategi monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukur dan 

memperbaharui kondisi dasar sanitasi, dan memantau dampak, hasil dan keluaran 

dari kegiatan sektor sanitasi kota untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran 

sanitasi, rencana pengembangan dan target sanitasi kota serta kepatuhan pada 

standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan dengan efektif. 

Isu strategis dari aspek monitoring dan evaluasi adalah: 

• Belum adanya instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan dan pengelolaan sanitasi 

• Belum adanya regulasi sistem pelaporan yang transparan yang 

mengharuskan perlunya monev secara berkala 

• Masih belum optimalnya SDM untuk monitoring dan evaluasi 

• Belum adanya pengumpulan informasi sanitasi yang sistematis untuk 

tujuan monitoring dan evaluasi  

• Perangkat monev masih bersifat parsial  

• Belum sinkronnya peraturan antar departemen terkait mengenai monev 

sanitasi di tingkat pusat. 
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3.2 Subsektor dan Aspek Utama 

3.2.1.  Air limbah 
 

Isu-isu tentang air limbah Kota Pariaman  antara lain: 

� Produksi air limbah Kota Pariaman yang cukup besar yaitu pada 

tahun 2008 sebesar 5,5 jt lt/hari dimana 16% nya merupakan 

limbah non domestik. Air limbah yang diproduksi sampai saat ini 

masih belum ada pengolahan, sedangkan produksinya diperkirakan 

meningkat sebesar 18% pada tahun 2014. 

� Kurang dari setengah jumlah rumah tangga Kota Pariaman yang 
baru mempunyai jamban dengan septik tank dan cubluk (42,73 %).  

� Saluran air limbah saat ini sebahagian besar masih menyatu dengan 
saluran drainase sehingga mempunyai potensi pencemaran air 
sungai maupun air tanah. 

� Belum adanya unit pengolah limbah (IPLT) 
� Pengelola home industri membuang limbahnya langsung ke badan 

air6 
 

Tantangan   

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengelola air limbah meliputi:  

� meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan 

air limbah dan; 

� menyediaan layanan pengelolaan dan pengolahan air  limbah baik 

yang berasal dari rumah tangga maupun industri rumah tangga; 

� meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan 

air limbah yang sehat dan tidak mencemari lingkungan; 

 

3.2.2.  Persampahan 
 

IIssuu  SSttrraatteeggii   PPeennggeelloollaaaann  SSaammppaahh  KKoottaa  PPaarriiaammaann  

Analisis terhadap kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Pariaman, 

menunjukkan adanya beberapa pokok permasalahan penting, yaitu : 

                                                           
6
 RPIJM review Bab 4 hal 18 
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(1) Kapasitas Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah di Kota Pariaman saat ini masih terbatas untuk 

kawasan padat permukiman (Pariaman Tengah dan sebagian Pariaman 

Selatan), pasar dan kawasan wisata. Luas pelayanan sampai tahun 

2008 baru mencapai  7,01 km2 atau sekitar 27,33%. Dari produksi 

sampah lebih kurang 150 liter/hari, 36 m3/hari yang diangkut di TPA. 

Jumlah sampah yang didaur ulang baru mencapai 2 m3/hari. 

Terbatasnya layanan persampahan ini disebabkan oleh kurangnya 

sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pengelolaan di TPA saat 

ini baru terbatas pada pembuangan dan penutupan dengan tanah 

penutup. Pengelolaan TPA ini telah menyebabkan permasalahan 

pencemaran di lingkungan sekitarnya seperti adanya keluhan 

kesehatan dari masyarakat berupa penyakit kulit. 

(2) Kemampuan Kelembagaan 

Umumnya di Indonesia, Lembaga Kebersihan sesungguhnya 

mengemban dua fungsi yaitu sebagai regulator dan operator. 

Penggabungan kedua fungsi ini mengakibatkan tidak berjalannya 

fungsi pengawasan. Diperlukan adanya kehadiran fungsi regulator, 

sehingga lembaga Kebersihan dapat menjalankan fungsi operator 

dengan lebih efektif. 

Ketimpangan fungsi tersebut juga tidak didukung dengan SDM yang 

memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kemampuan 

SDM intern yang ada dalam tahun mendatang selayaknya harus 

mendapat perhatian besar. 

Disamping itu, dalam pengelolaan sampah perlu melibatkan 

kelembagaan masyarakat untuk ikut berperan baik dalam pengelolaan 

maupun pengawasan. 

(3) Kemampuan Pembiayaan 

Saat ini alokasi APBD untuk pengelolaan persampahan di Kota 

Pariaman diperkirakan sangat kecil. Hal ini menunjukkan perhatian 

Eksekutif kota dan Legislatif perlu di tingkatkan. Pemikiran bahwa 
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pengelolaan sampah ala kadarnya sudah harus segera ditinggalkan. 

Dan segera disadari bahwa untuk menjadikan kota bersih memerlukan 

biaya tinggi.  

Demikian halnya, dengan efektifitas retribusi yang masih sangat 

rendah baik dari segi kuantitas maupun kualitas mekanisme 

penarikannya, menyebabkan pengelolaan sampah di Kota Pariaman 

semata hanya menjadi beban APBD.  

(4) Peran Serta Masyarakat  

Sudah sejak lama sesungguhnya masyarakat telah mampu melakukan 

sebagian sistem pengelolaan sampah baik secara individual maupun 

skala lingkungan terutama di lingkungan permukiman. Hal ini 

diperkuat dengan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Daerah, 

sehingga sudah selayaknya kemampuan masyarakat ini akan menjadi 

potensi yang dapat dikembangkan. Akan tetapi kesadaran mayarakat 

Kota Pariaman dalam hal pengelolaan sampah masih perlu 

ditingkatkan. Hal ini terlihat berdasarkan hasil survey EHRA bahwa 

70% masyarakat Kota Pariaman masih mengelola sampahnya dengan 

dibakar dan 59% tidak pernah melakukan pemisahan sampah. 

(5) Lemahnya Penegakan dan Penaatan Hukum  

Secara umum, peraturan pengelolaan sampah di Kota Pariaman masih 

perlu dilengkapi dari kehadiran perangkatnya, demikian halnya 

kesempurnaan materi peraturan memerlukan penyempurnaan.  

  

TTaannttaannggaann  PPeennggeelloollaaaann  SSaammppaahh  KKoottaa  PPaarriiaammaann  

Berdasarkan observasi terhadap sistem secara menyeluruh dari berbagai aspeknya, 

tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Pariaman, adalah 

sebagai berikut : 

� Kebutuhan peningkatan cakupan pelayanan dari 27,33% saat ini, 

menjadi 60% di tahun 2010 dan 70% di tahun 2015, untuk mencapai 

total pelayanan secara nasional yang selaras dengan Milenium 
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Development Goals (MDG’s), selain memerlukan investasi sarana dan 

prasarana persampahan yang cukup besar juga harus di dukung oleh 

kesiapan manajemen dan dukungan peraturan perundangan yang 

memadai. 

� Kebutuhan peningkatan kemampuan lembaga yang memungkinkan 

dilaksanakannya pengelolaan sampah secara lebih profesional dengan 

dukungan SDM ahli yang memadai. Demikian juga pengembangan 

kemampuan menfasilitasi pengembangan sistem pengelolaan sampah 

berbasis masyarakat. Disamping itu, penataan kelembagaan dalam 

konteks pemisahan peran regulator dan operator pun menjadi tantangan 

dalam tahun-tahun mendatang. 

� Pengembangan komitmen pihak eksekutif dan legislatif dalam 

pengalokasian dana dalam penataan sistem pengelolaan sampah secara 

terintegrasi dan berkelanjutan 

� Penggalian sumber dana untuk investasi dan biaya O/M baik dari 

APBD maupun modal swasta, yang harus sinergis dengan penerapan 

pola pemulihan biaya (cost recovery) secara bertahap yang merupakan 

tantangan yang harus di carikan solusinya. 

� Pengintegrasian 3R di dalam sistem operasi pengelolaan dari hulu ke 

hilir yang selama ini masih belum dan sulit untuk dilakukan merupakan 

tantangan yang memerlukan kesungguhan terutama dalam masalah 

pengembangan komunitas (Community Development). 

� Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

terutama di daerah-derah sub urban, menjadi tantangan yang 

membutuhkan pemikiran sungguh-sungguh sehingga dapat 

diimplementasikan. 

� Kondisi TPA yang ada yang masih dioperasikan secara open dumping, 

memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dapat 

diminimalkan. 
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� Penegakan dan Penaatan Hukum, atas pelanggaran pembuangan 

sampah merupakan tantangan aparat hukum bagaimana penerapan 

Perda dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 

� Dalam Jangka pendek diperlukan upaya pembinaan wilayah 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Disamping penyadaran 

masyarakat umum diseluruh kota agar mau berpartisipasi aktif dalam 

membiayai pengelolaan sampah kota. Dalam jangka panjang 

diharapkan muncul peran aktif masyarakat dalam bentuk tindakan nyata 

dalam mengelola sampah yang ditimbulkannya. Dalam jangka panjang 

kehadiran masyarakat bermodal (swasta) untuk mengelola sampah di 

wilayah strategis perlu dikembangkan. 

 

3.2.3 Drainase Lingkungan 

Pada dasarnya potensi Kota Pariaman yang ada dapat dijadikan sebuah 

keuntungan dalam menghadapi permasalahan yang timbul khususnya untuk 

Drainase Kota Pariaman, dipengaruhi oleh kemiringan Daerah dan garis pantai 

sepanjang 12 KM yang berada pada ketinggian 0 – 200 Meter dari permukaan 

laut. Permasalah dan isu strategis sektor drainase antara lain adalah : 

• Belum adanya master plan drainase yang komprehensif sebagai 

acuan dalam perencanaan pembangunan drainase 

• Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 

pemeliharaan dan pengelolaan saluran drainase di lingkungannya 

seperti membuang sampah di saluran drainase dan mendirikan 

bangunan di atas saluran drainase, sehingga saluran drainase 

berubah menjadi saluran tertutup yang mengakibatkan terkendala 

dalam pembuangan sedimentasi 

• Terjadi penyempitan saluran akibat tertutup sedimentasi sehingga 

banyak saluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk 

mengalirkan air permukaan ke badan air terdekat sehingga 

mengakibatkan genangan 
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• Sistem drainase yang ada saat ini baru melayani 20% masyarakat, 

sebahagian masih tercampur dengan air Iimbah, air limpasan hujan, 

air irigasi dan air tanah 

• Pertumbuhan kawasan pemukiman secara sporadis dan kawasan 

permukiman padat yang memiliki keterbatasan lahan untuk 

pembangunan saluran drainase.  

 

TTaannttaannggaann  PPeennggeelloollaaaann  DDrraaiinnaassee  KKoottaa  PPaarriiaammaann  

Dibidang drainase, tantangan yang dihadapi Kota Pariaman antara lain adalah : 

• Meningkatkan pelayanan drainase dari 20% menjadi 75% sesuai 

dengan target nasional. Peningkatan pelayanan drainase ini harus 

memerlukan perencanaan induk terlebih dahulu. 

• Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara drainase, 

misalnya dengan membersihkan saluran drainase dari sedimen dan 

tidak membuang sampah ke saluran drainase yang ada. 

 

3.2.4. Higiene 
 

Secara umum, berdasarkan analisis data sekunder dan data primer ditunjang 

dengan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa kecenderungan masih 

rendahnya pola hidup bersih dan sehat di tingkat masyarakat relative masih perlu 

peningkatan yang signifikan. 

Hal tersebut tercermin dari beberapa permasalahan mendasar yang ditemukan di 

masyarakat, yaitu sebagai berikut : 

• Dari hasil survey PHBS 2009, untuk penilaian Rumah Tangga 

Sehat didapatkan  hasil bahwa dari  jumlah rumah tangga sebanyak 

15.383 kk dan diperiksa sebanyak 15.383 (100%), Rumah Tangga 

Sehat hanya 7.603 (49.42%) dan 2010 meningkat, baru mencapai 

51%. Sedangkan target nasional Indonesia sehat adalah 80%. 
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• Masih kurangnya ketersediaan air bersih untuk masyarakat, dimana 

masih dominan masyarakat yang menggunakan sumber air dari 

sumur gali yang tidak terlindungi. 

• Hanya 35% dari masyarakat yang mempunyai sumur berjarak > 10 

m. 

• Kualitas air sumur masyarakat dari hasil analisis menunjukkan 

nilai COD yang melebihi ambang batas.  

 

***** 
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4.1  Sasaran dan Arahan Penahapan Pencapaian 

Sebagai upaya untuk menjadikan Kota Pariaman sebagai kota yang tertata dengan 

baik sanitasinya, Pemerintah Kota Pariaman menempatkan pembangunan sanitasi 

sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam kurun waktu tahun 2013-2017. 

Pembangunan sektor ini pun diyakini haruslah dijalankan secara terintegrasi, 

sistematis dan memiliki arah atau kerangka implementasi yang jelas. Berdasarkan 

pemahaman ini, maka Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan serangkaian 

indikator-indikator capaian yang dapat menjadi acuan dari seluruh upaya 

pembangunan yang diarahkan pada sektor ini dan diselaraskan dengan visi 

sanitasi tahun 2013-2017 yang telah ditetapkan yaitu menjadikan  “Pariaman Kota 

Wisata Bersih, Asri, dan Indah” .Visi ini kemudian dijabarkan dalam 3 misi yaitu: 

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi 

2. Meningkatnya pengelolaan sanitasi kota untuk menciptakan Pariaman 

sebagai Kota Tujuan Wisata, Bersih, Asri dan Indah 

3. Meningkatnya kemitraan dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam 

pengelolaan sanitasi 

Misi ini diuraikan lebih rinci ke dalam 6 tujuan yaitu : 

1. Meningkatnya koordinasi dan legalisasi untuk pengelolaan sanitasi 

2. Optimalisasi lembaga pengelola sanitasi 

4 
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3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi 

khususnya daerah wisata 

4. Meningkatnya sistem pengelolaan, operasional dan pelayanan publik 

sektor sanitasi yang optimal dan berkelanjutan 

5. Meningkatknya kesadaran mayarakat terhadap budaya hidup bersih 

dan sehat 

6. Meningkatnya kemitraan sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi 

Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan menetapkan 15 sasaran yang hendak 

dicapai yaitu : 

1. Adanya Koordinasi dan  penetapan kebijakan dalam pengelolaan 

sanitasi  dalam bentuk perwako/perda sebanyak 5 buah 

2. Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan sebanyak 1 unit 

3. Peningkatan peran lembaga masyarakat (KSM) dalam pengelolaan 

sanitasi sebanyak 20 KSM 

4. Adanya 1 buah kawasan wisata sehat pada kawasan pantai 

5. Adanya 1 buah TPA yang memadai dengan sistem sanitary landfill 

6. Adanya 1 buah IPLT untuk skala Kota Pariaman 

7. Meningkatnya cakupan pelayaan persampahan dari 27% menjadi 

70% 

8. Meningkatnya cakupan pelayaan drainase lingkungan dari 20% 

menjadi 65% 

9. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih menjadi 80% pada 

tahun 2017 
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10. Adanya pengelolaan air limbah domestik skala kawasan dan non 

domestik pada 10 lokasi percontohan 

11. Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan 

penggunaan tangki septik dari 57% menjadi 100% di akhir 2017  

12. Meningkatnya jumlah desa sehat sebanyak 10 desa 

13. Meningkatnya pengelolaan sampah 3R oleh masyarakat dari 5% 

menjadi 35% 

14. Meningkatkan peran media dalam kampanye PHBS sebanyak 3 

media 

15. Meningkatnya dukungan duania usaha melalui CSR sebanyak 2 

kemitraan 

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi yang kemudian diuraikan dalam 

kebijakan, program dan kegiatan  yang dapat dijelaskan per sektor utama.  

 

4.2. Strategi Sektor & Aspek Utama 

a. Air Limbah 

� Peningkatan akses air limbah domestik secara off site dengan skala 

kawasan.  

� Peningkatan pengolahan air limbah non domestik (limbah medis 

dan industri rumah tangga) sehingga tidak mencemari lingkungan. 

� pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah  

� Peningkatan kapasitas regulasi, kelembagaan dan kemitraan 

dengan masyarakat. 

b. Persampahan 

� Pembangunan sarana TPA dengan sistem sanitary landfill 

mempunyai dua strategi optional yaitu; optimalisasi TPA yang ada 
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dan pembangunan TPA baru. Pembangunan TPA baru ini 

dilakukan sekiranya optimalisasi TPA lama sulit dilakukan karen 

terbatasnya lahan. Pembangunan TPA sanitary landfill ini 

membutuhkan lahan sedikitnya 5 ha, sedangkan TPA yang ada 

mempunyai luas 1,4 Ha. 

� Peningkatan cakupan pelayanan persampahan dari 27% menjadi 

70% pada tahun 2017 dilakukan dengan peningkatan sarana dan 

prasarana persampahan, peningkatan manajemen pengelolaan 

terutama sistem transportasi. 

� Peningkatan pengelolaan sampah sistem 3R (Reduce, Reuse dan 

Recycle) dikembangkan dengan melibatkan partispasi masyarakat 

dan nantinya dikelola lembaga masyarakat secara swadaya.  

� Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta sehingga dapat 

mengurangi beban pemerintah dalam pendanaan pengelolaan 

persampahan. 

� Mengembangkan kelembagaan, peraturan dan perundangan.   

� Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan sampah di kawasan 

wisata. 

c. Drainase Lingkungan 

� Peningkatan cakupan pelayanan saluran drainase dilakukan dengan 

mengoptimalkan sistem yang ada. 

� Pembangunan saluran drainase disesuaikan dengan perencanaan 

yang terapdu untuk penanganan pengendalian banjir. 

� Mengembangkan kelembagaan, peran serta masyarakat, peraturan 

dan perundangan. 

 

d. Higiene  

� Peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat dengan kualitas 

yang memenuhi standar kualitas air minum.  
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� Membangun unit pengolahan air baku dengan bekerjasama dengan 

Kabuapaten Padang Pariaman. 

� Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kualitas air dengan 

meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pemantauan kualitas 

sumber air masyarakat secara berkala . 

� Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan rumah 

sehat sesuai standar kesehatan. 

� Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jamban 

dengan bantuan stimulan. 

� Meningkatkan promosi kesehatan melalui berbagai media terutama 

radio RRI Kota Pariaman  

� Membangun kawasan wisata Kota Pariaman yang sehat dengan 

peningkatan sarana dan prasarana sanitasi. 

 

4.3. Enabling and Sustainability Aspect 

a. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan 

Strategi aspek kebijakan daerah dan kelembagaan adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun peraturan daerah tentang sanitasi; persampahan, 

pengelolaan limbah, drainase dan PHBS. 

2. Membangun kerjasama dengan Kabupaten yang berbatasan dalam 

pembangunan dan pengelolaan sanitasi. 

3. Mengoptimalkan pengorganisasian Kelompok Swadaya Masyarakat 

(KSM) pengelola sanitasi guna meningkatkan efektivitas kegiatan 

operasi dan pemeliharaan sarana sanitasi di tingkat masyarakat. 
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b. Keuangan 

Strategi aspek keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji dan mengidentifikasi sumber-sumber PAD dibidang sanitasi. 

2. Mengoptimalkan pemanfaatan dana APBN, APBD Propinsi dan 

APBD Kabupaten untuk pembangunan dan pengelolaan bidang 

sanitasi  

3. Menyusun strategi pengembangan sanitasi yang terintegrasi untuk 

memperoleh alokasi dana pembangunan sanitasi dari berbagai sumber 

(APBD propinsi, APBN, hibah luar negeri, dunia usaha dan 

masyarakat). 

4. Mengevaluasi tata cara penarikan retribusi dari pengguna layanan 

sanitasi 

5. Mengkaji dan mengevaluasi kinerja PDAM dalam rangka peningkatan 

retribusi air bersih. 

 

c. Komunikasi 

Strategi komunikasi pembangunan sektor sanitasi sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan fungsi SKPD terkait bidang perhubungan, informasi 

dan komunikasi  

2. Mengoptimalkan peran tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, 

generasi muda, dan bundo kanduang dalam penyebarluasan informasi 

sanitasi. 

3. Mengoptimalkan peran radio pemda, tabloid “Tabuik” dan website 

Kota Pariaman (www.kotapariaman.go.id) 

4. Memanfaatkan sanggar kesenian tradisional (saluang, randai, rabab, 

indang) sebagai sarana komunikasi sanitasi  

5. Monitoring dan evaluasi aspek komunikasi 
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d. Keterlibatan Pelaku Bisnis 

Selama ini, keterlibatan pelaku bisnis dalam penanganan pemasalahan di sektor 

sanitasi secara langsung belum belum ditempatkan sebagai subyek yang potensial. 

Perusahaan menengah dan besar cukup strategis untuk dijadikan mitra mengingat 

pada era sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai di dunia bisnis dengan 

mengedepankan social values). Hal ini membuka peluang bahwa sanitasi ini bisa 

digarap secara sinergis dengan pelaku bisnis. 

 

Pihak swasta lain yang berkaitan dengan permasalahan sanitasi adalah pengusaha 

rumah makan, pertokoan termasuk dalam hal ini home industry dan pedagang di 

pasar, termasuk pengepul sampah. 

 

Untuk mencapai sasaran, tujuan dan target-target pembangunan kota yang 

berkelanjutan, khususnya pembangunan sanitasi diperlukan adanya keseimbangan 

pembagian peran, hak dan kewajiban, tanggung jawab antara para pelaku 

pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. 

 

Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan menjadi prasyarat untuk 

pengembangan peningkatan pelayanan jasa sanitasi. Walaupun pemerintah 

memegang peranan kunci dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana 

sanitasi kepada publik, peranan masyarakat dan sector swasta tidak pula kalah 

pentingnya. Melibatkan masyarakat haruslah memperhatikan kebutuhannya, 

mengikutkan mereka dalam menentukan priortias dan pilihan-pilihan teknologi 

yang ada sesuai dengan kemampuannya, budaya dan kebiasan-kebiasaan mereka 

termasuk aspek jender bagaimana mereka memberikan peranan kepada para 

perempuan dan laki-laki dalam sanitasi. 

 

Untuk dapat melibatkan masyarakat sedemikian rupa diperlukan adanya strategi–

strategi yang memadai yang memasukkan suatu penilaian isu-isu utama dan 

peluang-peluang, juga sasaran dan target untuk peningkatan komunikasi, 

peningkatan kepedulian/kesadaran, partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan 

jender dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi.  
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Dalam keadaan sumberdaya pemerintah yang terbatas, maka pendaya gunaan 

sektor swasta dan lembaga non-pemerintah yang merupakan aktor penting 

potensial dalam situasi pasar sanitasi yang berkelanjutan. Penyiapan strategi untuk 

bagaimana melibatkan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, dan penyiapan 

rencana tindak untuk memanfaatkan peluang-peluang keikutsertaan mereka dalam 

pelayanan jasa sanitasi. 

 

Sampai saat ini belum ada pihak swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan 

air limbah domestik di Kota Pariaman baik berupa sub-kontrak maupun dalam 

bentuk kerjasama yang lainnya. Sedangkan keterlibatan Lembaga Non Pemerintah 

dalam hal ini dalam tahapan pembangunan sarana seperti SANIMAS dan 

PAMSIMAS yang melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam 

pembangunan dan pengelolaan dalam aspek pemeliharaan. 

 

Secara bertahap pihak Pemkot Pariaman seharusnya sudah mulai memfasilitasi 

pembentukan lembaga yang lebih kredibel dan akuntabel, dengan wujud 

pendekatan kepada yayasan milik masyarakat, guna mengelola seluruh Sanimas 

yang sudah dan akan dibangun di Kota Pariaman. Dalam pelaksanaannya setiap 

KSM yang sudah terbentuk merupakan bagian dalam struktur yayasan tersebut, 

dengan demikian pembentukan yayasan sebagai lembaga pengelola Sanimas tidak 

menimbulkan perubahan mendasar dari sisi operasional yang sudah berjalan. 

Dengan adanya yayasan juga akan dapat membantu Pemkot Pariaman untuk 

membangun sinergi dengan masyarakat karena pihak Pemkot Pariaman 

berhadapan dengan lembaga yang kredibel dan akuntable. Selain itu juga akan 

terjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Kota dengan Yayasan/lembaga yang 

kredibel dan akuntabel dalam menangani masalah sanitasi di masyarakat. 

 

Strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam hal Keterlibatan Pelaku Bisnis dalam 

sektor Sanitasi  di Kota Pariaman adalah sebagai  berikut : 
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1. Membuka kesempatan dan mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha 

dan perorangan dalam mendukung pembangunan sanitasi 

2. Menciptakan iklim investasi bagi dunia usaha dalam penyediaan 

sarana dan prasarana  pengelolaan sanitasi 

3. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha melalui program CSR 

(Corporate Social Responsibility) dibidang sanitasi 

4. Penyusunan regulasi khusus keterlibatan sektor swasta dalam 

pembangunan sektor sanitasi. 

 

e. Partisipasi Masyarakat dan Jender 

Partisipasi masyarakat dan jender merupakan salah satu aspek kunci keberhasilan 

sehingga pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan dari berbagai unsur 

masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan, anak-anak, tua muda, maupun 

yang miskin-kaya di Kota Pariaman. 

Dalam mengusung pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat menuntut masyarakat 

berperan tidak hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Pemerintah 

Kota Pariaman mengakui dan mendukung konsep-konsep dan prinsip gender serta 

kesetaraan sosial ini. Oleh karenanya, strategi yang tepat untuk hal ini adalah 

dengan pelibatan secara langsung unsur masyarakat dengan mempertimbangkan 

keseimbangan unsur laki-laki dan perempuan mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pemeliharaan serta pengembangannya. 

Strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam hal Partisipasi Masyarakat dan 

Gender dalam sektor Sanitasi  di Kota Pariaman adalah sebagai  berikut: 

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam 

pengelolaan sanitasi total berbasis masyarakat.   

2. Meningkatkan peran serta bundo kanduang dan PKK dalam 

pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. 

3. Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pengelolaan 

sanitasi berbasis masyarakat. 
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5.1 Sektor dan Aspek Utama 

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Sektor Air Limbah Kota Pariaman 

SASARAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN  

TAHUN ANGGARAN 
SUMBER 

DANA 

PENANG 
GUNG 

JAWAB 
KET 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Adanya 1 buah 
IPLT untuk 
skala Kota 
Pariaman 

Peningkatan 
sarana 
prasarana 
untuk 
pengolahan air 
limbah 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Air Limbah 
(IPLT) 

Studi kelayakan 
lokasi IPLT  

100,000,000 
    

APBD Dinas PU 
 

Studi AMDAL 
Pembangunan 
IPLT 

  
100,000,000 

   
APBD 

  

Sosialisasi dan 
Kampanye 
Rencana 
Pembangunan 
IPLT 

  
50,000,000 

   
APBD 
Prop   

Pembebasan 
Lahan/Tanah   

2,500,000,000 
   

APBD 
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Perencanaan 
Detail (DED) 
Pembangunan 
IPLT 

  
150,000,000 150,000,000 

  
APBD 

  

Pelatihan bagi 
Pengelola IPLT    

25,000,000 
  

APBD 
Prop   

Pembangunan 
IPLT     

1,500,000,000 
 

APBN 
  

Supervisi 
Pembangunan 
IPLT 

    
100,000,000 

 
APBN 

  

Operasi dan 
Pemeliharaan 
IPLT 

     
200,000,000 APBD 

  

Pengadaan Truk 
Tinja     

200,000,000 
 

APBN 
  

Operasi dan 
Pemeliharaan 
Truck Tinja 

     
25,000,000 APBD 

  

Peningkatan 
kapasitas 
laboratorium 
lingkungan 
sebanyak 1 unit 

Peningkatan 
kapasitas dan 
kompetensi 
labor 
lingkungan 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
perusakan LH  

Pemantauan 
Kualitas 
lingkungan  

256,205,000 300,000,000 325,000,000 350,000,000 400,000,000 425,000,000 APBD BLH 
 

Pengadaan sarana 
dan prasarana 
pemantau kualitas 
lingkungan  315,582,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 APBD 

  

Akreditasi labor 
lingkungan Kota 
Pariaman     

100,000,000 100,000,000 100,000,000 APBD 
  

Adanya 
pengelolaan air 
limbah 
domestik skala 
kawasan dan 
non domestik 

Penigkatan 
pengelolaan 
air limbah non 
domestik 

Program 
Peningkatan 
Pengendalian 
Polusi 

Studi Kelayakan 
pengelolaan air 
limbah non 
domestik 

 
75,000,000 

    
APBD BLH 
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pada 10 lokasi 
percontohan 

Penyusunan DED 
IPAL Non 
Domestik   

100,000,000 
   

APBD 
  

Sosialisasi 
rencana 
pembangunan 
IPAL Non 
Domestik 

  
25,000,000 

   
APBD 

  

Pembangunan 
IPAL Non 
Domestik 

350,000,000   
500,000,000 500,000,000 500,000,000 APBN 

  

Peningkatan 
pengelolaan 
air limbah 
domestik 
secara terpusat 
skala kawasan 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Air Limbah  

Studi Kelayakan 
sistem 
pengelolaan air 
limbah terpusat 
skala kawasan 

 
150,000,000 

    
APBD Dinas PU 

 

Penyusunan 
Masterplan dan 
Outline plan 
pengelolaan air 
limbah skala 
kawasan 

  
250,000,000 

   
APBD 

  

Studi AMDAL 
(UKL/UPL) 
Sistem 
Pengelolaan air 
limbah terpusat 
skala kawasan 

  
200,000,000 

   
APBD 

  

Sosialisasi 
rencana 
pembangunan 
sistem 
pengelolaan air 
limbah terpusat 

   
25,000,000 

  
APBD 

  

Pembebasan 
Lahan/Tanah    

1,500,000,000 1,500,000,000 
 

APBD 
  

Penyusunan DED  
    

225,000,000 
 

APBD 
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Sosialisasi 
Pembangunan 
Sistem     

40,000,000 
 

APBD 
  

Pelatihan 
pengelolaan 
sistem pengolah 
limbah terpusat 

     
25,000,000 

APBD 
Prop   

Pembangunan 
Sistem 
Pengelolaan air 
limbah terpusat 
skala kawasan 

     
6,000,000,000 APBN 

  

Meningkatnya 
cakupan 
kepemilikan 
jamban dengan 
penggunaan 
tangki septik 
dari 57% 
menjadi 100% 
di akhir 2017 

Peningkatan 
jumlah jamban 
keluarga, 
MCK Umum, 
MCK ++ dan 
IPAL/tangki 
septik secara 
komunal 

Program 
Lingkungan 
sehat 
Perumahan 

Penyusunan 
Rencana Umum 
Penyediaan 
jamban 

 
50,000,000 

    
APBD Dinas PU 

 

Jamban 
Keluarga          

Penyuluhan dan 
kampanye BABS 
(Sasaran MBR 
dan Non MBR) 

 
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

 
APBD 

  

Stimulan Jamban 
untuk MBR  

750,000,000 750,000,000 500,000,000 500,000,000 
 

APBN 
  

MCK Umum 
         

Penyuluhan dan 
kampanye 
pengelolaan air 
limbah domestik 
untuk lokasi 
berpotensi 
pembangunan 
MCK Umum 
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Sosialisasi 
rencana 
pembangunan 
MCK Umum 

         

Pembebasan 
Lahan/Tanah          

Penyusunan DED 
MCK Umum          

Pembangunan 
MCK Umum          

MCK ++ 
         

Penyuluhan dan 
kampanye 
pengelolaan air 
limbah domestik 
untuk lokasi 
berpotensi 
pembangunan 
MCK ++ 

 
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

APBD 
Prop   

Sosialisasi 
rencana 
pembangunan 
MCK ++ 

 
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 APBD 

  

Pembebasan 
Lahan/Tanah  

50,000,000 50,000,000 
   

APBD 
  

Penyusunan DED 
MCK ++   

100,000,000 
   

APBD 
  

Pembangunan 
MCK ++    

300,000,000 300,000,000 150,000,000 APBN 
  

IPAL/tangki 
septik komunal          
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Penyuluhan dan 
kampanye 
pengelolaan air 
limbah domestik 
untuk lokasi 
berpotensi 
pembangunan 
IPAL/tangki 
septik komunal 

 
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

APBD 
Prop   

Sosialisasi 
rencana 
pembangunan 
IPAL/tangki 
septik komunal 

 
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 APBD 

  

Pembebasan 
Lahan/Tanah  

50,000,000 50,000,000 
   

APBD 
  

Penyusunan DED 
IPAL/tangki 
septik komunal 

  
100,000,000 

   
APBD 

  

Pembangunan 
IPAL/tangki 
septik komunal 

   
500,000,000 500,000,000 250,000,000 APBN 

  

 

Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Sektor  Persampahan Kota Pariaman 

SASARAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN SUMBER 

DANA 

PENANG 
GUNG 

JAWAB 
KET 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Adanya 1 
buah TPA 
yang 
memadai 
dengan sistem 

Optimalisasi 
TPA Tungkal 
Selatan 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

Review 
Masterplan TPA 
Tungkal Selatan 

        100,000,000          APBD BLH   

Sosialisasi 
rencana           25,000,000          APBD     
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sanitary 
landfill 

pembangunan 
TPA 

Penambahan/Pem
bebasan Lahan 

       2,500,000,000        APBD     

Penyusunan  
(Review) DED 
TPA Tungkal 
Selatan 

          100,000,000        APBD     

Pembangunan 
TPA (sanitary 
landfill) 

         5,000,000,000      APBN     

Supervisi 
Pembangunan 
TPA 

            100,000,000      APBN     

Operasionalisasi 
TPA 

   399,336,000        450,000,000        500,000,000        550,000,000        600,000,000        650,000,000  APBD BLH   

Pembangunan 
TPA baru 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

Penyusunan 
AMDAL 
(UKL/UPL) 

        100,000,000          APBD     

Sosialisasi 
rencana 
pembangunan 
TPA 

          25,000,000          APBD     

Pembebasan 
Lahan 

       5,000,000,000        APBD     

Penyusunan  DED 
TPA 

            100,000,000      APBD     

Pembangunan 
TPA (sanitary 
landfill) 

           7,000,000,000    APBN     

Supervisi 
Pembangunan 
TPA 

              150,000,000    APBN     

Operasionalisasi 
TPA baru 

                650,000,000  APBN     

Operasionalisasi 
TPA lama 

   399,336,000        450,000,000        500,000,000        550,000,000        600,000,000    APBN     

Program  
Rehabilitasi 
dan Pemulihan 
Cadangan 

Penyusunan studi 
kelayakan 
Penutupan TPA 

              50,000,000      APBD BLH   

Penyusunan             100,000,000      APBD     
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Sumber daya 
Alam 

AMDAL 
Penutupan TPA 
Perencanaan 
Detail (DED) 
Penutupan TPA 

              100,000,000    APBD     

Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Penutupan TPA 

             2,000,000,000  APBN     

Pengawasan dan 
Supervisi 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Penutupan TPA 

                  75,000,000  APBN     

Monitoring, 
Pengoperasian 
dan Pengendalian 
Pasca Operasi 
TPA 

            APBD     

Pengembangan 
TPA Regional 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

Koordinasi dan 
Pengembangan 
kerjasama antar 
daerah 

                    -             50,000,000                         -                          -                          -                          -   APBD     

Penyusunan 
manajemen 
pengelolaan 
persampahan 

                    -                          -                          -            200,000,000                         -                          -   APBD     

Operasionalisasi 
TPA baru 

                    -                          -                          -                          -            600,000,000           650,000,000  APBD     

Operasionalisasi 
TPA lama 

      
399,336,000  

         450,000,000           500,000,000           550,000,000                         -                          -   APBD     

Program  
Rehabilitasi 
dan Pemulihan 
Cadangan 
Sumber daya 
Alam 

Penyusunan studi 
kelayakan 
Penutupan TPA 

              50,000,000      APBD BLH   

Penyusunan 
AMDAL 
Penutupan TPA 

            100,000,000      APBD     

Perencanaan 
Detail (DED) 
Penutupan TPA 

              100,000,000    APBD     

Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Penutupan TPA 

             2,000,000,000  APBN     
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Pengawasan dan 
Supervisi 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Penutupan TPA 

                  75,000,000  APBN     

Monitoring, 
Pengoperasian 
dan Pengendalian 
Pasca Operasi 
TPA 

            APBD     

Meningkatnya 
cakupan 
pelayaan 
persampahan 
dari 27% 
menjadi 70% 

Optimalisasi 
pengelolaan 
persampahan 
eksisting dan 
peningkatan 
sarana 
prasarana 

Peningkatan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

Masterplan 
persampahan 
Kota Pariaman         100,000,000          APBD BLH   

Review 
manajemen 
pengelolaan 
persampahan 
Kota Pariaman 

        100,000,000          APBD     

Pembangunan dan 
Rehabilitasi TPS 
(dengan 
pemisahan) 

          200,000,000        200,000,000        200,000,000    APBN     

Pembangunan 
Transfer Depo 

          250,000,000        250,000,000        250,000,000    APBN     

Pengadaan sarana 
dan prasarana 
pengelolaan 
persampahan 

   490,620,000     1,000,000,000     1,000,000,000     1,000,000,000     1,000,000,000    APBN     

Operasionalisasi 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kota Pariaman 

   711,998,000        800,000,000        900,000,000     1,000,000,000     1,100,000,000     1,200,000,000  APBD     

Pemeliharaan 
Sarana Prasarana 
Pengelolaan 
Persampahan 
Kota 

   100,000,000        100,000,000        100,000,000        100,000,000        100,000,000        100,000,000  APBD     

Meningkatnya 
pengelolaan 

Peningkatan 
dan 

Program 
Pengembangan 

Penyuluhan 
Persampahan 

     50,000,000            APBD BLH   
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sampah 3R 
oleh 
masyarakat 
dari 5% 
menjadi 35% 

Pembangunan 
TPST 

kinerja 
pengelolaan 
persampahan 
(3R) 

Penyusunan 
business plan  

          75,000,000                

Kampanye dan 
Pelatihan 
Pengelolaan 
Persampahan 

          25,000,000          30,000,000          50,000,000          50,000,000    
APBD 
Prop 

    

Pengadaan sarana 
dan prasarana 
pengelolaan 
persampahan 
terpadu 

   556,500,000        600,000,000        650,000,000        700,000,000        750,000,000    APBN     

Pengembangan 
kawasan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Terpadu 

   204,862,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000  
APBD 
Prop 

    

Perlobaan antar 
TPST 

          30,000,000          30,000,000          30,000,000          30,000,000          30,000,000  APBD     

 

Tabel 5.3 Program dan Kegiatan Sektor Drainase Kota Pariaman 

             

SASARAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN  

TAHUN ANGGARAN 
SUMBER 

DANA 

PENANG 

GUNG 

JAWAB 

KET 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Meningkatnya 
cakupan 
pelayaan 
drainase 
lingkungan 
dari 20% 
menjadi 65% 

Peningkatan 
sarana 
prasarana 
drainase 

Program 
pembangunan 
saluran 
drainase 

Penyusunan 
Database drainase 
Kota Pariaman 

   

400,000,000            APBD Prop Dinas PU   

Perencanaan 
pembangunan 
drainase dan 
gorong-gorong 
(masterplan) 

   

400,000,000            APBD      

Penyusunan DED 
Drainase 

  

        

300,000,000          APBD     

Pembangunan 
Saluran Drainase 

   

720,000,000  

   

1,500,000,000  

   

1,500,000,000  

   

1,500,000,000  

   

1,500,000,000  

   

1,500,000,000  APBN     
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Rehabilitasi Saluran 
Drainase 

   

500,000,000  

        

500,000,000  

        

500,000,000  

        

500,000,000  

        

500,000,000  

        

500,000,000  APBD     

Pemeliharaan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

   

200,000,000  

        

200,000,000  

        

200,000,000  

        

200,000,000  

        

200,000,000  

        

200,000,000  APBD     

 

 

Tabel 5.4 Program dan Kegiatan Sektor  Hygiene Kota Pariaman  

             

SASARAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN SUMBER 

DANA 

PENANG 
GUNG 

JAWAB 
KET 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Adanya 1 
buah kawasan 
wisata sehat 
pada kawasan 
pantai 
domestik dan 
industri rumah 
tangga skala 
perkotaan 
pada akhir 
tahun 2017 

Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas sarana 
prasarana 
sanitasi kawasan 
wisata yang 
terintegrasi 
dengan penataan 
ruang 

Program 
Pemanfaatan 
ruang 

Perencanaan 
Terpadu Kawasan 
Batang Piaman 
dan Pantai 
Gandoriah – 
Pantai Cermin 

     
114,525,000  

            Bappeda   

Koordinasi 
pemanfaatan 
ruang kawasan 
wisata 

           
50,000,000  

       50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000        

Program 
pengembangan 
destinasi 
pariwisata 

Peningkatan 
pembangunan 
sarana dan 
prasarana sanitasi 
kawasan wisata 

         
100,000,000  

     100,000,000       100,000,000       100,000,000       100,000,000    Pariwisata   

Pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana sanitasi 
kawasan wisata 

           
50,000,000  

       50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000        

Meningkatnya 
cakupan 
pelayanan air 
bersih menjadi 
80% pada 

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
penyediaan air 
bersih 

Program 
Penyediaan dan 
Pengolahan Air 
Baku 

Penyusunan data 
base dan rencana 
tindak 
(masterplan) air 
bersih Kota 

     
300,000,000  

          APBD Dinas PU   
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tahun 2017 Pariaman 

Penyusunan 
Perencanaan 
teknis sarana air 
minum 

     
150,000,000  

          APBD     

Pembangunan 
WTP 

      
5,100,000,000  

        APBN     

Pembangunan 
Jaringan 
perpipaan 

         
500,000,000  

     500,000,000       500,000,000       500,000,000       500,000,000  APBN     

Operasional WTP        
80,000,000  

         
80,000,000  

       80,000,000         80,000,000         80,000,000         80,000,000  APBD     

Perbaikan sarana 
dan prasarana air 
bersih 

         
200,000,000  

     200,000,000       200,000,000       200,000,000       200,000,000  APBD     

Peningkatan 
akses air bersih 
masyarakat di 
perdesaan 

Program 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Perdesaaan 

Pembangunan 
sarana dan 
prasarana air 
bersih dan sanitasi 
masyarakat 

     
250,000,000  

       
250,000,000  

     250,000,000       100,000,000      APBN Dinas PU   

Pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana air 
bersih perdesaan 

                  

Meningkatnya 
jumlah desa 
sehat 
sebanyak 10 
desa 

Peningkatan 
pembinaan desa 
untuk memenuhi 
indikator rumah 
sehat 

Program 
pengembangan 
lingkungan 
sehat 

Pembentukan 
kader kesehatan 
lingkungan 
(kesling) 

           
30,000,000  

        APBD Dinas 
Kesehatan 

  

Pendidikan dan 
pelatihan 
(pengembangan 
SDM) kader 
keslingk 

       
24,607,500  

         
25,000,000  

        APBD     

Bimbingan teknis 
peningkatan 
program 

         
6,500,000  

         
10,000,000  

        APBD     
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penyehatan 
lingkungan 

Sosialisasi 
kebijakan 
lingkungan sehat 

           
50,000,000  

       50,000,000        APBD     

Pembinaan Forum 
Kota Sehat 

         
250,000,000  

     250,000,000       250,000,000       250,000,000       250,000,000  APBD     

Lomba desa sehat 
(percontohan) 

           40,000,000         40,000,000      APBD     

Meningkatkan 
peran media 
dalam 
kampanye 
PHBS 
sebanyak 3 
media 

Promosi sanitasi 
melalui media 
elektronik, 
pendidikan 
(UKS) dan 
kesenian lokal 

Program 
Promosi 
kesehatan dan 
pemberdayaan 
masyarakat 

Penyuluhan  
PHBS  

           
40,000,000  

       40,000,000         40,000,000         40,000,000         40,000,000  APBD Dinas  
Kesehatan 

  

Diklat dan bimtek 
pengelolaan 
program UKS 

       
31,587,000  

         
40,000,000  

       50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000  APBD     

Festival kesenian 
daerah dengan 
tema/muatan 
PHBS 

           
40,000,000  

       40,000,000         40,000,000         40,000,000         40,000,000  APBD     

Pengembangan 
media promosi 
dan informasi 
sadar hidup sehat 

     
105,047,500  

       
100,000,000  

     100,000,000       100,000,000       100,000,000       100,000,000  APBD     

Penyediaan 
Sistem Informasi 
Kesehatan Kota 
Pariaman secara 
online 

           
50,000,000  

       50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000  APBD     
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5.2. Program dan Kegiatan Enabling and Sustainability Aspect 

 

Tabel 5.5 Program dan Kegiatan Subsektor Kebijakan Daerah dan Kelembagaan 

No Sasaran Strategi Program Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 
1 Adanya 

Koordinasi dan  
penetapan 
kebijakan dalam 
pengelolaan 
sanitasi  dalam 
bentuk 
perwako/perda 
sebanyak 5 buah 
 

Meningkatkan 
koordinasi 
pengelolaan 
sanitasi 

Program 
Percepatan 
Pembangunan 
Sanitasi 
Perkotaan  
 

1. Memorandum 
Program Sektor 
Sanitasi  

2. Koordinasi, 
pelaksanaan dan 
monitoring 
program sanitasi  

Bappeda 

Penetapan 
kebijakan 
pengelolaan dan 
retribusi sanitasi 
(air limbah, 
sampah) dan 
integrasi dengan 
pengaturan tata 
ruang dan tata 
bangunan 

Program 
Penataan 
Peraturan 
Perundang-
undangan  
 

1. Koordinasi 
kerjasama 
permasalahan 
peraturan 
perundang-
undangan  

2. Penyusunan 
rencana kerja 
rancangan 
peraturan 
perundang-
undangan  

3. Legislasi 
rancangan 
peraturan 
perundang-
undangan   

4. Fasilitasi 
sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan  

5. Publikasi 
peraturan 
perundang-
undangan 

Bag. Hukum 
Setdako 



V - 15 

 

Pokja AMPL Kota Pariaman 

 

No Sasaran Strategi Program Kegiatan Penanggung 
Jawab 

  Penerapan sanksi 
insentif dan 
disinsentif untuk 
pengawasan 
penerapan 
kebijakan sanitasi 

Program 
pemeliharaan 
kantrantibmas 
dan 
pencegahan 
tindak 
kriminal 

1. Pengawasan 
pengendalian 
dan evaluasi 
kegiatan polisi 
pamong praja 

2. Peningkatan 
kerjasama 
dengan aparat 
keamanan 
dalam teknik 
pencegahan 
kejahatan 

 

2 Peningkatan 
kapasitas 
laboratorium 
lingkungan 
sebanyak 1 unit 
 

Peningkatan 
kemampuan SDM 

Program 
peningkatan 
sumber daya 
aparatur 

1. Pelatihan 
manajemen 
laboratorium 
lingkungan  

2. Pelatihan teknis 
survey dan 
analisis sampel  

BLH 

 

Tabel 5.6  Program dan Kegiatan Subsektor Keuangan 

No Sasaran Strategi Program Kegiatan Penanggung 
Jawab 

1 Adanya 
Koordinasi dan  
penetapan 
kebijakan dalam 
pengelolaan 
sanitasi  dalam 
bentuk 
perwako/perda 
sebanyak 5 buah 
 

Penetapan 
kebijakan 
pengelolaan dan 
retribusi sanitasi 
(air limbah, 
sampah) dan 
integrasi dengan 
pengaturan tata 
ruang dan tata 
bangunan 

Program 
peningkatan 
dan 
Pengembang 
an pengelola 
an keuangan 
daerah  

 

1. Penyusunan 
rancangan 
peraturan 
daerah tentang 
pajak daerah 
dan retribusi  

2. Peningkatan 
manajemen 
aset/ barang 
daerah  

3. Peningkatan 
manajemen 
investasi daerah 

DPPKA 
 
 

 
 
 
 
 
 



V - 16 

 

Pokja AMPL Kota Pariaman 

 

 
 

Tabel 5.7 Program dan Kegiatan Subsektor Komunikasi 
 

No 
Sasaran 

Strategi Program Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 
1 Meningkatkan 

peran media 
dalam 
kampanye 
PHBS 
sebanyak 3 
media 

 

Optimalisasi 
media lokal 

 

Program 
pengembangan 
komunikasi, 
informasi dan 
media massa  
  

1. Pembinaan dan 
pengembangan 
sumber daya 
komunikasi dan 
informasi  

2. Operasional 
Radio  

3. Operasional 
Media Centre  

4. Diseminasi 
informasi 

 

Dinas 
Hubkominfo 

 

 

Table 5.8 Program dan Kegiatan Subsektor Keterlibatan Pelaku Bisnis 
 

No Strategi Strategi Program Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 
1 Meningkatnya 

dukungan 
duania usaha 
melalui CSR 
sebanyak 2 
program 

 

Meningkatkan 
koordinasi 
dengan dunia 
usaha 

 

Peningkatan 
promosi dan 
kerja sama 
investasi 

1. Peningkatan 
peranserta dunia 
usaha dalam 
Penyediaan 
prasarana dan 
sarana 
pengelolaan 
persampahan  

2. Fasilitasi 
Kerjasama 
Pengelolaan 
sampah 
(pengomposan, 
pemanfaatan 
barang bekas) 
dengan dunia 
usaha  

3. Koordinasi dan 
singkronisasi 
program CSR  

4. MoU 
keterlibatan 
swasta dalam 

Bappeda  
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No Strategi Strategi Program Kegiatan Penanggung 
Jawab 

pengelolaan 
sanitasi 
 

 

Tabel 5.9 Program dan Kegiatan Subsektor Pemberdayaan Masyarakat, Aspek 
Jender dan Kemiskinan 

No Sasaran Strategi Program Kegiatan Penanggung 
Jawab 

1 Peningkatan 
peran lembaga 
masyarakat 
(KSM) dalam 
pengelolaan 
sanitasi 
sebanyak 20 
KSM 

 

Meningkatkan 
peran 
kelembagaan 
masyarakat 
dan perempuan 

Program 
Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Pedesaan  
  

1. Pemberdayaan 
Lembaga dan 
Organisasi 
Masyarakat 
Pedesaan  

2. Penyelenggara
an Pendidikan 
dan Pelatihan 
Tenaga Teknis 
dan 
Masyarakat  

 

BPM 

3. Penyelenggara
an Diseminasi 
Informasi bagi 
Masyarakat 
Desa  
 

 

Program 
Peningkatan 
peran serta dan 
kesetaraan 
jender dalam 
pembangunan  
 

1.  Kegiatan 
pembinaan 
organisasi 
perempuan 

2.   Kegiatan 
pendidikan 
dan pelatihan 
peningkatan 
peran serta 
dan kesetaraan 
jender dalam 
pengelolaan 
sanitasi 
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No Sasaran Strategi Program Kegiatan Penanggung 
Jawab 

Program 
Pemberdayaan 
komunitas 
Perumahan  
 
 

 

1. Fasilitasi 
pembangunan 
prasarana dan 
sarana dasar 
pemukiman 
berbasis 
masyarakat  

2. Peningkatan 
peran serta 
masyarakat 
dalam 
pelestarian 
lingkungan 
perumahan  

 

BPM 

2 Meningkatnya 
jumlah desa 
sehat sebanyak 
10 desa 

Program 
peningkatan 
partisipasi 
masyarakat 
desa 

Program 
peningkatan 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
membangun 
desa 

1.  Pembinaan 
Kelompok 
masyarakat 
pembangun  
desa 

2.   Bulan bhakti 
gotong royong 
masyarakat 

3.   Fasilitasi, 
pembentukan, 
pemeliharaan 
dan lomba KPP 
Fasum 

 

BPM 
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6.1 Gambaran Umum Struktur Monev Sanitasi 

 

Monitoring (pemantauan) adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 

rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang 

timbul dan/atau akan timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

Sedangkan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk dapat 

mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang 

dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk 

perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. 

 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, 

transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dalam perencanaan pembangunan di bidang 

sanitasi, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

perencanaan pembangunan sanitasi. Serta memantau berbagai kegiatan yang 

dilakukan instansi terkait dalam bidang sanitasi, sehingga didapat sebuah pola kerja 

yang terencana, tepat sasaran dan terkendali dalam rangka menuju keberlanjutan. 

 

Adapun tujuan khusus strategi monev adalah: 

a. Memantau, mengkaji dan mengevaluasi proses proses perencanaan 

pembangunan sanitasi 

6 
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b. Memantau, mengkaji dan mengevaluasi proses pelaksanaan pembangunan 

sanitasi 

c. Memantau, mengkaji dan mengevaluasi manfaat dan dampak 

pembangunan sanitasi bagi daerah Kota Pariaman. 

d. Menverifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan. 

e. Mengindentifikasi capaian dan kelemahannya serta hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

f. Menetapkan rekomendasi atau umpan balik dan langkah-langkah perbaikan 

untuk penyempurnaan rencana yang akan datang dengan memberikan 

informasi status perkembangan program/kegiatan.    

g. Untuk mendapatkan informasi deviasi antara perencanaan dengan 

pelaksanaan.  

 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah dokumen SSK ini 

disahkan dan dijadikan acuan untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi di 

wilayah Kota Pariaman.  

Karena Rencana SSK dilaksanakan pada semua tingkat sektor – oleh setiap dinas 

sesuai bidang tugas masing-masing, maka tidak ada lembaga tunggal yang 

bertanggung-jawab atas pelaksanaan kegiatan sanitasi, sehingga dengan sendirinya 

SKPD terkait secara terintegrasi  bertanggung-jawab atas monitoring proyek sanitasi. 

Oleh karena itu pokja Sanitasi Kota Pariaman perlu membentuk tim monev secara 

tersendiri dengan koordinatornya berada dibawah SKPD Bappeda.  

 

Adapun mekanisme pelaksanaan monev adalah sebagai berikut: 

a. Setiap SKPD yang terkait dengan sanitasi membuat laporan rencana 

pelaksanaan kegiatan setiap sub sector sanitasi yang meliputi sub-sektor air 

limbah, air bersih, sampah, dan drainase lingkungan kepada Bappeda.  

b. Bappeda mengkompilasi masing-masing rencana SKPD dengan 

memperhatikan singkronisasi input, output, outcome sesuai dengan indikator 

kinerja yang jelas. 
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c. Bappeda bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap 

usulan/rencana masing-masing SKPD, dilanjutkan dengan memberikan 

masukan dan rekomendasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan jika ada 

masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan. 

d. Bappeda membuat laporan tentang hasil evaluasi terhadap usulan rencana 

SKPD terkait dengan kegiatan sanitasi disampaikan kepada Walikota dan 

mendesiminasikannya kepada kepala SKPD lain yang berkaitan dengan 

kegiatan pembangunan sanitasi. 

 

Bappeda Kota Pariaman bertanggungjawab untuk menyebarluaskan laporan 

gabungan tentang sanitasi kepada yang berkepentingan. Laporan gabungan monev 

pelaksanaan pembangunan sanitasi yang disiapkan oleh Pokja Sanitasi dilaporkan 

kepada Kepala Bappeda Kota Pariaman sebagai lembaga yang bertanggung jawab 

untuk monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di kota. Selanjutnya, 

Bappeda Kota Pariaman akan menyampaikannya kepada Walikota dan 

mendesiminasikanmya kepada kepala SKPD lain yang berkaitan dengan kegiatan 

pembangunan sanitasi. 

 

a. Monitoring terkait pengambilan keputusan  

Strategi monitoring terkait pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 

menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar 

sanitasi, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kota, 

untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan 

target tertentu sanitasi kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang 

ada sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi ini adalah alat pengelolaan multi-

fungsi – alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan 

akhirnya proses pengambilan keputusan. 
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Pelaksanaan strategi monitoring ini akan memberikan jawaban untuk beberapa 

pertanyaan mendasar mengenai pembangunan sektor sanitasi secara umum, dan 

secara khusus dampak pelaksanaan SSK yang diperbaharui secara berkala. 

 

Perencanaan pembangunan sanitasi Kota Pariaman dimulai dari penyusunan Buku 

Putih Sanitasi Kota Pariaman yang merupakan peta kondisi sanitasi kota saat ini. Di 

dalam Buku Putih memuat area-area prioritas untuk pembangunan sanitasi yang 

ditetapkan berdasarkan analisa dari data sekunder dan data primer, yang 

disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di sektor sanitasi termasuk 

masyarakat. Selanjutnya  Buku Putih Sanitasi ini akan menjadi dasar untuk 

penyusunan SSK baik dari aspek teknis maupun non teknis. Dengan memperhatikan 

proses tersebut, maka monev proses perencanaan pembangunan sanitasi akan 

mengikuti monev proses perencanaan yang sudah berjalan di Kota Pariaman, dengan 

menambahkan beberapa aspek yaitu pada saat penyusunan Buku Putih Sanitasi dan 

penyiapan SSK.  

Untuk mengintegrasikan hasil-hasil monev proses ini kedalam siklus perencanaan 

pembangunan sanitasi berikutnya guna memperbaiki kualitas perencanaan,maka perlu 

ada masukan, review dan singkronisasi dengan dokumen perencanaan dan anggaran 

seperti : 

a. Rekapitulasi usulan kegiatan kelurahan, kecamatan dan SKPD (Proses 

Musrenbang) 

b. RKA – SKPD 

c. RAPBD dan Rancangan Penjabarannya 

d. DPA – SKPD 

 

Instrumen tersebut untuk melihat apakah masyarakat atau SKPD sudah mengusulkan 

kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi, dan SKPD telah mengakomodasikannya 

kedalam rencananya. Namun demikian, instrumen-instrumen itu saja belum cukup 

untuk melihat kualitas proses dari seluruh proses perencanaan program sanitasi. Oleh 

sebab itu, Pokja Sanitasi Kota akan menetapkan dulu kerangka kerja monitoring 



VI - 5 

 

Pokja AMPL Kota Pariaman 

 

proses, dengan langkah pertama adalah identifikasi proses mana yang perlu 

dimonitor, juga identifikasi beberapa indikator proses yang sederhana. 

 

Namun demikian, instrumen-instrumen itu saja belum cukup untuk melihat kualitas 

proses dari seluruh proses perencanaan program sanitasi. Oleh sebab itu, Pokja 

Sanitasi Kota akan menetapkan dulu kerangka kerja monitoring proses, dengan 

langkah pertama adalah identifikasi proses mana yang perlu dimonitor, juga 

identifikasi beberapa indikator proses yang sederhana. 
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Prosedur yang diusulkan untuk melakukan ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Membuat daftar proses-proses utama yang harus dimonitor dan menjelaskan 

alasannya mengapa proses ini yang akan dimonitor; 

b. Mengidentifikasi indikator sederhana untuk mengukur setiap proses ini 

c. Mengamati proses utama dan memakai indikator untuk monitoring dan 

evaluasinya 

d. Menganalisis temuan 

e. Memutuskan tindakan apa yang diperlukan untuk mengubah proses sebagai 

akibat temuan tersebut 

f. Melakukan tindakan. 

 

Ada sepuluh (10) langkah dalam monitoring perencanaan terkait pengambilan 

keputusan yang diusulkan, yakni sebagai berikut : 

Langkah 1 

Melakukan koordinasi dengan Bappeda selaku SKPD yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan 

daerah. 

Langkah 2 

Menyusun alat dan model monev perencanaan. 

Langkah 3 

Melakukan penguatan kapasitas personil Pokja yang berkaitan dengan pola dan 

metode monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sanitasi. 

Langkah 4 

Melakukan monitoring pada saat musrenbang mulai dari tingkat kelurahan 

sampai dengan kota. 

Langkah 5 

Melakukan evaluasi hasil monitoring musrenbang kelurahan untuk memberi 

masukan pada musrenbang kecamatan, hasil monitoring musrenbang 

kecamatan untuk memberi masukan musrenbang kota. 
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Langkah 6 

Melakukan monitoring usulan kegiatan sanitasi di RKA-SKPD melalui RKA 

masing masing SKPD dengan terlebih dulu melakukan pendekatan pada 

masing-masing SKPD untuk memperoleh rekapitulasi RKA-SKPD. 

Langkah 7 

Melakukan evaluasi hasil monitoring untuk memberi masukan pada Tim 

Anggaran Kota. 

Langkah 8 

Melakukan monitoring pada naskah draft RAPBD sekaligus evaluasi untuk 

memberikan masukan pada Tim Anggaran maupun Panitia Anggaran. 

Langkah 9 

Melakukan monitoring dokumen pelaksanaan kegiatan sanitasi melalui DPA 

masing-masing SKPD, pelaporan dilakukan per tri wulan. 

Langkah 10 

Melakukan evaluasi hasil monitoring untuk memberi masukan pada Tim 

Anggaran Kota. 

 

b. Monitoring pelaksanaan 

Monitoring ini untuk mengukur kemajuan program dan pelaksanaan berbanding 

target, dan untuk mengetahui apakah strategi telah mencapai hasil dan keluaran yang 

diinginkan. Pemerintah Kota memakai monitoring seperti ini sebagai mekanisme 

pengendalian keuangan dan kemajuan kegiatan, dan kota sudah mempunyai beberapa 

instrumen untuk mengukur ini. 

Tujuan monitoring pelaksanaan ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan 

informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran dan hasil dari Rencana Tindak 

Strategi Sanitasi Kota yang telah tersusun. 

 

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada saat implementasi kegiatan/program 

pembangunan ditujukan untuk melihat kesesuaian antara rencana awal dengan hasil 
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yang dicapai dan kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran, serta melihat masalah 

yang dihadapi pada saat implementasi. 

 

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat 

dibedakan menjadi 3 bagian yaitu : 

� Monev yang dilakukan dengan metode kunjungan lapangan atau biasa dikenal 

dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari 

beberapa SKPD dengan leading sector  Bappeda. 

� Monev yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan 

masing-masing kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Pariaman 

secara periodik bulanan dan pelaporan Tri wulan. 

 

Tujuan utama Monev pelaksanaan rencana tindak SSK ini adalah untuk menetapkan 

kerangka monitoring dan pelaporan kemajuan proyek/program baik dari aspek 

anggaran maupun capaian hasil fisik pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian 

dari Rencana Tindak SSK.  Sasarannya adalah seluruh kegiatan yang dilakukan pada 

tahun berjalan. 
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Gambar 6.1 Alur Pelaporan Monev Implementasi Program Sanitasi 

 

c. Monitoring stratejik 

Monitoring strategis merupakan monitoring yang berkaitan dengan manfaat sanitasi 

secara umum, termasuk sasaran dan tujuan, indikator, instrumen dan mekanisme, 

peran dan tanggung-jawab lembaga, dan prosedur pelaporan/umpan-balik.  Dengan 
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adanya monitoring ini dapat dilakukan evaluasi dalam rangka menemukan deviasi 

atau perbedaan rencana dengan capaian kegiatan dan mencari penyebab munculnya 

deviasi. Evaluasi strategi sanitasi tersebut dapat dilihat dari aspek pelaksanaan dari 

kegiatan yang telah direncanakan 

Ada lima langkah dalam melakukan monitoring strategi yang mencakup : 

 

Langkah 1 

Mencari, mengumpulkan dan mengolah data kegiatan pembangunan sanitasi yang 

telah dilaksanakan. 

Langkah 2 

Melihat indikator kinerja yang ditargetkan yang meliputi input, output, outcome, 

benefit dan impactnya.  

Langkah 3 

Mengumpulkan dan mengolah data manfaat yang diterima oleh Pemerintah 

(narasumber adalah pemimpin kegiatan atau SKPD). 

Langkah 4 

Mengumpulkan dan mengolah data manfaat yang diterima oleh masyarakat (melalui 

teknik questioner atau wawancara) 

Langkah 5 

Mengolah data yang diperoleh dalam bentuk simpulan-simpulan secara komprehensif 

tentang manfaat pembangunan sanitasi. 

Langkah 6 

Menyusun laporan dan rekomendasi tentang optimalisasi manfaat pembangunan 

sanitasi baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat. 

 

6.2 Pengembangan/penyusunan indikator input, output dan 

outcome 
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Untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan  perlu ditetapkan indicator kinerja yang akan merupakan ukuran kualitatif 

dan kuantitatif yang digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat 

kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), atau tahap pelaksanaan (on-going), 

maupun tahap setelah selesai dan berfungsi (ex-post).  

 

Indikator kinerja meliputi : 

a.   Masukan (input) 

Masukan  adalah  seluruh  sumber  daya  yang  digunakan  dalam  suatu  proses 

untuk    menghasilkan    keluaran    yang   telah    direncanakan    dan    ditetapkan 

sebelumnya. 

Indikator  masukan  meliputi  : anggaran  (dana),  sumber  daya  manusia  (sdm), 

sarana  dan  prasarana  (peralatan,  material),  data  dan  informasi  lainnya  yang 

diperlukan. 

b.   Keluaran (output) 

Keluaran    adalah    sesuatu    yang   terjadi    akibat    proses    tertentu    dengan 

menggunakan masukan yang telah ditetapkan. 

Indikator  keluaran  hanya   dapat   menjadi  landasan  untuk  menilai  kemajuan 

suatu  aktivitas,  atau  tolok  ukur  dikaitkan  dengan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan dengan baik dan terukur. 

c.   Hasil (outcome) 

Hasil  adalah  suatu  keluaran  yang dapat  langsung  digunakan  atau  hasil  nyata 

dari suatu keluaran. 

Indikator   hasil   dari   suatu   kegiatan   adalah   sasaran   program   yang  telah 

ditetapkan. Jadi pendefinisian indikator  kinerja  hasil,  untuk  kegiatan-kegiatan 

yang berada  dalam  program  yang sama,  akan memiliki  indikator  kinerja  

hasil yang sama. 
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d.   Manfaat (benefit) 

Manfaat  adalah  nilai  tambah  dari  suatu  hasil,  dimana  manfaat  ini  baru  akan 

tampak  setelah  beberapa  waktu  kemudian.  Indikator  manfaat  menunjukkan 

hal-hal  yang  diharapkan  untuk  dicapai  bila  keluaran  dapat  diselesaikan  dan 

berfungsi secara optimal. 

Indikator manfaat dari suatu kegiatan adalah sasaran misi dari suatu kebijakan 

yang telah  ditetapkan.  Jadi  pendefinisian  indikator  manfaat,  untuk  kegiatan- 

kegiatan  yang berada  dalam  misi  yang sama,  akan memiliki  indikator  kinerja 

manfaat yang sama. 

e.   Dampak (impact) 

Dampak  adalah  pengaruh/akibat  yang  ditimbulkan  oleh  manfaat  dari  suatu 

kegiatan.   Indikator   dampak   adalah   akumulasi  dari   beberapa   manfaat   

yang terjadi.  Informasi  mengenai  dampak  baru  dapat  dilakukan  setelah  

beberapa waktu kemudian. 

Evaluasi untuk program yang terkait dengan penyehatan lingkungan, pengadaan 

sarana dan prasarana dilakukan pertriwulan.  
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Tabel 6.1 Format laporan Pelaksanaan 
 

REKAPITULASI LAPORAN  

PELAKSANAAN STRATEGI SANITASI KOTA PARIAMAN 

TAHUN ANGGARAN  : ……….. 

            INPUT : …………………………………………….. 

        OUTPUT  : …………………………………………….. 

        OUTCOME : …………………………………………….. 

        BENEFIT : …………………………………………….. 

        IMPACT : …………………………………………….. 

        

            

            

SKPD 
PROGRAM KEGIATAN SASARAN  IMPLEMENTASI  ANGGARAN PERMASALAHAN REKOMENDASI 

      TARGET REALISASI  SISA RENCANA REALISASI SISA     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        

                        

            

        

Pariaman, …………………..  20… 

 

        

Pokja Sanitasi 

  

            

            

        

_____________ 

  

        

NIP. 

   



VI - 14 

 

Pokja AMPL Kota Pariaman 

 

3. Pengumpulan dan penyajian/pelaporan 

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi menyampaikan tiga hal yaitu deviasi capaian 

pelaksanaan SSK terhadap rencananya, potensial penyebab deviasi dan rekomendasi. 

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi akan disampaikan kepada elemen pemerintah Kota 

yaitu Walikota, Kepala SKPD, dan juga ketua DPRD. Pelaporan juga disampaikan kepada 

pihak swasta dan pelaku bisnis. Disamping itu pelaporan juga disampaikan kepada 

masyarakat. Pelaporan diberikan dalam bentuk audiensi dan forum selain laporan tertulis. 

Media yang digunakan untuk pelaporan adalah presentasi dan sosialisai melalui media cetak 

dan elektronik. 

hasil pemantauan capaian strategis dilaksanakan setiap tahun di bulan Januari setelah 

dilaksanakannya usulan kegiatan dalam SSK. Pelaporan capaian strategis tahunan ini hanya 

melaporkan tingkat kontribusi program dan kegiatan pemerintah dalam mewujudkan 

tercapainya target strategis atau yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran bidang sanitasi.  
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7.1 Kesimpulan 

 

� Dokumen Strategi Sanitasi (SSK) Kota Pariaman merupakan dokumen 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan 

pengelolaan bidang sanitasi beserta aspek pendukungnya selama kurun 

waktu lima tahun dimulai sejak disusunnya dokumen ini, sehingga 

pembangunan sanitasi dapat dilaksanakan secara terencana dan mencapai 

sasarannya. 

 
� Untuk dapat mewujudkan visi strategis sanitasi dibutuhkan rumusan misi 

yang terdiri dari beberapa kondisi sebagai parameter pencapaian target dan 

sasaran ataupun indicator kinerja yang ditetapkan yang dijadikan suatu 

faktor dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari pekerjaan secara 

keseluruhan. Sehingga setiap tahapannya dapat dilakukan revisi ataupun 

perubahan terhadap rencana pembangunan tersebut. 

 
� Penetapan strategi pencapaian yang terdiri dari sasaran, program dan 

kegiatan merupakan rangkaian langkah strategis untuk menyikapi isu 

strategis menuju perwujudan visi dan misi yang pada dasarnya adalah 

langkah awal menuju pencapaian tujuan dan arah pembangunan jangka 

menengah Kota Pariaman. 

 
� Substansi yang terkandung dalam Dokumen Strategi Sanitasi Kota 

Pariaman tahun 2013 – 2017 ini diharapkan dapat mengikuti tuntutan 

perkembangan situasi sehingga diperlukan proses evaluasi secara 

berkelanjutan. Disamping itu juga dibutuhkan komitmen pendanaan 
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sehingga implemtasi pembangunan sanitasi dapat berjalan sesuai dengan 

yang diarahkan dalam dokumen ini. 

 
 
� Implementasi Strategi Sanitasi Kota Pariaman tahun 2013 - 2017 juga 

harus didukung oleh segenap elemen stakeholders terkait, sehingga 

penanganan sanitasi tidak hanya pada saat perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan saja, tapi juga pada operasional dan pemeliharaannya. 

 

7.2. Rekomendasi 

 

Dengan tersusunnya Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pariaman ini, maka 

sebagai tindaklanjutnya direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 

 

a. Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

semua unsur terkait dalam pembangunan maupun pengelolaan sektor 

Sanitasi di Kota Pariaman. 

b. Hendaknya dapat dikuatkan dalam sebuah peraturan yang jelas sebagai 

payung hukum pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kota 

Pariaman, sehingga perlu di PERDAkan. 

c. Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini bukanlah kitab suci yang tidak dapat 

berubah, sehingga sangat dimungkinkan dilakukannya revisi ataupun 

perbaikan-perbaikan mengikuti perkembangan yang dari waktu ke 

waktu secara berkala. 
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